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RESUMO 

 

 

No contexto do capitalismo tardio, em que tudo é subsumido ao ímpeto 

homogeneizador da sociedade de mercado, todas as coisas dotadas de conteúdo afetivo 

são reduzidas à categoria de meros objetos. Principalmente, no romance de Mutarelli O 

cheiro do ralo, percebe-se que há uma grande alegoria do que se tornaram as relações 

humanas; ou seja, não é mais com suas histórias, suas personalidades e individualidades 

que os seres se deparam em seus vínculos, mas com seus preços no mercado. Nesse 

contexto, ocorre a coisificação das pessoas e a humanização das coisas, através do que 

Marx conceituou como alienação. Dessa maneira, procuramos entender como o autor 

critica essa sociedade comercializada, monetarizada e altamente mercantilizada, em que 

há a objetificação de singularidades das coisas, das pessoas e das relações, tornando-se 

árduo o retorno à dimensão não objetal. 

No entanto, se por um lado temos esse caráter instrumentalizante, por outro há 

todo um aspecto enfeitiçador promovido pelo fetichismo da mercadoria. Procura-se, dessa 

forma, mostrar como Mutarelli, assim como na manobra retórica da teoria do fetichismo 

marxista, escancara certas contradições no contexto do capitalismo tardio, 

desmistificando certos conceitos enraizados como sendo intrínsecos à modernidade. 

Dessa forma, ao retomar formas de conhecimento de mundo pré-racionais, 

marginalizadas, a partir da consolidação do status quo em que vivemos, o autor busca 

demonstrar o quanto há de mágico e animista no comportamento do homem de hoje. 

Portanto, dentro dessa linha de pensamento, o fetiche e a magia não seriam exclusividades 

dos nossos antecessores ditos “primitivos”. 

Por meio de nossa análise, retomando o conceito de fetiche e os desenvolvimentos 

teóricos posteriores à criação do termo, busca-se evidenciar um dos aspectos mais 

proeminentes da literatura de Mutarelli: a retomada e reativação de conhecimentos 

marginalizados e desqualificados. Somente dessa forma, seria possível provocar 

mudanças nas coordenadas que sustentam a realidade simbólica consolidada socialmente. 

Em contraposição à magia de segundo grau, com uma espécie de feitiçaria abstrata 

na sociedade moderna, própria do fetichismo da mercadoria, os personagens de Mutarelli 

buscam uma magia de primeira ordem, estabelecendo relações preenchidas de um 

significado para além do cotidiano. Tentam, desse modo, identificar ligações causais, 

repletas pelas ideias de acaso e destino, permitindo que os fenômenos se abram para 

perspectivas que remetam a modos de vida distintos dos consolidados na modernidade, 

imbuídos de um pensamento mágico. Ou sejam, clamam por um reencantamento do 

mundo, por meio de suas superstições, crenças e ficções. 
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ABSTRACT 

 

In the context of late capitalism, in which everything is subsumed to the 

homogenizing impetus of the market society, all things that are endowed with affective 

content are reduced to the category of mere objects. Mainly, in Mutarelli's novel O cheiro 

do ralo [The smell of the drain], it is noticed that there is a great allegory of what human 

relationships have become; that is, it is no longer with their stories, their personalities and 

individualities that human beings encounter their social ties, but with their prices in the 

market. In this context, there is the reification of people and the humanization of things, 

through what Marx conceptualized as alienation. In this way, we seek to understand how 

the author criticizes this commercialized, monetized and highly commodified society, in 

which there is the objectification of singularities of things, people and relationships, 

making the return to the non-object dimension arduous.  

However, if, on the one hand, we have this instrumentalizing character, on the 

other, there is a whole enchant aspect promoted by the Commodity fetishism. In this way, 

we seek to show how Mutarelli, as in the rhetoric of Marx's theory of fetishism, opens up 

certain contradictions in the context of late capitalism, demystifying certain concepts 

rooted as being intrinsic to modernity. Thus, when he returns to pre-rational forms of 

knowledge of the world, marginalized from the consolidation of the status quo in which 

we live, the author seeks to demonstrate how magical and animist there is in the behaviour 

of today's man. Therefore, within this line of thought, fetish and magic would not be 

exclusive to our so-called “primitive” predecessors. 

Through our analysis, returning to the concept of fetish and the theoretical 

developments after the term creation, we seek to highlight one of the most prominent 

aspects of Mutarelli's literature: the reclaim of marginalized and disqualified knowledge. 

Only in this way, it would be possible to bring about changes in the coordinates that 

support the socially consolidated symbolic reality. 

In contrast to second-degree magic, with an abstract kind of witchcraft in modern 

society, typical of the Commodity fetishism, Mutarelli's characters seek first-rate magic, 

establishing relationships filled with a meaning beyond the everyday. In this way, they 

try to identify causal connections, replete with ideas of chance and destiny, allowing the 

phenomena to open up to perspectives that refer to ways of life different from those 

consolidated in modernity, imbued with a magical thought. In other words, they call for 

a re-enchantment of the world through their superstitions, beliefs and fictions. 

 

 

 

KEYWORDS: Mutarelli; fetishism; re-enchantment of the world; magic; 

contemporary Brazilian literature 
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Introdução 

 

 Primeiramente, a partir do projeto de pesquisa, buscava-se dar conta dos 

elementos místicos e imponderáveis, recorrentes nas narrativas de Mutarelli desde seus 

primeiros HQs. A partir de meu trabalho dissertativo de mestrado, no qual analisei o 

mesmo autor, foi apontado como na literatura dele existe toda uma retomada do universo 

do mito, permeado por um imaginário pré-racional. Nas narrativas de Mutarelli, existe 

uma inter-relação entre elementos retrógrados e obscurantistas, com o cenário de um 

ambiente urbano permeado pela tecnologia e pelos meios de comunicação de massa, em 

uma prosa contemporânea e urbana. Dentro dessa perspectiva, o ponto central da pesquisa 

busca dar conta desse imbricamento entre fenômenos que remeteriam a práticas 

primitivas ou supersticiosas, dentro de um cenário do capitalismo contemporâneo em que 

os dispositivos eletrônicos e as técnicas permeiam mais do que nunca o convívio social. 

Na verdade, mais à frente, será discutido exatamente como esses dispositivos “facilitaram 

a penetração de conteúdos simbólicos, de marketing e de propaganda com substrato 

ideológico em todos os poros da sociedade” (RECH, 2013, p.110). 

Em suma, em seu trabalho, percebe-se a sobrevivência da suposta mente primitiva 

na mente moderna, a retomada de arquétipos, a importância do simbólico e do alegórico 

e a questão religiosa sempre presente de maneira bem intensa, em tensão dentro de um 

contexto da sociedade do capitalismo atual. 

 Percebe-se, portanto, essa característica marcante de sua escrita, na qual se tem a 

presença do inominável, do incompreensível, do sobrenatural, irrompendo como o cheiro 

de um de seus romances a serem a analisados na tese. Essa característica presente em sua 

narrativa vai ao encontro de questionamentos de nossos tempos, nos quais toda a 

racionalização e o discurso científico, frutos do legado iluminista vêm sendo cada vez 

mais questionados e deslegitimados. Dentro desse panorama, há um retorno ao que hoje 

seria considerado não racional e ao não lógico, que se evidencia no cotidiano. É 

transparecido, assim, o substrato de desrazão que fundamenta a própria ideologia oficial 

do modelo de sociedade na qual vivemos. 

 Junto a isso, há também a explosão de uma cultura das imagens que será abordada 

principalmente à luz das leituras dos maços de cigarros como cartas de tarô em O 

natimorto, seu segundo romance publicado. Percebe-se que, se antes a escrita e a 

imprensa prevaleciam, hoje, estamos inseridos numa civilização da imagem e do 

espetáculo, coisa que só foi possível graças aos progressos das técnicas de reprodução. 
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Se dos filósofos desde Platão, tentou-se “dirimir nossa dependência das imagens ao 

evocar o padrão de um modo de apreender o real sem usar imagens”, hoje, a descrença 

nos pressupostos que fundamentaram essa cultura, propicia um reforço da lealdade às 

imagens (SONTAG, 2004, p.169). Se a modernidade trocou o pensamento mágico pelas 

ciências naturais e pelo raciocínio lógico, ocorre, neste momento, a vingança das imagens, 

a partir da contaminação delas em todos os aspectos da vida social. 

 Estaríamos, segundo o sociólogo Michel Maffesoli, passando por um período de 

reencantamento do mundo, em contrapartida ao suposto desencantamento proposto por 

Max Weber para o período da modernidade; e esse reencantamento se daria pelo viés da 

imagem, do mito e da alegoria. Há uma retomada e reinterpretação de elementos 

aparentemente arcaicos (arquétipos, mitos imemoriais), que passam por uma 

ressignificação que os dinamiza e os torna atuais. E é nessa direção que muitos dos 

personagens de Mutarelli, através de uma eclética e muitas vezes nonsense lógica, 

reconstituem, a partir de cacos e fragmentos, as suas mitologias e crenças, constituindo 

suas próprias miscelânias religiosas. Porém, sendo essa ressignificação elaborada de 

forma desvinculada e irônica, não havendo um total engajamento dos personagens às suas 

crenças, além de também não sabermos até que ponto essas suas condutas não estariam 

vinculadas a comportamentos obsessivo-compulsivos ou se, na verdade, escarariam 

transtornos psicóticos mais graves. 

Para dar conta dessa discussão, a tese terá como eixo central e ponto de entrada 

para análise a ideia de fetiche e de sua forma sufixada fetichismo, buscando interpretar as 

obras de Lourenço Mutarelli à luz dos estudos sobre esse conceito, que abarca uma 

variedade ampla de áreas de conhecimento. Para isso, o livro Fetichismo: Colonizar o 

outro, do filósofo Vladimir Safatle, servirá de base de apoio principal em nosso trabalho. 

Na esteira dele, abordaremos sobre o conceito desde a antropologia, passando pela teoria 

social, pela psicologia, chegando à literatura psicanalítica, explorando, por fim, sobre a 

importância desse conceito na constituição da teoria da perversão. A partir de nosso 

estudo, busca-se interpretar, na obra de Mutarelli, a “convivência íntima e indissociável 

entre encantamento e desencantamento”; ou seja, como que “o sujeito moderno mantém 

em si o ‘dispositivo arcaico’ de sustentar seu mito individual apesar de toda descrença, 

do declínio dos valores transcendentes que parece deixá-lo entregue à sua própria sorte” 

(SAROLDI, 2010, p.18). 

Em nosso primeiro capítulo, no contexto do capitalismo tardio, pensamos sobre o 

fato de que tudo é subsumido ao ímpeto homogeneizador da sociedade de mercado, ou 
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seja, todas as coisas dotadas de conteúdo afetivo são reduzidas à categoria de meros 

objetos. Tendo como material de análise principalmente O cheiro do ralo (2002) de 

Mutarelli, percebemos que suas narrativas funcionam como uma grande alegoria do que 

se tornaram as relações humanas; ou seja, não é mais com suas histórias, suas 

personalidades e individualidades que os seres se deparam em seus vínculos, mas com 

seus preços no mercado. Na modernidade capitalista, como iremos desenvolver melhor 

ao longo da tese, as mercadorias ganharam vida e a troca é feita entre elas mesmas, não 

existindo mais a relação de pessoas enquanto sujeitos nas suas relações de trocas, estando 

aí, a caracterização do fetichismo. E essa crítica ao fetichismo da mercadoria não poderia 

ser melhor alegorizada do que nas diversas negociações que são estabelecidas na loja de 

antiquários do personagem principal do romance. 

Através dessa sociedade fetichizada, totalmente pautada pelos imperativos da 

positividade1, como apresenta o filósofo coreano Byung-Chul Han, “tudo é nivelado e se 

transforma em objeto de consumo” (HAN, 2017, p.9), fazendo com que vivamos em um 

“inferno do igual”, em um “inferno narcisista”, sem espaço para o reconhecimento da 

alteridade e das peculiaridades das coisas e do Outro. Daí ser de suma importância 

começarmos pelo estudo etimológico desenvolvido por Remo Bodei, em La vita delle 

cose, no qual ele diferencia as concepções de “objeto” e de “coisa”; diferenciação essa 

que foi diluída através do tempo. Ao discriminar esses conceitos, na esteira de Bodei, 

perceberemos como se dá o processo de objetificação realizado pelo protagonista do 

romance em questão, ou seja, como o personagem procede no desnudamento das coisas 

de suas memórias precedentes de modo a torná-las novamente mercadorias. Além disso, 

também, veremos como o próprio, em outros momentos da narrativa, elabora o 

movimento contrário, ao dotar certos objetos, aparentemente insignificantes - como um 

olho de vidro e uma perna mecânica - com toda uma construção imaginário simbólica de 

um passado forjado. 

 A ideia do fetichismo, nesse ponto, reside justamente no fato dos objetos 

ganharem vida, tendo muito mais importância que quem os porta. Dessa maneira, 

procuramos entender como Lourenço Mutarelli critica essa sociedade comercializada, 

monetarizada e altamente mercantilizada, em que há a objetificação de singularidades das 

coisas, das pessoas e das relações, tornando-se árduo o retorno à dimensão não objetal.  

                                                 
1  Positividade, segundo Han em Sociedade do cansaço, está atrelado ao excesso de capacidade, excesso 

de produção, excesso de comunicação, hiperatenção e hiperatividade. 
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Além disso, também atentamos para o aspecto doentio que se evidencia no 

personagem principal do livro, através das análises de Freud em Luto e Melancolia, 

fazendo uma relação com dois personagens de duas referências fílmicas do livro que são 

Charles Foster Kane e Sol Nazerman, respetivamente dos filmes Citizen Kane (1941) de 

Orson Welles e The Pawnbroker (1964) de Sidney Lumet. Este último, tratando-se de 

uma adaptação do romance homônimo de Edward Lewis Walllant. 

 As análises sobre o luto e melancolia serão centrais na segunda parte desse 

capítulo, afinal, o luto refere-se a todo um processo em que há a necessidade de renúncia 

a um objeto, precisando haver uma substituição simbólica por outro, o que vai ao encontro 

do movimento do personagem principal de O cheiro do ralo, que tenta comprar a tudo e 

a todos como forma de substituir um vazio. Como perceberemos, as caraterísticas do 

protagonista, como a tentativa de compra da “Bunda” (personagem da garçonete), a 

reconstrução de seu Pai Frankenstein, aproximam-se mais do que Freud aborda como 

melancolia, que tem características próximas do luto; no entanto, tratando-se de um 

sintoma mais doentio. Percebe-se, também, no caráter depressivo do personagem de O 

cheiro do ralo, características do adoecimento psíquico da sociedade de desempenho, que 

segundo Byung-Chul Han, em A sociedade do cansaço, é consequência de um excesso 

de positividade, como já foi mencionado acima. 

 No segundo capítulo, tratamos da dimensão mágica e fantasmagórica do 

capitalismo, remetendo a conceitos como o de fantasmagoria de Walter Benjamin; 

conceito esse criado na esteira do fetichismo da mercadoria de Marx. Se no primeiro 

capítulo, abordamos mais sobre o não reconhecimento da alteridade e peculiaridade das 

coisas e do Outro e da objetificação promovida numa sociedade de mercado, aqui 

analisamos por um outro prisma. Perceberemos que, mesmo que essas coisas sejam 

esvaziadas dos conteúdos que lhe dão uma aura e sejam reduzidas somente à dimensão 

objetal, elas possuem um invólucro fantasmagórico que as permeiam. Nessa parte do 

trabalho, desenvolvemos sobre o fato de as sociedades modernas terem tido a tentativa de 

desvencilhar-se de modelos de sociedades tratadas como “primitivas” em um primeiro 

momento, auto intitulando-se como racionais, em contrapartida às sociedades míticas e 

pré-racionais; no entanto, esses pressupostos acabam sendo desmistificados 

posteriormente. A dimensão do feitiço, do fantasmagórico presente nas sociedades 

capitalistas, muito bem identificado no primeiro capítulo de O Capital de Karl Marx, 

através da noção de fetiche da mercadoria, deslegitimam e desnudam os parâmetros que 

sempre foram tratados como intrínsecos à modernidade: racionalidade, esclarecimento, a 
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ideia de progresso, próprios do ethos iluminista. Inclusive, hoje vemos a tecnologia, que 

seria o apogeu de toda essa racionalidade científica instrumental, formando parte de uma 

dimensão lúdica e onírica do inconsciente coletivo, com seu uso fugindo em muitos casos 

ao cálculo estritamente racional. Como exemplo, podemos citar o grande número de 

teorias conspiratórias totalmente infundadas, que remeteriam a práticas supersticiosas e 

obscurantistas, que são disseminadas através das redes sociais, por meio desses 

dispositivos com tecnologia de última geração. 

 Principalmente, em O natimorto: um musical silencioso (2004) de Lourenço 

Mutarelli, evidenciamos esse tensionamento no qual, mesmo em uma sociedade urbana 

do capitalismo tardio, há espaço para o universo do mito, do que remeteria ao pré-

racional. Mutarelli trabalha aspectos aparentemente retrógrados que permeiam nossa 

cultura em uma narrativa tipicamente contemporânea e urbana, sendo a cidade o centro 

das tensões envolvendo os enredos. Basta notarmos as suas referências ao inferno aos 

moldes medievais como o Inferno de Dante ou ao Inferno do quadro Jardim das delícias 

terrenas, de Hieronymus Bosch, em O cheiro do ralo; além de, em O natimorto, haver o 

resgate do baralho de Tarô, cuja criação remete ao período do Renascimento, e que hoje 

é uma das formas de cartomancia popularmente conhecida. Em suma, percebe-se na 

escrita do autor a sobrevivência da mente primitiva na mente moderna, a retomada dos 

arquétipos como os do tarô em O natimorto, a importância do simbólico e do alegórico, 

e a questão da religião surgindo de maneira bem intensa, desde seus primeiros quadrinhos, 

como Transubstanciação (1991) e Desgraçados (1993).  

 Percebe-se, enfim, em O natimorto, o tensionamento dos mitos dos ditos povos 

“primitivos” com a mitologia própria da modernidade do capitalismo tardio, no seu culto 

às imagens e à linguagem da publicidade. Existe, nesse movimento do autor, uma 

característica irônica, muito bem ilustrada na tentativa do personagem do romance, O 

Agente, de buscar interpretar as imagens dos maços de cigarro como sendo os Arcanos 

do Tarô. Ou seja, utilizando as terminologias de Vilém Flusser, em Filosofia da Caixa 

Preta. Ensaios para uma futura filosofia da fotografia, podemos afirmar que o 

personagem tenta interpretar as tecnoimagens2 usando os mesmos pressupostos das 

imagens míticas tradicionais. Essas imagens míticas seriam aquelas primeiras formas de 

mediação entre o homem e o mundo, ou seja, os primeiros vestígios de comunicação 

verbal e visual desde a pré-história, havendo toda uma relação sagrada entre elas e aquilo 

                                                 
2 As tecnoimagens também são chamadas de imagens tecnológicas ou imagens técnicas, ou seja, imagens 

criadas por intermédio de aparelhos. 



 

 

 

17 

 

que representam. No entanto, segundo o pensamento de Flusser, as tecnoimagens são de 

natureza distinta dessas anteriores, pois surgem apenas após a consolidação da escrita, 

com o posterior desenvolvimento das técnicas de reprodução como a fotografia. Essa 

questão das tecnoimagens e de seu impacto nas formas de socialização contemporânea 

será melhor desenvolvida e abordada em uma das seções do capítulo.  

Portanto, dentro da perspectiva do romance e da história “Meu primeiro amor”, 

presente na HQ Mundo Pet (2004), abordaremos sobre a consciência mágica despertada 

pelas imagens remetendo ao que Flusser chama de remagicização do mundo. Como bem 

trata em seu livro: 

 

O homem, ao invés de se servir das imagens em função do mundo, passa a 

viver o mundo em função de imagens. Cessa de decifrar as cenas da imagem 

como significados do mundo, mas o próprio mundo vai sendo vivenciado como 

um conjunto de cenas. Esta inversão da função das imagens é a idolatria. Para 

o idólatra - o homem que vive magicamente -, a realidade reflete imagens. 

Podemos observar hoje, de que forma se processa a magicização da vida: as 

imagens técnicas, atualmente onipresentes, ilustram a inversão da função 

imagética e remagicizam a vida. (FLUSSER, 2011, p.9) 

 

Esse aspecto da remagicização do mundo ou busca por reencantamento será 

examinado principalmente em O natimorto e Diomedes: a trilogia do acidente, em um 

capítulo à parte; afinal, ambos os personagens principais das histórias se inserem dentro 

dessa discussão, no entanto de maneira distinta. Ambos buscam a remagicização, ambos 

se decepcionam, mas os finais apontam para caminhos distintos. Se em Diomedes a busca 

resulta em frustação e consequente melancolia; em O natimorto, a consequência do 

fracasso é o ato de violência psicopata de O Agente, com a brutal sugestão de canibalismo 

ao final do romance. Algo parecido com o personagem de O natimorto também ocorre 

com Júnior, de A arte de produzir efeito sem causa. Neste romance, o personagem percebe 

a presença de espíritos malignos em caixas anônimas enviadas pelo correio, nas quais 

haviam recortes de jornais e CD’s associados ao livro Naked Lunch (1959), de William 

S. Burroughs. Júnior tenta estabelecer relações, que, como sugerido pelo título, são efeitos 

sem causa. Em suma, os elementos que remeteriam ao místico, ao obscurantismo e à 

superstição acabam por se mesclarem com o que seria da dimensão da loucura; sendo essa 

fronteira entre o transcendente e a doença uma constante no desenvolvimento das 

narrativas de Mutarelli. 

Já no último capítulo, desdobrando sobre uma das outras apropriações do conceito 

de fetichismo, dessa vez pelo campo da psicologia e da psicanálise, analisaremos, a partir 

principalmente do personagem de O cheiro do ralo, sobre o primado do gozo fetichista 
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dentro da teoria da perversão. A partir disso, explicando sobre as formas de investimento 

libidinal nos objetos inanimados e partes do corpo pelo personagem principal e as 

implicações dessa forma de posição de desejo em suas relações interpessoais, que se 

tornam fantasmáticas. Afinal, o fetichista lida com projeções de imagens mentais que 

colonizam o mundo dos objetos, com “a realidade sempre permanecendo inferior à 

imagem que ele faz dela” (BINET, apud SAFATLE, 2010, p.41). Portanto, ficará posta, a 

partir das obras de Mutarelli, a discussão sobre como algo que era imputado a sociedades 

arcaicas, a pensamentos infantis, ou seja, características que delimitavam as fronteiras 

entre sociedades racionais e sociedades primitivas são esfumaçadas. 

Percebe-se, ao examinar o apanhado das obras do autor, desde seus romances 

gráficos até sua produção em prosa, imagens e temas recorrentes que são retomados em 

várias de suas produções, criando assim um caráter de unicidade em sua trajetória 

artística. Existem várias formas de analisar sua obra, mas o nosso recorte enfoca nesse 

caráter fantasmagórico e especular do capitalismo que é bem evidenciado no conceito de 

fetichismo. Busca-se, dessa forma, entender a crítica ao capitalismo tardio em sua obra, 

principalmente quando ele evidencia o caráter feiticeiro desse sistema, e de como ele 

retoma formas de conhecimento próprias da magia como uma atitude política com fins de 

desmascarar o aparente caráter esclarecido e racional do sistema econômico e político em 

que vivemos. 

 Para isso, os romances O cheiro do ralo, O natimorto, A arte de produzir efeito 

sem causa, e o romance gráfico Diomedes serão examinados não em caráter exclusivo, 

porém como centralizadores de onde partirão nossas análises. Mas, como ficará mais 

claro durante o trabalho, citações de outros romances ou quadrinhos serão utilizadas para 

justamente relacionar esse caráter de unicidade acerca das imagens e das questões que 

são ressignificadas durante sua carreira literária e quadrinística.  

 Portanto, a escolha do tema foi realizada visando dar conta do elemento 

imponderável e sobrenatural nos romances de Mutarelli, principalmente do 

tensionamento entre formas tratadas como ultrapassadas em um contexto urbano 

contemporâneo, com esses regimes de verdade que remetem ao universo do mito, do pré-

racional. A partir desse questionamento, encontrou-se o conceito de fetiche e a discussão 

acerca do fetichismo para dar conta da análise proposta na tese. Realiza-se, dessa forma, 

um diálogo entre a teoria da alienação do fetichismo da mercadoria em Marx, com a 

posterior crítica à Ideologia, em articulação com a psicanálise, principalmente a 

lacaniana. Dessa maneira, confluem-se conceitos de ambas as áreas, que se interconectam 
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(ideologia, alienação, fantasia, inconsciente, gozo, fetichismo, etc), de modo a tentar 

interpretar a obra de Mutarelli e buscar elucidar certos fenômenos sociais 

contemporâneos, trabalhados nos livros do romancista. 

 Dentro da discussão proposta, encontra-se questionamentos válidos para entender 

a nossa cultura nos dias atuais, na qual encontramos esse imbricamento entre o arcaico e 

o que há de mais moderno e tecnológico. Dessa maneira, trabalha-se a partir do 

pressuposto de como a literatura de Mutarelli deslegitima o discurso do esclarecimento 

iluminista, o discurso científico, mas sem ser irresponsável quanto a seus 

questionamentos. Na verdade, o autor apenas expõe a limitação do regime de verdade 

racional, retomando formas de pensamento próprias da magia, e tratadas como 

obscurantistas no contexto atual, com fins de retomar outras formas de interpretar e 

enxergar a realidade; ou, pelo menos, de propor novas coordenadas de interpretação do 

mundo. Além disso, Mutarelli acaba evidenciando o próprio caráter mágico e feiticeiro 

do capitalismo tardio, na medida em que, a partir da cultura do consumo, realiza sua 

crítica ao regime econômico, evidenciando suas características que escapam ao racional.  
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Capítulo 1 

A diferença entre coisas e objetos em O cheiro do ralo 
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 O termo coisa é distinto de objeto, se formos remontar a própria etimologia das 

palavras. Ao retomarmos o sentido filológico, notamos que “coisa” deriva do latim res, 

que não equivale ao objeto físico em si, remetendo “à essência do que se fala e do que se 

pensa e se sente” (BODEI, 2013, p. 24, tradução minha). Já o termo “objeto” provém do 

latim objectum, cuja noção remete ao que está diante de mim, pressupondo um desafio, 

uma “confrontação que se conclui com uma definitiva derrota do objeto, o qual, depois 

dessa disputa, encontra-se disponível para possessão e manipulação pelo sujeito” (Ibid, 

p. 33). 

 A partir desse recurso à etimologia das palavras, o filósofo italiano Remo Bodei, 

procura distinguir a noção de objeto e de coisa, termos que, com o tempo, confundiram-

se, trazendo mal-entendidos ao serem tratados como sinônimos. Tendo em mente essa 

distinção das palavras, elaborada por Bodei, trabalharemos com a noção de objeto como 

sendo qualquer coisa que se considera com indiferença para se usar, comprar ou vender, 

ou seja, um item com valor de uso e valor de troca. Coisas, dentro dessa nossa 

argumentação, seriam objetos sobre os quais se depositam valores afetivos e intelectuais. 

Dessa maneira, “coisa” significa algo muito mais amplo do que objeto, já que 

“compreende pessoas ou ideais e, de forma mais generalizada, a tudo o que tem 

importância ou àquilo pelo que se tem muito interesse” (Ibid, p. 35-36).  

 Nem todo objeto é coisa, mas toda coisa primordialmente é um objeto. Então, a 

pergunta que devemos nos fazer é: o que faz com que os objetos se transubstanciem em 

coisas? “Como se passa da indiferença e da ignorância acerca de algo para pensá-lo, 

percebê-lo e imaginá-lo como dotado de uma pluralidade de sentidos, capaz de fazer 

emanar de si seus próprios significados? ” (Ibid, p. 37).  

   Utilizando do argumento de Bodei, trataremos das diferenças de perspectivas 

entre como o personagem principal de O cheiro do ralo, primeiro romance de Lourenço 

Mutarelli trata os objetos que levam a ele, em sua loja de objetos de segunda mão, e como 

as pessoas que levam os objetos os tratam. Na verdade, a diferença já reside na 

nomenclatura que utilizamos para tais objetos, pois, se são objetos para o negociante; para 

os clientes, são coisas. Afinal, como bem nos traz o filósofo italiano, “investidos de afetos, 

conceitos e símbolos que indivíduos, sociedade e história projetam, os objetos se tornam 

coisas, e se distinguem das mercadorias enquanto simples valores de uso e de troca” (Ibid, 

p. 36).  
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 No caso do romance a ser estudado (O cheiro do ralo), o personagem principal 

tenta menosprezar o valor investido pelos clientes às coisas, que afirmam, 

desesperadamente, que o que vão vender “tem história”. O comprador, em determinado 

momento da narrativa, pensa ironicamente sobre essa atitude dos seus clientes: “sabia que 

viria uma daquelas histórias” (MUTARELLI, 2011, p. 10). Na verdade, os objetos e as 

coisas são frutos de experiências e do trabalho humano, provindo das fontes da natureza 

e dos avanços técnicos no decorrer da história, algo que se perde de vista a partir da 

facilidade com que adquirimos e nos desprendemos deles em nosso estágio atual do 

capitalismo, guiado pelos imperativos de consumo e do descarte. A esse fenômeno, Marx 

conceituará como alienação, na medida em que há um certo desconhecimento da relação 

entre os elementos dentro de uma rede estruturada de outros elementos. 

Sim, os objetos têm histórias; desde do princípio, desde da confecção a partir da 

matéria são investidos de significados que se confundem com as suas próprias 

experiências e das “pessoas que os amaram e utilizaram. Juntos, objetos e pessoas formam 

uma espécie de unidade que só se pode desmembrar a duras penas” (FLEM apud BODEI, 

2013, p. 38, tradução minha). No entanto, o nosso personagem prefere ignorar suas 

histórias e as de quem os vende. Na verdade, esse comportamento reflete a necessidade 

de desnudamento da coisa para que se torne novamente em uma mercadoria, ou seja, um 

objeto com valor apenas econômico. Como argumenta Stallybrass em seu livro O casaco 

de Marx, as relações dentro da loja de penhores são conflitivas pois é:  

 
na loja de penhores que a vida dupla das coisas aparece em sua forma mais   

contraditória. As coisas a serem penhoradas podem ser necessidades 

domésticas e símbolos de realização e sucesso, mas elas são também, com 

frequência, o repositório da memória. Mas penhorar um objeto é desnudá-lo 

de memória. Pois somente se um objeto é desnudado de sua particularidade 

histórica ele pode novamente se tornar uma mercadoria e um valor de troca. 

Da perspectiva da loja de penhores, qualquer valor que não seja valor de troca 

é um valor sentimental, um valor que deve ser removido do objeto para poder 

ser "livremente" trocado no mercado. (STALYBRASS, 2008, p.64- 65) 
 

 

 Interessante notar que embora, à primeira vista, a mercadoria aparente ser um 

objeto trivial, sem uma espécie de aura que a daria uma carga afetiva, preenchendo-a de 

significado; na verdade, como será trabalhado sobre o conceito de fetichismo da 

mercadoria no segundo capítulo, veremos que ela possui uma natureza muito mais 

intrincada. 

 Já com relação ao desnudamento das coisas em objetos temos uma cena bastante 

ilustrativa no episódio da caixinha de música. Nela, temos acesso à negociação entre o 
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cliente, que possui todo um valor sentimental e afetivo em relação a essa caixinha, e o 

nosso protagonista. Este último, um sósia do “moço que faz o comercial do Bombril”, 

não se intimida em ridicularizá-la, dizendo que é a musiquinha da caixa é a mesma que 

toca no caminhão de gás. O homem achou pouco o valor oferecido pelo objeto, 

começando a discorrer sobre a importância e sobre a história daquela caixa. A cena segue 

abaixo: 

 

Então faz o seguinte. Arranco umas folhas do bloco. 

Anote aí todas as histórias. Assim, quando eu for revender, quem for 

comprar vai saber. Vai saber que ela tem história. Vai poder até ler. Aí 

ela vai ser uma caixinha de música e de histórias. 
Ele fica realmente sem graça. Ainda segura as folhas na mão. 
O senhor tá glosando da minha cara? 
Glosando?! Ele diz. 
Eu só vou aceitar essa mixaria porque preciso do dinheiro. 
Saiba o senhor que essa caixinha foi de minha mãe. E ela tocava essa 

música no piano. Tocava pra mim.... 

Agora, quando ele quiser ouvir a música que a sua mãezinha tocava, vai 

ter que esperar pelo gás. (MUTARELLI, 2011, p.113)  
 
 

 Percebe-se, nesse episódio, claramente uma grande diferença de perspectivas 

quanto à negociação. Para um, a visão do negócio e o sadismo; para o outro, a necessidade 

de vender uma coisa dotada de grande valor afetivo por dificuldades financeiras. Ou seja, 

ao contrário do que formalmente pregam os direitos universais numa sociedade burguesa, 

as relações mercantis que se estabelecem na loja não são entre indivíduos em igualdade 

de condições; sendo estabelecida uma forma de dominação por parte do protagonista 

sobre os clientes, que vão à sua loja como último recurso para penhorar/vender bens que, 

muitas das vezes, portam valores que extrapolam o simples valor de uso e de troca. A 

partir do jogo perverso que estabelece com os vendedores, encontra-se um humor que 

remete ao cinismo, na pior acepção do termo. 

Para esclarecermos, deve-se enfatizar que, na linguagem ordinária, cinismo é 

usado em acepções das mais diversas possíveis, mas aqui o uso será feito a partir da 

discussão feita por Peter Sloterdijk em seu livro Crítica da Razão Cínica. Segundo 

Vladimir Safatle: 

 

ao invés da tragédia de um sistema socioeconômico que a todo momento 

funciona através do ocultamento do caráter fetichista de seus processos de 

determinação de valor em todas as esferas da vida social, tragédia de um 

sistema que não pode assumir aquilo que ele realmente é ao fundar-se no 

recalcamento ideológico de seus pressupostos, teríamos o cinismo de práticas 

capazes de reduplicar seu próprio sistema de representações, tomando a todo 
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momento uma distância brechtiana em relação àquilo que elas próprias 

enunciam, tal como uma eterna paródia. (SAFATLE, 2008, p.92) 

 

  

Ou seja, é dentro dessa forma de racionalidade cínica que devemos enquadrar essa 

figura do personagem principal nas suas negociações durante a narrativa. Na abordagem 

da razão cínica, temos que o cinismo é um elemento constitutivo da forma como a 

ideologia se manifesta na contemporaneidade. Se no princípio, com os cínicos na Grécia 

Antiga, o cinismo era tido como uma arma contra o poder e a intolerância, sendo o riso 

um dos mecanismos mais usados para escancarar as contradições e imposturas do poder; 

hoje, essa ferramenta de crítica acaba sendo incorporada por ele e pela Ideologia. Cai por 

terra, portanto, a ideia do riso como desmascaramento da hipocrisia, da aparência e dos 

vícios.  Teríamos, dessa forma, um poder que não acredita em si mesmo, que faz troça de 

si, ou melhor definindo, um capitalismo bufão, segundo os termos de Vladimir Safatle. 

Essa característica pode ser bem visualizada em lideranças políticas caricatas que 

governam algumas das principais nações do mundo atualmente, além de termos cada vez 

mais parlamentares, que não têm qualquer preocupação com a respeitabilidade que o 

cargo que ocupam deveria exigir.  

O nosso personagem, a partir de economia de discurso cínica, “age legitimando 

ironicamente sua conduta a partir de valores que ele mesmo julga falsos, porém 

“necessários” e “ridiculariza e ignora valores que consideramos fundamentais” para a 

vida em sociedade, dentro do seu contrato social (SAFATLE, 2008, p.28).  

Na verdade, os episódios de negociação dentro da loja de penhores funcionam 

como uma grande batalha, na qual os clientes veem-se imprensados entre a “estrutura 

cultural da mercantilização”, representada pelo personagem principal do romance com 

sua dinâmica perversa3, e “suas próprias tentativas pessoais de colocar uma ordem 

valorativa no universo das coisas” (KOPYTOFF, 2010, p.104). Remo Bodei também pode 

explicar-nos a diferença de perspectivas de ambos os personagens ao nos apontar que: 

 

                                                 
3 Perversão aqui deve ser interpretada não na acepção do senso comum, mas dentro das lucubrações 

psicanalíticas acerca das estruturas clínicas: Neurose, Psicose e Perversão. Cada qual dessas estruturas 

apresenta um discurso, um posicionamento frente à vida, mecanismos de defesa psíquicos, sintomas e 

sinais bem característicos quando adoecem, ou quando seu desejo se faz presente. É a partir de uma 

dessas estruturas que o sujeito se insere na linguagem e na cultura, de maneira muito singular, apesar 

de possuir uma estrutura clinica predominante. 

  No último capítulo da tese, votaremos a tratar com mais detalhes acerca do debate da perversão e 

do fetichismo psicanalítico na obra de Mutarelli, tornando mais claro o aporte teórico sobre esse tema 

na psicanálise. 
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Qualquer objeto é suscetível de receber investimentos e “desinvestimentos” de 

sentido, positivos ou negativos; de rodear-se de uma aura ou de ser privado 

dela... de enriquecer ou empobrecer nosso mundo, agregando ou subtraindo 

valor e significado às coisas. (BODEI, 2013, p. 37, tradução minha) 
  

 Segundo a concepção do personagem, o cliente que mostre o que tem, e ele “diz 

se interessa e quanto vale” (MUTARELLI, 2011, p. 19). O vendedor pode tentar valorizar 

seus produtos, que ele sabe “depreciar, muito bem” (Ibid, p. 100). E o protagonista 

também tem bastante consciência de que se o cliente se rendesse de forma passiva ao seu 

desejo sádico, “se aceitasse a oferta, perderia a crença em tudo que o sustenta” (Ibid, p. 

101).  

 Com esse personagem, portanto, Mutarelli desnuda facetas duras do capitalismo 

contemporâneo, descortinando características e problemas do sistema econômico em 

vigor em nossa sociedade, que extrai tudo o que não se resume à funcionalidade e ao 

lucro. Esse comportamento é o mesmo do homem blasé descrito por Georg Simmel, em 

1903, em “As grandes cidades e a vida do espírito”, ensaio no qual o autor observou que 

o ritmo e as características da vida urbana forjaram um sujeito que não reage aos novos 

estímulos com a energia necessária, alguém que não distingue as coisas, alguém para 

quem “o significado e o valor da distinção das coisas são sentidos como nulos” 

(SIMMEL, 2005, p.581).  

 Para termos uma maior noção da total desvalorização das coisas dotadas de um 

grande valor histórico e afetivo por parte do protagonista, trazemos a cena da negociação 

do violino. No filme, com roteiro assinado por Marçal Aquino e pelo diretor Heitor 

Dhalia, há a nomeação de qual seria a marca do violino trazido por um dos clientes, um 

Stradivarius, o que não há no livro. Mesmo não sendo músicos ou grandes conhecedores 

sobre o assunto, o público em geral conhece a fama do violino e sabe do valor histórico, 

cultural e monetário imbuído nessa marca. Stradivarius nada mais é do que o nome dado 

aos instrumentos de corda, principalmente violinos e violoncelos, construídos por 

Antonio Stradivari, luthier de Cremona na Itália, que viveu durante os séculos XVII e 

XVIII.4  A marca Stradivarius está associada ao que há de melhor em relação a 

instrumentos de cordas, podendo valer até 16 milhões de doláres. Para aumentar mais 

                                                 
4 JOYCE, Christopher. Double-Blind Violin Test: Can You Pick The Strad? Disponível em: 

https://www.npr.org/sections/deceptivecadence/2012/01/02/144482863/double-blind-violin-test-can-you-

pick-the-strad?sc=fb&cc=fp. Acessado em: 11/08/2018. 
 

https://www.npr.org/sections/deceptivecadence/2012/01/02/144482863/double-blind-violin-test-can-you-pick-the-strad?sc=fb&cc=fp
https://www.npr.org/sections/deceptivecadence/2012/01/02/144482863/double-blind-violin-test-can-you-pick-the-strad?sc=fb&cc=fp
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ainda a estima que o produto tem, vale ressaltar que Stradivari construiu 

aproximadamente 1100 violinos durante sua vida, dos quais cerca de 650 sobrevivem nos 

nossos dias.  

 Como já havíamos tratado, o violino vendido ao nosso personagem não tem sua 

marca nomeada. A nomeação do violino como sendo um Stradivarius funciona como uma 

forma de hipérbole no roteiro do filme para escancarar a relação do protagonista, que 

gosta de “chutar baixo”, de desmerecer o objeto alheio para compra, mesmo que ele saiba, 

ou ao menos tenha uma mínima noção do valor cultural e, logo, monetário de um 

instrumento desse porte. O que fica claro quando ele estipula que o “violino deve ter 

história” (MUTARELLI, 2011, p.18). A cena segue abaixo:  

 

Ele entra. 
Põe o violino em minha mesa. Não fala nada. Nem “boa tarde”. Fico em silêncio, 

afinal o silêncio é dele. Então ele fala: Quanto? Chuto tanto. Ele coça a barba. Esse 

violino deve ter história, chuto. Ele me olha. Seu olhar me incomoda. Ele pega o 

violino e sai. 
Mas, antes de fechar a porta, solta: 
Aqui cheira a merda. 
É do ralo. 
Não. Não é não. 
Claro que é. O cheiro vem do ralo. 
Ele entra e fecha a porta. 
O cheiro vem de você. 
Olha lá. Levanto e caminho até o banheirinho. 
Olha lá, o cheiro vem do ralinho. 
Ele ri coçando a barba. 
Quem usa esse banheiro? 
Eu. 
Quem mais? 
Só eu.. 
Ele continua com o sorriso no rosto, solta: 
E então, de onde vem o cheiro? 
(MUTARELLI, 2011, p. 18) 

 

 

Nesse momento, percebe-se que o cheiro, nesse sentido, é o conteúdo inconsciente 

que o personagem não reconhece enquanto seu, funcionando como o sintoma de sua 

doença. Não à toa, as diversas vezes em que os clientes entram afirmando que ele está 

amarelo, expressão socialmente concebida para retratar uma pessoa adoecida. Na 

verdade, ele busca incessantemente estipular hipóteses que expliquem sua condição.  Para 

isso, estabelece cadeias associativas para costurar os sentidos de sua realidade: 

 

Para ver a bunda, ele tem que comer naquela lanchonete. O lanche lhe 

faz mal e, por causa disso, o ralo fede.  



 

 

 

27 

 

Outra hipótese sua é de que seus conflitos estejam conectados às 

muitas histórias dos pertences que negocia. Os acontecimentos, portanto, 

estariam todos relacionados às coisas, não a si próprio e às suas ações. O 

protagonista fetichista desloca o foco e sentido de seus atos para os objetos. 

Eles se tornam responsáveis por sua vida, por seus problemas. (PISANI, 2012, 

p. 53) 

 

 

Na realidade, o trauma “que não estamos dispostos ou não somos capazes de 

relembrar assombram-nos com mais força” (ZIZEK, 2015, p. 37). Em suma, devido ao 

“seu caráter traumático e excessivo, não somos capazes de integrá-lo na nossa realidade 

(no que sentimos como tal), e, portanto, somos forçados a senti-lo como um pesadelo 

fantástico” (Ibid, p.33). Talvez esse caráter fantástico, explique as aparições de vultos, e 

a presença de cabelos oxigenados no ralo do banheiro da casa do personagem principal, 

encontrados pela empregada. Para tentar resolver o problema, alegoricamente, o 

protagonista tentar tapar o buraco do ralo no seu escritório com areia, cimento e cascalho 

(como bem ilustrado na cena do filme abaixo), em vez de seguir os conselhos advindos 

de diversos outros personagens -  que funcionam como uma espécie de coro trágico -  de 

que deveria realizar uma pequena reforma, trocando o sifão. 

 

 

FIGURA 1: 
cena de O 

cheiro do 

ralo 

 

  

 

 

 

 

 

 

Esse sintoma representado pelo cheiro surge devido ao conflito psíquico 

promovido entre choque de imperativos da lógica econômica e “as necessidades humanas 

(manifestadas pelas aspirações, fantasias, imaginação, desejos, ideais, histórias, 

vivências, experiências etc)”, cobrando um alto preço de saúde do personagem 

(GONÇALVES NETO, 2010, p.26). Dessa forma: 



 

 

 

28 

 

 

Para caber na lógica econômica como lógica dominante nas relações, muito da 

vida humana tem que ir para debaixo do tapete, para longe do papel 

representado socialmente, do apresentável, do que pode ser atraente ao 

consumo, do representável como normal e desejável, embora dessa instância 

escondida emane sofrimento não contido, demências, imoralidades, crimes, 

vícios, vendas e compras escusas, cheiros indesejáveis vindos dos corpos e dos 

ralos. (Ibid, p.26) 

 

 

 Há, também, a necessidade do personagem de desvalorar todas as coisas levadas 

a ele, na tentativa de destituí-las de uma aura, o que acaba por também implicar na própria 

desvalorização da alteridade dos indivíduos que depositam nessas coisas uma grande 

carga libidinal e afetiva. Através de suas características perversas, o personagem necessita 

coisificar o Outro para realizar sua fantasia sádica. 

Cabe aqui ressaltar novamente que perversão, segundo a literatura psicanalítica, 

não teria uma definição como comumente se pensa da pessoa má, que gosta de fazer mal 

aos outros, não sendo assim um juízo de valor relacionado à moral e aos bons costumes. 

Em realidade, dentro da perspectiva desse campo de estudos, leva-se em conta mais o 

aspecto do jogo e da simulação na realização das fantasias do sujeito, e de sua modalidade 

de gozo. Em um cenário fechado e restrito, o perverso realiza sua fantasia de divisão 

subjetiva do outro, o objetificando, através do mecanismo fetichista. 

Em verdade, já na enunciação da fantasia, o perverso passa ao ato, na medida em 

que a falta de pudor de um lado provoca a perda do pudor no outro, e vice-versa. Portanto, 

o perverso joga com isso, com a divisão subjetiva do outro, e quando isso funciona a 

fantasia é realizada com sucesso, tendo fins terapêuticos para o sujeito. Nesse sentido, 

acaba dividindo o outro para tratar de sua própria divisão subjetiva.  
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Quanto ao fenômeno que enxergamos no personagem principal do mesmo 

romance, vemos que está de acordo e reflete o ímpeto homogeneizador em sociedades 

comercializadas, monetizadas e altamente mercantilizadas, como na que estamos 

inseridos, como bem analisa Kopytoff, em seu artigo “A Biografia Cultural das Coisas: A 

Mercantilização como Processo”. Vive-se, portanto, em um mundo em que há a 

objetificação de singularidades das coisas, das pessoas e das relações, tornando-se árduo 

o retorno à dimensão não objetal.  

 Também percebemos que essa 

homogeneização, no romance em questão, dá-se a 

partir da transformação de tudo em elementos da 

cultura de massa. Por exemplo, “Rosa e azul de Renoir 

(quadro ao lado) é apenas uma reprodução que se 

encontra na parede da casa do narrador e é descrita no 

mesmo plano que os canais de televisão, a estante de 

livros e outros objetos que compõem a sala” 

(GOMES, 2008, p. 244). Além disso, como já 

trouxemos acima, Per Elise de Beethoven, música da 

caixinha de música de um de seus clientes, é tratada 

como única e simplesmente “a música do caminhão 

do gás”, tendo apagado todo seu valor histórico e sua 

aura. E temos também o Rosebud, referência tirada de 

Cidadão Kane, cuja palavra é o nome dado ao trenó de 

infância do personagem principal Charles Foster Kane e que aparece profanado, 

nomeando o objeto desejado pelo personagem principal de O cheiro do ralo, a bunda. 

Dentro da narrativa, essa abordagem surge como uma crítica à lógica da programação 

televisiva e da indústria cultural, em que o valor histórico e cultural das coisas não resiste 

e tudo é rebaixado ao mesmo plano objetal, em que são neutralizadas e homogeneizadas, 

até mesmo a arte, como fica mais evidente no romance Jesus Kid (2004a)5, uma crítica 

ácida ao mercado editorial e, principalmente, ao cinema.  

 O filósofo sul-coreano Byung-Chul Han, em seu livro Agonia do Eros, trabalha 

com essa homogeneização apontada nas narrativas de Mutarelli. Ele sinaliza para o fato 

                                                 
5
 Nesse romance, Eugênio, escritor de western em dificuldades, recebe uma proposta de ficar em um hotel 

luxuoso, sem poder sair por três meses, tendo que escrever um roteiro cinematográfico a partir da premissa 

da dor da criação, da dificuldade do processo criativo. 

FIGURA 2: Rosa e Azul de Renoir, um dos 

quadros mais famosos da coleção do Masp 

Fonte: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Rosa_e_Azul_(Re

noir) 
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de que, em todos os setores da vida, caminha-se para a “narcisificação do si-mesmo”, que 

promove o “inferno narcisista”, ou o “inferno do igual”, visto que “a tendência da 

sociedade de consumo é eliminar a alteridade a-tópica em prol de diferenças 

consumíveis” (HAN, 2017, p.9). Dentro do contexto narcísico, o mundo se afigura ao 

sujeito como “sombreamentos projetados de si mesmo”, sendo a depressão o resultado 

desse processo. (Ibid, p.9).  

Na realidade, podemos interpretar a literatura de Mutarelli como se inserindo 

numa tradição artística que busca se apropriar de “materiais vulgares e prosaicos 

encontrados na realidade social fetichizada, como forma de instaurar um regime de 

relações “desalienadas”. O autor, por meio da utilização de materiais presentes no 

cotidiano das relações reificadas da realidade social, através da “estetização” da realidade 

fetichizada, busca evidenciar como a cultura dominante se manifesta nesses, 

aparentemente, irrelevantes elementos. Seguindo a mesma linha de análise crítica de 

Zizek, “os modos de organização naturalizados na sociedade [seriam] os locais onde a 

ideologia da cultura dominante se afirma com toda a sua brutalidade” (SILVA, 2013, 

p.262-263). A partir disso, o mesmo objeto que serve de fetiche pode ser visto como 

elemento crítico, como se fosse uma espécie de contraveneno, buscando instaurar um 

regime de relações não-reificadas. Assim como Zizek utiliza a explicação e interpretação 

dos elementos da cultura como forma de ferramentas teórica de sua teoria, interpreto que 

Mutarelli elabora, em sua literatura, um processo similar, a partir de como trabalha suas 

narrativas. 

 

 

1.1 A racionalidade cínica e a reificação 

 

 Voltando à questão das relações que são estabelecidas na sociedade do capitalismo 

tardio, temos a mesma lógica alienada da produção mercantil trazida para os espaços 

privados, domésticos e até afetivos. No sistema econômico vigente, as relações são 

intermediadas pela compra e venda de mercadorias. Não à toa, o romance O cheiro do 

ralo funciona como uma grande alegoria ao que se tornaram as relações humanas; ou seja, 

não é com suas histórias, suas personalidades e individualidades que os seres se deparam, 

mas com seus preços no mercado. Nesse contexto, o valor encarnado nas mercadorias 

passa a ser visto como uma propriedade delas, transformando o produto do trabalho em 

um hieróglifo social, “uma insígnia de uma rede de relações sociais entre produtores de 
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mercadorias”, que acaba assumindo forma de propriedade natural da coisa, como 

desenvolveu Marx em O Capital (ZIZEK, 1999, p.308). Portanto, as relações não apenas 

se estabelecem pelas coisas, mas também através delas, o que fica bastante evidente no 

caráter metafórico das trocas mercantis estabelecidas na loja de penhores do personagem 

principal. Na verdade, não seriam nem trocas porque o personagem apenas compra, não 

havendo nenhuma cena no livro na qual algum dos objetos é vendido. Em determinado 

momento da narrativa, ele mesmo chega a conjecturar sobre o excesso: 

 
quando o balão começa a cair, eles precisam se livrar do peso. E como fazem 

isso? Jogando as coisas fora. O senhor entendeu a metáfora do balão? O balão 

é a situação financeira do povo. Quando a coisa vai mal, eles vendem o 

excesso, para o balão voltar a subir. (MUTARELLI, 2011, p.125-126) 

 

 

Sobre essa outra faceta, a do excesso, proporcionada pelo modo de organização 

econômica e social de nossa sociedade, nos é muito relevante identificarmos acerca da 

passagem do sublime ao excremento dos objetos. Zizek, em suas análises, traz-nos que 

essa é a dialética elementar do universo das mercadorias, a passagem do sublime dos 

objetos, preenchidos pelo excedente ilusório que lhes dão esse status, para o 

excrementício, para a condição de lixo. Através da obsolescência programada, os objetos 

produzidos dentro da sociedade de mercado possuem um prazo para irem do luxo ao lixo. 

Em determinado momento da narrativa, o personagem de O cheiro do ralo também vem 

a desenvolver toda uma análise por meio de uma racionalidade cínica, em uma conversa 

com um de seus clientes, acerca do lixo e das implicações dele na realidade social: 

 

 

- Deus criou o mundo, mas fomos nós quem o tornamos confortável.  

- Humhum  

- Com todas as coisas que agora o mundo pode nos oferecer. Pense nas 

poltronas, macias e aconchegantes.  

- Poltronas é uma coisa confortável mesmo. O senhor tem razão.  

- E nossas roupas? Passa a mão nesse paletó aqui. Passa, pode passar. E 

então, é macio?  

- É. Lisinho, lisinho. - Nós somos o deus do conforto.  

- É, mas a gente encheu o mundo de coisa ruim também.  

- Como assim? Que coisa ruim?  

- Ah, sei lá senhor. O lixo. O lixo, por exemplo.  

- Você não entende?  

- O quê?  

- O lixo é bom.  

- É?  

- O lixo é o troco.  

- É o troco, é?  

- A gente faz o lixo para ocupar os desocupados. Pode ver, o que seria dessa 

gente toda se não existisse o lixo?  
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- Eu não sei não senhor.  

- Tem um monte de vagabundo. Tem um monte de gente desocupada. É tudo 

gente que não gosta de conforto.  

- Eles não tomam banho, isso é verdade.  

- É, eles são diferentes de nós.  

- Eles são?  

- Eles não se interessam pelas coisas boas da vida.  

- Não?  

- Não. E é por isso que inventamos o lixo. Para distrair essa gente toda. 

(MUTARELLI, 2002, p. 77-78) 

 

 No que diz respeito às relações sociais, no modelo capitalista, elas diferem do 

modo como se desenvolviam no feudalismo, por exemplo. Segundo Zizek, nas sociedades 

pré-capitalistas, em que o fetichismo da mercadoria ainda não havia se desenvolvido, 

teríamos o fetichismo nas “relações entre os homens”. Nesse sentido, a relação entre eles 

seria fetichizada, e esse fetichismo teria que ser nomeado da forma apropriada, que, como 

assinala Marx, seriam “relações de dominação e servidão” – ou seja, “a relação do Senhor 

e do Escravo no sentido hegeliano” (ZIZEK, 1999, p.310). Com a mudança para uma 

sociedade de mercado é: 

 

como se o recuo do Senhor no capitalismo fosse apenas um deslocamento, 

como se a desfetichização das “relações entre os homens” fosse paga com a 

emergência do fetichismo nas “relações entre as coisas” – com o fetichismo da 

mercadoria. “O lugar do fetichismo apenas se desloca das relações 

intersubjetivas para as relações “entre coisas”: as relações sociais cruciais, as 

de produção, deixam de ser imediatamente transparentes, como o eram sob a 

forma das relações interpessoais de dominação e servidão (do Senhor com seus 

servos, e assim por diante); elas se disfarçam – para usar a formulação precisa 

de Marx – “sob a forma de relações sociais entre coisas, entre os produtos do 

trabalho” (Ibid, p. 310).  
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O trabalho tem sim uma função de realização 

social e constituição do sujeito, porém, na medida em 

que o indivíduo não tem consciência do que resulta de 

sua produção, estas relações se tornam de dominação. 

Em realidade, de maneira formal, as ações entre homens 

na sociedade burguesa não se dão a partir de dominação 

e da servidão como nas relações pessoais do período 

feudal, ou seja, não são fetichizadas. Aparentemente ou 

oficialmente as relações se dão entre pessoas “livres”, 

“iguais perante a lei”, cada qual seguindo seu próprio 

interesse nas trocas mercantis, e esse é o pressuposto 

que encontramos nas negociações realizadas pelo 

personagem principal em sua loja com os clientes. Tanto 

é assim que ele precisa sempre ressaltar que cabe aos 

vendedores mostrar o que têm e a ele, a partir da lógica 

mercantil, decidir se aceita realizar o trato, bem ao estilo 

do reality norte-americano Pawn Stars (Trato Feito) do 

canal History Channel. Como exemplo, há uma cena 

com a viciada (imagem ao lado), em que essas 

condições são debatidas: 

 

Ela entra. Ela treme. Ela não fala nada. Ela é toda vergonha. 

Ela nem me olha,., com os olhos que nunca me olharam. 

Ela põe um prato na escrivaninha. Um prato desses, comum. 

Eu só tinha isso. 

Eu não tinha mais nada. 

Tudo, tudo o que eu tinha eu já dei para o senhor. 

Nãnãnãnãa! Você nunca me deu nada. 

Eu sempre paguei. 

É. Tudo o que eu tinha eu vendi para o senhor. 

Eu pedi para você me vender? 

Não. Pedir não pediu. 

Então por que vendeu? 

Porque eu precisava. 

Não. Vendeu por que quis. 

Foi ou não foi? 

Foi. 

Então diga, eu vendi porque eu quis. 

Eu vendi porque eu quis. Muito bem. 

Mas esse prato não vale nada. 

Esse prato não tem valor. 

É que eu preciso do dinheiro. 

Se você precisa do dinheiro, você sabe que tem que me dar algo. 

Não. Daquilo eu não gostei. 

FIGURA 3: cena do filme com a viciada em O cheiro do 

ralo 
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E porque não? 

Eu não me senti bem fazendo aquilo. 

Bom, então traga algo que valha mais. 

Eu não tenho mais nada. 

Só esse prato. 

Esse prato eu não quero. 

Então eu vou fazer. Mas só porque preciso da grana. 

Vai ser a última vez. 

Você é quem sabe. Eu nunca te obriguei a fazer nada. Obriguei? 

Não. Obrigar o senhor não obrigou. 

Mas eu fiz contra a vontade. 

Mas assim é que é mais gostoso. 

Isso só se for para o senhor. 

É claro que é para mim. 

Afinal de contas quem está pagando? (MUTARELLI, 2011, p.96-97) 

 

 

Ou seja, o protagonista faz questão de deixar claro, a partir de sua racionalidade 

cínica, que ele e a cliente estão em condições de igualdade na negociação. Como já 

trabalhado com relação ao cinismo, a contradição inerente não é empecilho para que 

coisas totalmente dispares apareçam como complementares. A partir de uma ironização 

ao extremo de todas as leis que normatizam o convívio social, pode-se legitimar 

justamente o que a lei proibia. No caso específico da negociação entre o personagem e a 

viciada, teríamos justamente a utilização dos pressupostos do livre mercado e da liberdade 

individual para validar uma situação em que há uma tentativa de submissão e assédio 

predatório sobre a garota, a partir do seu poder econômico. Segundo Zizek, há uma 

complexificação nessas relações mediadas pelo fetiche da mercadoria. Para ele: 

 

Com o estabelecimento da sociedade burguesa, as relações de dominação e 

servidão são recalcadas: formalmente, parecemos estar lidando apenas com 

sujeitos livres, cujas relações interpessoais são isentas de qualquer fetichismo; 

a verdade recalcada – a da persistência da dominação e da servidão – emerge 

num sintoma que subverte a aparência ideológica de igualdade, liberdade e 

assim por diante. Esse sintoma, o ponto de emergência da verdade das relações 

sociais, são precisamente as "relações sociais entre coisas": "Em vez de 

aparecer e em quaisquer circunstâncias como suas próprias relações mútuas, 

as relações sociais entre indivíduos disfarçam-se sob a forma das “relações 

sociais entre as coisas. (ZIZEK, 1999, p.310) 

 

 

Percebe-se, em vários momentos da narrativa de O cheiro do ralo, como essa 

ilusão de relações livres de dominação se desvanece, sendo as formas de submissão mais 

sutis e pulverizadas, a partir da razão cínica. Formalmente, começando pelo discurso, 

pode-se pensar que a negociação é estabelecida a partir das leis e das normas de livre 

mercado. No entanto, no ato, ocorre que o próprio negociante toma distância de sua 

aparente crença, o que seria configurado como uma falsa consciência esclarecida ou uma 
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ideologia reflexiva.  Ações que aparentemente não pareceriam se conformar às 

expectativas normativas, acabam por se validarem. Isso ocorre porque, segundo Peter 

Sloterdijk, em seu livro Crítica da Razão Cínica, o funcionamento da ideologia 

dominante, hoje em dia, é cínico, não sendo mais efetiva a crítica tradicional que era feita 

à Ideologia. Segundo Zizek: 

 

O sujeito cínico tem perfeita ciência da distância entre a máscara ideológica e 

a realidade social, mas, apesar disso, continua a insistir na máscara. A fórmula, 

portanto, tal como proposta por Sloterdijk, seria: “eles sabem muito bem o que 

estão fazendo, mas mesmo assim o fazem” [e não a fórmula de Marx em o 

Capital: “disso eles não sabem, mas o fazem”]. A razão cínica já não é ingênua, 

mas é o paradoxo de uma falsa consciência esclarecida: sabe-se muito bem da 

falsidade, tem-se plena ciência de um determinado interesse oculto por trás de 

uma universalidade ideológica, mas, ainda assim, não se renuncia a ela. 

(ZIZEK, 1999, p.313) 

 

Na realidade, essa acepção de cinismo utilizada nesse contexto não é a mesma da 

do conceito original de cinismo da Antiguidade. Lá, Diógenes se valia de seu humor de 

modo a escancarar discursos com pretensões de validades universais. Exibia, por meio de 

sua postura, os absurdos e contradições imbrincados no formalismo da lei e nas 

significações consolidadas. O humor presente nessa razão cínica da qual falamos, pelo 

contrário, tensiona ao extremo as significações e designações. E, em contrapartida a 

Diógenes, esse cinismo não se volta contra o Estado; na verdade, o próprio Estado 

incorporou o humor, sendo ele próprio um bufão, que ri de si próprio. Como nos expõe 

Safatle: 

 

A Lei é clara, diz o cínico, e se seguirmos seu espírito, veremos que ela pode 

justificar casos que lhe pareciam opostos. Como dizia Sade, é possível fundar 

até mesmo um estado de libertinos a partir de valores universais republicanos 

intersubjetivamente partilhados. (SAFATLE, 2008, p.83) 

 

 

 Hoje inclusive, segundo Zizek, a ideologia cínica se torna um sistema de crenças, 

resultado de uma “sociedade desencantada”. Mas esse sistema é sustentado de maneira 

dissociada da instância do saber, não havendo total vinculação aos pressupostos da crença. 

Voltando ao nosso personagem, na verdade, se as negociações se dessem dentro 

dos parâmetros de igualdade, não atenderiam as suas fantasias perversas, assim como 

aparece na negociação com a garçonete desempregada para que ela mostre o objeto de 

desejo do personagem, a bunda. Segundo ele: 
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Ela deveria ser diferente. Isso tudo atrapalha os meus planos. Não era para 

acontecer dessa forma. Ela deveria ser mais acanhada, mais coitadinha. Aí eu 

pagava. Aí ela me mostrava a bunda meio contrariada. Porque precisava de 

grana. Eu tinha o poder e estava no comando. Ela está quebrando as regras. 

(MUTARELLI, 2011, p. 51) 
 

 

Ainda nesse trecho citado acima, o protagonista diz que pagaria para ver a bunda, 

o que é ouvido pela garçonete. Ao ser perguntado sobre se essa é a sua fantasia, ele 

responde: “essa é a minha realidade” (Ibid, p.51). Esse movimento evidencia uma 

característica perversa, na medida em que, segundo a psicanálise, o perverso é aquele que 

realiza na realidade aquilo que fica somente no campo da fantasia para o neurótico. Este 

último tem um Supereu que lhe impõe censura, ao contrário do Supereu do perverso, cujo 

imperativo é que se goze.  

Dentro da fantasia fetichista, o personagem busca objetificar a mulher, dividi-la 

em partes, a fim de tratar sua própria divisão subjetiva. Dessa forma, ele estabelece uma 

relação fantasmática com ela, assim como ocorre na sua relação com as coisas e as 

mercadorias de maneira geral, ignorando o todo, e concentrando-se nas partes. E o que 

liga o fetiche clínico ao fetiche da mercadoria seria justamente esse caráter fantasmático 

que o indivíduo estabelece com o mundo, as pessoas e as coisas e isso acaba sendo 

bastante evidente em diversos trabalhos de Mutarelli, principalmente nos personagens 

principais de O cheiro do ralo e de O natimorto. 

 Como havíamos argumentado anteriormente, em um mundo amplamente 

fetichizado, as qualidades humanas são transferidas para os objetos através do trabalho e 

esses objetos aparecem como que dotados de vida própria, o que só é possível pelo 

processo de alienação da produção. Portanto, temos o que Marx conceitua como 

fetichismo da mercadoria, ou seja, há “uma relação social determinada entre os próprios 

homens, que assume, para eles, a forma fantasmagórica de relação entre coisas” (MARX, 

2013, p. 147). O dinheiro, uma determinada mercadoria, passou, em um certo momento 

do desenvolvimento das trocas mercantis, a adquirir historicamente o monopólio social 

tornando-se o equivalente universal de troca de mercadorias e passando a gozar de 

aspectos praticamente divinos promovidos pelo fetiche, ao representar o poder social que 

pode ser trocado por qualquer outro bem.  Segundo Zizek: 

 
no caso do “fetichismo do dinheiro”: o dinheiro é, na realidade, efetivamente, 

a encarnação de uma rede de relações sociais; sua função é uma função social, 

e não uma propriedade do dinheiro enquanto coisa – pois bem, essa função de 

ser a encarnação da riqueza, o equivalente geral de todas as mercadorias, 

afigura-se aos indivíduos como uma propriedade natural do dinheiro como 
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coisa, como objeto natural – como se o dinheiro já fosse, enquanto coisa, o 

equivalente geral, a encarnação da riqueza. (ŽIŽEK, 1992, p. 61). 

 

Se existe um limite para o número de valores de uso que alguém pode acumular – 

quantidade de sapatos, livros, etc –, o dinheiro, pelo contrário, é potencialmente ilimitado. 

Esse poder, segundo o personagem principal de O cheiro do ralo é “afrodisíaco”, afinal 

como nos traz Marx em nos Manuscritos Econômico-Filosóficos de 1844, na sociedade 

mercantil as relações se dão da seguinte maneira: 

 

Sou feio, mas posso comprar a mais bela mulher para mim. Consequentemente, 

não sou feio, pois o efeito da feiura, seu poder de repulsa, é anulado pelo 

dinheiro. Como indivíduo, sou coxo, mas o dinheiro proporciona-me vinte e 

quatro pernas; logo, não sou coxo. Sou um homem detestável, sem princípios, 

sem escrúpulos e estúpido, mas o dinheiro é acatado e assim também o seu 

possuidor. O dinheiro é o bem supremo, e por isso seu possuidor é bom. [...] O 

que sou incapaz de fazer como homem, e, pois, o que todas as minhas 

faculdades individuais são incapazes de fazer, me é possibilitado pelo dinheiro. 

O dinheiro, por conseguinte, transforma cada uma dessas faculdades em algo 

que ela não é em seu antônimo. [...] Aquele que pode comprar a bravura é 

bravo, malgrado seja covarde. O dinheiro não é trocado por uma qualidade 

particular, uma coisa particular ou uma faculdade humana específica, porém 

por todo o mundo objetivo do homem e da natureza. Assim, sob o ponto de 

vista de seu possuidor, ele troca toda qualidade e objeto por qualquer outro, 

ainda que sejam contraditórios. Ele é a confraternização dos incomparáveis; 

força os contrários a abraçarem-se. (MARX, 1993, p. 232)  

 

 

 Portanto, o indivíduo não passa mais a ser valorizado por seus dotes éticos e 

morais, ou pela sua história construída dentro de uma comunidade. O dinheiro permite 

comprar todas as coisas, inclusive pessoas. No caso do romance, por exemplo, a fala 

citada acima, sobre o poder ser afrodisíaco, ocorre logo após a viciada se despir para 

realizar o desejo perverso do comerciante de masturbar-se vendo-a nua. Dessa maneira, 

fica mais que claro que mesmo que “um homem [seja] detestável, sem princípios, sem 

escrúpulos e estúpido”, o poder que emana de si promovido pelo dinheiro é capaz de 

comprar tudo (Ibid, 1993, p.232). Ao menos, por grande parte da narrativa, o personagem 

demonstra esse pensamento, porém, tendo alguns momentos de consciência que 

problematizam tal concepção, algo que será melhor trabalhado mais adiante. Nesse 

sentido, a partir da problematização, e da consciência crítica do personagem que aparece 

de forma repentina, durante a narrativa, pode-se depreender que o romance não tem como 

objetivo endossar os comportamentos abjetos do protagonista, mas sim de servir quase 

como uma caricatura, condenando certas práticas repudiadas moral e eticamente dentro 

do contrato social. 
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 Na verdade, como também traz Byung-Chul Han, “a absolutização do poder 

aniquila justamente o outro… se fosse possível apreender e reconhecer o outro, o outro 

não seria o outro” (HAN, 2017, p.26). E, além disso, no que diz respeito à exposição do 

corpo nu da viciada e, mais à frente, da garçonete por dinheiro, podemos pensar 

juntamente com Han no corpo – especificamente o corpo feminino na narrativa -  

enquanto mercadoria. Segundo ele: 

 

O corpo, com seu valor expositivo equipara-se a uma mercadoria. O outro é 

sexualizado como objeto de excitação. Não se pode amar o outro, a quem se 

privou de sua alteridade; só poderá consumi-lo… O outro, enquanto objeto 

sexual, não é mais um “tu”. Não é possível haver relação com ele. (Ibid, p.27) 
 

 Esse poder social do dinheiro também é percebido em A arte de produzir efeito 

sem causa (2008), quando o personagem principal Júnior “precisa gastar o dinheiro para 

sentir que voltou a fazer parte da sociedade. Integrar-se” (MUTARELLI, 2008, p. 114). 

Em Jesus Kid, também temos um trecho no qual Eugênio, personagem principal do 

romance, ao entrar no bar do hotel, sente-se reprovado pelo olhar dos frequentadores do 

recinto, que devem observar seus dentes amarelos, suas roupas baratas, puxando um 

extrato bancário de sua conta para avaliá-lo. Afinal, ao contrário dele, são pessoas bonitas 

e saudáveis, possuindo seus 32 dentes brancos, bem tratados. 

 A objetificação das pessoas é acompanhada da perda das singularidades, que acaba 

ficando evidente no romance O cheiro do ralo pela não nomeação dos personagens e das 

coisas no livro. No filme, o personagem principal ganha o nome de Lourenço, por 

exemplo, além também do violino da cena citada mais acima ser nomeado como um 

Stradivarius somente no filme. Nesse quesito, o longa-metragem acaba por modificar 

uma dimensão importante da narrativa de Mutarelli, que é a não nomeação. Os “nomes 

caracterizam, delimitam, humanizam, singularizam e identificam corpos. Daí sua 

inviabilidade em um mundo caricaturado, em que há apenas coisas permutáveis, sem 

qualquer sentimento ou empatia” (MENDONÇA, 2013, p. 357).  

 No entanto, na adaptação cinematográfica de Heitor Dhalia, essa perda da 

singularidade, enfatizada na narrativa de Mutarelli, não é totalmente descartada. Temos 

como exemplo a cena cômica com a faxineira, que trabalha há oito anos para ele, que tem 

o nome de Josina, mas que ele insiste em chamar pela alcunha de Lucinete. Ou seja, 

Lucinete é um nome comumente associado às domésticas, assim como Marinete, da 
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antiga série Diaristas da Rede Globo. Dessa forma, evidencia-se a total desvalorização 

da singularidade e, logo, da alteridade dessa mulher.  

Além disso, também vivemos em uma sociedade cada vez mais objetificadora, e 

o gênero feminino, historicamente tratado com o objeto sexual é retratado na narrativa de 

Mutarelli na figura da ‘bunda”, cujo nome ele “jamais [será] capaz de pronunci[ar]” 

(MUTARELLI, 2011, p.11). Afinal, o nome da moça “era a mistura de pelos menos outros 

três/ Seu pai, sua mãe e algum astro da TV” (Ibid, p.15). Não poderia pronunciar, pois o 

nome torna-se irrelevante na medida em que a bunda é mero receptáculo de desejo sexual. 

Segundo Byung-Chul Han: 

  

Quando tomamos o outro como objeto sexual, erodimos aquela “distância 

originária” que, para Buber, funciona como o princípio do ser humano que 

forma a condição de possibilidade da alteridade. O “distanciamento originário” 

impede que o outro seja coisificado como um objeto, como um “isso”. O outro, 

enquanto objeto sexual, não é mais um “tu”. Não é possível haver relação com 

ele. A “distância originária” produz aquele decoro transcendente que liberta, 

sim, distancia o outro em sua alteridade. Ela torna possível dirigir a palavra a 

alguém em sentido enfático. Pode-se até abordar um objeto sexual, mas não 

lhe dirigir a palavra. Ela também não tem um “rosto” que perfaça a alteridade; 

esta, por sua vez, preserva uma distância adequada do outro. Hoje está se 

perdendo cada vez mais o decoro, a respeitabilidade, a distância, isto é, a 

capacidade de experimentar o outro em sua alteridade. (HAN, 2017, p.27-28)  
 

 

 Esse desprezo pela alteridade feminina e a objetificação sexual do corpo feminino 

vai ao encontro deo estudo de Silvia Federici, em seu livro Calibã e a Bruxa: Mulheres, 

corpo e acumulação primitiva. Nesse trabalho, a autora evidencia todo o caráter misógino 

que marcou o período histórico da transição para o capitalismo; misoginia essa bem 

representada na caça às mulheres sujeitadas e rotuladas como bruxas. Os governos 

passaram a criar leis, introduzir regulamentações e criar atos contra práticas consideradas 

como bruxaria. Esse processo começou marcado por uma distinção de classe, na medida 

em que os acusadores seriam pessoas com poder na comunidade, ou seja, que tinham 

posses. E segundamente havia também, como já exposto, o caráter de gênero, sendo as 

mulheres, que eram alvos vulneráveis de acusações mentirosas e caluniosas, de classes 

mais pobres, sofrendo com a expropriação de terras do campesinato.  

Não que anteriormente ao modo de organização da sociedade capitalista já não 

houvessem estruturas patriarcais; mas, ao contrário das denominadas feministas radicais 

por Federici, que seriam porta-vozes de um feminismo de cunho mais liberal, para a 

autora, as formas de discriminação sexual próprias de nosso modo de socialização não 

seriam trans-históricas, ou seja, não independeriam das relações de produção e de classe.  
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 Entre as acusações, que eram cumulativas, havia a preocupação, na medida em 

que o capitalismo se desenvolvia, com a reprodução e a relação entre homens e mulheres. 

Os principais alvos de acusação eram mendigas, mulheres consideradas como 

promíscuas, mulheres mais velhas, que se encontravam em situação de vulnerabilidade 

social, via empobrecimento pela extinção das terras comunais dos feudos. Eram 

especialmente condenadas as que exerciam práticas medicinais, sejam parteiras ou 

mesmo que curavam a partir de ervas e encantamentos, ou seja, as curandeiras; além das 

que ofereciam serviços de adivinhação. Por meio dessas funções, estas mulheres 

conseguiam ocupar certo protagonismo em suas respectivas comunidades, algo que foi 

totalmente combatido pelas instâncias de poder.   

 Como pano de fundo para toda essa perseguição, estava a preocupação com a 

sexualidade e a procriação. Segundo a autora, na transição para o capitalismo, as mulheres 

começaram a ser enxergadas como produtoras de mão-de-obra para o trabalho 

assalariado. Portanto, podemos tratar essa política do Estado e do Capital da caça às 

denominadas bruxas como um princípio de biopoder, dentro da terminologia de Foucault, 

na medida em que tentam exercer um tipo de controle sobre os corpos das mulheres com 

objetivos ligados à produção. Passam, dessa forma, a querer controlar a sexualidade das 

mulheres, com o objetivo de que elas a exerçam de maneira produtiva. Além disso, a 

sexualidade era vista como subversora da ordem social, interferindo também na relação 

das pessoas com o trabalho. Dentro desse contexto, o corpo feminino passa a ser 

enxergado como subversivo e perigoso, devendo ser neutralizado. Em suma, a caça às 

“bruxas” representa uma derrota no poder social de que gozavam as mulheres antes da 

transição ao novo regime, estabelecendo uma divisão sexual do trabalho. Nela, a mulher 

torna-se uma trabalhadora não-remunerada, confinada ao lar e à reprodução. 

Em O cheio do ralo, a redução da alteridade dos outros não se restringe à questão 

de gênero, porém acaba sendo mais evidente e violenta nesse quesito, a partir dos atos 

misóginos do personagem principal, seja com sua ex-noiva, com a garçonete ou com a 

viciada. Percebe-se, no transcorrer da narrativa, que é do desprezo pela relação com um 

Outro que surge a desconsideração, por exemplo, pelo nome da garçonete. E é também a 

partir desse prisma que devemos entender a cena em que o protagonista não identifica 

que haviam trocado a garçonete da lanchonete, pois afinal não havia gravado seu rosto 

melancólico e pouco atraente, nem seus trejeitos, apenas o seu objeto-fetiche particular: 

a bunda.  
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Como um adendo, cita-se o fato de, no filme, 

os personagens que vão vender seus pertences, no 

escritório do protagonista, não terem seus nomes 

citados. Como recurso na adaptação fílmica, os 

personagens são creditados ao final, sendo 

identificados, seja pela função social que ocupam, 

por alguma característica, ou pelos objetos que 

portam – exemplos: “a noiva”, “a viciada”, “o 

homem do gramofone”, etc. 

Essa característica, no romance e no filme, 

aponta para a reificação social, no momento em 

que as relações estabelecidas pelo personagem 

principal não se dão com seres humanos singulares, mas com “corpos que cumprem suas 

funções sociais: a garçonete, o segurança, a secretária, a noiva, a viciada, a bunda” 

(MENDONÇA, 2013, p.357).  No entanto, ao instrumentalizar o mundo e objetificar as 

coisas e seres humanos, o personagem torna-se também objeto. Ele, afinal, é um “mero 

comprador para quem as pessoas precisam empurrar suas mercadorias. Elas buscam 

seduzi-lo com seus objetos, mas não porque tenham interesse na sua pessoa, na sua 

singularidade” (Ibid, p.357). Ou seja, a reificação é uma via de mão dupla. 

 Esse fato do próprio personagem também ser objetificado fica bem evidente nos 

seus contatos com a mulher casada, nos quais, de certa maneira, ele se coloca como 

submisso, exercendo uma outra forma de desejo perverso, no caso, na posição 

masoquista. Na realidade, esse tipo de prática com a mulher casada é popularmente 

conhecida como findom (financial dominance). Nela, a partir da dominação financeira, 

uma dominatrix arranca dinheiro de seus escravos ou de seus clientes submissos. Ou seja, 

o personagem se coloca na posição de ser objetificado, em contraponto aos seus desejos 

sádicos, em que objetifica seus clientes. É importante enfatizar que Freud, nos Três 

ensaios, aborda sobre caráter imbrincado entre sadismo e masoquismo. Para ele: 

 

A característica mais notável dessa perversão[masoquismo], porém, é o fato de 

suas formas ativa e passiva se encontrarem regularmente na mesma pessoa. 

Quem tem prazer em causar dor aos outros nas relações sexuais também é 

capaz de fruir, como um prazer, a dor que tais relações lhe proporcionarem. 

Um sádico sempre é, simultaneamente, um masoquista, embora o lado ativo 

ou o lado passivo da perversão esteja mais desenvolvido nele e constitua sua 

atividade sexual predominante. (FREUD, 2016, p.54) 

 

FIGURA 4: créditos do filme O cheiro do ralo 
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 Para tentar entender a complexidade do personagem é importante nos 

debruçarmos sobre uma cena bastante importante, em O cheiro do ralo, na qual ele acaba 

conversando com a faxineira, uma conversa com características terapêuticas. Nela, ele 

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

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

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

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

seja, dentro da categoria que estamos usando, os objetos na verdade eram coisas para 

quem os vendia. Nesta cena, perceberemos a questão de como esse personagem está 

implicado dentro de um sistema econômico, que agirá sobre suas condutas diárias: 

 

É uma longa história. Só pra simplificar, é o seguinte: 
Onde eu trabalho, tem um banheiro na minha sala, e tinha um cheiro                                  

ruim. 

E daí, o que isso tem a ver com a  relação de vocês, ela reclama do 

cheiro? 
Não. Não é isso. É que esse cheiro me deixava confuso, irritado... 

Eu acabei descontando essa irritação nos outros, na minha vida, sei lá. 
E por que o senhor não mandou consertar? Às vezes é o sifão. 
É. Eu fui deixando passar. 
O senhor tem tanto dinheiro, isso não deve custar muito caro. 
É. Eu fui deixando passar. 
Eu não podia imaginar que o cheiro fosse me deixar assim, meio doente. 
Eu reparei mesmo que o senhor anda meio amarelo... 

A vida é assim mesmo. A gente vai deixando as coisas pra lá, e as coisas vão 

crescendo, crescendo. No começo a gente não quer brigar porque é coisa 

pouca, mas aí vai crescendo, crescendo. É que nem panela de pressão. Uma 

hora explode. 

Olha você falou tudo. No meu trabalho, quando eu comecei, eu tinha que ser 

forte. Eu tinha que ser frio. Porque eu compro as coisas dos outros, e tinha que 

oferecer o mínimo possível, para ter o meu lucro. 
E, no começo, eu ficava com pena das pessoas. Mas eu não podia ter pena, 

senão eu nunca iria chegar onde eu cheguei. Então eu fui ficando mais frio. 

(MUTARELLI, 2011, p. 64-65) 
 

 Essa ideia do enrijecimento do personagem a partir dos imperativos meritocráticos 

é própria do neoliberalismo, modelo econômico-social no qual é promovida a seleção 

natural dos indivíduos mais aptos à sobrevivência, além de promover a eliminação de 

qualquer resquício de alteridade, na medida em que busca subsumir tudo ao consumo. O 

modelo neoliberal -  com bem aborda Robert Kurz -  com “sua pseudofísica ideológica 

das leis de mercado, soltou as peias de todos os demônios do barbarismo moderno. […] 

Os mentores neoliberais não respondem apenas pelo advento do fundamentalismo, mas 

também pelo atual regresso ao darwinismo social” (KURZ, 1988, p.197).  
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1.2. Mutarelli, um pupilo na periferia do capitalismo 

  

 Esse personagem de Mutarelli pode nos remeter a outros dois personagens 

clássicos da literatura brasileira, no que diz respeito ao aspecto laboral e comportamental. 

Seriam eles Paulo Honório, do romance São Bernardo (1934), de Graciliano Ramos, e 

João Romão, português empreendedor de O Cortiço (1890), de Aluísio Azevedo; livros 

publicados respectivamente em finais do século XIX, e na década de 30 do século XX. 

Traçando um paralelo entre os três romances, por mais que escritos com uma relativa 

distância histórica, abordam sobre protagonistas provindos de classe social não abastada, 

que bem aos moldes do self-made man, com muito trabalho árduo e muita ambição, 

rompendo com qualquer empecilho moral para alcançarem seus objetivos, acabam por se 

auto enriquecerem, por meio da exploração brutal dos outros. 

Imigrante português, inicialmente empregado de uma pequena venda, João 

Romão, por meio de pequenos furtos, duras provações e da exploração alheia – 

principalmente da quitandeira Bertoleza, representante do negro oprimido e 

marginalizado em fins do século XIX -, conseguiu ascender à condição de proprietário da 

própria venda em que trabalhava; concomitante a isso, empreendeu a construção de 

pequenas casinhas para alugar, que viriam a se tornar o grande cortiço, que dá nome ao 

livro. Isso tudo através de seu ar de cobiça insaciável, tendo como único objetivo 

acumular capital. Como nos traz a narração, “desde que a febre de possuir se apoderou 

dele totalmente, todos os seus atos, todos, desde o mais simples, visavam um interesse 

pecuniário. Só tinha uma preocupação: aumentar os bens” (AZEVEDO, 1998, p.28). É, 

inclusive, Azevedo, segundo estudo do grande crítico literário Antônio Cândido, com seu 

personagem principal, em O cortiço, o primeiro a retratar, na literatura brasileira, uma 

trajetória de formação de riqueza individual; na medida em que em outros autores, como 

Macedo, Machado ou Alencar, o dinheiro adquirido surgia por “herança, dote ou outra 

coisa fortuita” (CANDIDO, 1993, p.131).  

Paulo Honório, um homem simples, personagem narrador de São Bernardo, por 

meio de sua ambição também sem limites, acaba por se tornar um grande fazendeiro 

empreendedor do sertão alagoano, tendo uma carreira meteórica. Após passar por 

diversos infortúnios na vida, tendo sido vendedor ambulante, enxadeiro e guia de cegos, 

ambiciona tomar posse das terras da fazenda de São Bernardo, algo que vem a alcançar 
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lançando mão de meios pouco éticos e com muita astúcia. Ao se aproveitar de uma brecha 

na crise da propriedade nordestina da época, consegue se tornar um poderoso capitalista 

rural. Após alcançado o objetivo, às custas de muito trabalho e exploração, com métodos 

brutais, como a utilização de capangas para tomar conta das terras dos fazendeiros 

vizinhos, ele consegue prosperar. Dotado de um sentido empreendedor ao perceber que a 

monocultura não era mais a saída, passa a diversificar a produção, mostrando um 

audacioso espírito capitalista modernizador, dentro de uma sociedade extremamente 

arcaica e oligárquica.  

 O ponto de conexão entre esses três romances (O Cortiço, São Bernando e O 

cheiro do ralo) diz respeito a como retratam a realidade da sociedade brasileira, em 

momentos distintos. Em suma, eles apresentam um olhar agudo à forma específica da 

condição brasileira na periferia do capitalismo. Se em outros países existiriam já formas 

mais desenvolvidas dentro do processo de desenvolvimento capitalista, prevaleceria aqui 

“a acumulação do capital em suas fases mais modestas e primárias” (CANDIDO, 1993, 

p.127). Por essas terras, “o enriquecimento é feito à custa da exploração brutal do trabalho 

servil, da renda imobiliária arrancada ao pobre, da usura, ou até do roubo puro e simples, 

constituindo o que se poderia qualificar de primitivismo econômico” (Ibid, p.127). 

Portanto, nada mais alegórico do que Mutarelli retratar, em O cheiro do ralo, um 

microempreendedor que se enriquece por meio de práticas remetidas a um incipiente 

capitalismo com práticas que remetem à acumulação primitiva. Dentro de uma 

perspectiva colonial, na periferia do capitalismo, o enriquecimento sempre foi feito das 

maneiras mais brutais possíveis (pirataria, agiotagem, servidão, escravatura colonial, 

penhoras), legitimadas por um verniz de ideias liberais importadas e deslocadas no 

contexto local. Esses pensamentos liberais de emancipação tanto no plano econômico 

quanto das liberdades individuais só conseguem se efetivar, em nossa realidade, sempre 

enquanto “ideias fora de lugar”, como bem tratou Roberto Schwarz, em sua fortuna 

crítica. Em verdade, essas concepções só conseguem se fazer valer, na medida em que 

estão desvinculadas da sua efetiva validade social, por meio de uma racionalidade cínica. 

Em suma, a dialética entre progresso e atraso na formação sócio histórica brasileira não 

se trata de um mero acidente, sendo, porém, a própria condição para o desenvolvimento 

anacrônico intrínseco aos rumos ditados pelas elites brasileiras.  

Voltando ao modo como é moldado o personagem de O cheiro do ralo, percebe-

se que existe toda uma fundamentação ideológica que estrutura a prática desse 

personagem, um homem branco de classe média, que comunga dos valores meritocráticos 
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muito disseminados e intrincados no contexto social. Interessante notar que Mutarelli, em 

entrevista, retrata que:  

 

Meus personagens são muito desprezíveis, eu não gosto de me ver neles, mas 

sempre tem. Quando eu fiz O cheiro do ralo a minha ideia era fazer um 

antagonista, o contrário, mais ou menos alguém que fosse o oposto de mim. 

Eu não sei comprar e nem vender nada sem tomar prejuízo e eu sou muito 

maltratado no comércio, porque eu trabalho com desenho e tem muita tinta, 

além de eu andar parecendo um mendigo e acabam me tratando muito mal 

(risos). Então a minha ideia era criar um personagem ao contrário de mim, só 

que, naturalmente, por mais distante que ele fosse tem um ponto da escrita 

onde eu me misturo também com ele. É difícil não se misturar. (MUTARELLI, 

2015)  
 

 

 Talvez essa busca no processo de criação do autor ajude a explicar o caráter 

perverso do personagem, com suas fantasias fetichistas e sádicas. No entanto, a partir de 

cenas mais depressivas e melancólicas, como a da conversa com a empregada, temos 

acesso a um outro lado desse personagem, saído da bufonaria cínica que o caracteriza 

durante a narrativa. Nesse sentido, Mutarelli, no exercício a que se propôs, construiu um 

personagem bastante complexo, na medida em que não conseguimos identificar uma 

identidade fixa, coerente e determinada para ele.  

Mas se, por um lado, o comprador busca desmerecer os artefatos dos clientes 

transformando-os de coisas em objetos já ultrapassados, sem valor de uso e troca, para 

poder pagar menos por eles, em determinado momento sente a necessidade de elevar 

alguns objetos ao estatuto de coisas. Isso se dá, por exemplo, na montagem do seu pai 

Frankenstein. Na transubstanciação dos objetos em coisas, os objetos se transformam em 

“caixas de ressonâncias de nossas ideias, atividades, paixões e fantasias” (BODEI, 2013, 

p. 37). E aqui entra a resposta de uma pergunta que fizemos mais acima: “como 

funcionam e de que derivam a projeção e a distorção de nossos investimentos afetivos 

nos objetos para transformá-los em coisas? ” (Ibid, p. 38) 

 Remo Bodei afirma ainda que não teríamos uma resposta totalmente convincente 

sobre essa questão. No entanto, a que mais se aproxima disso foi a elaborada por Sigmund 

Freud: “Investimos cargas de libido (quantidade de energia afetiva) de diversa intensidade 

em pessoas, animais, ideais e objetos, cargas que se aderem estreitamente ao objeto” (Ibid, 

p. 38). Também Vladimir Safatle, ao retomar Lacan, refere-se ao investimento libidinal 

no mundo dos objetos e posterior aquisição de valor e significação: 
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A psicanálise compreende a fantasia como uma cena imaginária na qual o 

sujeito representa a realização de seu desejo e determina um caminho em 

direção ao gozo. Sem a ação estruturadora da fantasia, o sujeito não saberia 

como desejar e estabelecer uma relação de objeto. Ele seria assim jogado na 

angústia produzida pela inadequação radical do desejo aos objetos empíricos. 

Ao definir a fantasia como modo de defesa contra a angústia, Lacan vê, nela, 

o dispositivo capaz de permitir que o sujeito invista libidinalmente o mundo 

dos objetos e que os objetos possam adquirir valor e significação. A fantasia é 

assim o que estrutura a determinação do valor dos objetos. (SAFATLE, 2003, 

p.188) 

 

 

 Desse modo, complementando a abordagem apresentada por Bodei com relação 

aos investimentos libidinais nos objetos que nos circundam, podemos lançar mão da 

colaboração lacaniana relacionada ao conceito de fantasia. Como se percebe, é através da 

fantasia que damos sentido ao mundo e investimos os objetos de valor e significação.  

Até agora falamos sobre a tentativa do personagem de desinvestir o mundo das 

coisas trazidas a ele, a partir do ímpeto homogeneizador mercantil; mas, nessa outra parte 

do capítulo, analisaremos o fato pelo outro viés. Por essa outra perspectiva, o protagonista 

sobrevaloriza objetos aparentemente irrelevantes e sem valor monetário, cultural ou 

social, mas que são preenchidos por ele por meio de suas fantasias.  

   

 

 

1.3. A melancolia e a relação com os objetos (O cheiro do ralo, Cidadão Kane, e O 

homem do prego) 

 

  

 Quanto ao aspecto melancólico da obra, começaremos com uma inter-relação 

entre O cheiro do ralo e Cidadão Kane, filme de Orson Welles, muitas vezes citado 

durante o livro e que é parodiado de forma bem acintosa. O cidadão Kane foi baseado no 

magnata William Hearst, empresário das comunicações dos EUA. Existe uma história 

corrente de que William usava o termo Rosebud para se referir à parte traseira de sua 

amante. Rosebud, no filme de Welles, é transformado no objeto de desejo de Kane e no 

filme é um pequeno trenó, que traz lembranças marcantes de sua infância. É a 

representação de sua memória, e traz uma ressonância de diversas questões. Na verdade, 

Rosebud é um significante carregado de uma polissemia de significados: “a separação da 

mãe, da casa da infância, as separações da primeira e da segunda esposa, a solidão que 

avança até a última palavra pronunciada no momento da morte” (FROEMMING; 

RIBEIRO, 2007, p. 398). 
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 Mesmo após ter angariado todo um império de riquezas e poder, o protagonista 

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

um ambiente de tranquilidade, segurança e de completude. Existem diversos paralelos 

entre Kane e nosso personagem protagonista em O cheiro do ralo, inclusive o seu destino 

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

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

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

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

afinal, apresentam diversas carências afetivas e questões interiores pendentes.  

 Ambos os personagens, também, são acumuladores, comprando, 

compulsivamente, muitos objetos. No entanto, há uma diferença, pois no caso de Kane, 

temos um colecionador de objetos de arte, principalmente estátuas, que guardados em seu 

castelo monumental, Xanadu, em companhia de seus milhares de objetos. Em uma das 

cenas de Cidadão Kane, um dos amigos íntimos de Kane, talvez o único que chegou 

próximo disso, Mr. Leland, afirma sobre o próprio que “desiludiu-se com o mundo e 

construiu um próprio para ele, uma espécie de monarquia absoluta” (CIDADÃO KANE, 

1941). 

 

 

 

 

FIGURA 6: objetos na loja de antiquários, em O cheiro do 

ralo (cena do filme) 
FIGURA 5: objetos no palácio Xanadu, em Cidadão Kane (cena do 

filme) 
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Em O cheiro do ralo, o personagem também vive em um mundo à parte com as 

coisas, um mundo autossuficiente, tanto que ele fala que ali tem de tudo, “tudo o que o 

mundo pode dar” (MUTARELLI, 2011, p.106). 

 Assim como Kane tem uma obsessão pelo objeto da infância, o trenozinho 

Rosebud, podemos interpretar a obstinação pela garçonete, a tentativa de reconstrução do 

pai Frankenstein, como representando questões anteriores ao próprio começo da trama de 

O cheiro do ralo. No entanto, ao contrário do que temos no filme de Orson Welles, em 

que há flashbacks de Kane desde criança, não temos acesso à vida pregressa do 

personagem do romance de Mutarelli; na verdade, não sabemos qual o seu nome, 

inclusive. Só passamos a acompanhar o drama pessoal de nosso personagem, a partir de 

seu término de noivado e da passagem de uma situação de aparente equilíbrio para o caos; 

sendo somente após esse desmanche que os problemas e assuntos pendentes do 

personagem irrompem juntamente com o cheiro provindo do banheirinho em seu local de 

trabalho. 

 Na verdade, a obsessão pelo Rosebud e a necessidade de acúmulo de objetos está 

relacionada com o sentimento de perda, descrito por Freud em seu texto Luto e 

Melancolia de (1917 [1915]): “se sai finalmente das situações de luto através de um 

sobreinvestimento da libido em um objeto substitutivo, novo ou antes carente de alguma 

importância” (BODEI, 2013, p. 40, tradução minha). 

 Freud, no ensaio em questão, aborda o tema da melancolia relacionando-a ao luto. 

Ambos estão interligados à perda de algo ou alguém, no entanto, apresentando diferenças 

pontuais. Se o luto normalmente tem um tempo e após isso a pessoa volta ao seu estado 

normal, a melancolia tem um caráter patológico mais grave e pode se arrastar pela vida. 

No luto, também, segundo Freud, existiria uma consciência por parte do enlutado do que 

perdeu, na melancolia, pelo contrário, tem-se uma perda inconsciente.  

 Na perda da melancolia, ocorreria uma retirada de libido para o ego, havendo uma 

identificação deste com o objeto abandonado. Portanto, segundo palavras do próprio 

Freud, “a sombra do objeto caiu sobre o ego, que então pôde ser julgado por uma 

determinada instância como um objeto, como o objeto abandonado” (FREUD, 2011, 

p.32). Assim, com a perda do objeto, ocorre a perda do ego, havendo uma diminuição da 

autoestima. Para esclarecer melhor sobre as diferenças entre luto e melancolia, tenhamos 

em mente que “o enlutado consegue pensar que está menos triste, consegue admitir o 

paulatino desapego do objeto perdido. Na melancolia a batalha é mais acirrada em função 



 

 

 

49 

 

da ambivalência, que “pertence em si mesma ao reprimido”” (Ibid, p. 15). Dessa maneira, 

se no luto o mundo se torna pobre e vazio, na melancolia, é o próprio eu. 

 Essas características melancólicas são encontradas tanto em O cheiro do ralo 

quanto no personagem de Kane; em suma, tanto o romance quanto o filme apresentam 

narrativas melancólicas. Se em Cidadão Kane essas características ficam mais evidentes, 

no personagem do romance de Mutarelli, esse viés é camuflado pelo caráter paródico, 

pelo cômico, pelo grotesco, próprio de uma racionalidade cínica e uma subjetividade 

irônica na constituição do sujeito moderno. Nela, ao confrontar-se com uma realidade em 

tudo pode ser ironizado ao extremo, na medida em que ninguém leva a sério as injunções 

fundamentais da vida social, não há como se vincular aos dramas tratados no romance de 

Mutarelli. 

 Vale ressaltar também que o riso não está em contraponto ao sentimento 

melancólico; pelo contrário, “um melancólico que ri de tudo não é tão contraditório 

quanto parece: o riso de Demócrito indicava sua descrença, seu desapego em relação a 

tudo que seus semelhantes valorizavam” (KEHL, 2011, p. 22-23). 

 No caso de Kane, quando ainda criança, havia sido tirado de seu convívio familiar, 

e essa perda é condensada no objeto de sua infância, o trenozinho Rosebud. A “repetição 

das perdas, os abandonos que Kane sofreu ao longo da sua vida nos fazem pensar que ele 

sabia quem tinha perdido, mas não o que havia perdido, distinção importante que Freud 

traz para marcar a diferença entre luto e melancolia” (FROEMMING; RIBEIRO, 2007, 

p. 395). 

 Já em O cheiro do ralo, não temos acesso à vida pregressa do personagem, como 

já havíamos dito, apenas acompanhando sua trajetória a partir de quando se decide 

terminar seu noivado. A perda objetal que acarreta a obsessão do protagonista por 

acumular objetos, a sua busca incansável pela bunda, acabam ficando sem explicação 

aparentemente. Se no caso de Kane, temos acesso ao fato desencadeador de seu 

sentimento melancólico, no personagem do romance, não temos a causa especificada. No 

entanto, sobre a questão da perda, no posfácio da edição primorosa publicada pela Cosac 

Naify de Luto e Melancolia, feita pela psicanalista Urania Tourinho Peres, podemos 

expandir mais sobre a concepção de perdas em nossas vidas. Se formos pensar melhor: 

 

a criança chega ao mundo expulsa de seu acolhimento. Ao nascer, ao perder o 

envoltório protetor da placenta, ela perde – perda materializada pelo corte do 

cordão umbilical; ao enfrentar o desmame, outra perda. E não é difícil 

acompanharmos as sucessivas perdas que a inserção no universo simbólico 

impõe. (PERES, Urania T., 2011, p.64) 
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  Essa ampliação do conceito de perda, que pode dar conta da melancolia do 

personagem de O cheiro do ralo, está de acordo com a ideia da perda do aconchego 

materno de outra narrativa do próprio autor, O natimorto. Nesse segundo romance 

publicado pelo autor, o personagem O Agente diz que preferiria ter a sorte do Natimorto, 

pois este seria “um ser superior, quase santo. Viveu sem macular-se do mundo. Pulou uma 

passagem de sofrimento e desilusão. Foi da não existência para a não existência protegido 

no interior de sua mãe. Puro” (MUTARELLI, 2004, p. 91). Ideia esta bastante associada 

ao praguejar de Jó para Deus, ao perder tudo o que tinha: “Então, por que me tirastes do 

ventre?/ Poderia ter morrido sem que olho algum me visse,/ e ser como se não tivesse 

existido,/ levado do ventre para o sepulcro” (BÍBLIA, Jó, 10, 18-19). 

 

 

1.4. Misoginia e função paterna em O cheiro do ralo e Clube da Luta 

 

 Além dessa ampliação de conceito de perda que abordamos acima, um fator mais 

claro sobre a questão do desamparo pode ser bem enxergado na tentativa de montagem 

do Pai Frankenstein pelo personagem principal de O cheiro do ralo. Existe todo uma 

alegoria através dessa imagem, que nos remete a uma tragédia própria da modernidade, e 

que foi representada por muitos autores, que é o assassinato da imago paterna, vide Os 

Irmãos Karamázov de Dostoiévski e tantos outros. O ato de matar o pai, com a figura 

paterna representando o surgimento da consciência moral e da internalização da lei 

simbólica (família, Estado e religião), provoca remorso e culpa. Esse tema, inclusive, 

aparece no primeiro quadrinho de fôlego de Mutarelli, Transubstanciação, no qual se 

acompanha os dias que sucedem a saída do poeta Thiago da prisão, após ter matado seu 

pai Zoster, uma figura bizarra, que era exposta em um circo freak. 

Segundo Urania Peres, “o luto pela morte do pai transforma-se em uma 

identificação com o pai morto, e Freud considera que essa identificação é também 

condição para a melancolia” (PERES, 2011, p.66-67). Portanto, através da “morte do pai”, 

surge o sentimento de remorso, culpa e, consequentemente, de melancolia, que provoca, 

em nosso personagem, a busca pela construção do pai Frankenstein: 
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Meu pai Frankenstein. O pai que se foi. Se foi, antes que eu o tivesse. Foi, antes 

de eu nascer. Nem me viu. Nunca voltou. Ele só saiu com minha mãe uma vez. 

Nem sei seu nome. Nem sei se um nome ele tem. Ele nem sabe como eu sou. 

Ele nunca me viu. Eu só imaginei. A vida inteira. Eu mesmo lhe dei um nome. 

Eu mesmo o batizei. Eu mesmo cuidei de criá-lo. De cada detalhe, eu cuidei. 

Meu pai, fui eu que inventei. Ele nunca soube o que eu sinto. Não soube o 

quanto o amei. Ele não sabe o que rezo todas as noites. Ele não sabe. Ele não 

sabe como é a minha cara. Nem sabe como ela foi. Não sabe que eu fui criança. 

Não sabe que a cicatriz do joelho, foi da vez que caí. Ele não sabe que existo. 

E que tenho a cara do Bombril. Ele meteu rapidinho em minha mãe, e se foi. 

Eu fiquei. Ele é mais triste que eu. Talvez, ele não tenha ninguém. Eu tenho 

ele. Meu pai Frankenstein. (MUTARELLI, 2011, p. 140-141) 
 

 

 Temos, nesse trecho, uma inversão da obra de Mary Shelley, Frankenstein. Se no 

romance da autora britânica, Victor Frankenstein, um estudante de ciências naturais 

constrói uma criatura com características humanas, criada a partir de cadáveres; nesta 

paródia de O cheiro do ralo, ocorre que é o filho quem tenta criar a figura do pai a partir 

de próteses (um olho, uma perna mecânica japonesa). Existe todo um caráter alegórico e 

representativo, nessa imagem, acerca de um fenômeno que provoca mudanças no modo 

de estruturação dos sujeitos e dos laços sociais.  

O vazio da presença do pai é bastante recorrente nas falas do protagonista, 

culminando com a tentativa de reconstruir: 

 

o próprio pai por meio da montagem de objetos adquiridos – um olho de vidro, 

uma perna mecânica – inventando assim uma origem familiar que lhe escapa. 

Sem nunca ter conhecido o pai, o protagonista tenta criá-lo, nomeá-lo, numa 

operação de bricolage de objetos de origens diversas que passam a funcionar 

em novo contexto como um "pai Frankenstein"” (FARINACCIO, 2013, 

p.244). 

 

 Analisando essa imagem e tentando interpretá-la, a luz dos estudos psicanalíticos, 

de acordo com o momento histórico em que vivemos, podemos deduzir que pode 

representar a crise moderna da função paterna, ou declínio da imago paterna. Na 

realidade, “o pai moderno dilapidado e aviltado é efeito do declínio do modelo patriarcal, 

progressivamente substituído pelo modelo horizontal moderno, igualitário, fraterno e 

autônomo” (FLEIG, 2008, n.p.). Nessa mesma linha de entendimento pode ser 

interpretado, por exemplo, o romance Lavoura Arcaica (1975), de Raduan Nassar, quando 

é abordado o conflito do personagem André com seu pai, havendo o rompimento de toda 

uma estrutura que fundamentava aquele modelo familiar mais tradicional. 



 

 

 

52 

 

Para entendermos a proporção dessa concepção lacaniana, devemos sair da esfera 

estritamente da realidade para uma esfera mais simbólica. O declínio da imago paterna6, 

dentro das análises psicanalíticas, estaria no centro de mudanças profundas no campo 

social contemporâneo. Vive-se, hoje, em um período em que a família patriarcal e toda 

sua associação a uma perspectiva religiosa e hierárquica encontra-se em total declínio. 

No discurso dessa sociedade, a masculinidade e a paternidade se conjugavam ao discurso 

religioso, que procurava cristalizar, estabilizar e reprimir os impulsos e a agressividade. 

Hoje, presenciamos a uma falência desse modelo, gerando uma carência de referenciais 

simbólicos, que na narrativa de Mutarelli se condensam na imagem da tentativa de 

reconstrução no Pai Frankenstein. 

 Imagem alegórica bastante semelhante encontramos na parábola do menino 

construindo castelos de areia, no romance O natimorto, no qual “uma vez concluído o 

castelo, o garoto tomou distância e contemplou a obra. Volteou sua réplica sorrindo de 

contentamento, depois começou a golpeá-la com os pés até desfazê-la por completo” 

(MUTARELLI, 2009a, p. 67). Ao analisarmos essa alegoria, também podemos interpretá-

la como indicativo da construção de novos valores, assim como simbolizado na imagem 

do Pai Frankenstein, em O cheiro do ralo. 

 Deve-se ressaltar, no entanto, que não se busca aqui defender ou julgar o modelo 

de família patriarcal como sendo melhor ou pior. Presencia-se, cada vez mais, novas 

organizações familiares, bem ilustradas, por exemplo, no conceito, desenvolvido pela 

psicanalista Maria Rita Kehl, de famílias tentaculares. No entanto, mesmo havendo 

mudança na pessoa ou elemento que exerce essa função, há um padrão na estrutura 

simbólica dentro de um núcleo familiar. Na verdade, “a imago paterna é uma 

representação que se fixa no inconsciente do sujeito e o orienta ulteriormente em sua 

conduta e em seu modo de apreensão da alteridade” (LANG, BARBOSA, CASELLI, 

2011, p.850). 

                                                 
6 Cabe ressaltar que função paterna é um conceito da psicanálise lacaniana, pensado, na esteira do 

pensamento freudiano, acerca da questão do pai enquanto organizador fundamental da subjetividade e 

da cultura. Pode-se até questionar a utilização da figura do pai na formulação do termo, o que remeteria 

a uma forma de normatividade aos padrões familiares burgueses tradicionais. No entanto, deve-se 

enfatizar que ele se refere somente a uma posição ocupada pela figura responsável pelo corte simbólico 

e posterior inserção da criança na sociedade. Não há, dessa forma, uma restrição de gênero a quem 

ocupa tal lugar, além de serem múltiplas as figuras que podem representar essa função ao longo de 

nossas vidas, desde o próprio pai biológico até qualquer outro representante simbólico da lei, dos 

valores e dos ideais estabelecidos. No caso específico de O cheiro do ralo, cabe ressaltar que esse 

referente é simbolizado no próprio pai. 



 

 

 

53 

 

 Com relação ao conceito da função paterna, conceito lacaniano e que vai ao 

encontro da teoria de Freud, não se deve simplificar, tratando-o como ultrapassado, como 

se não atendesse mais às formas de constituições familiares. Pode-se, sim, questionar a 

escolha da terminologia, que pode ser ressignificada de modo a atender uma demanda das 

mudanças de nossos tempos, mas a ideia ainda é bastante válida e vigente dentro do 

campo da psicanálise, apontando para uma visão estruturalista ligada ao Complexo de 

Édipo. Na realidade, é um conceito muito mais amplo, que trata de papéis que são 

ocupados dentro da formação de indivíduo numa família, funcionando como um operador 

simbólico que impõe limites ao gozo, ao realizar a castração. Essa função paterna não 

necessariamente será exercida pelo pai (pode ser a mãe, avó, tios, etc), e não é restrita a 

uma heteronormatividade; ou seja, as funções, dentro dessa estrutura, não se restringem 

à anatomia. Na realidade, essa função é exercida pelo que Lacan chama de terceiro 

simbólico, ou seja, aquele que irá representar o papel da Lei na interdição. No entanto, no 

caso do nosso personagem, que apresenta traços de misoginia explícita, essa função 

paterna é associada à figura do pai biológico. 

 Para esclarecer mais acerca do elemento misógino, em O cheiro do ralo, podemos 

fazer referência a um livro da literatura norte-americana, relativamente recente, que seria 

o Fight Club (1996), de Chuck Palahniuk, que também se tornou um filme muito famoso 

do diretor David Fincher, compatriota de Palahniuk. Nele, a referência à figura paterna 

também é levantada e se assemelha bastante com a forma como é trabalhada em O cheiro 

do ralo. Percebe-se que, em ambos, a questão da masculinidade, da virilidade e da 

paternidade são elementos centrais em suas narrativas, com nuances distintas, mas 

apontando para questionamentos similares. 

 Na adaptação de Fincher, acompanhamos a trajetória do personagem principal, 

um indivíduo com uma vida financeira estável, trabalhando em uma grande montadora 

de veículos, que é tratado somente como “O narrador” nos créditos finais do filme. No 

entanto, mesmo com essa vida de estabilidade financeira, encontra-se insatisfeito, 

procurando em grupos de apoio em galpões de igrejas por algum alento e paz para a sua 

insônia, além de uma fuga do tédio.  

Após essas formas de escape não surtirem mais efeito, resolve ousar, ao criar o 

Clube da Luta - espaço de lutas clandestinas, aos moldes do que conhecemos hoje como 

UFC -  com Tyler Durden, um vendedor de sabonetes maluco, que mais tarde 

descobriremos tratar-se de seu duplo. Porém, com o tempo, o Clube evolui para um 

propósito mais ambicioso, o Projeto Mayhem, que “visa à propagação de seus ideais anti-
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materialistas e a destruição da estrutura econômica da sociedade de consumo” (LANG, 

BARBOSA, CASELLI, 2011, p.851-852). Inclusive, esse discurso anti-establisment 

pode nos remeter a movimentos de direita atuais, incluindo os neofascistas, cuja pauta se 

assemelha. Na realidade, o romance de Palahniuk pode ser uma obra a serviço de distintos 

fins, na medida em que a revolta despolitizada pode ser utilizada de múltiplas maneiras. 

Em suma, tanto pode ser interpretado como uma peça anárquica contra a sociedade de 

consumo, quanto como um romance que remete à nostalgia pela virilidade e um apreço 

pela destruição que aproximariam o livro de movimentos mais conservadores.  

 Essa característica de crítica à sociedade de consumo é um dos pontos de contato 

entre o romance de Mutarelli e o de Chuck Palahniuk, mas o ponto a ser trabalhado aqui 

diz respeito à figura do pai e a questão dos elementos de virilidade e misoginia. Em um 

diálogo com o personagem principal, Tyler fala: "Somos uma geração de homens criados 

por mulheres" (CLUBE DA LUTA, 1999). Essa frase evidencia o apagamento da figura 

paterna na constituição desse personagem, o que o aproxima do personagem de O cheiro 

do ralo. E mais adiante, ele continua: "Me pergunto se outra mulher é realmente a resposta 

que precisamos” (Ibid, 1999). 

 Na verdade, o Clube da Luta acaba funcionando como uma espécie de confraria 

em que os indivíduos se reconhecem como homens, através da virilidade da luta, através 

do sangue e do suor, algo que podemos associar ao sucesso das lutas de MMA com um 

público mais vasto hoje em dia. No romance em questão, homens casados e pais de 

família suburbanos abandonam suas casas, rechaçando suas esposas e amantes, buscando 

no Clube um discurso masculino e paterno. Desse modo, buscam “sustentar sua 

masculinidade e ter a sensação de reencontro com sua virilidade por meio das lutas, as 

quais funcionam como uma tentativa coletiva de fabricar um falo para esses homens” 

(LANG, BARBOSA, CASELLI, 2011, p.863). 

 E essa ausência sentida da imago paterna traz consequências mais graves no que 

diz respeito à constituição do sujeito e de sua aderência às normas sociais: 

a decadência do pai como elemento necessário na família concreta quanto a 

decadência da imago paterna. Tal se reflete ao longo de todo o filme, no que 

concerne à desobediência à Lei e às normas sociais. Todo o filme remonta 

transgressões às normas sociais. A ausência simbólica do pai é tal que se chega 

ao questionamento da necessidade de ainda se ter um pai. Após a primeira luta 

entre Tyler e o narrador, este diz: "Eu perguntei a Tyler contra o que ele vinha 

lutando. O pai dele. Tyler disse: talvez nós não precisássemos de um pai para 

nos completar". (Palahniuk, 1996, pág. 45). 
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Precisa-se de algo contra o que lutar. Deseja-se um pai, desejam-se normas e 

disciplinas. Mas o objetivo do Projeto Mayhem revela uma outra face do desejo 

e da luta. A destruição do pai, o caos. O pai desejado e temido, o pai que precisa 

ser construído e contra o qual se pretende lutar, esse pai também precisa ser 

destruído. Construção e destruição de um discurso paterno. Construção de um 

clube cujo objetivo final é a destruição de todos os clubes, a destruição do 

próprio sistema pelo apagamento das dívidas. Apagamento da dívida paterna, 

enfim. (LANG, BARBOSA, CASELLI, 2011, p.854) 

 

 

 Como já dito, presenciamos uma era de transição quanto aos modelos familiares, 

com um sucessivo declínio do modelo nuclear da família burguesa tradicional, apoiada 

em um patriarcalismo falocêntrico, surgindo novas formas de subjetivação e de 

estabelecimento dos laços sociais. Algo que é modificado no século XX, tanto a partir da 

necessidade de as mulheres terem de se inserir no mercado de trabalho quanto pela luta 

dos movimentos feministas, por condições de igualdade na sociedade.  

  Voltando à O cheiro do ralo, o protagonista nos traz que não conheceu o 

pai, que ele só saiu com sua mãe uma vez, só “meteu rapidinho” e foi embora. No trecho 

citado sobre o pai Frankenstein mais acima, temos acesso a um pai fraco e ausente, 

sozinho e triste. Alegoricamente falando, o pai não tem discurso, ou melhor, se tem o filho 

não teve acesso. É preciso inventar um novo modo de viver, é preciso reconstruir um 

discurso através dos cacos, representado pela montagem dos objetos, ou construindo 

castelos de areia como o garoto da parábola de O natimorto.  

Essas questões apontadas em O cheiro do ralo e em Clube da Luta indicam para 

mudanças de paradigma que interferem no tecido social de maneira positiva, a meu ver. 

Se formos remontar aos primórdios da literatura, sobre o elemento falocêntrico, a própria 

Ilíada, “texto fundante do mundo ocidental, já fazia ode à virilidade masculina, uma 

vez que estava permeado por heróis como Aquiles, Agamemnon e Heitor” (DUNKER, 

2019). Além disso, nossa cultura, de uma maneira geral é permeado por ideais que 

remetem a esse aspecto viril, como os personificados em super-heróis vintages, como 

Batman e Superman. Ocorre hoje que: 

 

Após milênios de hegemonia e de dominação heterossexual patriarcal, em 

que o másculo estava inarredavelmente associado à força viril, o século XX 

produziu os primeiros discursos contra o patriarcalismo falocêntrico, 

problematizando condições e normativas sobre a ordem e as instituições 

sociais... Em 1997, Jacques-Alain Miller destacou o tema da “feminização 

do mundo” com o intuito de ler os fenômenos que atravessam a nossa época, 

caracterizada pela queda da função paterna, o declínio do viril e a 

feminização do gozo. Éric Laurent, discípulo de Lacan, quem participou em 

2018 de uma conferência na USP sobre a queda do falocentrismo, dirá que 
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existe uma reviravolta em torno aos discursos falocêntricos. Esta reviravolta 

que levam adiante os movimentos feministas ao redor do mundo todo, está 

fragilizando a ordem patriarcal e deteriorando a lógica da transmissão fálica 

paterna. (Ibid, 2019) 

 

 

Pode-se interpretar o personagem do romance de Mutarelli como uma 

personificação de um movimento conservador que ganhou forma, ao longo das últimas 

duas décadas, e que culminaram com um governo que de maneira reativa tenta reverter 

mudanças de costumes significativas, investindo nas guerras culturais.  

 Por outro lado, como já exposto mais acima, assim como Charles Foster Kane, o 

personagem do romance de Mutarelli apresenta características depressivo-melancólicas, 

um desânimo profundamente doloroso, desinteresse pelas pessoas e coisas do mundo, 

inibição de toda atividade e um rebaixamento do sentimento de autoestima. Isso fica 

evidente nas suas falas recorrentes de que nunca amou ninguém, o que incluiria sua 

própria mãe e sua ex-noiva. 

 Talvez uma das grandes virtudes da adaptação de Heitor Dhalia para o romance 

foi a ambientação melancólica que é dada em alguns momentos do filme. A princípio, ao 

lermos o romance, podemos nos prender mais às características sórdida e cômica da 

trama, no entanto, existe todo esse sentimento doloroso de perda por parte do personagem, 

que acabou sendo bem captado e transposto à tela pelo diretor. Uma cena em que esse 

caráter melancólico é bastante evidente segue abaixo: 

 

  De todas as coisas que tive, as que mais me valeram, das que mais sinto falta, 

são as coisas em que não se pode tocar. São as coisas que não estão ao alcance 

de nossas mãos. São as coisas que não fazem parte do mundo da matéria. 

(MUTARELLI, 2011, p.110) 
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FIGURA 7: cena do filme O 

cheiro do ralo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Na imagem acima, percebe-se um clima solitário, com a fumaça do cigarro 

enevoando a cena, em que o personagem encontra-se bebendo, dando um tom 

melancólico e nostálgico ao enquadramento. Ou seja, todo o trabalho árduo e de 

empreendimento buscado incessantemente, por meios questionáveis por parte do 

protagonista, acabam por resultar em angústia e insaciedade no caráter sentimental. 

Sentimento semelhante também pode ser identificado em Paulo Honório, de São 

Bernardo. Em determinado momento da narrativa de Graciliano, pode-se enxergar um 

paralelo com o personagem de Mutarelli, no que diz respeito ao sentimento remanescente 

após eles tentarem se alçar, superando suas condições de classe, no entanto, 

negligenciando suas relações interpessoais. Após sua derrocada, e do suicídio de sua 

esposa Madalena, o fazendeiro de São Bernardo pensa: 

 

Sou um homem arrasado. (...) O que estou é velho. Cinquenta anos pelo São 

Pedro. Cinquenta anos perdidos, cinquenta anos gastos sem objetivo, a 

maltratar-me e a maltratar os outros. O resultado é que endureci, calejei e não 

é um arranhão que penetra esta casca espessa e vem ferir cá dentro a 

sensibilidade embotada. Cinquenta anos! Quantas horas inúteis! Consumir-se 

uma pessoa a vida inteira sem saber pra quê! (RAMOS, 1996, p.184) 
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 Interessante também apontar outro ponto de semelhança no que diz respeito 

justamente ao endurecimento por parte dos protagonistas a partir do trabalho, ou melhor 

dizendo, da exploração do trabalho alheio. Segundo a narração de Paulo Honório, ao 

relembrar sua finada esposa, ele relata: “a princípio estávamos juntos, mas esta 

desgraçada profissão nos distanciou. (...) Creio que nem sempre fui egoísta e brutal. A 

profissão é que me deu qualidades tão ruins” (Ibid, p.190). Ou seja, percebe-se claramente 

um ponto de contato com o processo de endurecimento que relatamos no caso do 

protagonista de O cheiro do ralo, externado em uma conversa fortuita com sua 

empregada. Portanto, percebe-se que, a partir da lógica do ímpeto homogeneizador de 

mercado e da incessante loucura da razão econômica por lucro, ambos os personagens 

acabam pagando um alto preço no que diz respeito às suas próprias relações interpessoais, 

além de adoecerem emocionalmente. 

 Já com relação à crítica à sociedade de consumo, a partir do valor dado às 

aquisições materiais, podemos encontrar um paralelo evidente com O Clube da Luta de 

Chuck Palahniuk, no trecho em que Tyler, duplo do personagem principal, diz que “as 

coisas que você possui acabam possuindo você” (CLUBE DA LUTA, 1999). Tyler 

também procura a libertação das amarras do imperativo social em que o consumo e a 

aquisição de objetos que acabam por possuir-nos. Na realidade, como nos traz 

Baudrillard, “nunca se consome o objeto em si (no seu valor de uso) – os objetos (no 

sentido lato) manipulam-se sempre como signos que distinguem o indivíduo, quer 

filiando-o no próprio grupo tomado como referência ideal, quer demarcando-o do 

respectivo grupo por referência a um grupo de estatuto superior” (BAUDRILLARD, 

2003, p.60).  

 Dentro dessa concepção apontada por Baudrillard e a partir da fala de Tyler, 

percebe-se que, ao se consumir um objeto, não se percebe o objeto somente enquanto um 

bem de uso para propósitos imediatos. Na verdade, através do consumo de um objeto, 

este filia a pessoa a um determinado grupo, podendo chegar ao extremo de possuí-lo e 

determiná-lo, situando-o em um lugar estritamente delimitado pelas tendências. Por isso, 

vem a fala revoltosa de Tyler, na qual ele diz que “a propaganda nos levou a almejar carros 

e roupas, trabalhando em empregos que odiamos para comprar merdas que não 

precisamos" (CLUBE DA LUTA, 1999). Nessa lógica, o sujeito é apreendido como objeto 

dentro desse sistema de signos e valores. 
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 Inserido nessa mesma discussão, é importante articulá-la com a cena final do 

romance de Mutarelli em que o protagonista, prestes a morrer após os disparos da viciada, 

faz uma reflexão mais contundente sobre como os imperativos de consumo afetam 

diretamente nas interações sociais e na forma como nos relacionamos com o mundo: 

 

Tudo passa por meus pensamentos.  

Penso em tudo que um dia comprei.  

Penso em todas as coisas que me colecionaram.  

A morte é dura.  

A Morte cura.  

A Morte cura e machuca.  

A morte dói.  

Eu sou dor.  

Dói.  

Dói muito.  

Tudo é dor.  

Tudo é dor no nada.  

 

Por Welles solto um Rosebud. 

 

Penso no olho de meu pai.  

Penso em dar um último beijo.  

Beijaria cada uma das coisas que eu julguei ter tido.  

Sinto que perco tudo.  

Tudo o que nunca foi meu.  

E então eu me perco em mim.  

Nesse mim que nunca foi eu. (MUTARELLI, 2011, p.177-180) 

 

 

Como já havia sido frisado acima sobre o caráter melancólico, segundo Freud, é 

característico o desprezo pelas coisas do “mundo da matéria”, decorrente pela perda 

objetal. Outro filme citado pelo protagonista e que tem uma grande relação com esse 

sentimento melancólico é The Pawnbroker (O Homem do Prego) [1964], de Sidney 

Lumet. O personagem de O cheiro do ralo, em certo momento da narrativa, diz que 

lembrava o homem do prego. Rod Steiger, que interpreta Mr. Nazerman, “era amargo 

porque no passado alguém o amargou. Ele era perseguido pela dor. A dor do judeu. A 

minha dor” (MUTARELLLI, 2011, p.140).  
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FIGURA 8: cena do filme The Pawnbroker (1964) 

 

 Na verdade, existem diversos paralelos entre Mr. Nazerman e o nosso 

personagem, e um deles está relacionado à caricatura antissemita realizada do judeu como 

usurário. Assim, como o nosso protagonista, Sol Nazerman também é dono de uma loja 

de penhores e não estabelece nenhum tipo de relação com seus clientes a não ser a 

mercantil. No caso de Nazerman, esse desprezo pelo mundo e pelas pessoas é fruto de 

seu trauma no Holocausto, em que fatos horrendos como ter que ver seu amigo ser 

eletrocutado, sua mulher ser estuprada pelos soldados nazistas, além de encontrar o corpo 

de sua filhinha perfurado e pendurado em um gancho. A partir dessas experiências, 

Nazerman não consegue mais se encaixar nesse modelo de sociedade em que pessoas 

ditas “normais” possam realizar atos bárbaros como os que presenciou. Para termos uma 

melhor visão disso, em uma conversa com seu ambicioso assistente na loja de penhores, 

Jesus Ortiz, ele nos apresenta o seu olhar amargo sobre a vida: 

 

Eu não confio em Deus ou políticos, ou jornais, ou músicas ou artes. Eu não 

confio em sorrisos, ou roupas ou edifícios ou paisagens ou cheiros... Eu não 

confio em nomes. Eu não confio em expressões ou cores ou em sentir a 

textura... Mas, acima de tudo, eu não confio em pessoas e nos seus discursos, 

pois eles têm criado o inferno com aquele discurso, pois eles têm provado não 

merecer existir pelo que eles são” (WALLANT, 1961, p. 114-115, tradução 

minha) 
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 Perceba como a fala de Sol Nazerman não se diferencia muito das falas do nosso 

personagem de O cheiro do ralo, que reiteradamente reafirma que não ama ninguém, nem 

mesmo a ex-noiva, nem mesmo a mãe. Existe um descrédito total pelas coisas do mundo 

e pela possibilidade de relações afetivas serem estabelecidas. Mesmo não tendo passado 

pelas mesmas experiências de guerra que Mr. Nazeman, nosso personagem, um não 

combatente, também sofre de sintomas muito parecidos com os dos combatentes, ou 

vítimas de guerra. O próprio Freud não diferencia muito os combatentes dos não 

combatentes, e, se formos pensar no nosso contexto atual, “hoje, a guerra invade as casas, 

a televisão nos coloca como espectadores, os conflitos entre os povos surgem como 

espetáculo, e “a miséria psíquica dos não combatentes”, transforma-se em culpa” 

(PERES, Urania, 2011, p.61). Não é à toa que pesquisas indicam cada vez mais um 

aumento de diagnósticos de depressão e do uso de antidepressivos. 
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Capítulo 2 

Fetichismo da mercadoria e fantasmagoria: feitiço abstrato  
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Ao contrário das ideias de secularização, desmistificação, e do diagnóstico 

moderno de desencantamento do mundo, proposições encontradas, por exemplo, nas 

análises do sociólogo Max Weber em Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, em 

Benjamin existiriam fantasmagorias próprias do contexto da modernidade capitalista, até 

então tratada como a era da racionalidade e do esclarecimento. Vivemos atravessados pela 

visão Teleológica da história, própria da modernidade, em que, ao mesmo tempo, o 

universo das mercadorias se reveste de uma totalidade harmônica fantasmagórica, 

tratando como naturais processos que são sociais. No entanto, no espetáculo 

fantasmagórico do capitalismo temos uma espécie de reencantamento, semelhante ao 

religioso, provocado pelo culto fetichista das mercadorias; ou seja, o capitalismo é um 

sistema feiticeiro, mas com uma espécie de feitiçaria abstrata. E, segundo Isabelle 

Stengers, filósofa da ciência inspirada na escritora e ativista neopagã Starhawk, seria 

necessário fazer a retomada e reativação de conhecimentos marginalizados e 

desqualificados como forma de desenfeitiçar esse “sistema feiticeiro (sem feiticeiros) que 

busca nos enfeitiçar através de suas alternativas” (STENGERS, I; PIGNARRE, 2018, p. 

17, tradução minha). 

 Dentro da abordagem que orientou o pensamento moderno do sociólogo Max 

Weber, teríamos uma ideia de complexificação das relações sociais desde as 

comunidades, em que as relações eram estabelecidas a partir do afeto e da tradição, 

chegando às sociedades como as conhecemos hoje. Nestas últimas, as ações sociais 

seriam pautadas mais a partir da racionalidade, o que é tornado mais palpável por meio 

das leis e das normas, que seriam, acima de tudo, impessoais e racionais, sem privilégios 

nem se pautando em sentimentos e tradições. Esse processo teria se dado por volta dos 

séculos XVI e XVII, com o surgimento do protestantismo, principalmente quando 

falamos do Calvinismo. Weber, ao estudar sobre a origem da modernidade do capitalismo, 

tenta traçá-la como sendo um resultado imprevisto de uma ética racional do trabalho 

protestante. Em suma, sua teoria seria de que teria ocorrido uma racionalização da vida 

social, sem mais espaços para se tratar de seres sobrenaturais, forças do além, ou qualquer 

explicação de mundo que fugisse ao meramente racional. Segundo suas palavras: 

 

A intelectualização e a racionalização crescentes não equivalem, portanto, a 

um conhecimento geral crescente acerca das condições em que vivemos. 

Significam, antes, que sabemos ou acreditamos que, a qualquer instante, 
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poderíamos, bastando que o quiséssemos, provar que não existe, em princípio, 

nenhum poder misterioso e imprevisível que interfira com o curso de nossa 

vida; em uma palavra, que podemos dominar tudo, por meio da previsão. 

Equivale isso a despojar de magia o mundo [desencantamento do mundo]. Para 

nós, não mais se trata, como para o selvagem que acredita na existência 

daqueles poderes, de apelar para meios mágicos para dominar os espíritos ou 

exorcizalos, mas de recorrer à técnica e à previsão. Tal é a significação 

essencial da intelectualização. (WEBER, 2008, p.30-31) 

 

Promove-se, dessa maneira, um desencantamento e desenfeitiçamento da 

natureza, excluindo qualquer forma de confiança nos mitos e crenças acerca de um 

funcionamento transcendente da realidade. Portanto, ao tirar o encanto do mundo, a 

natureza torna-se apenas um meio de obtenção dos interesses do cálculo racional, de 

maneira objetiva. Dentro dessa perspectiva, é interessante notar como um processo que 

visava tal objetivo, hoje ter se modificado a tal ponto que acaba servindo a interesses 

totalmente outros, promovendo negacionismos científicos, fundamentalismo e 

obscurantismo, como percebemos no fenômeno de expansão principalmente das vertentes 

neopentecostais do protestantismo. 

 Já o conceito de fantasmagoria de Walter Benjamin encontra-se na esteira do 

conceito de fetichismo da mercadoria, elaborado por Marx na primeira seção de O Capital 

e do conceito de reificação cunhado pelo filósofo marxista Georg Lukács em História e 

consciência de classe. Através de um sofisticado golpe retórico, em sua tese, Marx havia 

atacado os próprios pressupostos de racionalidade do capitalismo e da modernidade, 

exemplificados na abordagem de Max Weber, ao começar a elaboração de sua teoria a 

partir da célula-primeira desse sistema, a mercadoria. 

  Por sua vez, a literatura de Mutarelli consiste em uma análise crítica da moderna 

sociedade, na qual há a tirania das imagens e mais do que nunca a total submissão ao 

império alienante da ideologia dominante. Nesse contexto da modernidade tardia, o 

capitalismo, com suas características especulares, fantasmagóricas e até certo ponto 

místicas, invade todos os domínios da vida social, colonizando desde a arte à economia, 

da vida cotidiana à política, gerando assim o império da passividade alienante moderna. 

Percebe-se hoje “como os efeitos da dominação penetraram a existência individual com 

nova intensidade e abrangência” (CRARY, 2014, p.83).  Dessa maneira, hoje teríamos um 

espetáculo global integrado em contraponto, por exemplo, à sociedade dos anos 1960, em 

que “ainda havia áreas da vida social que permaneciam relativamente autônomas e livres 

dos efeitos do espetáculo” (Ibid, p.83). No tempo atual, portanto, toda a cultura e a 
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natureza foram subsumidas, transformadas e poluídas pelos interesses da modernidade 

capitalista, e é dentro desse momento histórico que se encontra a literatura de Mutarelli. 

Para entendermos melhor esse contexto tensionado nas obras do autor, faz-se 

necessário remontar à importante manobra retórica de Marx, fundamental na análise que 

desenvolverei dos romances de Lourenço Mutarelli; torna-se necessário também 

aludirmos à etimologia do conceito de fetiche. O termo que provém de fetisso, utilizado 

pelos portugueses para se referirem de modo desqualificador aos objetos de culto dos 

negros africanos. Posto de maneira simples e clara:  

 

fetiche denota inicialmente certos objetos vistos como dotados de poder 

sobrenatural por populações da África ocidental (posteriormente também 

objetos de outros povos vistos como similares). Fetichismo seria a doutrina ou 

culto mais geral baseada em um suposto modo de pensamento daqueles que 

atribuem poder sobrenatural (e também agência e intencionalidade) a objetos 

inanimados (PIRES, 2009, p.2).  

 

Durante o comércio português nessa região, os portugueses perceberam 

rituais peculiares entre as tribos “que não se encaixavam nas categorias usuais 

europeias para se pensar objetos religiosos: não eram ídolos (imagens de falsos 

deuses), não eram encantamentos (magias pagãs), não eram altares, nem nada 

conhecido no velho continente” (PIRES, 2009, p. 3). Nesses rituais mágico-

religiosos dessas populações nativas, criavam-se estátuas, “iconografias de traços 

relativamente horrendos”, em que se deviam dotar “essas figuras, esses fetiches 

incompletos com as forças da alma” (PIRES, 2014, p.350).  Para isso, cravavam 

pregos de ferro7, formando uma manta ao redor da escultura Nkisi N’Kondi 

(República Democrática do Congo), popularmente conhecido, nos nossos dias, 

como Homem de Prego do Congo. A cada prego, um desejo ou uma maldição 

seriam introduzidos no corpo do objeto fetiche. Esses mesmos objetos, dessa 

forma, “representa[riam] uma divindade, seja ela qual for: eles de alguma forma [seriam] 

as divindades, ou, no mínimo, presentifica[riam] as divindades, [seriam] a habitação 

material de seres sobrenaturais” (Ibid, p.350). Portanto, nesse sentido, nessas 

comunidades que viviam dentro de um regime mágico-encantado, seria como se essas 

divindades fossem objetificadas/encapsuladas nos objetos como no exemplo do Homem 

do Prego. 

                                                 
7 Desde a Idade Média, a África já possuía produção de ferro. 

FIGURA 9: Homem de 

Prego do Congo.  

Fonte: 

http://www.randafricanart.c

om/Bakongo_Nkondi_figur

e.html 

http://www.randafricanart.com/Bakongo_Nkondi_figure.html
http://www.randafricanart.com/Bakongo_Nkondi_figure.html
http://www.randafricanart.com/Bakongo_Nkondi_figure.html
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 Interessante notar que na Alemanha, uma sociedade tratada como 

uma das mais sofisticadas culturas europeias, durante a Primeira Guerra 

Mundial, existia uma prática de propaganda e de captação de recursos, na 

qual as pessoas compravam pregos para cravar em estátuas de madeira. 

Dessa maneira, compravam-nas para servirem como uma forma de doação 

para as Forças Armadas, seus membros e dependentes, no esforço da guerra. 

Uma das estátuas mais famosas era a do general Hindenburg, que podemos 

ver na imagem ao lado.  

 Portanto, assim como esses pregos transmitiam uma espécie de 

canalização aos objetos tanto no caso das tribos africanas, como nos 

esforços dos alemães na Guerra, teríamos o mesmo processo na produção 

de mercadorias. Nesse sentido, seria como se a força de trabalho das 

pessoas fluísse para os objetos produzidos, tendo suas qualidades 

transferidas ou doadas a eles, que retornariam posteriormente como seres 

autônomos, enquanto mercadorias. Há, dessa forma, algo de místico e 

misterioso nessa transferência de energia. É necessário, dessa maneira, para podermos 

nos desvencilhar desse processo enfeitiçador, que cavemos as maldições cravadas nesses 

objetos. 

Voltando ao termo feitisso, podemos traçar historicamente que ele foi assimilado 

ao francês como fetiche, migrando para outras línguas, sendo posteriormente 

reincorporada ao português como feitiço, já com uma nova significação. O trajeto da 

etimologia do termo remete inclusive ao latim factitius, que significa artifício, o que 

explicaria o caráter artificioso do mecanismo fetichista, algo que será melhor elaborado 

no desenvolvimento do texto. Segue abaixo a trajetória etimológica do termo: 

  

 
fetiche, substantivo, 1613. fatisso, fetisso, empréstimo do português fetiço 

amuleto, feitiçaria; termo provavelmente cunhado por marinheiros e 

comerciantes portugueses para nomear amuletos e talismãs adorados por 

habitantes da costa oeste da África; posteriormente feteish (1693), fetiche 

(1705), empréstimo do francês fétiche, do português. O termo primitivo fetiço 

era originariamente feitiço - feito artificiosamente, artificial, do Latim factitius 

feito artesanalmente, artificial, de facere fazer. (BARNHART apud BORGES, 

2016, p. 29)  
 

 

 Nos tempos de Marx, fetichismo dizia respeito à atribuição de qualidades divinas 

a objetos materiais, ou seja, essas populações da África ocidental eram “marcadas pelo 

FIGURA 10: Hindenburg de Ferro. 

Fonte: 

https://www.lookandlearn.co

m/history-

images/XD356802/The-Iron-

Hindenburg-Berlin 
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culto direto à matéria, a objetos não-figurativos, isto é, que não representa[vam] 

divindade, de alguma forma [eram] as divindades” (PIRES, 2009, p. 3). Charles De 

Brosses (1709 – 1777), o filósofo iluminista francês, um dos colaboradores da 

Enciclopédia de Diderot e d’Alambert, foi o responsável pela criação do neologismo 

fetichismo a partir do termo fetiche em 1756. Ele foi, assim, considerado o criador do 

conceito de fetichismo no debate da sociedade ocidental, a partir de sua obra Do culto dos 

deuses fetiches ou paralelo da antiga religião do Egito com a religião atual da Nigritia. 

Nela, reproduz justamente essa concepção que veio a prevalecer nas teorias desde o 

século XVIII ao século XX, tomando o fetiche como sinônimo de adoração da matéria, 

ou incapacidade de abstração e simbolização, próprias de povos primitivos e inferiores. 

 Mais à frente, Augusto Comte, o criador do positivismo, associa o fetichismo a 

um primeiro estágio de desenvolvimento do espírito humano - o teológico.8 Nele, o ser 

humano, cultivaria crenças místicas e misteriosas, como também tudo aquilo que 

denotaria ser mágico e mítico, sagrado e oculto. 

No entanto, no momento em que Marx utiliza o termo, a ideia do fetichismo já se 

encontrava em desuso na produção sociológica e antropológica da época, devido a ser 

preconceituosa, etnocêntrica e pouco precisa, na medida em que o termo era claramente 

um mal-entendido colonialista, servindo para categorizar uma ampla gama de fenômenos 

de forma genérica. Em verdade, tudo que se relacionasse ao sobrenatural na África 

ocidental era tratado como fetiche. Na visão de De Brosses: 

 

As sociedades fetichistas seriam estranhas a formas de pensamento que se 

abstraem das determinações sensíveis imediatas a fim de construir conceitos e 

símbolos genéricos. Ou seja, elas desconheceriam o pensamento conceitual, 

tomando por atributo imediato da coisa particular o que é próprio de sua 

espécie, gênero, ou da estrutura causal da qual ela faz parte. Por isso, De 

Brosses deve insistir a todo momento que o fetiche não é uma forma de 

representação como é o caso da imagem de um santo católico ou do ouro (que 

os índios cubanos teriam compreendido como “fetiche dos espanhóis – 

adiantando em séculos Marx), já que o pensamento primitivo seria marcado 

pela “ausência de desdobramento entre o representante e o representado”. Ele 

é um pensamento imerso nas ilusões do imediato, estranho a alegorias, sem 

qualquer capacidade de transcendência; um pouco como uma criança que toma 

metáforas ao pé da letra por pretensamente desconhecer os usos figurados da 

linguagem. (SAFATLE, 2010, p.35) 
 

 

                                                 
8 Para Comte, o espírito humano teria outros dois estágios: o metafísico e o positivo. No estado metafísico, 

haveria o rompimento com os elos naturais do estado teológico. Rompe-se, dessa forma com a 

superstição e uma vida guiada por mistérios, a partir da ativação de um pensamento capaz de abstrair. 
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 O argumento persuasivo de Karl Marx reside no fato de justamente desmistificar 

a ideia de uma racionalidade intrínseca ao homem moderno, movimento que Safatle na 

citação acima ressalta que os índios cubanos haviam realizado, na prática, séculos antes 

que o filósofo teorizasse mais à frente. Utilizando a mercadoria como o núcleo originário 

de sua análise, Marx desenvolve sobre o fato dela não possuir nada que a faça valer uma 

quantidade específica de valor. Nós, os seres humanos, através da energia do trabalho, é 

que seríamos produtores de valor. No entanto, a partir do fetiche, da alienação, encaramos 

os objetos produzidos como sendo imbuídos de valor natural, ou melhor dizendo, 

impomos qualidades às mercadorias como se fossem parte delas e não produzidas pelo 

trabalho humano, o que faz com que a mercadoria não seja um mero objeto que 

compramos e consumimos. Portanto, “o valor transcende a materialidade desta 

[mercadoria], a envolve num invólucro fantasmagórico” (CASTRO, 2012, p.148). Na 

realidade, como nos traz a psicanalista Maria Rita Kehl, “o poder encantatório das 

mercadorias é condição não de sua riqueza, mas de sua miséria material e espiritual” 

(KEHL, 2011, p.142). Esse enfeitiçamento, essa objetividade espectral e fantasmagórica 

da mercadoria provém do ocultamento do trabalho social que a produziu. Assim, algo 

inanimado torna-se naturalmente portador de relações vivas (ocultas), daí vir o fato de 

Marx tratá-las como sendo cheias de sutilezas metafísicas e manhas teológicas, pois 

quando entram no mercado parecem ter uma vida autônoma.  Por isso, sua presença 

sempre refletir uma transcendência invisível, na medida em que não seriam suas 

propriedades sensíveis que importam, mas apenas esse excedente ilusório, que constitui 

o caráter fantasmático e espectral de nossa ideologia. A partir do momento em que esse 

excedente ilusório se esvai, a mercadoria passa de um status sublime para se tornar 

excremento, lixo, ou mero adereço, como os objetos totalmente rechaçados pelo 

protagonista de O cheiro do ralo em suas negociações.  

E, inclusive, tanto a mercadoria tem um efeito ilusório e enfeitiçador que Marx 

precisa enfatizar que elas “não podem ir por si mesmas ao mercado e trocar-se umas pelas 

outras”, mesmo sendo essa a impressão com que ficamos em nosso dia-a-dia (MARX, 

2011, p.159). Mas que, na verdade, temos “de nos voltar para seus guardiões, os 

possuidores de mercadorias” (Ibid, p.159).   

No caso específico do romance de Mutarelli, os guardiões das mercadorias levadas 

para serem vendidas ao personagem principal tanto são ignorados que não são nomeados, 

como apontamos no capítulo anterior; o próprio protagonista em si não é nomeado no 

romance, ganhando a alcunha de Lourenço somente no filme. Na adaptação para o 
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cinema, essa característica da crítica ao processo de fetichismo da mercadoria e posterior 

reificação dos sujeitos é bem captada e adaptada de forma exemplar pelo diretor Heitor 

Dhalia, quando este, nos créditos da película, nomeia os personagens pelos seus objetos 

levados para venda. Desse modo, alegoriza, tornando mais palpável um dos aspectos da 

obra que havia ficado mais implícito no romance. 

 A abordagem de Marx sobre a fetichismo da mercadoria é muito mais misteriosa 

e intrincada do que aparenta à primeira vista, a partir de leituras superficiais de sua obra. 

Por isso, é importante utilizarmos como referencial teórico sempre que possível o filósofo 

esloveno e psicanalista contemporâneo Slavoj Zizek, a filósofa da ciência francesa 

Isabelle Stengers, assim como outros autores que revisitaram a obra de Marx. Com uma 

leitura marxista psicanalítica da contemporaneidade, busca-se reinterpretar e ressignificar 

a tradição marxista à luz das demandas exigidas pelo tempo presente, para lidar com 

problemas desenvolvidos no capitalismo tardio.  

Especificamente, Zizek pensa a ideologia a partir do elemento excedente, do “a-

mais” que sustenta a fantasia ideológica. Em sua visão, a ideologia é algo que alimenta a 

realidade e permeia o social de maneira ampla, não somente como uma ilusão ou mera 

falsa aparência. E, justamente, essa forma de pensar a ideologia de maneira mais 

expandida nos será muito útil na interpretação da obra de Mutarelli. 

O ponto de vista de Marx é contrário ao materialismo ateu ingênuo oriundo dos 

princípios iluministas, no qual existiria o mundo próprio da religião e da ideologia, 

obscuro terreno que encobriria a realidade através de uma falsa consciência, ou uma 

representação ilusória da realidade. Nesse ponto de vista, haveria a necessidade da 

denúncia iluminista contra essa “ilusão religiosa”, a fim de promover o esclarecimento. 

O que acontece, em suma, é que conscientemente a sociedade burguesa capitalista pode 

ser materialista, utilitária, mas na prática social age como se acreditasse em propriedades 

mágicas. Na modernidade, em que aparentamos ser 

utilitaristas cientificamente esclarecidos, não somos totalmente conscientes das sutilezas 

metafísicas que continuam a estruturar nossas vidas. Dentro dessa perspectiva: 

 

“Ideológica” é uma realidade social cuja própria existência implica o não 

conhecimento dos participantes, ou seja, a efetividade social cuja própria 

reprodução implica que os indivíduos “não sabem o que fazem”. “Ideológica” 

não é a “falsa consciência” de um ser (social), mas esse próprio ser, na medida 

em que ele é sustentado pela ‘falsa consciência’. (ZIZEK, 1999, p.310) 
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 A partir de uma perspectiva lacaniana, abordada por Zizek, Marx seria o inventor 

do sintoma, justamente por identificar essa fissura entre o discurso oficial da ideologia, 

com seus pressupostos universalistas dos “direitos e deveres burgueses”, em relação a 

como essa ideologia se efetiva no contexto social. Nessa perspectiva, o sintoma seria um 

elemento que desmente o próprio fundamento universal, funcionando como exceção, 

como negação interna da própria ideologia oficial. Segundo Zizek: 

 

Esse processo implica, pois, uma certa lógica da exceção: todo Universal 

ideológico – por exemplo, a liberdade, a igualdade – é “falso”, na medida em 

que necessariamente inclui um caso específico que rompe sua unidade, que 

expõe sua falsidade. A liberdade, por exemplo: é uma noção universal que 

abrange várias espécies (liberdade de fala e de imprensa, de consciência, de 

comércio, [civil] política, etc.), mas também, por uma necessidade estrutural, 

uma liberdade específica (a de o trabalhador vender livremente sua força de 

trabalho no mercado), que subverte essa noção universal. Ou seja, essa 

liberdade é o próprio oposto da liberdade efetiva: ao vender “livremente” sua 

força de trabalho, o trabalhador perde sua liberdade – o conteúdo real desse 

livre ato de venda é a escravização do trabalhador ao capital. O aspecto crucial 

é que essa liberdade paradoxal, a forma de seu oposto, é precisamente o que 

fecha o círculo das “liberdades burguesas”. (ZIZEK, 1999, p. 306) 

 

 Percebe-se, assim, o ponto cego da ideologia, o momento em que a desrazão se 

manifesta dentro da aparente razão da sociedade moderna. Tanto é assim que, para 

explicar o fenômeno da mercadoria, Marx precisa se “refugiar na região nebulosa do 

mundo religioso” (MARX, 2017, p.148). Nessa sua comparação, ele argumenta que na 

religião: 

 

os produtos do cérebro humano parecem dotados de vida própria, como figuras 

independentes que travam relação umas com as outras e com os homens. Assim 

se apresentam, no mundo das mercadorias, os produtos da mão humana. A isso 

eu chamo de fetichismo, que se cola aos produtos do trabalho tão logo eles são 

produzidos como mercadorias e que, por isso, é inseparável da produção de 

mercadorias. (Ibid, p.148) 

 

 

  E será a partir dessa concepção que, mais à frente, desenvolveremos como 

Mutarelli joga em sua escrita de modo a escancarar certas contradições na sociedade 

contemporânea do capitalismo tardio. Se um sistema busca se auto validar enquanto 

portador do cálculo racional, e de parâmetros estritamente técnicos, é necessário 

escancarar a loucura da razão econômica e seu aspecto mistificador do progresso 

enquanto processo natural.  

Como exemplo dessas contradições e dessas loucuras, pode-se citar os paroxismos 

da insensatez que surgem a partir da lógica do capitalismo. Na loucura da razão 
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econômica, muitas vezes, obtém-se o oposto do que a princípio se parecia buscar. O 

produtivismo a qualquer custo, inerente ao modelo econômico, por exemplo, a produção 

massiva de carros, provoca a retenção. É feito para mover-se rapidamente, mas nos faz 

mover lentamente. E, se a princípio, o carro seria um elemento simbólico do 

individualismo burguês, hoje temos as tecnologias de transporte de carros, o fretamento, 

que provocariam justamente a redução de compras de novos carros.  

Percebe-se, dessa forma, que não existiria uma conspiração invisível de um 

conjunto de pessoas maquinando sobre as estratégias a serem desenvolvidas por uma 

entidade centralizadora. Ou seja, podemos observar as contradições inerentes nesse 

modelo, que longe de se pautar em uma lógica racional, parece se guiar por uma espécie 

de caos intuitivo e ritualístico. Nesse contexto, Stengers considera o capitalismo como 

uma “máquina de produzir alternativas infernais” (STENGERS, I; PIGNARRE, 2018, p. 

69, tradução minha). 

Como exemplo bastante próximo ao nosso contexto atual, pode-se citar a 

pandemia de Coronavírus, identificada em princípio na província de Wuhan na China, em 

dezembro de 2019. Durante esse período, por mais que a grande maioria de especialistas 

em economia e saúde tratassem o isolamento social como a melhor alternativa para 

combatê-la, diversos empresários e governantes tentaram atentar contra medidas nesse 

sentido, propondo outras sem quaisquer embasamentos científicos. Dessa maneira, 

mesmo o isolamento sendo a opção mais ética, além de apresentar melhores efeitos tanto 

na questão da saúde quanto da recuperação da economia, persistia um certo 

fundamentalismo religioso dentro da lógica do trabalho e do capital, colocando milhares 

de vidas expostas, quase como uma oferenda, uma espécie de Holocausto9. Como bem 

pontua Agamben, dentro de uma concepção que remete a Walter Benjamin, “o 

capitalismo é uma religião, e a mais feroz, implacável e irracional religião que jamais 

existiu, porque não conhece nem redenção nem trégua. Ela celebra um culto ininterrupto 

cuja liturgia é o trabalho e cujo objeto é o dinheiro" (AGAMBEN,  2012, n.p). 

Além disso, temos trabalhos apontando para um novo contexto de Idade das 

Trevas, porém em um mundo hoje amplamente dominado pelo avanço tecnológico. O 

artista visual e pensador James Bridle, em seu livro A Nova Idade das Trevas: a tecnologia 

                                                 
9 Utilizo aqui o termo Holocausto não em referência ao genocídio de milhões de judeus durante a 

Segunda Guerra Mundial, mas me prendendo ao sentido bíblico e/ou judaico da palavra. No Antigo 

Testamento, ele foi usado para designar uma “oferta queimada”, especificamente o sacrifício de um 

animal, ofertado a Deus 
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e o fim do mundo, traz-nos a perspectiva de que à medida em que nossa volta se torna 

tecnologicamente mais complexa, diminui nosso entendimento e compreensão do mundo. 

Essas trevas para ele se refeririam à “aparente incapacidade de enxergar com clareza o 

que está à nossa frente” (BRIDLE, 2019, p.17). Apesar de os avanços tecnológicos serem 

geralmente apresentados como emancipatórios, dentro de uma crença de uma linha 

evolutiva direta de progresso tecnológico e histórico, presenciamos um contexto em que 

esse imperativo evolutivo passa a ser questionado. Ainda, segundo Bridle: 

 

estamos, hoje, conectados a vastos repositórios de conhecimento, e ainda assim 

não aprendemos a pensar. Aliás, vale o oposto: aquilo que se pensava para 

iluminar o mundo, na prática, o escurece. A abundância de informação e a 

pluralidade de visões de mundo que hoje nos é acessível através da internet, 

não rendera uma realidade consensual coerente, mas a despertada pela 

insistência fundamentalista em narrativas simplistas, teorias da conspiração e 

política pós-factual. É em torno dessa contradição que gira a nova idade das 

trevas: uma era na qual o valor que depositamos no conhecimento é aniquilado 

pela abundância desse produto rentável. (Ibid, p.17) 

 

Voltando a Marx, percebe-se que ele tenta analisar a própria dimensão mágico-

religiosa do dia-a-dia, dentro das relações de trocas mercantis e sociais.  Para filósofo 

alemão, portanto, existe uma bipartição entre a crença e o saber, resumida em sua frase 

de O Capital: “Eles não sabem, mas o fazem” (MARX, 2017, p.149), na medida em que, 

por exemplo, o sujeito pode ter a ciência de que o dinheiro é somente uma forma aceita 

socialmente para a realização de troca de mercadorias, mas na prática existe a metafísica 

implícita dessa relação e ele é tratado enquanto portador de qualidades inatas de riqueza. 

Pois afinal, mesmo tendo ciência, agimos na prática como se o papel-moeda portasse 

características mágicas. Dessa maneira, mesmo sabendo das ilusões que se segue, agimos 

a partir destas que estruturam nossa realidade social. 

O ponto específico de Marx não seria, dessa forma, promover um esclarecimento 

coletivo sobre uma suposta falsa consciência, mas de que percebamos a mistificação que 

opera em nosso agir, sem sermos necessariamente conscientes de nossos atos. Por meio 

desse paradoxo, excede-se a simples dualidade entre aparência e realidade, pois a 

Ideologia funcionaria através do agir, guiado pela ilusão fetichista. No conceito clássico 

de Ideologia teríamos algo como: “as pessoas não sabem o que estão fazendo”; no entanto, 

a Ideologia, nessa visão mais ampliada, não estaria no que você pensa, mas no que você 

faz. Na verdade, como bem trata Guy Debord, a sociedade de mercado é um show de 

amostras de espetáculos. Nela, “o espetáculo, compreendido na sua totalidade, é ao 

mesmo tempo o resultado e o projeto do modo de produção existente. Ele não é um 
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suplemento ao mundo real, a sua decoração readicionada. É o coração da irrealidade da 

sociedade real” (DEBORD, 2015, p. 23). 

 Em diversos momentos de sua análise em O Capital, ao utilizar o conceito de 

fetichismo, Marx aponta para o fato de as relações sociais que definem o modo de 

produção capitalista adquirirem um caráter fantasmagórico. Como já havíamos tratado 

acima, o fetiche remete a feitiço, a algo sobrenatural, e logo, as relações estabelecidas 

nesse modelo nos escapam, pois, a partir de “instrumentos alquímicos” são geradas 

abstrações indispensáveis ao capitalismo (CRARY, 2016, p.75). Nas palavras de Marx, 

temos que “a mercadoria aparenta ser, à primeira vista, uma coisa óbvia, trivial. Mas a 

sua análise a revela como uma coisa muito intrincada, por suas sutilezas metafísicas e 

caprichos teológicos” (MARX, 2011, p.146). 

 Essa abordagem elaborada por Marx mostra-nos um caráter mágico e ritualístico 

presente na forma mercadoria, na qual as coisas ganham vida e personificam-se, em 

detrimento da coisificação das relações sociais. Como apontado por Lukács, através do 

conceito de reificação, sempre que uma economia é regida pela lógica de mercado há a 

inversão do mundo dos seres e dos objetos. Pois o vivo surge morto na relação com a 

mercadoria, na medida em que as qualidades das pessoas que a produz são canalizadas e 

sugadas para ela. Enquanto isso, a humanidade e a força dessas pessoas são alienadas. 

Sobre esse aspecto da alienação, por intermédio do trabalho, além dos exemplos já citados 

sobre reificação na literatura de Mutarelli, em O cheiro do ralo, pode-se também apontar 

um aspecto sutil, em A arte de produzir efeito sem causa, que é a presença de números de 

série aleatórios, seguidos do nome de peças de automóveis, como “00959487. Tampa do 

distribuidor” (MUTARELI, 2008, p.113). Sendo Júnior, o personagem principal do 

romance, um ex-funcionário que trabalhava na parte administrativa de uma distribuidora, 

onde manejava planilhas de autopeças, essa reiteração presente na narrativa, 

aparentemente sem qualquer conexão com o texto, aponta justamente para essa 

mecanização no universo do trabalho e para a custos físicos e psíquicos no corpo do 

trabalhador, devido aos movimentos repetitivos exigidos em suas tarefas ao longo dos 

anos. Além disso, outra crítica tratada no romance diz respeito ao fato de Júnior ter saído 

da empresa, onde ganhava pouco mais de um salário mínimo, sem quaisquer garantias 

trabalhistas, na medida em que, assim como ocorre com a garçonete, em O cheiro do ralo, 

seu empregador não o havia registrado, com intenção de não ter gastos com encargos 

trabalhistas. 
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Dessa forma, por meio de uma perspectiva marxista, fica evidente que a 

mercadoria se transforma no vivo, no verdadeiro sujeito ativo. Esse sendo o grande truque 

do capitalismo, a sua mágica elementar na forma de moldar a realidade e as 

subjetividades. Cabendo ao ser humano um papel coadjuvante em todo esse processo. 

Através da abordagem do fetichismo desenvolvida, Marx “abole, em primeira 

instância, a distinção entre o civilizado e o primitivo, mostrando nesse caso específico, o 

quanto de primitivo há no civilizado” (FLECK, 2012, p.144). Dessa forma, deslegitima-

se o velho refrão difundido na modernidade de que “nós sabemos e eles creem”, na 

medida em que uma espécie de animismo, característica que seria restrita às formas de 

organização tratadas como mais primitivas, é encontrada também no contexto da 

modernidade. 

Comparando com as comunidades regidas por uma tradição mítica, na qual 

apontamos que ocorria uma forma de encapsulação do divino nos objetos, aqui teríamos 

uma divinização dos objetos a partir do fetichismo da mercadoria. Logo, uma tradição 

que remete aos princípios iluministas de esclarecimento, que se autoproclama como 

portadora das luzes, através da ideologia, promove o mecanismo de ocultamento, o que 

impede que as determinações das relações sociais sejam enxergadas. Poderíamos dizer, 

assim, que o excesso de luz também pode cegar. Zizek aponta para o fato do: 

 

Por que Marx escolhe justamente o termo fetichismo para designar a “fantasia 

teológica” do universo de mercadorias? O que se deve ter em mente, aqui, é 

que fetichismo é um termo religioso para designar idolatria “falsa” (anterior), 

em contraste com a crença verdadeira (atual): para os judeus, o fetiche é o 

Bezerro de Ouro; para um partidário do espiritualismo puro, fetichismo 

designa a superstição “primitiva”, o medo de fantasmas e outras aparições 

espectrais etc. E a questão, em Marx, é que o universo da mercadoria 

proporciona o suplemento fetichista necessário à espiritualidade “oficial”: é 

bem possível que a ideologia “oficial” de nossa sociedade seja o espiritualismo 

cristão, mas sua base real não é outra senão a idolatria do Bezerro de Ouro, o 

dinheiro. (ZIZEK, 1999a, p.25) 
 

 Como já ressaltamos, no contexto da modernidade, o racional, a base do discurso 

científico, é adotado como parâmetro de avaliação para todos os acontecimentos, sem 

espaço para o insólito, o imponderável, o sobrenatural. A escrita de Mutarelli, na 

contramão desse cientificismo tradicional positivista, abre espaço para possessões 

demoníacas, para o ocultismo, para as superstições populares, inclusive esse interesse 

pelo ocultismo e pelo tarô aproxima-o de características dos surrealistas. Quase em todos 

os romances, os personagens encontram-se imersos em crenças sobrenaturais, o que 

abriria espaço para um possível reencantamento religioso do mundo. Ou seja, permite-se 
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ressignificar a realidade a partir de significados que se desdobram para um além-mundo, 

em que forças sobrenaturais agiriam. Segundo o sociólogo alemão Wolfgang Schluchter: 

 

Esse além-mundo simbólico será, segundo Weber, rapidamente representado 

antropomorficamente como um mundo de poderes sobrenaturais. Dessa forma 

surgem almas, deuses e demônios que podem intervir na história dos homens, 

da mesma que o ser humano quer intervir em seu destino extramundano. 

(SCHLUCHTER Apud MOCELIM, 2014, p. 42) 

 

 

Em O cheiro do ralo, o personagem principal enxerga no ralo um portal para o 

inferno, resgatando, assim, crendices populares medievais. Por exemplo, nesse romance, 

em determinado momento o personagem principal diz que: 

 

na Idade Média o cu representava o Inferno. É isso.  

Eu sei que é. E o ralo é o cu do mundo. 

O cheiro que aspiro vem do inferno. (MUTARELLI, 2011, p.34) 

 

 

Percebe-se inclusive, nesse aspecto, algo de semelhante com o que temos em 

Pantagruel, primeiro romance de Rabelais. Bakhtin, chega a analisar sobre a cômica 

passagem na qual Parnúgio exclama “Vejo o buraco da sibila”, quando a sibila de 

Panzoust mostra o seu traseiro (RABELAIS apud BAKHTIN, 1993, p. 331). Nesse 

contexto, ele nos traz que O Buraco da sibila em si era um dos nomes popularmente dados 

ao Inferno. Ainda segundo Bakhtin, os diversos buracos nas diferentes zonas da Europa 

eram tratados como portais de entrada ao purgatório ou ao inferno, além de ganharem, na 

linguagem familiar, uma conotação obscena. Ou seja, ao realizar essa associação, 

Mutarelli retoma uma relação com essas lendas medievais. 

 Em O natimorto, O Agente lê as imagens das embalagens dos maços de cigarro 

como se fossem cartas de Tarô; em Miguel e os Demônios, o policial Miguel se envolve 

em uma investigação que conta com elementos como possessão, seitas religiosas bizarras 

e múmias mexicanas; em A arte de produzir efeito sem causa, o personagem Júnior passa 

a receber pelo correio pacotes anônimos com recortes de notícias velhas e CD’s, supondo 

a influência de espíritos malignos; além de, tanto em O grifo de Abdera quanto em seu 

último romance publicado até então,  O filho de Deus e/ou Livro IV, termos referências 

explícitas a ocultistas famosos como Aleister Crowley e Éliphas Levi, e a tratados de 

demonologia. Para acrescentar, em O grifo de Abdera também temos muitas citações 
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relacionadas a Prisciliano10, primeiro considerado “herege”, executado pela Igreja 

Católica. 

 Enfim, nota-se na literatura de Mutarelli uma tentativa de retomada de uma forma 

de sabedoria da ordem do não causal, racional e determinístico. Tipos esses de 

pensamento que seriam mais próprios da Antiguidade, do Universo Medieval, e também 

do Renascimento; basta vermos suas referências ao Inferno de Dante ou o inferno do 

quadro Jardim das Delícias terrenas, de Hieronymus Bosch em O cheiro do ralo. Essa 

pintura de Bosch, por exemplo, retrata a história do mundo a partir da criação, 

apresentando o paraíso terrestre e por último os castigos infernais numa alegoria 

moralístico-didática. Tendo sido um dos principais pintores do medievo, o pintor 

holandês, nascido por volta de 1450, retratou com bastante maestria o imaginário do 

período entre os séculos XV e XVI, deixando-nos uma contribuição imprescindível para 

a compreensão da mentalidade medieval europeia. Através dessas obras como Jardim das 

delícias, podemos ter pistas de como as sociedades medievais se organizavam, 

interpretavam o mundo e lidavam com o sobrenatural, na medida em que o sagrado, o 

divino ou o demoníaco eram os pontos de partida para a compreensão da vida. Nesse 

mundo, “comunicação entre os mundos humano e divino estava sempre aberta, anjos e 

demônios a combater, conseguindo por meio de exorcismos curas milagrosas” 

(STRÖHER, C. e KREMER, C., 2011, p. 60).  

Nessa obra específica de Bosch, percebe-se a interlocução com pinturas, textos 

literários e eclesiásticos conhecidos por seus contemporâneos, acrescidos de simbologias 

próprias criadas pelo pintor, sendo necessária toda uma retomada historiográfica para a 

decifração dos códigos imbuídos na pintura.  Dava-se, naquele período, uma importância 

muito grande à utilização das imagens, principalmente pelo fato de que a maioria da 

população era iletrada. Dessa forma, “o uso de imagens, como pinturas e iluminuras, entre 

outras, era uma das formas mais eficientes de os clérigos e os intelectuais doutrinarem e 

informarem outros grupos sociais, como camponeses e servos” (STRÖHER, C. e 

KREMER, C., 2011, p. 56). Nessa pintura em questão, temos um exemplo de 

representação sobre o Paraíso e o Inferno, dando-se forma concreta aos medos que 

permeavam os espíritos dos homens da Idade Média, por meio da representação da 

narrativa do livro de Gênesis, que aborda sobre o pecado original e posterior queda e 

expulsão do paraíso. 

                                                 
10 Prisciliano (340 -385) foi um bispo hispânico da cidade de Ávila, considerado o primeiro herege justiçado 

pela instituição civil do cristianismo, sendo o fundador do movimento chamado priscilianismo. 
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No primeiro painel, temos o Paraíso, o Jardim do Éden, onde o homem vivia, antes 

de cair em “desgraça”. Ao centro, temos uma representação altamente erotizada, na qual 

homens e mulheres brancos e negros se entregam às atividades amorosas. Representam, 

através da desinibição, sem terem sentimento de culpa, o pecado da luxúria, que viria a 

ser condenado no último painel, à direita do tríptico. 

 

 

 

 

 

À direita, a luz do dia dos outros painéis é substituída pela escuridão, na medida 

em que a atmosfera do jardim é substituída por um ambiente degradado. Aqui, temos as 

consequências do pecado da luxúria, com as punições em um Inferno fantástico, com 

torturas inimagináveis e representações de espécies bizarras, como pássaros monstruosos 

e animais devoradores de pessoas. Na verdade, esse universo fantástico de Bosch viria a 

influenciar, quatrocentos anos depois, a criação do movimento surrealista. 

No quadro, portanto, “a humanidade vê refletida, por um lado, sua necessidade e 

sua “perversidade”; por outro, as consequências terríveis, no Além, resultantes de seus 

pecados mortais” (BALDASS apud STRÖHER, C. e KREMER, C., 2011, p. 68). Essas 

descrições do Inferno, por sinal, vão ao encontro das encontradas no Evangelho Apócrifo 

de Nicodemos, que retratava a descida de Jesus ao Inferno, muito popular durante a época 

de Bosch. No texto: 

FIGURA 11:  tríptico O Jardim das delícias, de Hieronymus Bosch (c. 1500) 

Fonte: https://www.wikiart.org/pt/hieronymus-bosch/o-jardim-das-delicias-terrenas-1515 
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[...] como grandes peixes que colocam os pecadores num mar borbulhante e 

cheio de fogo ardente, como dragões infernais de grandes e agudos dentes, com 

bocas cheias de fogo, prontos para engolir os infiéis e pecadores que viessem 

a cair através de uma cachoeira infernal dentro de sua enorme garganta. Em 

outra passagem vemos os demônios semelhantes a cães, leões e serpentes [...] 

que roerão as orelhas, os olhos, a cara, os braços e as pernas, e entrarão no 

ventre e roerão seus ossos e comerão seu coração e suas entranhas. (LLULL, 

Ramon apud STRÖHER, C. e KREMER, C., 2011, p. 62) 

 

 

 

 

 

Essa interpretação do inferno, além de aparecer em diversos fragmentos de O 

cheiro do ralo, talvez se torne mais evidente em um diálogo entre os dois personagens 

principais do romance O natimorto. Esta conversa se dá quando o personagem O Agente 

estabelece uma associação entre a imagem do maço tirado por A Voz, com a carta do 

Diabo referente ao Tarô: 

  

Na carta do tarô, as criaturas não são muito definidas, são meio 

humanas, meio animais. E é isso que simboliza o inferno. O inferno, segundo 

a sabedoria do tarô, é o lugar onde não se distingue o homem do animal. 

A Voz- Faz sentido. É como a moral judaico-cristã considera os baixos 

instintos do ser humano. Quando o instinto do homem é mais forte que sua 

razão, ele se torna um pecador. 

O Agente- Exatamente. E o pecador é condenado ao inferno. 

(MUTARELLI, 2009, p.46-47) 

 

 

FIGURA 12: fragmentos do quadro O Inferno Musical (1500), parte direita do 

tríptico O Jardim das delícias 

Fonte: https://www.museodelprado.es/coleccion 
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Há um outro trecho de diálogo entre O Agente e A Voz, na qual se torna evidente 

também o aspecto de uma moral cristã bastante enfática contra possíveis pecados, 

segundo preceitos do Cristianismo. Em determinado momento, após ler na advertência 

antifumo da cartela de cigarros que “Fumar causa mau hálito, perda dos dentes e câncer 

de boca”, o personagem principal começa a elaborar mais uma de suas teorias 

estapafúrdias, agora acerca dos dentes e sua relação com a luxúria: 

 

A Voz – O que têm os dentes? [...] 

O Agente – É que uma vez eu estava folheando um livro que 

tenho, um livro com fotos de personalidades. 

A Voz – E? 

O Agente – Você já viu 

alguma foto do Baudelaire? 

A Voz – Não sei, não estou 

lembrada. Por quê? 

O Agente – Porque ele parece um cara muito sério, digo isso pela 

impressão que dá o retrato. 

A Voz – Imagino que ele fosse realmente sério. 

O Agente – Eu acho que ninguém é sério. 

Somos todos perversos. A Voz – Perversidade 

nada tem a ver com ser sério ou não. 

O Agente – Será? A Voz – Aonde você quer chegar? 

O Agente – Nisso dos dentes... [...] Eu penso que esses 

sábios, essas personalidades do passado, eram muito 

vaidosos. 

A Voz – Vaidosos? 

O Agente – Eu acho que o Baudelaire posou com aquele ar sério, 

com aquela cara de mau por vaidade. 

A Voz – E o que te faz pensar isso? 

O Agente – Eles deviam ser banguelas, desdentados. Por isso fechavam 

a boca, por vaidade. Para não saírem caxinxas nas fotos. 

(MUTARELLI, 2004, p.124-125) 

 

Em suma, percebe-se, em seus trabalhos, desde seus primeiros quadrinhos, como 

Transubstanciação e Desgraçados, a sobrevivência da mente primitiva na mente 

moderna, a retomada de arquétipos imemoriais, e a importância do simbólico e do 

alegórico; por fim, o resgate de aspectos aparentemente retrógrados em uma narrativa 

tipicamente contemporânea e urbana. Ou seja, a escrita de Mutarelli vai contra o ideário 

moderno oficial, no qual há uma relutância a tudo que não possa ser esquematizado e 

racionalizado, afastando qualquer tipo de misticismo ou atividade religiosa como se 

fossem aspectos mais primitivos e obscurantistos, na acepção mais pejorativa possível 

dessas duas palavras. Essa característica do racionalismo moderno tanto ocorreu de fato 

que, através de argumentos supostamente científicos, prevaleceu uma perspectiva 

evolucionista na interpretação dos fenômenos sociais.  Em O grifo de Abdera, o autor 
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parece sintetizar e deixar mais clara uma crítica a essas concepções, propondo abertura a 

uma outra forma de se perceber a realidade: 

 
Vivemos uma vida que nos distancia do incomum. Nossa rotina foi se 

formando para atentarmos ao mundo prático. Desaprendemos a valorizar os 

pequenos sinais. Somos totalmente treinados para ser céticos. Tudo o que 

fazemos é nos distanciar de nós mesmos e de qualquer aspecto sobrenatural, 

ou, mais que isso, sobrecotidiano. Rejeitamos qualquer coisa que fuja a esse 

mundo prático. O que houve de espiritual ou místico agora se resume ao 

material. (MUTARELLI, 2015, p. 223-224)  
  

 

 A partir dessa perspectiva, há um retorno do imaginário supersticioso e a 

pregnância do não racional e do não lógico no universo construído em suas narrativas. E 

à medida que tomamos contato com esse regime de realidade, percebemos que “o não 

lógico não é ilógico, ou que o que é não racional não é irracional, mas pode ter sua lógica 

e sua racionalidade próprias”, ao percebermos que as teorias dos personagens de Mutarelli 

se assentam em uma fantasia que dá consistência a esse universo, que é aparentemente 

caótico (MAFFESOLI, 1995, p.94). Por exemplo, as imagens reativadas pelo personagem 

principal O Agente, em O natimorto, que retomam referenciais centenários dos Arcanos 

do Tarô, não derivam do intelecto organizado, mas a despeito dele. Nesse sentido, 

retomando esse universo simbólico tradicional, transcende-se a situação particular e abre-

se espaço para sair dos parâmetros de discurso e de modos de vida pré-estabelecidos na 

modernidade. 

Além disso, podemos identificar, nessa presença do insólito em sua literatura, uma 

forma de tensionamento com os pressupostos modernos atacados, como vimos pela 

retórica do fetichismo da mercadoria. Pois afinal, como trata Isabelle Stengers, em seu 

livro com Philippe Pignarre, Captalist Sorcery (Feitiçaria capitalista), o capitalismo deve 

ser tratado como um sistema feiticeiro, que se constituiu destruindo as outras formas de 

conhecimento mágicas das bruxas e feiticeiras, mas que hoje detém o poder de enfeitiçar 

através da sua “força de captura, de redefinição e de trapaça” (PIGNARRE; STENGERS, 

2018, p.55, tradução minha). Ainda, segundo ela, “o capitalismo enquanto dono das 

ilusões, busca disfarçar seu projeto de redefinição do mundo, com seus supostos ideais de 

progresso, liberdade e racionalidade” (Ibid, p.56). 

Inclusive, o procedimento utilizado por Lourenço se assemelha à retomada e 

reativação de práticas e conhecimentos marginalizados e desqualificados, elaborados por 

Stengers. Há, na busca pela remagicização do mundo, tanto em O natimorto quanto na 
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Trilogia de Diomedes, uma tentativa de “reativação de dimensões esquecidas ou 

recalcadas” (SZTUTMAM, 2018, p. 347); ou, melhor dizendo, de outras formas de pensar 

e enxergar o mundo. A filósofa nos lembra, por exemplo, como o processo de formação 

das ciências modernas foi consolidado a partir da expulsão da magia:  a Química a partir 

de uma ruptura com a Alquimia, a Psicanálise da hipnose; já a Medicina, a partir da 

perseguição aos “charlatões”. Dessa maneira: 

 

Pignarre e Stengers sugerem que o capitalismo não teria acabado com a 

feitiçaria, mas sim com os feiticeiros. Tudo se passa como se o capitalismo 

tivesse capturado toda a feitiçaria existente no mundo, tornando-se um 

“sistema feiticeiro sem feiticeiros”. É nesse sentido que sua operação é a da 

“captura”, conceito mais uma vez deleuze-guattariano, que implica a 

subsunção de uma força ou fluxo a um aparelho centralizador, 

sobrecodificador. No entanto, essa captura resulta na produção de um poder 

que entorpece as pessoas, que não as impede de ver o seu rosto. A pretensa 

invencibilidade do capitalismo estaria refletida na sua capacidade de 

surpreender oponentes, de tirar lucro de qualquer oportunidade, tirar proveito 

de qualquer desatenção, de produzir, enfim, a impotência nas pessoas. (Ibid, p. 

347) 

 

 

Um romance autobiográfico que chega a ser citado, em O cheiro do ralo, é Inferno 

de August Strindberg (1849-1912), escritor sueco. Nele, há a retomada dos princípios 

alquímicos na quimera do alter ego do autor, na sua obsessão pela produção de ouro. Na 

narrativa, existe a ideia de ser possível a transubstanciação dos elementos de modo a se 

obter o ouro a partir de qualquer outra matéria. Desse modo, o protagonista do romance 

ia contra as descobertas científicas, baseadas nos métodos próprios da ciência da época, 

como a tabela periódica. Portanto, caso o personagem autobiográfico de Strindberg 

pudesse ser considerado um cientista, não seria dentro dos padrões modernos, afinal, não 

rezou a cartilha da ciência moderna.  

A narrativa do romance do autor trata de forma ficcional de uma série de crises 

desagregadoras e surtos psicóticos que o próprio Strindberg havia sofrido, entre 1894 e 

1896, tendo o romance como um fruto poético desse seu momento conturbado na vida. 

Ou seja, nada mais próximo do que acontece com a maioria dos personagens de Mutarelli, 

na medida em que suas ficções acompanham quadros de gradual desagregação psíquica 

de homens em crise após rompimento de relações interpessoais e profissionais, passando 

a viver em ambientes reclusos e claustrofóbicos. 

Nesse romance do autor sueco, assim como popular no período, o tema da 

irracionalidade é bastante presente através do ocultismo no cenário intelectual europeu da 
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época. A jornada ao Inferno do personagem é dada não de forma onírica, mas ocorre 

através de seu próprio cotidiano, acompanhando-se a sua desagregação subjetiva, tendo 

sido em seu dia-a-dia que Strindberg teria vivido seus castigos infernais, e realizado sua 

jornada de dor e perda de rumo. Inspirado no místico e teólogo sueco do século XVIII 

Swedenborg, reafirmava na narrativa a perspectiva de que o Inferno teria uma imagem 

paralela a esse mundo. Dessa maneira, “o sofrimento e a punição eram vividos aqui, bem 

como a expiação” (BARROSO, 2010, p.21). Há claramente, no romance, referência ao 

inferno da Divina Comédia de Dante Alighieri, assim como também temos em O cheiro 

do ralo. 

Algo muito parecido no romance de Strindberg com O natimorto é o fato de haver 

sempre a necessidade do alter ego do autor examinar os detalhes fortuitos e coincidências 

do cotidiano, por exemplo, lendo mensagens no formato amassado de seu lençol, 

querendo buscar um designo superior em tudo o que o circundava. Ou seja, há aí uma 

busca por um reencantamento religioso do mundo, abrindo-se espaço para o 

preenchimento da realidade com significados que remetem a poderes sobrenaturais 

intervindo no meio natural. Há também sempre, por parte desse personagem, a obsessão 

por articular seus pensamentos com os acontecimentos que lê nos jornais, tentando 

enxergar seu destino e sua sorte a partir dos sinais que encontra seja nos sonhos ou na 

realidade. Através dessas associações excêntricas e de suas alucinações, busca entender 

tais fenômenos, mas compreendendo a limitação de conseguir explicá-los racionalmente. 

Segundo palavras do protagonista: “Explicá-los? Alguma vez já se conseguiu explicar 

qualquer coisa? Explicar é traduzir um monte de palavras em um monte de outras 

palavras” (STRINDBERG, 2010, p. 84). Ou seja, ele não busca racionalizar e domesticar 

tais visões, ao contrário dos espíritos positivistas de sua época. Em um momento da 

narrativa, tratando sobre a falibilidade da ciência, ele afirma: 

 

Tendo-me dedicado às ciências naturais desde a infância, além de ser discípulo 

de Darwin, tinha descoberto a insuficiência do método científico que 

reconhece a mecanização do universo sem admitir o mecânico. A fraqueza do 

sistema manifesta-se através de uma degeneração universal da ciência que 

havia colocado uma linha de demarcação além da qual se poderia avançar. O 

homem havia resolvido todos os problemas: o universo não tinha mais 

enigmas. (Ibid, p. 59) 

 

  

 Esse aspecto de um exame meramente racional para dar explicações ao mundo, 

passa também por um esvaziamento de significados outros que poderiam preenchê-lo, 
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além de se inviabilizar a própria condição do mistério e dos enigmas, como fica evidente 

no trecho citado acima do romance de Strindberg. Essa discussão sobre os enigmas e 

sobre o mistério acaba aparecendo, em Mutarelli, principalmente na Trilogia de 

Diomedes, na qual Hermes busca o mágico Enigmo para tentar provar ao seu filho sobre 

a possibilidade da magia. Acerca de Diomedes, iremos nos debruçar, mais à frente, com 

maiores minúcias. 

 Voltando à discussão de Stengers, enquanto essa busca pela reativação da magia 

nela passaria por um procedimento político engajado que visaria um desenfeitiçamento 

dessa feitiçaria abstrata capitalista, em Mutarelli teríamos esses objetivos fadados ao 

fracasso, provocando ou a melancolia, como ocorre com o detetive Diomedes, ou 

desembocando na loucura psicopata do personagem O Agente de O natimorto. Na 

verdade, a frase “A vida é dura”, muitas vezes repetida pelo personagem principal de O 

cheiro do ralo, reflete uma perspectiva fatalista em relação à forma de enxergar e encarar 

a realidade. Como é próprio do pensamento externado em suas obras, prevalece no autor 

características de uma amarga filosofia pessimista quanto a natureza humana, aos moldes 

do filósofo alemão Schopenhauer (autor citado em O natimorto), ou de Machado de Assis, 

duas de suas principais influências, prevalecendo enfim uma atitude de resignação 

zombeteira como saídas propostas para a crise. 

Se Stengers, a partir da identificação do capitalismo enquanto produtor de truques 

e ilusões capazes de capturar e enfeitiçar, busca encontrar os antídotos a partir da 

reativação ou retomada de formas de conhecimento anteriores à consolidação desse 

modelo; percebemos que Mutarelli também busca uma forma de reativação, mas sem o 

mesmo otimismo quanto à possibilidade de outros viveres. Em realidade, a frase “A vida 

é dura” nos traz uma perspectiva de imobilidade quanto a mudanças que poderiam ser 

possíveis nessa dura realidade. Em suma, mesmo ao buscar essas formas de 

reencantamento, seus personagens parecem estar capturados pela hydra capitalista, que 

com suas mercadorias e tecnologias emana feitiçaria por todos os poros, que a tudo 

absorve e captura. Tanto é assim que é irônico pensar que a tentativa de leitura de cartas 

buscada pelo personagem O Agente em O natimorto é realizada nas imagens dos rótulos 

de produtos da maior indústria de cigarros, a Souza Cruz, empresa que lucra a partir da 

morte diversas pessoas. 

 O fato é que Mutarelli parece transparecer em sua narrativa esse homem de nossos 

tempos que se dá conta de que apesar de “toda sua racionalização e eficiência, continua à 

mercê de forças fora de seu controle” (JUNG, 2008, p.113).  E essa discussão acaba sendo 
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primordial em um contexto no qual passamos por uma crise civilizatória, impondo para 

nós um exame crítico nas maneiras de pensar. Na realidade, as características da literatura 

de Mutarelli nos levam para um outro regime de percepção, apontando para uma certa 

insuficiência da linguagem verbal, racional e científica para interpretar a realidade, assim 

como vimos no romance Inferno de Strindberg, com a ciência não parecendo capaz de 

evitar a barbárie nos nossos tempos de catástrofes.  

Vale ressaltar, no entanto, que essas forças fora do controle não necessariamente 

podem ser facilmente interpretadas como sobrenaturais ou externas, pois o autor constrói 

um romance que não gera certezas e soluções em relação aos acontecimentos. Afinal, 

podemos ter, por exemplo, uma explicação racional e empírica para os fatos, a partir da 

análise clínica da loucura dos personagens. Em diversos momentos, são colocadas pistas 

para que se possa tirar esse tipo de conclusão, seja pelo comportamento dos protagonistas 

das narrativas, seja pela fala dos outros personagens. Um exemplo que podemos citar 

sobre os ditos acerca do personagem pode ser encontrado em O natimorto, em uma das 

conversas finais: 

 

A Voz – Faz uns três dias que, quando chego, te encontro deitado. 

O Agente – É preciso guardar forças. 

A Voz – O Maestro me falou sobre o problema que você teve 

O Agente – Problema? 

A Voz – Ele me contou sobre a sua internação. 

O Agente – Sei. 

A Voz – Eu não sabia, você devia ter me contado. 

O Agente – Eu procuro esquecer. 

A Voz – Bem que eu falei que essa sua obsessão pelas imagens do 

cigarro e essa sua mania de querer se isolar do mundo parecem sintomas de um 

distúrbio. (MUTARELLI, 2009, p. 119) 

 

Mas também pode haver uma interpretação irracional a partir da mitologia, da 

teologia, dos milagres, e superstições. Como exemplo, podemos citar o caso do 

personagem Júnior, em A arte de produzir efeito sem causa, em que “não podemos saber 

se o comportamento dele é motivado pela possível doença, por sua crença no sobrenatural, 

pela influência da falecida mãe, pelo consumo de álcool, pelos traumas que o fizeram 

abandonar sua família, por sua falta de emprego e dinheiro, etc” (PAES, 2015, p.29). O 

autor, portanto, deixa em aberto, produzindo efeitos sem causa, como o título sugere. Em 

suma, desde seus primeiros quadrinhos, percebe-se que as narrativas vão desde “a loucura 

à repressão, do discurso violento à interdição culposa, do monstro medieval ao medo 

católico” (JÚNIOR, 2016, p.137). 
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 Por um grande período, a humanidade preferiu fechar os olhos para o que fugia 

da lógica do esclarecimento das ciências modernas; no entanto, como apontado por Jung, 

nos damos conta de forças fora de nosso controle que emergem, forças imperceptíveis até 

pouco tempo. Dentro dessa perspectiva, “o sujeito moderno mantém em si o “dispositivo 

arcaico” de sustentar seu mito individual apesar de toda descrença, do declínio dos valores 

transcendentes que parece deixá-lo entregue à sua própria sorte” (SAROLDI, 2010, p.18).  

Essa é uma característica própria da modernidade, que buscou racionalizar a 

existência em todas esferas da sociabilidade, e o que se percebe hoje é uma espécie de 

remagicização do mundo. Ao contrário dos séculos XVIII e XIX, em que os aspectos 

científicos de interpretação do mundo eram incontornáveis, observa-se a difusão de 

teorias que vão totalmente contra o factual, e o conhecimento científico, por exemplo, nos 

movimentos recentes como: os anti-vacinas, os terraplanistas, os movimentos contra o 

isolamento social no contexto pandêmico, entre outros grupos que disseminam teorias 

conspiratórias. Ou seja, o que até determinado momento histórico foi tratado como 

consenso científico e de validade histórica, hoje é questionado por grupos relativamente 

significativos da camada social. 

Por suposto, pode-se creditar essa tendência ao desenvolvimento da internet e de 

pessoas e grupos dispostos a manipular a opinião pública, mas a inserção que esse 

discurso tem nas camadas médias da sociedade aponta para uma certa insuficiência do 

discurso científico tradicional para conseguir dar conta de uma realidade muito mais 

complexa. Dessa forma, ao contrário dos critérios meramente empíricos e racionais para 

tratar da realidade, a busca por representações mágico-mitológicas parece ser cada vez 

mais corrente nos nossos dias, na tentativa de preenchimento do mundo, para melhor se 

orientar nele. E essa procura, geralmente, resgata elementos pré-modernos na mesma 

medida em que absorve características da modernidade. Estamos, como já apontado mais 

acima, em uma nova idade das trevas. Trevas essas que geralmente são vistas como 

espaço de perigo, até de morte, mas que, segundo Bridle, também “te[ríamos] muito a 

aprender sobre o não saber. A incerteza pode ser produtiva, até mesmo sublime” 

(BRIDLE, 2019, p.25). 
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Dentre as obras de Mutarelli, 

percebemos esse tensionamento com essas 

forças mais evidentes em O natimorto, em que 

os mitos dos ditos primitivos se confrontam 

com a narrativa épica do progresso da 

modernidade. Neste romance, temos o 

personagem O Agente, caça-talentos sem 

muita credibilidade, em crise no casamento, 

com impotência sexual, obsessão por pureza que 

busca uma mudança radical em sua vida ao se isolar do mundo em um quarto de hotel 

barato com a cantora que agencia, A Voz, cujo canto é tão puro que é inaudível para seres 

humanos comuns.  

Uma característica bastante intrigante e que nos é muito pertinente para o nosso 

trabalho é o fato de ele desenvolver uma teoria sem causa, na qual estabelece um paralelo 

entre as mórbidas imagens antifumo dos maços de cigarro e os Arcanos do Tarô. Dessa 

forma, ele interpreta as imagens antifumo como previsões e advertências de como será 

sua sorte no dia, assim como percebemos no personagem principal de Inferno de 

Strindberg, que buscava interpretar as formas deixadas nos lençóis como possíveis 

prenúncios. Ou seja, assim como na narrativa do autor sueco, em O natimorto também há 

essa tentativa de manipulação de objetos retirados de suas funções seculares (o maço de 

cigarros, o tapete, a cigarreira, no vitiligo do camareiro...) com fins de atenderem ao 

universo do jogo estabelecido pelo personagem principal, ativando uma forma de 

pensamento mágico. E, no transcorrer da narrativa, essas práticas desenvolvidas dentro 

da perspectiva do lúdico, ganham status de rito para o personagem O Agente. Sem o 

mesmo engajamento, e em primeiro momento fascinada com as ideias do caça-talentos, 

A Voz, após a insistência dele, passa a se incomodar com sua prática, tentando restringir 

o tema a uma ideia interessante apenas no terreno da ficção.  Daí, seguem suas reiteradas 

falas: “Que bobagem”, “É que você tem uma cabeça muito criativa, você é tão 

imaginativo que se perde em suas próprias ideias e fantasias”, “Que loucura, isso. Que 

ideia fantástica” (MUTARELLI, 2009, p. 45). 

Na cena que segue abaixo, da adaptação do romance feita pelo diretor Paulo 

Machline, temos o exemplo de O Agente observando a imagem com os dizeres “FUMAR 

CAUSA IMPOTÊNCIA SEXUAL”, e tentando estabelecer uma leitura semiótica com 

seus referencias do universo do Tarô.  

FIGURA 13: ilustração da edição da Cia. Das Letras, de O 

natimorto 



 

 

 

87 

 

 

 

FIGURA 14: cena de O natimorto 

 

 Analisando esse aspecto, percebemos a tentativa de adaptação de algo que remete 

a práticas místicas e obscurantistas como a das cartomantes e dos ocultistas, a uma 

tecnologia extremamente moderna, a fotografia, uma imagem técnica11.  

 

 

 As imagens acima, que são usadas pelo personagem como Arcanos do Tarô, são 

as imagens de advertências de saúde pública para o controle do tabagismo criadas pela 

                                                 
11  Imagem técnica ou tecnoimagens é uma terminologia utilizada por Villem Flusser para as fotografias 

e que mais à frente será melhor especificada. 

 

FIGURA 15: Advertências de maços de cigarro feitos pela ANVISA 

Fonte:  http://portal.anvisa.gov.br/tabaco#> 
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Anvisa, que são propagadas nos maços de cigarros e nas embalagens de outros produtos 

de tabaco. Abaixo, seguem essas imagens dos maços e as referências que o protagonista 

faz com as cartas de Tarô, tendo que ressaltar que não existe necessariamente uma relação 

direta e clara com as lâminas, como o personagem mesmo enfatiza durante a narrativa: 

 

 

A Lemniscata 

 

 

“O Agente – É a leminiscata. 

A Voz – Lemniscata? Nunca ouvi 

falar essa palavra antes. 

... O Agente – É aquele oito deitado, 

o símbolo do infinito” (p.47) 

 

 

 

 

 

Através da leitura das imagens, O Agente estabelece uma relação entre o ato do 

homem na foto da cartela de cigarros, que acende um cigarro no outro provavelmente em 

um ciclo reiterado, com a Leminiscata, ou seja, com o símbolo do infinito, também 

conhecido como “oito deitado”, representando uma ideia de eternidade, por seu traço 

contínuo sem início nem fim. Esse símbolo pode ser visto nas duas cartas indicadas acima: 

flutuando acima das cabeças do Mago (carta 1) e na da mulher que força a abertura da 

boca do Leão na carta 11, a Força.  
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O Enforcado 

 

 

 

 

“a imagem do homem afrouxando a gravata, 

acho que é o que diz “Quem fuma não tem 

fôlego para nada” – essa imagem corresponde, 

evidentemente, à lâmina do Enforcado” (p.54) 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir da iconografia da imagem na qual um homem 

afrouxa a gravata em uma tentativa de resgatar fôlego, o 

personagem realiza uma associação com a figura da carta de 

O Enforcado ou O Pendurado. 

Acima, temos o Arcano que, inclusive, foi o escolhido 

para ser o cartaz de promoção do filme de Paulo Machline, 

como pode ser observado na imagem ao lado. Interessante que 

a figura d’O Enforcado remonta a uma prática que ocorria no 

norte da Itália. Nessa região, os condenados eram presos 

pelos pés, de ponta-cabeça, de modo a ressaltar a sua infâmia. 

Inclusive, segundo Robert Place:  

 

 

O nome mais popular dessa carta nos primeiros baralhos italianos era Il 

Traditore (“O Traidor”), uma indicação de seu sentido original: na Itália 

renascentista, ser pendurado pelo pé era uma punição reservada aos traidores. 

Também artistas eram contratados para representar políticos nessa posição a 

fim de sugerir que haviam se tornado traidores.  Essas imagens, conhecidas 

como pinturas da vergonha, eram exibidas em pontes e prédios importantes. O 

Pendurado, como traidor, teria decaído em seu papel social, e esta carta 

representa o sofrimento e a vergonha. (PLACE, 2016, p. 181)  

 

FIGURA 16: pôster do filme O natimorto 

Fonte: 

http://www.adorocinema.com/filmes/filme

-202604/fotos/ 
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 Esse tipo de prática tanto é algo entranhado na cultura italiana que o ditador 

Mussolini, após a execução, liderada pelos partisans, teve seu corpo profanado dessa 

maneira. Juntamente com sua amante Petacci, após serem linchados já mortos (urinaram, 

chutaram, cuspiram, balearam), tiveram seus corpos dependurados de cabeça pra baixo 

em uma viga de estrutura metálica.  

Outra curiosidade interessante diz respeito a um protesto feito 

recentemente, em 2017, no bairro de Roma, San Lorenzo, região conhecida 

por ser uma espécie de reduto da esquerda, pelo grupo ativista Achtung 

banditen fest. Nele, em clara provocação ao Partido de extrema-direita 

Forza Nuova, que havia realizado uma manifestação, em frente ao Coliseu, 

na qual recordavam a bárbara e sumária execução do ditador, foi afixado um 

cartaz de grandes proporções, na entrada do túnel de Santa Bibiana, no qual 

se tem a imagem de Mussolini, revisitada sob a chave do tarô, na figura de 

“L’Apesso”, ou seja, d’O Pendurado. Dessa maneira, relembrando a 

exibição do corpo do líder totalitário na praça Piazzale Loreto, em Milão. 

Tal atitude, logicamente acirrou os ânimos na região. 

Voltando a O natimorto, temos que, em determinado momento, 

o personagem chega a tratar a imagem do infarto no coração 

associando-a à lâmina quinze, o Diabo. Em sua leitura/criação 

ficcional, O Agente, além de traçar esse paralelo entre a imagem do 

homem enfartando com a carta do Diabo, faz questão de lembrar que 

“o inferno, segundo a do tarô, é o lugar onde não se distingue o homem do animal” 

(MUTARELLI, 2009, p.46). Ou seja, nessa passagem, temos “mais uma vez a questão 

dos instintos e da vontade sobrepujando a razão [vindo] à tona, pois o pecador (destinado 

ao inferno) é aquele que se deixa dominar pelos baixos instintos do ser humano” (SILVA, 

A. P. R., 2016, p.9).  Segue abaixo a fala do personagem, juntamente das respectivas 

imagens do baralho de tarô e do maço de cigarro: 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 17: design do cartaz, 

elaborado pelo grupo ativista Achtung 

banditen fest 

Fonte:  

https://lucianamiocchi.com/2019/04/

26/sfida-tra-estremisti-aria-pesante-a-

monte-sacro-di-alessandro-pino/ 
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O Diabo  

 

 

 

 “O Agente – É, eu associo essa imagem à lâmina de 

número quinze, o Diabo. 

... Na lâmina de número quinze, nós temos duas 

criaturas, uma de cada lado, e, ao centro, num 

pedestal, está o Diabo” (p.53) 

 

 

 

 

 

Ao ser questionado sobre o significado prático que a carta teria, ele afirma a A Voz 

que “O Diabo não é uma carta boa, significando ruína, sujeição e subserviência”(Ibid, 

p.9). Nesse momento, ocorre a primeira ruptura no jogo estabelecido entre os pares: 

 

Ela ri. 

Não ri de alegria. 

Ela ri. 

Quase de arrependimento. 

(...) 

Ela mudou. 

Ela rio e mudou. 

Ela rio do significado do Diabo. 

Ela rio do Diabo 

E mudou. (MUTARLLI, 2009, p.48) 

 

 

 No entanto, após provocar um princípio de rompimento por essa interpretação da 

carta O Diabo e após contar uma história violenta, com tom de rancor e vingança acerca 

de um cão morto para A Voz, O Agente percebeu que deveria recuar. Dessa maneira, 

descontente com os rumos que o jogo estava tomando, na manhã seguinte, com mais 

calma, recalcula a rota, propondo uma nova interpretação para a imagem, desta como 

sendo Os Enamorados, lâmina seis, também conhecida como Os Amantes: 
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Os Enamorados ou Os Amantes  

 

 

 
“O Agente - A mão do médico sobre o peito do enfermo. 

A Voz – Isso aparece na carta do Enamorado? 

O Agente – Claro. Foi isso que me despertou. 

A Voz – Então foi um mal-entendido” (p.69) 

 

 

 

 

 

 Como se percebe, as interpretações propostas pelo personagem O Agente são 

menos premonitórias do que parece à princípio, “visto que a interpretação das cartas parte 

de um processo de criação ficcional [dele]” (SILVA, A. P. R., 2016, p.3).  Dessa forma:  

 

As cartas não são meras advertências, não antecipam o futuro, mas fazem parte 

da fabulação de um plano secreto que, para se concretizar, deve fazer da vida 

uma imitação do jogo de tarô. O Agente lê a premonição (criada por ele 

mesmo) e atua para que o dia/a vida seja como previsto, para que a ficção se 

concretize... O tarô permite que O Agente, personagem impossibilitado de agir 

na vida real, fracassado e ignorado, aja na esfera ficcional. (Ibid, p.3) 

 

 

Algumas cartas, como a Sacerdotisa, têm uma interpretação mais direta, que se dá 

por assimilação. Isso ocorre na relação entre a imagem da mulher grávida fumante com a 

Sacerdotisa (carta 02). Esse processo também acontece na conexão estabelecida entre a 

carta de A Lua (carta 18) com a fotografia do casal, na qual, pelo contexto, interpretamos 

tratar-se de uma imagem que retrata uma relação sexual falha devido à impotência 

provocada pelo fumo: 
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A Sacerdotisa  

 

“O Agente – Eu vejo um grande paralelo entre ela e a 

Grande Sacerdotisa.” (p.70) 

 

 

 

 

 

 

 

A Lua 

“Em meu maço 

pela manhã 

o casal da impotência. 

Figurou  

como a Lua figura. 

A Lua, 

Lâmina 

 dezoito.  

Dois cães 

uivam 

enquanto bebem 

lágrimas  

lunares.” (p.97) 

 

 

 

Novamente, em uma outra imagem dos maços, na que alerta os adultos sobre não 

fumar perto de crianças, o protagonista tenta interpretar dentro de sua própria lógica 

iconográfica nonsense de associação com as cartas, podendo, nesse caso, ser tanto o Carro 

quanto a Torre: 
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O carro ou A Torre 

“Um adulto, um homem 

fuma com olha distante. 

A seu lado, um garoto, 

provavelmente seu filho, 

brinca com o maço de cigarro. 

Estão encostados em uma mureta, 

parecem estar na praia. 

O muro, em perspectiva, 

lembra uma estrada ou um prédio muito alto... 

Se considerarmos o muro 

estrada, por associação, 

 será a lâmina de número sete.  

O Carro.” (p.118) 

 

 

“Se considerarmos o muro, 

Prédio, teremos a Torre” (p.119) 

 

 

 

 

 

 

 

 Interessante também notar que, ao longo dos tempos, com as diversas 

cópias e impressões, muitas das características das cartas vão sendo modificadas 

e muitas de suas simbologias foram sendo perdidas. Alejandro Jodorowsky, 

juntamente com Phillipe Camoin, realizaram uma pesquisa histórica tentando 

remontar o baralho do Tarô de Marselha original. Nesse trabalho, conseguiram 

elaborar um deck de cartas que seria mais condizente com o que, em princípio, 

seriam os originais. Nesse baralho, há n’A Torre três escadarias e uma porta, o 

que nos levaria a poder interpretar que pelo menos um dos personagens poderia 

não estar caindo, mas saindo por livre e espontânea vontade; interpretação que 

não seria possível na simbologia da carta como a conhecemos, presente na figura 

anterior. 

  Com relação a essa associação entre as imagens dos maços e as cartas de 

tarô, elaborada no romance, cabe enfatizar que existe toda uma brincadeira e 

ironia nesse movimento de Mutarelli, visto que na própria mesinha de centro do 

autor há uma placa entre maços de Marlboro em que se lê: “mesa reservada 

preferencialmente para não-fumantes”, o que se trata de uma “pequena vingança, 

FIGURA 18: carta A 

Torre no baralho 

reconstruído por 

Jodorowsky 

Fonte: 

http://www.clubedotaro.

com.br/site/galerias/mars

eille-camoin.asp 
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como ele próprio alega, à patrulha anti-tabaco.”12 Nessa mesma entrevista citada, ele 

afirma que se sentiu agredido pelas imagens dos maços e que resolveu subvertê-las, 

passando a procurar paralelos entre elas e a iconografia do Tarô. O personagem O Agente 

explica sobre essa interpretação: 

 

O Agente — Eu fumo um maço de cigarros por dia.  
A Voz — Eu também, um pouco mais às vezes.  
O Agente — Muito bem, essas figuras que eles estamparam nos maços para 

nos intimidar me causam uma sensação estranha. Além de um óbvio 

desconforto.  
A Voz — São horríveis, às vezes eu chego a pensar em parar de fumar só para 

evitar esse confronto.  

O Agente — Você está certa. Mas, além desse desconforto, elas me fazem 

pensar numa outra possibilidade.  
A Voz — Qual?  
O Agente — Quando eu era criança, morava com uma tia minha que punha 

cartas.  
A Voz — Sei.  
O Agente — Ela lia a sorte em velhas cartas de tarô, sabe?  
A Voz — Claro.  
O Agente — Pois então: aquelas cartas de tarô me causavam uma impressão 

de estranheza, um desconforto, um quase medo... Eu tinha uma sensação... As 

figuras daquele baralho me causavam uma sensação muito semelhante à que 

sinto quando contemplo essas figuras de advertência impressas nos cigarros. 

Me entende? E aí, como eu ia dizendo, eu fumo um maço por dia. Então, acho 

que a imagem vai prenunciar, de alguma forma, o destino desse dia. Deu para 

entender? (MUTARELLL, 2009, p. 8-9)  
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 MUTARELLI. Lourenço. Disponível em: <http://g1.globo.com/Noticias/Cinema/0,,MUL1325038-7086,00-

AUTOR+DE+O+CHEIRO+DO+RALO+FAZ+ODE+AO+CIGARRO+EM+FILME+NO+FESTIVAL+DO+RIO.html>. Acessado em: 21/12/2018. 
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Com relação ao gesto irônico e brincalhão com os cigarros, não seria 

exclusividade de O natimorto. Na trilogia em quadrinhos de Diomedes, também há uma 

cena em que o cigarro salvou a vida do detetive que era perseguido por pistoleiros. Em 

uma das imagens, temos o seguinte escrito: “Por mais que as embalagens de cigarro 

alertem que o Ministério da Saúde adverte que fumar é prejudicial à saúde, foi justamente 

um cigarro que salvou a minha vida. E se isso não é uma piada, parece uma. A própria 

vida é um tipo de piada, e é fácil saber quem não a entende: basta olhar quem não está 

rindo” (MUTARELLI, 2011, p.121) 

 

FIGURA 19: cena do filme O natimorto de Paulo Machline, referente ao diálogo acima 

 

FIGURA 20:  trecho da imagem de Diomedes, na pág 121 
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Como veremos mais abaixo, o tipo de interpretação das cartas que o personagem 

O Agente utiliza, durante a narrativa, remete a práticas das cartomantes e dos ocultistas 

com as lâminas. Para aprofundarmos no tema, faz-se necessário remontar à história do 

baralho e do Tarô.  
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Capítulo 3 

O Tarô, O natimorto, Diomedes e o reencantamento do 

mundo 
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3.1 Breve histórico sobre Tarô 

 
 

  

  

O Tarô normalmente é desqualificado por ser associado ao cenário esotérico como 

uma das mais populares ferramentas oraculares, muito presente na cultura popular. Dessa 

maneira, não é pensado como um objeto dotado de valor de análise, apesar de sua riqueza 

histórica, social, artística, etc. Mas com um exame mais aprofundado desse baralho 

aparentemente sem utilidade para pesquisa, encontram-se elementos “intencionalmente 

ignorados ou acidentalmente despercebidos” (ARRONIZ, 2014, p.11). Nesse sentido, 

FIGURA 21: Arcanos Maiores do Tarô 

Fonte: http://www.clubedotaro.com.br/site/m32_08luna.asp 
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seguindo os passos de Isabelle Stengers, em sua perspectiva de retomada/reativação de 

práticas marginalizadas de saberes e conhecimentos, é importante tentarmos compreender 

de forma mais contundente sobre a história do Tarô e, por conseguinte, sobre a 

apropriação peculiar desenvolvida pelo personagem O Agente para a leitura dos maços 

de cigarro como se fossem Arcanos. 

Para continuarmos nossa análise acerca 

do procedimento do personagem, temos que 

compreender um pouco sobre as origens, 

especificidades e usos a partir do baralho de 

Tarô. Em primeiro lugar, é importante saber que 

um baralho de tarô “padrão” possui uma série de 

78 cartas subdivididas em duas séries de 

lâminas. Teríamos os Arcanos Maiores (22 

cartas), que são formadas por imagens, com 

números e nomes; e temos também os Arcanos 

menores (56 cartas), cujas lâminas provêm dos 

baralhos comuns que encontramos, hoje em dia, 

com as figuras características (rei, dama, valete 

e cavaleiro13) contando com os quatro naipes, e 

contendo 10 lâminas numeradas de Às a 10.  

Embora muito pouco se saiba sobre a real 

origem das cartas, e que muitas teorias tenham 

sido veiculadas ao longo dos anos, registros 

documentais indicam que o tarô surgiu no período da Renascença, no norte da Itália, entre 

1410 e 1430, estando diretamente relacionado à Corte de Milão (DUMMETT, 1980). 

Como uma das principais evidências, pode-se citar o afresco The Tarocchi Players 

(imagem acima), cujo nome foi estabelecido pela tradição, pintado na Casa Borromeo, 

por volta de 1440, em Milão, no qual temos cinco jovens jogando cartas ao ar livre.  

A partir da leitura de documentos administrativos do Norte da Itália, historiadores 

descobriram que havia abundância de baralhos, que portavam tanto as cartas com os 

naipes, agregadas aos trunfos, algo que veio a se padronizar na constituição do tarô. 

Segundo Helen Farley, “dentre os vinte fragmentos de baralhos [remanescentes], três 

                                                 
13 Essa figura do cavaleiro não sobrevive à Modernidade. 

FIGURA 22: The Tarocchi Players (autor anônimo) 

Fonte: https://marykgreer.com/2011/07/03/the-visconti-

tarots/ 
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possuem particular interesse, sendo estes os mais antigos e mais completos” (FARLEY, 

2009 p. 38, tradução minha). Ainda para ela “dois dos baralhos foram criados para o 

Duque Filippo Maria Visconti e o outro para Francesco Sforza, quem posteriormente 

governou Milão e veio a se casar com a filha ilegítima de Filippo, Bianca Visconti” (Ibid 

p. 38). O Duque Filippo era um aficionado por jogos de cartas desde sua tenra idade, além 

de ter interesse por astrologia, como era muito corrente em sua época, não tomando 

decisões sem antes consultar as estrelas. Segundo Farley, ele era “extremamente 

supersticioso e morria de medo de colocar seus pés no calçado errado, o que não era difícil 

de acontecer na medida em que os calçados, tanto o esquerdo quanto o direito, não se 

diferenciavam muito em seus formatos” (Ibid, p. 42).  

Dentre os baralhos citados, o de  Visconti di Mondrone seria o mais antigo 

existente; o segundo seria o de Brambilla (1442-1445); e o terceiro, pintado para 

Francesco Sforza e sua esposa Bianca Visconti, é o mais recente e também o mais 

completo de que dispomos, sendo conhecido como tarô Visconti-Sforza. Deste último 

baralho, temos remanescentes 74 cartas, faltando 2 trunfos (O Diabo, A Torre), e 2 arcanos 

menores; ou seja, temos nele 4 cartas a menos que a estrutura típica que viria a se 

consolidar na padronização futura do que viemos a conhecer enquanto tarô. Inclusive, foi 

a partir desse modelo do Visconti-Sforza que outros tarôs se basearam no decorrer do 

tempo, com a disseminação da febre pelas cartas que se alastrou pela Europa no período 

seguinte.  

Nesse contexto, não haveria o caráter divinatório ou místico em sua criação, mas 

uma origem profana, sendo apenas um jogo cortesão, em que cada um dos Trunfos 

discorre claramente sobre alegorias, eventos e personagens relevantes na corte milanesa 

(ARRONIZ, 2014). Nesse sentido, é possível concluir que a utilidade primária da imagem 

das cartas “não se destacava tanto pela representação de um simbolismo implícito – muito 

menos dedicado à intenção de salvaguardar um significado metafísico –, mas sim a 

constatação e comunicação figurativa de determinados fatos que, por sua vez, estavam 

imersos em uma realidade sociocultural comum à época” (Ibid, p. 22). 

Posteriormente, esse formato consolidado do tarô se expande para outras cidades 

do norte da Itália, como Ferrara e Bologna, chegando ao restante da Europa por volta do 

século XVI (DUMMETT, 1980). 
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Mas, na realidade, as origens do tarô são envolvidas em muitos mistérios, muito 

em função dessa lacuna de maiores informações historiográficas acerca da real intenção 

na criação e consolidação do repertório imagético do tarô na Europa. Isso talvez se 

explique pelo fato de as cartas terem surgido em um contexto extremamente restrito da 

Aristocracia, além de haver uma menor abundância de suporte com custo-benefício 

razoável. Dessa maneira, estes fatos acabaram contribuindo para que não houvesse a 

necessidade de se especificar detalhadamente acerca dos jogos e da simbologia das cartas, 

na medida em que as informações circulavam dentro desse grupo seleto (BERTI, 2006).  

Desse vácuo, muitas teorias herméticas, sem embasamento foram difundidas. 

Inclusive, o personagem do romance O natimorto, quando remonta a história do tarô, 

reforça essas teorias conspiratórias e especulativas, remetendo até a uma suposta origem 

egípcia. Nesse trecho do romance, ele relata que o tarô “seria um livro, o único, que 

escapou das bibliotecas egípcias que foram incendiadas” (MUTARELLI, 2009, p.61). 

Quando indagado pela personagem A Voz sobre essa genealogia, O Agente cita Court de 

Gébelin, “um pastor francês que viveu no século XVIII, [e que] dedicou vinte anos de sua 

FIGURA 23: Tarô de Visconti-Sforza   

Fonte: http://www.clubedotaro.com.br/site/h23_15_visc_sforza.asp 
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vida ao estudo do tarô”. Dentro dessa teoria, os ciganos seriam originários dos egípcios 

que se dispersaram pela Europa e dessa forma disseminaram o costume de ler a sorte 

sobre as cartas” (Ibib, p.61). Ocorre que, por meio de fontes históricas mais confiáveis, 

desmistifica-se tal teoria sobre os ciganos terem trazido o baralho para a Europa, na 

medida em que o tarô surge e se consolida em território europeu antes da chega dos 

ciganos (DUMMETT, 1980; FARLEY, 2009). 

 A partir do ensaio de Gébelin, no oitavo volume de sua enciclopédia Monde 

Primítif (1781), percebe-se que as cartas seriam tratadas como repositórios de uma 

sabedoria esotérica, estabelecendo sua origem ao Antigo Egito, com sua disseminação 

sendo de responsabilidade dos ciganos. Essa teoria teria uma grande difusão nos futuros 

trabalhos acerca do tarô, embora apresentasse diversas incorreções, sendo a base teórica 

e histórica para essa genealogia muito pouco confiável, como já apontamos. 

Há também teses que se debruçam sobre a etimologia da palavra tarô. Muitos 

tarólogos e místicos afirmam que sua origem remeteria aos dialetos falados no Antigo 

Egito. Também houve os que, vinculando o tarô à Cabala, associaram tarô com a Torá 

(texto religioso judaico). Ou seja, dentro dessa genealogia do surgimento do tarô, temos 

muito mais mistérios que certezas historiográficas. E isso acaba ocorrendo, como já 

apontado, pelo fato de não termos informações sobre as intenções que os criadores tinham 

ao criarem os trunfos, não havendo, portanto, significados mais inequívocos acerca do 

universo simbólico de suas imagens. Segundo o pensamento do artista e tarólogo chileno 

Alejandro Jodorowsky: 

 

Depois dessas tentativas de enxertar no Tarot todo tipo de sistemas esotéricos, 

escrevem-se milhares de livros baseados em uma inexistente "tradição" que 

demonstram que o Tarot foi criado pelos egípcios, pelos caldeus, pelos hebreus, 

pelos árabes, pelos hindus, pelos gregos, pelos chineses, pelos maias, pelos 

extraterrestes, evocando-se também Atlântida e Adão, a quem se atribui a 

autoria dos desenhos das primeiras cartas, ditadas por um anjo. (Para a tradição 

religiosa, as obras sagradas sempre têm uma origem celeste. A realização do 

sistema simbólico não é abandonada à inspiração pessoal do artista, mas 

atribuída ao próprio Deus ...). A palavra "Tarot" seria egípcia (tar: caminho; ro, 

rog: real), indotártara (tan-tara: zodíaco), hebraica (tora: lei), latina (rota: roda; 

orat: fala), sânscrita (tat: o todo; tar-o: estrela fixa), chinesa (tao: princípio 

indefinível) etc. Diferentes grupos étnicos, religiões, sociedades secretas, 

reivindicaram sua paternidade: ciganos, judeus, cristãos, muçulmanos, 

maçons, rosacruzes, alquimistas, artistas (Dalí), gurus (Osho) etc. Encontram 

nele influências do Antigo Testamento, dos Evangelhos e do Apocalipse (em 

cartas como O Mundo, O Enforcado, Temperança, O Diabo, O Papa, O 

Julgamento), dos ensinamentos tântricos, do I Chíng, dos códigos astecas, da 

mitologia greco-latina ... Cada novo baralho de cartas encerra a subjetividade 

de seus autores, suas visões de mundo, seus preconceitos morais, seu limitado 

nível de consciência. (JODOROWSKY, 2016, p.21) 
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 Certo é que, ao estudar mais a fundo sobre a história do Tarô, percebe-se que o 

material encontrado muitas vezes é pouco acadêmico como já ressaltado, remetendo a 

uma abordagem esotérica muito especulativa, na qual “constantemente revisitam e 

reciclam ficções esotéricas – preservando o desejo por uma pseudolegitimidade arcaica” 

(ARRONIZ, 2014, p.20). Em suma, a origem do Tarô permanece controvertida, sendo 

também difícil confirmar ou refutar muitos desses mitos ou rumores, na medida em que 

sempre há uma tentativa de associá-lo a um “conhecimento hermético e tradicional, até 

mesmo sagrado” (Ibid, p.11). No entanto, a partir de trabalhos mais sérios e apurados por 

métodos acadêmicos, temos uma genealogia que remete há seis séculos de existência 

rastreável, ou seja, ao período da Renascença europeia, e não há milênios, como se tentou 

fazer na hipótese egípcia, reproduzida pelo personagem de O natimorto. 

Segundo Dummet (1980, p.7), a origem do tarô remonta a do baralho comum. Na 

realidade, as cartas de tarô consistiram no baralho comum que conhecemos, acrescidas 

dos trionfi (trunfos), um agrupamento extra de lâminas, que seriam o que chamamos hoje 

de Arcanos maiores. Ou seja, em vez dos coringas que temos nos baralhos atuais, teríamos 

esses trunfos. Esse acréscimo visaria expandir as possibilidades do baralho, 

desenvolvendo novos jogos mais sofisticados como a trapaça, que seria um antepassado 

do jogo de bridge (PLACE, 2016). Na verdade, quando o tarô passou a existir, funcionava 

como uma espécie de livro ilustrado, como um sistema de jogo, com possibilidades de 

ser usado para jogos de aposta, e para a ludicidade nas cercanias da Corte. 

Ao contrário do que se pensa, portanto, a razão de ser dessas cartas era de vencer 

(triunfar) de todos os outros naipes, na condição de trunfos; e não de servirem para 

atividades divinatórias como se tornou de conhecimento comum hoje em dia (FARLEY, 

2009). Essa forma de se enxergar as cartas acaba sendo remetida à “evocação da clássica 

e enigmática figura da cartomante cigana, acompanhada de imagens de incenso, cristais 

e olhares misteriosos, que analisam cada carta com uma aparente sabedoria passada 

através de gerações” (ARRONIZ, 2014, p.17). Ainda segundo Arroniz, “alegar uma 

relação intrínseca entre o tarô e uma origem mística é extrapolar àquilo apontado pelos 

registros documentais”, como vínhamos enfatizando (Ibid, p. 18).  

Mas, segundo minha hipótese, essa postura do personagem de Mutarelli embarcar 

e reproduzir tal teoria mirabolante tem razão de ser, na medida em que o autor, em suas 
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narrativas, aponta sempre para a insuficiência de se pautar a realidade simbólica14 

compartilhada pelo meramente factual e empírico. Há, por parte do personagem O Agente 

de O natimorto, uma necessidade de preencher a realidade por meio de uma visão 

romantizada acerca de um possível passado milenar sagrado para explicar a criação das 

cartas. Por intermédio dessas grandes narrativas míticas e lendárias, que despertam o 

fascínio, disseminam-se tais teorias, mesmo que não haja registros documentais que 

comprovem suposições descabidas como as propagadas no romance. 

É praticamente impossível remontar uma história mais remota do surgimento do 

baralho comum e do tarô, mas as fontes históricas mais confiáveis que encontramos 

apontam para o fato do baralho europeu ser derivado do baralho provindo dos mamelucos, 

uma estirpe de soldados escravos, trazidos da Turquia e da Rússia, treinados como 

membros da cavalaria para lutar ao lado dos exércitos mulçumanos no Egito. Esse povo 

tornou-se mais poderoso, constituindo o Império Mameluco, controlando o Egito e 

estabelecendo relações comerciais com o Sul da Europa, o que foi primordial para a 

difusão das cartas no território europeu. Por sua vez, esses baralhos viriam dos jogos de 

cartas chineses: 

 

O primeiro povo a ter cartas de qualquer tipo foram os chineses. Isso porque 

foram eles que inventaram o papel. Essa invenção ocorreu por volta do ano 

200, e não sabemos como o papel foi usado pela primeira vez para fazer cartas, 

mas parece ter sido em algum momento entre o ano 300 e o ano 1000. As cartas 

foram criadas em principio para jogos de azar, mas podem ter sido usadas para 

adivinhação. Nos séculos XVIII e XIV, os mongóis unificaram a maior parte 

da Ásia e da Europa oriental em quatro impérios interconectados e 

promoveram o comércio internacional. Além da seda, a arte da fabricação do 

papel, o papel-moeda e as cartas feitas de papel se espalharam pela Ásia. 

(PLACE, 2016, p.78) 

 

 

As cartas mamelucas, que datam de por volta de 1200, originadas no Egito, 

segundo grande parte dos estudiosos, foram introduzidas aos europeus pelos mulçumanos 

da Espanha e da Sicília. Podemos traçar diversas semelhanças entre essas cartas 

mamelucas às do baralho moderno: elas portavam quatro naipes (espadas, bastões de 

pólo, copos ou taças, e moedas). Segundo os historiadores, esses naipes eram 

representantes dos passatempos e ocupações da época. Por exemplo, em teoria, o jogo de 

                                                 
Quando utilizo o termo realidade simbólica, remeto a todo o arcabouço teórico da literatura psicanalítica, 

principalmente a lacaniana, quando trata sobre a fantasia e a constituição da realidade. Ou seja, a 

realidade não está dada. Dessa maneira, cabe aos sujeitos a tentativa de preenchimento de Real, não 

simbolizado. Portanto, tratamos a ficção enquanto um campo de criação da realidade e não de fuga, 

como correntemente é tratada.  
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pólo originou o naipe que conhecemos hoje como de paus. Já os outros 3 naipes teriam 

uma correspondência mais direta com os naipes tradicionais do baralho moderno. 

 

 

FIGURA 24: baralho mameluco     

Fonte: http://aprendatarot.com.br/?p=332 

 

Como pode ser percebido, os baralhos mamelucos possuíam uma estética mais 

abstrata, não havendo figuras humanas reconhecíveis. Mais para a frente que teremos os 

Arcanos acrescidos nos baralhos europeus, já aparecendo com figuração claramente 

Ocidental, contando com figuras humanas mais perceptíveis. Ou seja, segundo Farley 

(2009), seria a partir das cartas dos egípcios da casta dos mamelucos que os Viscontis, 

governantes de Milão, teriam reinventado e criado as cartas de Tarô, com estas servindo 

como alegorias para dar conta da vida na Corte. Dentro desse repertório imagético, 

comum na representação das cartas, temos “elementos da sociedade medieval (hierarquia 

de classes, contratos sociais, vida cotidiana etc), da doutrina católica (passagens bíblicas, 

virtudes e pecados, moral cristã etc) e do pensamento renascentista (astronomia, alquimia, 

mitologia etc) ” (ARRONIZ, 2014, p. 24). 

Logo após a difusão desses baralhos comuns na Europa, temos registros de leis 

que proibiam os jogos de cartas, com punições que iam de impostos até a morte. A Igreja 

preocupava-se com a difusão dos jogos de azar e com os efeitos nas condutas morais, 

principalmente das classes inferiores. Como exemplo dessas leis, pode-se citar que nos 
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estatutos da Abadia de Saint-Victor de Marselha, em 1337, proibia-se aos religiosos os 

jogos de cartas. 

Nessa difusão, teriam tido papel fundamental os soldados dos exércitos itinerantes 

que levavam as cartas em suas mochilas pelas batalhas. Isso se tornou corrente devido ao 

baralho ser mais portátil e mais fácil de levar que o tabuleiro de xadrez ou o gamão. À 

medida que os baralhos iam se difundindo, absorviam as características culturais das 

regiões por onde eram disseminados. Por exemplo, nos baralhos espanhóis e italianos, os 

naipes assemelhavam-se bastante com os dos baralhos mamelucos. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Já os baralhos alemães, ao contrário, davam mais ênfase aos aspectos da vida rural. 

Dessa maneira, encontramos naipes como o sino de falcão, o coração, as folhas e as nozes. 

 

FIGURA 25: baralho espanhol 

Fonte: http2.mlstatic.com/kit-4-baralhos-espanhol-

truco-bisca-escova-50-cartas-D_NQ_NP_761972-

MLB25555885610_052017-F.jpg 

FIGURA 26: baralho italiano 

FIGURA 26: baralho italiano 

Fonte: http://viaastral.blogspot.com/2012/05/cartomancia-italiana-sibila-

napoletane.html 
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FIGURA 27: baralho alemão 

Fonte: https://lh3.ggpht.com/guilmail/SIiye8kDFxI/AAAAAAAAAqI/tGimRo27y6w/baralhoy56.jpg 

 

A partir desse panorama histórico, já podemos enxergar que a postura do nosso 

personagem O Agente de desenvolver seu próprio baralho e suas chaves de leitura não 

seria algo que destoasse tanto do movimento que se encontra na história de como os 

baralhos e o Tarô se desenvolveram ao longo dos anos.  

Na França, acabou sendo desenvolvido um modelo de baralho mais simples, 

econômico e com melhor papel, com a utilização de símbolos mais simplificados. Esse 

baralho usa uma maior padronização das cores - vermelho para copas e ouro e preto para 

paus e espadas. E é esse modelo francês que melhor se estabeleceu popularmente, sendo 

o que encontramos hoje, sem muitas mudanças significativas, como podemos identificar 

na figura abaixo: 
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FIGURA 28: padrão francês 

Fonte: https://osjogadoresdasueca.files.wordpress.com/2014/09/baralho1.jpg 

 

  

Uma curiosidade interessante a ser notada é o fato de como características 

culturais de cada época vão ditando o modo como as cartas são representadas. Por 

exemplo, nos baralhos mais antigos, não existiam as rainhas, o que acaba apontando para 

a dominância masculina nas cortes, restando à mulher um papel bastante secundário. É 

somente no baralho francês que a rainha passa a ser representada, o que já aponta para 

um maior protagonismo feminino dentro das cortes francesas em comparação com outras 

cortes. 

Como vínhamos expondo, a maioria dos estudiosos que realizaram estudos 

históricos acerca da criação do tarô (DUMMETT, 1980; FARLEY, 2009; PLACE, 2016) 

aponta que que ele surgiu na Itália Renascentista no séc XV. E na Renascença ele foi 

criado como um jogo de cartas que seria o antecessor do bridge, sendo, dentro da 

abordagem mais consolidada, um jogo secular cortesão, sem um conteúdo que remeteria 

a algo no terreno do sacro. No entanto, segundo Robert Place, mesmo os jogos, naquela 

época, portavam um conteúdo mais filosófico, na medida em que os artistas renascentistas 

retomavam formas de conhecimento filosófico da Antiguidade como inspiração. Por 

exemplo, ao acrescentarem a carta O Louco, juntamente com os 21 trunfos, pode-se 

enxergar uma alegoria mística relacionada com a dos textos filosóficos alquímicos, 

personificada na jornada de evolução espiritual do herói, na medida em que a alquimia 

fazia parte do conhecimento corrente da época. Essa jornada é relatada em um dos trechos 
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de O natimorto, na qual o personagem O Agente parte do pressuposto dos Arcanos 

Maiores do Tarô serem arquetípicos de uma evolução espiritual ao longo da vida de um 

indivíduo. Inclusive, quando faz uma explicação acerca dos 22 Arcanos Maiores, 

dissecando o significado de cada carta e as possíveis interpretações em cada tirada, 

também chega a abordar acerca dos naipes presentes nos arcanos menores, que também 

simbolizariam uma forma de evolução: 

 

    A sequência dos naipes 

simboliza 

a evolução espiritual 

do homem. 

    Inicia com a espada, 

o instinto destrutivo, 

e na passagem de naipe 

a espada se converte em cajado: 

paus. 

    Na ascensão, 

o cajado 

torna-se 

cálice, 

copas, 

coração 

    O amor, 

    E o amor  

se converte 

em ouro, 

pentagrama. 

     Perfeição, 

prosperidade, 

êxtase. (MUTARELLI, 2009, p.72-73) 

 

 

No entanto, a maioria dos historiadores, incluindo Helen Farley, tratam como 

errônea a tentativa de Place de estabelecer uma associação mística com a arte secular da 

Renascença, enfatizando novamente sobre do tarô ser um simples jogo secular de cartas. 

Segunda a autora, o tarô “começou sua existência como um jogo, sem propósitos além de 

promover um estímulo mental. Ele não contém uma sabedoria esotérica, nem poderia 

fornecer nenhum conselho espiritual e nem dar pistas sobre como conduzir a vida de 

alguém” (FARLEY, 2009, p.3, tradução minha). Como bem nos traz Arroniz, “na sua 

origem atestável...as imagens das lâminas tinham uma funcionalidade muito mais 

contemplativa e profana do que uma intenção mística ou, menos ainda, uma razão 

doutrinária milenar” (ARRONIZ, 2014, p.12). 

Dessa forma, cairia por terra a perspectiva de muitos cristãos que, por exemplo, 

tentam tratar as cartas como demoníacas, além da crença mais comum de que elas teriam 
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sido projetadas e poderiam ser usadas para a cartomancia.  Essa abordagem ocultista 

talvez tenha sido introduzida na medida em que a ciência parecia incapaz de explicar o 

mundo de forma satisfatória. Dessa maneira, torna-se possível projetar nas imagens 

algum tipo de conteúdo oculto, sagrado, milenar, que poderia proporcionar algum tipo de 

acesso ao material inconsciente, por exemplo (SOSTERIC, 2014). 

Portanto, a partir desse apanhado geral sobre a história do tarô, temos que ele teria 

sido criado como o conhecemos a partir do século XV, como um jogo cortesão. Um dos 

efeitos do surgimento das prensas foi a possibilidade de difusão de imagens, até então 

restritas ao mundo dos pergaminhos coloridos. É justamente na chegada desses 

equipamentos na Itália, por exemplo, que nascem os baralhos de tarô. Muito 

provavelmente, com a invenção da imprensa e com o papel se tornando uma tecnologia 

mais acessível, passaram a serem mais difundidos, tornando-se mais populares, e 

extrapolando o domínio das cortes. Além disso, apesar de haver uma tendência 

renascentista na tentativa de criação de sistemas que sintetizassem todo o conhecimento 

que existia anteriormente, e das cartas provavelmente terem sido criadas com alguma 

espécie de alegoria em mente, não há embasamento em registros históricos e documentais 

para a teoria mística e divinatória do tarô; sendo somente em meados do século XVIII 

que tal perspectiva passa a ganhar força (FARLEY, 2009; DUMMETT, 1980).  

Como vimos, foi a partir dos trabalhos de Antoine Court de Gebélin, pastor 

protestante e maçom, citado pelo personagem O Agente no romance, além do ocultista 

Etteila, que passa a ser introduzida essa nova forma de se encarar as lâminas do tarô, 

muito popular, inclusive ainda nos nossos dias. O primeiro lançou, em 1781, pouco antes 

da Revolução Francesa (1789 – 1799), o livro Monde Primitif, com dois ensaios seminais: 

um do próprio Gebélin e outro de M. le C. de M (DUMMET, 1980). Antes dessa 

publicação, as cartas eram exclusivamente vistas como instrumentos para jogos, ou como 

portas de entrada para o vício nas apostas; sendo somente a partir das ideias introduzidas 

por Gebélin que o tarô passou a ganhar a conotação divinatória e ser enxergado como 

porta de entrada para os “mistérios da vida”. 
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3.2 Concepção ocultista do Tarô (séc XVIII) 

 

 

É mais a partir do séc XVIII que começam a surgir as teorias ocultistas, 

relacionando as cartas às artes mânticas e previsionais, ou seja, passa-se a enxergá-las 

como ferramentas da ciência oculta e mágica. Dessa forma, por meio das cartas, seria 

possível alcançar a divindade, podendo se enxergar a realidade por trás das aparências. A 

partir daí, começaram a entendê-las como portadoras de códigos elaborados, com 

intenções de propagação de conhecimentos supostamente mágicos de povos extintos e 

sociedades secretas, ou ainda como oráculos que permitiriam a contemplação do passado, 

a compreensão do presente e a previsão do futuro. Elas passam, desse modo, a ser muito 

difundidas entre cartomantes e ocultistas. Ou seja, a partir dessa perspectiva, o tarô deixa 

de ser tratado como um livro aberto para se tornar um livro secreto, portador de 

conhecimentos restritos a intérpretes especiais, por meio de insighs intuitivos, místicos 

ou psíquicos. Em suma, dentro dessa nova concepção: 

 

o tarô é uma ferramenta esotérica do misticismo, um instrumento supremo de 

adivinhação, um baralho de conhecimento secreto, uma fonte de sabedoria 

egípcia antiga, uma bíblia das bíblias, uma bíblia da humanidade contendo 

sabedoria desde o momento em que o mundo nasceu, um livro de Thoth, um 

livro de Adão, uma revelação de civilizações antigas, e toda a bola de cera 

cósmica / cosmológica / teológica e filosófica enrolada em um pacote 

conveniente de cartões de papel ilustrados a baixo custo. (SOSTERIC, 2014, 

p. 362, tradução minha) 

 

Essa apropriação de um simples jogo de cartas tem uma forte relação com a 

maçonaria. Essa ideia do tarô enquanto uma obra-prima oculta, portadora de uma 

autoridade sagrada, é difundida pelos maçons (Ibid, 2014). Como já vínhamos apontando 

anteriormente, as lâminas do tarô representavam os modos de vida nas famílias nobres 

das cortes, ou seja, todas as características veiculadas nas imagens retratavam os hábitos, 

valores, ideologia e costumes dessa elite da nobreza feudal. Pelo fato de as imagens 

artísticas dessas cartas poderem conter um conteúdo bem aberto a significados adicionais 

que pudessem incorporá-las, acabaram servindo a propósitos outros dos das suas 

intenções iniciais. 

Em verdade, com a Revolução Francesa, a Revolução Industrial e todo o 

movimento seguinte de transformações radicais no sistema feudal, houve uma série de 

mudanças como a emergência do capitalismo industrial, a troca das classes dominantes, 
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etc. Nesse contexto “da desintegração das organizações tradicionais e das estruturas de 

autoridade tradicionais, a questão era de autoridade, comando, controle e legitimidade, 

especialmente na emergente produção industrial” (Idem, p. 365). E foi nesse vácuo, em 

que métodos feudais de controle e disciplina ruíram, que surgiu o papel de maçons, como 

o próprio Gébelin, citado mais acima, na construção desse discurso novo de autoridade, 

inspirado no Calvinismo e na ética ascética do Protestantismo. Buscou-se, dessa maneira, 

“recriar as relações de poder, não mais de modo feudal, mas nos moldes da burguesia” 

(Idem, p. 366).  E é desde o princípio desse processo que “o tarô tem sido uma parte 

essencial da doutrinação ideológica em irmandades secretas e uma ferramenta útil para 

facilitar a educação mútua das elites sociais emergentes” (Idem, p.366).  Desse modo, 

essa nova ideologia pós-feudal se dissemina por intermédio dessas sociedades secretas, 

ajudando a consolidar uma nova perpectiva de mundo, por meio de seus valores 

difundidos, por exemplo na apropriação dos significados das cartas de tarô. 

Interessante apontar a presença dessas sociedades secretas como a maçonaria em 

outros romances de Mutarelli, como em A arte de produzir efeito sem causa. Por exemplo, 

Sênior, pai do personagem principal, é um ex-membro da maçonaria. Júnior, ao vasculhar 

o apartamento do pai, encontra livros relacionados ao tema e à magia negra: 

 

Como um garoto, vasculha cuidadosamente as gavetas do velho repletas de 

objetos estranhos. Numa delas encontra o traje negro e o pequeno avental com 

a imagem de uma cabeça decepada sendo erguida pelos cabelos por uma mão 

misteriosa. Vestes do tempo em que seu pai era ligado à maçonaria. Sob as 

vestes algumas publicações da tal sociedade. No umbral do mistério, de 

Stanislas de Guaita, ABC do ocultismo, de Papus, História da magia, de 

Eliphas Levi, e várias apostilas mal datilografadas. (MUTARELLI, 2008, p. 

19) 

 

 

 Além disso, a partir dos fragmentos de recordações que temos da mãe de Júnior, 

Olga, descobrimos que ela seria uma professora de História, com grande interesse pelas 

antigas civilizações, principalmente sobre a Babilônia, e por leituras do ocultismo. E 

ainda, segundo palavras do filho, cultuava demônios. 

E, como vamos apontando, é a uma tradição mais mistificadora do tarô que se 

associam as interpretações do personagem O Agente do romance O natimorto. Outra 

forma de apropriação do tarô foi feita pela psicologia junguiana, na qual as imagens das 

cartas funcionariam como uma ferramenta de terapia, ou como uma forma de alcançar o 

estágio de individuação, na medida em que as suas imagens artísticas poderiam despertar 
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para a presença de significados adicionais. Dessa maneira, por meio das cartas, os 

arquétipos do tarô serviriam como se fossem capazes de facilitar um processo de jornada 

de autoconhecimento ao longo da vida de um ser humano, numa espécie de evolução 

espiritual. Isso ocorreria através do significado arquetípico apreendido por meio destas.  

Como já apontado, Court de Gébelin foi um dos precursores dessa concepção 

ocultista do tarô, publicando o que seria o primeiro tratado esotérico sobre as cartas. Nesse 

livro, imbuiu características ocultas e não somente lúdicas, influenciando, assim, diversos 

outros ocultistas posteriormente. Após, teremos essa interpretação sendo difundida pela 

Europa, com diversos outros esotéricos desenvolvendo seus próprios decks. Entre eles, 

podemos citar um parisiense, cabeleireiro, de nome Jean-Baptiste Alliette, mais 

conhecido como Etteilla, que se tornou um dos responsáveis pela popularidade da 

cartomancia, tendo sua figura envolta em mistérios. Foi ele quem criou o “tarô corrigido”, 

que seria mais fiel ao suposto tarô original egípcio. Também foi ele quem escreveu um 

livro sobre o significado simbólico das cartas, criando um baralho direcionado para a 

cartomancia (imagem abaixo), com relações estreitas com a astrologia e a Cabala 

hebraica. Dessa maneira, desenvolve diversas leituras acerca das cartas, inclusive levando 

em conta se elas são tiradas invertidas ou não, algo que podemos associar ao método de 

O Agente em O natimorto, quando este questiona A Voz sobre em qual posição ela havia 

pego a cartela de cigarros, o que interferiria na interpretação. 
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FIGURA 29: Livro Thoth - Tarot de Etteilla 

Fonte: https://www.llewellyn.com/product.php?ean=9780738704104 

 

Entre esses ocultistas, temos também Alphonse-Louis Constant, vulgo Éliphas 

Levi, que pensava que estudando a fundo o tarô, revelaria segredos da sabedoria da 

Cabala. Inclusive, a obra mais famosa dele é Dogma e Ritual de Alta Magia, que foi 

publicada originalmente em 1854, e que é dividida em 2 partes subdivididos em 22 

capítulos, correspondendo a cada arcano maior do tarô. 

Baseando-se nessa tradição dos tarôs, o protagonista, em O natimorto,  

ressignifica as imagens dos maços de cigarro de modo a torná-las os novos Arcanos. Na 

verdade, essa postura vai ao encontro do que nos diz Arroniz, na medida em que “é 

fundamental que o autor de um novo baralho eleja determinadas apropriações e 

intertextualidades que evidenciem o diálogo de sua produção artística com elementos 

considerados fundamentais à expressão dos arcanos” (ARRONIZ, 2014, p.18).  

Durante as épocas, na confecção dos baralhos, as imagens artísticas seguem a 

tendência de seu tempo, com características técnicas e estéticas que representam o seu 

momento histórico, a partir de um corpo de símbolos, mitos e imagens para a 

interpretação. Por exemplo, em meados do século XV, no momento em que surgiram os 

primeiros baralhos de que temos conhecimento, as cartas eram criadas artesanalmente, 
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com simbologia que fazia referência à aristocracia europeia e ao Cristianismo. Com o 

passar dos anos, havendo a criação de novas tecnologias (gravura, impressão, mídias 

digitais), influências da cultura popular, da simbologia iconográfica da arte, e com a 

própria criatividade dos ilustradores dos baralhos, os tarôs foram se adaptando aos seus 

novos contextos sociais e históricos.   

 Quando o personagem O Agente utiliza essas fotografias do universo da cultura 

de massas do séc XXI, demonstra como essas imagens fazem parte do contexto 

sociocultural atual e do imaginário corrente. Resta enfatizar que o paralelo feito entre as 

imagens dos maços é com as lâminas do Tarô de Marselha, como o próprio O Agente faz 

questão de ressaltar. Na verdade, Marselha foi o maior centro de produção de tarôs na 

Europa, dominando o mercado e influenciando com seu estilo, inclusive, os demais 

baralhos em outros países. No século XVII, existia um grande número de impressores do 

Tarô de Marselha. Cabe ressaltar também que, dentro da intersecção entre arte e cultura 

de massas, existem vários outros exemplos de baralhos desenvolvidos inclusive por 

grandes artistas como Salvador Dalí e André Breton, como poderá ser observado nas 

seguintes imagens: 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 30: Tarô de Salvador Dali 

Fonte: https://www.openculture.com/2016/12/the-tarot-card-deck-designed-by-

salvador-dali.html 
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Houve muitos ocultistas famosos que produziram seus próprios baralhos feitos 

por artistas plásticos, contando com uma simbologia modificada. Entre eles, podemos 

citar o místico britânico Arthur Edward Waite, membro da Golden Dawn (Ordem 

Hermética da Aurora Dourada), que criou o Rider-Waite tarot deck, e, mais tarde, fundou 

seu próprio rito independente, a Fraternidade da Rosa+Cruz. As cartas foram pintadas 

pela artista Pamela Colman Smith, e apresentam algumas inovações, dentre as quais a 

principal seria de trazer figuração não somente nos Arcanos maiores, mas em todas as 

outras cartas. Dessa maneira, torna a sua leitura de mais fácil acesso, ou mais direcionada 

também. Abaixo, segue um comparativo de alguns arcanos do Rider-Waite com a 

iconografia dos arcanos do Tarô de Marselha: 

 

 

FIGURA 31: Tarô de André Breton 

Fonte: https://pl.pinterest.com/pin/540361655285913986 
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Mais à frente, teremos o tarô de Aleister Crowley, ex-aluno de Waite, ilustrado 

pela artista Frieda Harris. Também membro da Golden Dawn, com fama de mago e de 

possuidor de poderes ocultos, criou o Thoth Tarot, que possui uma subversão da 

iconografia clássica do tarô. O nome retoma o tarô de Etteilla, novamente fazendo 

referência à suposta origem egípcia das cartas. Abaixo, segue imagem dessa figura icônica 

dentro do universo do ocultismo que foi Aleister Crowley, além de exemplares de cartas 

de seu próprio baralho. 

 

 

 

FIGURA 33: Aleister Crowley 

Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/Aleister_Crowley 

 

FIGURA 32: comparative entre o Tarô de Marselha e o Rider-Waite 

tarot deck, de Arthur Edward Waite 

Fonte: http://www.clubedotaro.com.br/site/h23_20_waite-livia.asp 
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FIGURA 34: Thoth Tarot de Aleister Crowley 

Fonte; https://www.magickcauldron.com/product/thoth-tarot-mini-by-aleister-crowley/ 

 

Coloco esses exemplos no intuito de demonstrar como sempre houve intenções 

em ressignificar e reinterpretar os Arcanos, de modo a atualizar a simbologia do Tarô 

clássico. 

Durante a narrativa de O natimorto, o próprio personagem O Agente elabora toda 

uma explicação acerca dos Arcanos Maiores do Tarô. Segundo ele, essas cartas, que são 

22, como já vimos, não pertencem a nenhum dos quatro naipes, servindo como arquétipos 

que representariam a jornada de autoconhecimento ao longo da vida de um ser humano, 

numa espécie de evolução espiritual. Nesse processo: 

 

os Arcanos, ordenados em sequência, parecem contar uma história, silenciosa 

narrativa de experiências típicas no caminho da autorrealização. Linguagem 

visual que desafia a mente moderna, calcada que é, esta, numa cultura verbal. 

São imagens que não derivam do intelecto organizado, mas que surgem a 

despeito dele, clamando por nossa atenção. (KUPERMAN, 1995, p. 17-18) 

 

 Ou seja, as lâminas do tarô, segundo essa abordagem mais esotérica, contariam 

uma história simbólica, aos moldes do pensamento trabalhado por Robert Place, que 

estabelece uma relação entre conhecimentos alquímicos e as imagens das cartas. Sendo 

que “o símbolo representa alguma coisa que não pode ser apresentada de nenhuma outra 

maneira e cujo significado transcende todos os específicos e inclui muitos opostos 

aparentes” (NICHOLS, 2016, p.23). Na realidade, segundo Kuperman, o “potencial de 
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significação transcende toda situação particular e muitas aparentes oposições, [estando] 

suas interpretações permanentemente em aberto” (KUPERMAN, 1995, p.18). 

Haveria, por trás dessas imagens, significados ocultos que demandariam 

associações pessoais. Essas interpretações, por não apresentarem legendas nem serem 

autoexplicativas, diriam muito mais sobre os sentidos ocultos de quem interpreta do que 

sobre os significados delas por si mesmas, algo que vai na direção da apropriação feita 

pelos junguianos do tarô. Dessa maneira, as cartas acabam despertando reações diversas 

de acordo com as pessoas que tentam interpretá-las. Ainda, segundo Kuperman, os tarôs 

são detentores de projeção, ou seja, funcionam como ganchos para apressar a imaginação. 

Em suma, funcionam como uma projeção de nosso mundo interior no mundo exterior: 

 

 
Os significados das lâminas atuam não apenas como catalisadores de 

projeções, mas também como ganchos que capturam nossa imaginação. 

Compreendemos a projeção como sendo um processo inconsciente e autônomo 

(involuntário), um modo de funcionamento da psique, em que vemos nos seres 

e objetos à nossa volta características nossas, ou de nossa história. (Ibid, p.18) 

 

 

Cabe enfatizar que a leitura desses 22 Arcanos não necessariamente deve ser feita 

de forma direta e linear, podendo seguir outros padrões. Além disso, o fim da Jornada não 

significaria o fim em si, mas o fim de um ciclo. 

Segundo Nichols, o baralho de Marselha, deck de cartas que serve de base também 

para o personagem do romance, “oferece-nos simplesmente uma história pela imagem, 

uma canção sem palavras, que nos açode ao espírito como um velho refrão, evocando 

lembranças sepultadas” (NICHOLS, 2016, p. 20). Ainda, em sua visão: 

 

pouquíssimo se sabe a respeito da história das cartas do Tarô ou a respeito da 

origem e da evolução das designações de naipe e do simbolismo dos vinte e 

dois Trunfos.  Mas as muitas hipóteses imaginativas que se referem ao advento 

das cartas e às numerosas visões e revisões inspiradas pela sua simbologia 

pictórica constituem uma prova da sua atração universal e demonstram o seu 

poder de ativar a imaginação humana. (Ibid, p. 20) 

 

 

Sobre essa forma de se enxergar as cartas, a linguagem pictórica e a simbologia 

delas acabariam tendo uma capacidade de ativação de um imaginário que remeteria a 

esses supostos arquétipos imemoriais, dentro de uma perspectiva da psicologia junguiana. 

E, apesar das mudanças ao longo dos anos na iconografia dos Tarôs, o caráter essencial 

permaneceria universal. Portanto, seria dessa universalidade que se vale o personagem de 
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O natimorto para fazer suas associações e traçar as suas próprias interpretações a partir 

das imagens dos maços. 

Dando prosseguimento às apropriações e ressignificações do tarô, temos que, no 

século XX, houve uma disseminação de novos cards, com ilustrações, temáticas, aspectos 

e visualidades distintas. Com a era digital, os softwares são utilizados na criação de 

imagens para as lâminas, tornando o processo de criação de uma gravura cada vez mais 

raro. Hoje em dia, inclusive, encontramos baralhos totalmente profanados na medida em 

que se utilizam referências pops de filmes, jogos de videogame e séries de TV, como o 

caso do tarô da série Twin Peaks (1990), do diretor David Lynch: 

 

  

 

 

 

Além de alguns outros incorporarem questões bem atuais, como o baralho 

identitário Black Power Tarot deck: 

 

FIGURA 35:Tarô da série Twin Peaks, de David Lynch 

Fonte: https://www.openculture.com/2016/10/twin-peaks-tarot-cards-now-

available-as-78-card-deck.html 
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Na verdade, a partir da leitura histórica que fizemos, talvez essas novas formas de 

se representar nada mais fazem que retomar a real intenção das cartas desde a criação do 

baralho de Visconti-Sforza: servir como um instrumento lúdico, tendo suas imagens 

forjadas a partir dos elementos bem próprios da realidade cultural de cada época. Dessa 

forma, essas novas criações não estariam profanando um possível elemento místico e 

divinatório imbuído no tarô. 

E outra característica importante também a ressaltar é o fato de, no caso de nosso 

personagem O Agente, haver a criação de novos Arcanos e não somente a associação com 

os Arcanos tradicionais do Tarô de Marselha. Ocorre que “se as cartas existentes não mais 

dão conta de sua realidade caótica e não mais se prestam aos propósitos de seu jogo, O 

Agente cria novas cartas, ele é o dono do jogo” (SILVA, A. P. R., 2016, p.14). Isso fica 

evidente quando ele aborda duas das imagens dos maços: 

 

FIGURA 36: Black power tarot deck 

Fonte: https://www.vice.com/en/article/jpvb8g/black-power-tarot-cards-feature-billie-

holiday-andre-3000 
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“A Rainha despreza o Rei pelo que sai de sua boca. 

Essa imagem é definitivamente um dos novos arcanos. 

Um homem, à esquerda da imagem, sorri para moça que está à 

sua direita 

Aa moça com ar de desagravo, desvia o rosto 

Os braços sugerem uma luta....” (MUTARELLI, 2009, p.108) 

 

 

 

 

 

 

Na realidade, logo no início da narrativa, O Agente diz que vem analisando os 

novos arcanos: 

 

Analiso a frente do maço.  

Com receio, viro.  

Estampado,  

o Natimorto.  

Vou até a plataforma de desembarque.  

Aguardo ansioso.  

Tiro um pequeno bloco de notas.  

Mentalizo:  

o Natimorto.  

Aguardo.  

Estudo os novos arcanos.  

Creio em meus pensamentos.  

Ontem, foi: “A Rainha despreza o Rei pelo que sai de sua boca”.  

(MUTARELLI, 2009, p.5) 

 

 Portanto, ele vinha analisando os novos arcanos que incluíam a imagem acima e 

o Natimorto, carta que dá nome ao romance. Esta imagem que estampa o maço de 

cigarros, na verdade, é a que traz a figura de um recém-nascido entubado. O personagem 

O Agente, logo no início da narrativa, ao chegar à rodoviária, havia a notado na cartela 

de cigarros comprado. Na verdade, essa é lâmina com a qual ele se identifica e inveja, 

afinal, o natimorto viveu uma vida intrauterina, sem se macular com a sociedade, 

morrendo puro. Ele chega a refletir sobre a beleza dessa condição ao afirmar que este ser 

“foi da não existência para a não existência protegido no interior de sua mãe. Puro” 

(MUTARELLI, 2009, p.80). Pois, na realidade, o seu sonho é o de querer se isolar do 

contexto social, em seu novo útero, o quarto de hotel, cuidando e sendo cuidado pelo seu 
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substituto materno (A Voz), longe dos sofrimentos e das humilhações, que o mundo possa 

proporcioná-lo. 

 Importante também tratar da primeira cartela de cigarros comprada 

pela Voz, que traz a imagem de uma moça doente na cama de um hospital, 

que O Agente intitula A Entubada, como pode ser visto na imagem ao 

lado. Ou seja, se por um lado, O Natimorto, imagem tirada pelo Agente, 

“representa o “quase puro””, morto e imaculado; por outro lado, temos a 

Entubada, tirada por A Voz, que “representa a “quase morta”, algo que 

viria a prenunciar sua condição futura. Desse modo, “as advertências do 

novo jogo de tarô prenunciam o destino trágico dos personagens, que 

mesmo cientes dos malefícios do tabagismo, continuam acendendo novos 

cigarros” (SILVA, A. P. R., 2016, p.4). 

 

 

 

“Hoje,  

para mim, 

o Natimorto. 

Eu represento 

o que ele 

de fato 

representa 

Natimorro.” (MUTARELLI, 

2009, p.94) 

 

 

 

 

 

 

 

 A criação desses novos arcanos talvez surja com intuito de dar conta de uma 

realidade na qual iconografia do tarô tradicional não seria mais capaz de interpretar as 

novas demandas do ser humano e da sociedade no estágio atual, como já vinha apontado 

anteriormente. Segundo a teoria de O Agente, portanto, “o tarô tradicional não serve mais 

para explicar ou prever a realidade da vida, sendo preciso criar um novo sistema de 

símbolos: novos arcanos para novos tempos de caos e insegurança, arcanos trágicos desde 

a origem” (SILVA. A. P. R., 2016, p. 2). É, dessa forma, através do jogo estabelecido entre 

FIGURA 37: à esquerda, a imagem da Anvisa  referente ao 

Natimorto, e ao lado a cena do filme O natimorto 
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O Agente e A Voz, com as regras ditadas pelo personagem O Agente, que em princípio 

encantaram A Voz, que o romance aponta para essa insuficiência dos símbolos já 

consolidados em nossa cultura em face das mudanças socioculturais em larga escala. Algo 

que podemos associar ao papel que a arte tem ao dar conta de um Real15 traumático, 

conseguindo fazer despontar novos sistemas simbólicos, novos modos de linguagem, com 

a produção de novas experiências. A verdade, dentro dessa perspectiva, apareceria não 

por meio da designação e apreensão imediata da realidade, muitas vezes saturada, mas 

por meio da estrutura de ficção, que prevê um certo distanciamento. Há algo, dentro do 

contexto contemporâneo, que precisa e pede por um nome, mas não encontra. Esses novos 

arcanos funcionariam assim para lidar com esse mal-estar, com aquilo que é subtraído, 

evadido de uma determinada conformação da realidade, podendo, dessa forma, tornar 

uma nova realidade possível e assimilável. 

 Trazendo sobre o ponto de vista formal da constituição do romance, também cabe 

enfatizar que “a construção do jogo se dá pela e na linguagem, por meio de uma narrativa 

construída de forma dialogal, à semelhança de um texto dramatúrgico ou de um roteiro 

para cinema” (SILVA, A. P. R., 2016, p.4). Essa forma dialógica da escrita do romance dá 

um ritmo acelerado à narrativa, na qual o personagem O Agente vai expondo sobre a sua 

concepção acerca do tarô, relatando inclusive sua visão acerca da história das cartas, o 

significado, além de sua ressignificação de modo a dar conta de sua perspectiva de 

mundo. Nesse intermeio, relata, através de fragmentos esparsos, cacos de histórias do 

passado, que o personagem principal sempre remete a algum conhecido ou amigo: como 

o caso do seu primo no poço, do menino do castelo de areia, do seu colega que assassinou 

cruelmente o cachorro Rex. Desse modo, ele é narrado de forma fracionada, de maneira 

conveniente aos propósitos pretendidos por O Agente.  O romance é escrito, como bem 

apontado na orelha da primeira edição do livro, pela editora DBA, em um “gênero 

estranho – algo como um roteiro de HQ sem imagens, que se aproxima do teatro, do 

roteiro de cinema e, às vezes, até da poesia” (MUTARELLI, 2004). Ou seja, dentro do 

que trazemos, podemos associar a escrita de Mutarelli ao que Flora Sussekind, em seu 

ensaio Objetos verbais não identificados, chama de formas corais. Esse caráter formal 

desse outrora somente quadrinista, que se destacava no universo das graphic novels, 

                                                 
15 Real, conceito da psicanálise lacaniana, que trata do insuportável, o impossível de dizer, o impossível 

de ser simbolizado. 
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migra para a literatura, mas mantendo diversos elementos e influências dessa arte, aspecto 

que já vem sendo alvo de diversos estudos acadêmicos. 

 

  

 

3.3 Universo das imagens técnicas  

 

 

 Portanto, fica bem claro como a dinâmica do personagem O Agente não é algo 

que destoe da forma como os Arcanos vieram tendo sua iconografia reinterpretada de 

acordo com as mudanças históricas e culturais. Dentro do movimento do personagem 

principal, pode-se tirar também uma importante reflexão sobre o universo das imagens 

técnicas e seu caráter mágico, bem analisado por Vilém Flusser em seus dois livros 

Filosofia da caixa preta e Universo das imagens técnicas. Nessa postura do personagem 

O Agente, percebe-se a busca pela interpretação das tecnoimagens dentro da mesma 

lógica usada nas imagens tradicionais que emanavam das paredes de caverna, pinturas 

sacras, ou das interpretações de cartas, por exemplo. No entanto, como Flusser 

desenvolverá em sua tese, essas imagens são de caráter distinto, aparecendo somente a 

posteriori do surgimento e desenvolvimento da escrita. Segundo categorias do filósofo, 

“as imagens tradicionais são pré-históricas; as imagens técnicas são pós-históricas...as 

imagens tradicionais imaginam o mundo; as imagens técnicas imaginam textos que 

concebem imagens que imaginam o mundo” (FLUSSER, 2011, p.29-30). Portanto, para 

poder decifrar essas imagens técnicas como as das advertências dos maços, o personagem 

precisaria “reconstituir os textos que tais imagens significam” (Ibid, p. 31). 

 A princípio, acabamos por tratar as imagens técnicas, como a fotografia, como 

sendo representações isentas da realidade, como janelas para o real, no entanto, são 

programadas para promover um comportamento mágico programado nos seus receptores. 

Não seria uma magia que visasse “modificar o mundo lá fora, como faz a pré-história, 

mas os nossos conceitos em relação ao mundo. É magia de segunda ordem: feitiço 

abstrato” (Ibid, p.33). 

O personagem O Agente de O natimorto pode ser caracterizado como um idólatra, 

pois vive magicamente como se a realidade refletisse as imagens. Na verdade, as imagens 

foram criadas com intuito de guiar os homens no mundo, servindo como forma de 

mediação entre o homem e o mundo, havendo aí também todo um caráter ritual e sagrado 
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entre essas imagens e aquilo que representam. Ocorre, no entanto, “a alienação do homem 

em relação a seus próprios instrumentos. O homem se esquece do motivo pelo qual 

imagens são produzidas: servirem de instrumentos para orientá-los no mundo... 

Imaginação torna-se alucinação e o homem passa a ser incapaz de decifrar imagens” (Ibid, 

p.24). Essa característica vai ao encontro do que vínhamos trabalhando mais acima, 

acerca do fetichismo da mercadoria. Nessa sociedade fetichizada e espetacularizada, 

como trabalhado por Guy Debord, perde-se a concretude das coisas. Dessa forma, as 

relações dos homens com as pessoas e as coisas do mundo passam a ser intermediadas 

por uma abstração, um espectro, o que explica a relação fantasmática muito presente nos 

romances de Mutarelli. Por exemplo, em O cheiro do ralo, as relações entre os 

personagens não se dão mais entre seres portando suas mercadorias para troca na loja do 

protagonista; na verdade, as mercadorias se relacionam com outras mercadorias (dentro 

do mercado), uma vez que quando postas para negociações, equivalem-se a mero valor 

monetário. Ocorre inclusive o fato da própria alteridade, em vários momentos da 

narrativa, como no caso da viciada, da garçonete, e da mulher casada, ser reduzida à 

condição de mercadoria, à precificação, bem aos moldes da prostituição. Esse aspecto 

pode ser remontado a outros exemplos na literatura brasileira, como no caso da Marcela, 

de Memórias Póstumas de Brás Cubas (1881), romance clássico de Machado. Ou seja, 

dá-se a redução das relações interpessoais à esfera do comércio, como bem evidenciado 

na famosa fala do personagem Brás Cubas: “Marcela amou-me durante quinze meses e 

onze contos de réis; nada menos” (ASSIS, 2001, p. 101). 

   Esse movimento do aspecto fetichista das relações também ocorre na história 

“Meu primeiro amor”, presente no HQ Mundo Pet (2004), na qual um menino compra 

uma carta de um baralho pornográfico e se apaixona pela imagem da mulher nua; além 

de interpretá-la, dentro da concepção da cartomancia, como se a carta pudesse traçar seu 

destino como uma lâmina do tarô. 
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Ainda em relação a esse comportamento do menino com a carta da mulher nua, 

cabe aqui apontar para o elemento fetichista presente na pornografia, algo que será mais 

desenvolvido quando abordamos sobre a perversão no capítulo seguinte. Há, 

evidentemente, todo um processo de fetichização e desumanização, que se dá “nas formas 

mais suaves da pornografia heterossexual masculina, as fotografias de nus” (STOLLER, 

2018, p. 223-224). Nesse processo do consumo pornográfico, como ocorre com o menino 

do quadrinho, a mulher verdadeira é reduzida: 

 

a uma criatura bidimensional, congelada, indefesa, incrustada na página, de tal 

modo que não pode se defender ou revidar, como, no mundo real, ela poderia. 

Mesmo no caso de exibir uma imagem perigosa, o perigo se anula por seu 

encarceramento no papel. Ela pode ser insultada, suja, forçada a agir conforme 

FIGURA 38: Meu primeiro amor, em Mundo Pet, na pág:38 
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o desejo do espectador e permanecer ali, sem reclamar, sorrindo, ou até em 

atitude fálica – o que seja necessário -  mas imóvel. E ela não está ali somente 

se exibindo, passível de ser hostilizada por qualquer tipo de fantasia; ela é, 

também, idealizada. Ela não causa mágoas; satisfaz o espectador e é 

esteticamente perfeita (caso não o seja, outra fotografia é escolhida); ela é 

retocada, restaura-se indefinidamente, não clama por vingança, é 

absolutamente cooperativa e guarda os segredos; não custa nada em termos de 

tempo e dinheiro, não precisa ser compreendida, não tem necessidades 

próprias: é ideal”. (Ibid, p. 223-224) 

  

Essa característica relacionada às imagens, encontrada nos romances e no 

quadrinho acima, conflui para o desejo por magizicização do mundo. Como nos traz 

Beatriz Jaguarigue, “na sua versão secularizada, a adoração de imagem remete ao desejo 

de reencantamento do mundo dotando objetos de significado, como se estes fossem 

propriedades imanentes, em vez de projeções subjetivas ou deslocamentos culturais 

simbólicos efetuados pelo adorador. O objeto é alçado à condição de sujeito e é visto 

como portador de encantamentos” (JAGUARIBE, 2007 p. 191). Fato é que a aparência 

do objeto substitui as relações reais, e, no caso da carta de baralho, o menino se apaixona 

pela mulher pelada da carta, mantendo um vínculo fetichista e idólatra com a imagem.  

 Ocorre que hoje nos encontramos em uma crise do texto. Se, por exemplo, na 

Idade Média houve uma batalha entre o caráter textual do Cristianismo contra o caráter 

imagístico do paganismo, havendo a supremacia da cultura textual, o próprio religião 

cristã posteriormente vai incorporando imagens e se paganizando. Isso, segundo Flusser, 

ocorre pelo fato de que assim como os textos foram criados com intuito de explicar as 

imagens, “as imagens são capazes de ilustrar textos, a fim de remagicizá-los” (FLUSSER, 

2011, p.25). No momento em que Flusser caracteriza como Pós-história, as imagens 

exercem função proeminente na sociedade, vide “a saturação provocada pela reprodução 

incessante de imagens, [com] a cultura de consumo e as artes da publicidade também 

introduz[indo] o encantamento da fantasia e da imaginação” (JAGUARIBE, 2007, p.189). 

Na realidade, o capitalismo tardio possui seus instrumentos alquímicos para a 

geração das abstrações indispensáveis na constituição de uma magia de segunda ordem, 

do seu feitiço abstrato, como bem trata Flusser. Segundo Debord, “toda a vida das 

sociedades nas quais reinam as modernas condições de produção se apresenta como uma 

imensa acumulação de espetáculos. Tudo o que era vivido diretamente tornou-se uma 

representação” (DEBORD, 2015, p. 13). Ainda para ele, “o espetáculo não é um conjunto 

de imagens, mas uma relação social entre pessoas, mediatizadas por imagens” (Ibid, p. 

14).  
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3.4 Diomedes e o reencantamento do mundo 

 

 

Nessa parte de nosso capítulo, aborda-se de maneira proeminente sobre 

Diomedes: a Trilogia do Acidente (1999-2002). Ao longo da sequência da “Trilogia em 

Quatro Partes”, através dos álbuns O dobro de cinco (1999), O Rei do ponto (2000), A 

soma de tudo – parte 1 (2001) e A soma de tudo parte 2 (2002), acompanhamos o 

protagonista Diomedes, um policial aposentado que vira detetive particular, ou ao menos 

alguém que busca exercer tal função. O personagem em questão é baixo, gordo, com jeito 

bonachão, destila uma “filosofia de boteco”, com piadas infames e uma incompetência 

particular em tudo que se propõe a fazer. Em suma, trata-se uma figura bem típica do 

brasileiro médio, que, ao longo da narrativa, desperta sentimentos asquerosos, em 

algumas situações, às vezes nos dá pena, mas no geral nos gera empatia, a partir de sua 

personalidade carismática e politicamente incorreta. Sobre essa construção dos 

personagens de Mutarelli, é relevante citar a análise feita por Valêncio Xavier, em seu 

prefácio para O cheiro do ralo, em que escreve que Mutarelli mostra “o dia a dia do zé-

povinho paulistano, nos dá uma visão do povo brasileiro, mas sem apelar para o 

populismo” (XAVIER Apud MUTARELLI, 2011). 

Embora os volumes da trilogia tenham sido publicados de maneira estanque, 

posteriormente, em 2012, foi lançada uma edição em volume único pela Quadrinhos na 

CIA, da Companhia das Letras (imagens das edições abaixo). Dessa maneira, essa 

compilação em volume único forma um romance gráfico policial de 432 páginas. 

 

 

FIGURA 39: capas da Trilogia em quatro partes 
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É importante analisarmos Diomedes, na medida em que a discussão acerca da 

busca pela magia em um mundo desencantado se faz presente na narrativa, retomando 

formas de conhecimento que remeteriam ao fetichismo próprio das sociedades pré-

modernas. Nesse sentido, faremos uma comparação entre essa busca pelo reencantamento 

do mundo entre a Trilogia do Acidente e O natimorto. Em ambos, temos a necessidade 

dos personagens de almejarem preencher a ausência de significado, o caráter caótico e 

aprisionador vivido na dura realidade desencantada contemporânea. Por exemplo, em O 

natimorto, a realidade construída pelo personagem O Agente “está atrelada à criação 

ficcional que parte das cartas do tarô do cigarro” (SILVA. A. P. R., 2016, p. 11). Dessa 

maneira, em contraposição à magia do feitiço abstrato da sociedade moderna, própria do 

fetichismo da mercadoria, buscam uma magia de primeira ordem, estabelecendo relações 

preenchidas de um significado para além do cotidiano. Tentam, desse modo, identificar 

ligações causais, preenchidas pelas ideias de acaso e destino, permitindo que os 

fenômenos se abram para perspectivas que remetam a modos de vida distintos dos 

consolidados na modernidade.  

Acontece que, segundo a concepção que aparece tanto no romance quanto novela 

gráfica de Diomedes, ilusão e engano seriam “versões positivas, quase necessárias para a 

manutenção da vida e, assim, quando perdidas gera[riam] obscuridade, perigo, desgraça 

e morte” (Ibid, p.12). Há uma anedota, em O natimorto, relatada pelo personagem O 

Agente, na qual “um homem é desenganado pelos médicos (que o estavam enganando 

por isso vivia) e então morre, porque a vida sem ilusões e enganos (leia-se: sem ficção) 

não pode continuar” (Ibid, p. 12-13). 

FIGURA 40: capa do Volume único da 

Trilogia, pela Cia. Das Letras 
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Esse questionamento da necessidade da ficção e da ilusão é trabalhado desde D. 

Quixote de la Mancha (1605) de Miguel de Cervantes, considerado o romance fundador 

do romance moderno.  Nele, mais do que um pastiche dos romances de cavalaria, temos 

uma despedida nostálgica de todo o universo ficcional encantado construído nos livros de 

cavalaria, por parte do aficionado leitor Alonso Quijano, que acaba por ele mesmo se 

projetar, nesse universo, como o cavaleiro andante Dom Quixote. Como bem trata Vera 

Lúcia Follain: 

 

Em Dom Quixote, a magia retorna pela porta dos fundos de uma ficção que, 

tematizando a rendição do herói à força do prosaico, na verdade recupera o 

mistério pelo viés da estrutura em abismo que desestabiliza as fronteiras entre 

o real e a ficção e, assim, acaba por consagrar a vitória do herói, a despeito do 

sentimento de fracasso que dele se apodera ao final da vida. (FIGUEIREDO, 

2001, n.p) 

 

O diálogo com o místico e tentativa de previsão do destino, por meio de práticas 

como a cartomancia, não é exclusivo da literatura de Mutarelli, mas é encontrado 

recorrentemente desde os primórdios da literatura ocidental. Afinal, o desejo por prever 

o futuro e entender sobre o presente sempre foram ideias que exerceram fascinação nos 

homens. Inclusive, existem diversos outros métodos de adivinhação, sendo a ferramenta 

das cartas de tarô uma das variadas possibilidades utilizadas.  Entre os diferentes sistemas 

divinatórios, temos a “astrologia (centrada na observação e análise dos corpos celestes) 

ou o I Ching (pautado na correspondência direta entre 64 "hexagramas" e aforismos 

específicos) ” (ARRONIZ, 2014, p.12). 

Portanto, é importante fazer um breve apanhado do tema tratado, principalmente 

na literatura brasileira, tentando traçar uma genealogia com a literatura precedente, na 

medida em que a cartomancia foi um assunto refletido na obra de alguns dos grandes 

escritores de nossa literatura. 

Desde a Ilíada de Homero, temos a aparição de oráculos que, como se sabe, 

constituíam um aspecto fundamental da religião e da cultura da Antiguidade grega, sendo 

a resposta dada por um deus a uma consulta, geralmente referente ao futuro. Como um 

grande expoente dessa representação, na literatura clássica grega, temos o grande clássico 

Édipo Rei, que retrata um pouco dessas práticas correntes da época. Assim como Édipo é 

advertido, pelo oráculo de Delfos, sobre seu futuro, os personagens principais de O cheiro 

do ralo, O natimorto e Diomedes também recebem vaticínios sobre seus infortúnios 
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futuros, prenunciando, de certa forma, os destinos trágicos dos anti-heróis de suas 

narrativas. 

Por exemplo, O cheiro do ralo inicia com a predição sobre a decaída e 

mudança de sorte do personagem protagonista. Em suma, é “como se notássemos a 

presença de um coro como nas tragédias, uma voz do coletivo da sociedade alertando 

o nosso anti-herói sobre as consequências futuras de sua conduta perante os outros” 

(VILELA, 2017, p.54). Na cena inicial do romance, um cliente vai a sua loja vender 

um relógio que havia pertencido ao professor Soran. O nosso personagem desmerece 

o produto, afinal, o relógio nem possui mais a tampa, sendo, portanto, destituído de 

valor. Logo, segue-se o presságio: 

 

Ele fechou a cara. 

Ele olhou novamente para o relógio.  

Ele falou que eu não estava entendendo a oportunidade 

que se abria pra mim. Ele falou que a sorte abre suas 

portas para todo mundo, pelo menos uma vez na vida, 

mas que, se a oportunidade é desperdiçada, a sorte cerra 

suas portas. (MUTARELLI, 2011, p.10) 

 

Esse diálogo travado com o vendedor do relógio marcou o nosso 

protagonista, tanto que este ficou matutando acerca da fala do cliente, como bem 

podemos ver na citação abaixo: 

 

Talvez eu devesse ter comprado. Ele disse que a porta da sorte se fecha. 

Parece que desde o dia que recusei o relógio, a porta da sorte se fechou 

pra mim. 

(MUTARELLI, 2011, p. 39) 

 

Em diversas outras partes do romance, aparece esse movimento do 

personagem protagonista reexaminando fatos acontecidos, buscando algum sinal, 

algum indício sobre seu presente ou sobre uma possível má sorte. Assim como o 

personagem do romance autobiográfico de Strindberg (Inferno), abordado mais 

acima, o protagonista de Mutarelli busca incessantemente estabelecer conexões e 

sincronicidades a partir de qualquer elemento presente na sua realidade ou nos seus 

sonhos. Acontece que essa postura pode remeter a um comportamento que pode ser 

interpretado como mágico e encantado perante a realidade, porém, podendo também 

ser associado a sintomas referentes a psicopatologias das mais diversas possíveis, 
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desde neuroses obsessivas até delírios e surtos psicóticos. Como já colocado 

anteriormente, esse limiar entre a loucura e a predisposição a uma forma de vida 

permeada por encantamentos tem sempre uma linha muito tênue nas narrativas do 

autor. E como bem sabemos, desde suas primeiras histórias, Mutarelli retrata 

reiteradamente acerca de distúrbios psiquiátricos, utilização de medicamentos tarja 

preta; mas, ao mesmo tempo, traz personagens envolvidos em sociedades secretas, 

faz referências à maçonaria, à demonologia, ou seja, a assuntos do oculto de uma 

maneira geral. 

Já, em O natimorto, O Agente relata que sua tia, quando este era ainda 

criança, tirou as cartas de modo a descobrir sobre o futuro e a sorte do personagem 

então menino. Dessa maneira, ela teria descoberto o lado mais monstruoso e obscuro 

em potencial na criança:  

 

Desmascarado, 

no destino traçado 

por imagens medievais, 

tentei negar 

minha natureza, 

mas minha tia preferiu acreditar 

no juízo que o baralho 

fazia de mim. 

O tarô não prevê apenas o futuro: 

nele se grava 

também o que se passou 

Além disso, 

na disposição,  

na arrumação da mesa, 

nas dez cartas dispostas, 

a sétima carta tirada  

representa 

o consulente 

e a nona revela 

suas emoções interiores. 

Ninguém  

engana 

o jogo. 

O tarô 

é um jogo 

que sempre 

perdemos. 

O jogo  

do destino 

... 

Você sabe o que quer ver 

nos olhos de quem você mais ama 

medo? 

Medo 

do monstro  

que você não conseguiu esconder 

Somos 
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o que somos, 

seremos  

as consequências. (MUTARELLI, 2004, p. 139-140) 

 

 

 A questão do sobrenatural, do místico também é muito presente, por exemplo, na 

literatura de Machado de Assis, do qual Lourenço é um grande admirador e tem como 

uma de suas grandes influências. Temos o conto “A Cartomante”, publicado incialmente 

em 1884 na Gazeta de notícias e posteriormente no livro de contos Várias Histórias 

(1896), além do romance Esaú e Jacó (1904) começar sua narrativa com a subida das 

irmãs Natividade e Perpétua, após conselho de uma das amas dos gêmeos, ao morro do 

Castelo, com o objetivo de se consultarem com a cabocla Bárbara acerca do futuro dos 

filhos, Pedro e Paulo. Essa ama fala à Natividade que a cabocla “conhecia o número da 

sorte grande, não dizia qual era nem comprava bilhete para não roubar os escolhidos de 

Nosso Senhor. Parece que era mandada de Deus” (ASSIS, 2005, p.40). Existe, como se 

pode perceber, todo um caráter de sincretismo religioso nessa prática, na medida em que 

a atividade herética da vidente é legitimada como um dom divino. Ainda segundo uma 

outra ama dos meninos: 

 

Conhecia pessoas que tinham perdido e achado jóias e escravos. A polícia 

mesma, quando não acabava de apanhar um criminoso, ia ao Castelo falar à 

cabocla e descia sabendo; por isso é que não a botava para fora, como os 

invejosos andavam a pedir. Muita gente não embarcava sem subir primeiro ao 

morro. A cabocla explicava sonhos e pensamentos, curava de quebranto... 

(Ibid, p. 40) 

 

 Ou seja, há uma influência do místico e do esotérico de forma bem forte, porém, 

como bastante característico da literatura de Machado, esse tema é apropriado com um 

tom cético, irônico e de galhofa. No entanto, nunca se sabe até que ponto existe somente 

a ridicularização desses elementos, na medida em que, sabidamente, as práticas de 

cartomancia, de adivinhação do futuro, e conhecimentos de feitiçaria sempre foram temas 

que atraíram a atenção do chamado Bruxo do Cosme Velho. Tanto é assim que ele chegou 

a escrever crônicas que são anteriores à publicação de Várias histórias (1896) acerca do 

tema. Segundo palavras do próprio, em um desses textos: “relativamente às cartomantes, 

confesso que não as considero como as feiticeiras. A cartomancia nasceu com a 

civilização, isto é, com a corrupção, pela doutrina de Rousseau. A feitiçaria é natural do 

homem” (ASSIS, 1994, p.647). Portanto, apesar da galhofa, eram temas que mexiam com 

sua curiosidade. Pois, embora tenha desenvolvido sua carreira de escritor 
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prevalentemente na segunda metade do século XIX, em que prevalecia a doutrina do 

positivismo, muito criticada pelo autor inclusive, acabava sendo muito influenciado 

também pelos assuntos esotéricos, ocultos e teosóficos, doutrinas estas muito correntes 

durante esse mesmo período. 

No caso do conto de “A cartomante”, a vidente erra todas as previsões; já a 

advinha Bárbara, em Esaú e Jacó, acaba não errando exatamente, porém seu vaticínio é 

formado por uma resposta muito genérica, sem muitos detalhes, aberta a interpretações 

diversas, que faz com que Natividade e Perpétua interpretem ao bel prazer. Na verdade, 

a cabocla prevê um vago futuro grandioso para os gêmeos e, de maneira ardilosa, adivinha 

a briga entre eles desde o ventre materno. No entanto, as irmãs tomaram sua fala como 

profecia, como notícia premonitória.  

A adivinha havia sondado as irmãs acerca dos seus anseios, recebeu delas as fotos 

dos gêmeos, além de fazer a pergunta sobre se os dois irmãos haviam brigado no ventre, 

antes de nascerem. Após o apanhado dessas informações, ela passa a sua atuação no papel 

de uma sacerdotisa, dotada de conhecimento sobre as “cousas futuras”. Há, como se 

percebe no exercício da prática da vidente, todo um jogo teatral, que cria a ambientação 

necessária para dar credibilidade ao movimento de dar as cartas, devendo haver toda uma 

relação de confiança do consulente nos poderes da adivinha. Dessa maneira, Machado 

tinha um olhar atento ao cotidiano das classes populares, e retratou tipos muito correntes 

e crendices bem entranhadas no imaginário popular da época, sendo muito presente 

inclusive nos nossos dias. Em verdade, a prática da cartomancia é bastante comum em 

diversas camadas sociais, sendo bem recorrente a presença de anúncios em jornais, pela 

internet, e de cartazes pelas ruas; em suma, trata-se de uma atividade bem entranhada na 

vida cotidiana brasileira. 

Outro exemplo clássico no qual podemos estabelecer essa intertextualidade 

relacionada à prática da cartomancia, em nossa literatura, é encontrado em A Hora da 

estrela (1977), de Clarice Lispector. Nele, temos Macabéa, uma retirante nordestina, que 

emigra para o Rio de Janeiro, após a morte de sua velha tia, então único elo dela com o 

mundo. Chegando à metrópole, ela aluga um quarto para moças, emprega-se como 

datilógrafa, e passa seu tempo ouvindo a Rádio Relógio, “que dá hora e cultura”. Acaba 

por apaixonar-se por Olímpico de Jesus, metalúrgico também nordestino, que não vendo 

possibilidades de ascensão social ao lado da protagonista, viria a traí-la com uma de suas 

“colegas” do trabalho, Glória. Entrando em desespero, após ser desprezada por Olímpico 

e traída por Glória, Macabéa vai se consultar com Madame Carlota, uma cartomante, ex-
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cafetina, indicada pela própria Glória, que irá prever um futuro luminoso para ela, sendo 

seu horrível presente modificado, tornando a personagem “grávida de futuro”. “Assim 

como havia sentença de morte, a cartomante lhe decretara sentença de vida” 

(LISPECTOR, 1998, p.79). 

Nesse sentido, entre A Hora da Estrela e o conto “A cartomante” de Machado, 

pode ser traçada uma relação intertextual, na medida em que os personagens recorrem ao 

sobrenatural, ao transcendente para dar conta de assuntos amorosos. Além disso, outro 

ponto de contato entre ambas as narrativas diz respeito ao equívoco e à falibilidade dos 

oráculos, culminando ao fim com a morte dos personagens. No caso de Macabéa, sua 

predestinação de sucesso ironicamente ocorre, porém, a sua hora da estrela seria a hora 

de sua própria morte. Nessa cena, há clara intertextualidade com o conto de Machado, 

como podemos ver no seguinte trecho de “A Cartomante”, no qual Camilo ignora seu 

destino trágico após ter se consultado com a cartomante: “Camilo olhou para o mar, 

estendeu os olhos para fora, até onde a água e o céu dão um abraço infinito, e teve assim 

uma sensação do futuro, longo, longo, interminável” (ASSIS, 1975, p. 65). Ou seja, 

percebe-se que ambas as narrações das cartomantes são ilusórias; se no caso de Camilo, 

após a previsão de sua realização amorosa, ele chega à casa de Rita, encontrando-a morta 

e sendo assassinado posteriormente, Macabéa é morta ao atravessar a rua e ser atropelada 

por um homem que foge do local dirigindo um Mercedes-Benz. Isso, claro, após Madame 

Carlota ter previsto um casamento feliz com Hans, um estrangeiro alto e louro. 

Além disso, um ponto interessante a ser apontado é sobre questão dos 

carros/carroças nos dois textos analisados. Tanto Macabéa chega para a consulta com 

Madame Carlota de carro, quanto, no caso de Camilo, “o tílburi teve que parar, a rua 

estava atravancada com uma carroça que caíra” (ASSIS, 1975, p. 62). Por fim, será o 

acidente com o Mercedes que dará fim à vida de Macabéa. Ou seja, em ambos os textos 

o acidente de carro/carroça é um elemento em comum.  

Aqui, percebo ser relevante citar uma leitura desse conto abordado de Machado, 

feita por Rafael Climent-Espino, que tenta entendê-lo a partir de possíveis referências 

ocultas a quatro cartas de tarô. Possivelmente, Machado de Assis, sendo conhecedor de 

temas próprios do oculto, temas estes muito em voga em sua época, possa ter pensado 

neles ao elaborar sua narrativa. A partir dessa leitura aparentemente despropositada e 

especulativa, pode-se expandir consideravelmente as possibilidades de interpretação do 

conto. Segundo Climent-Espino, essas quatro cartas, “fortemente ligadas à história de 

Machado”, seriam “Os namorados, O carro, O louco e A torre”. Portanto, “uma tirada que 
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subjaz no conto de Machado seria: 1- Arcano VI- O Namorado (= triângulo amoroso entre 

Camilo, Rita e Vilela), 2- Arcano VII- O Carro (= tílburi e acidente da carroça antes de 

chegar à casa da cartomante, o tílburi que leva Camilo à casa de Vilela) 3- Arcano XXII- 

O Louco (= a cartomante) 4- Arcano XVI- A Torre, onde duas pessoas estão caindo (= a 

casa de Vilela onde morrem Rita e Camilo) ” (CLIMENT-ESPINO, 2019, p. 250). 

 

 

Em verdade, o riso e o chiste prevalecem nessas duas narrativas, tanto a de 

Machado quanto a de Clarice. Outro ponto pitoresco, que conflui para apregoar certo 

ceticismo e desconfiança com relação a essas artes divinatórias, é encontrado no fato de 

a cartomante do conto de Machado comer passas durante a consulta, enquanto que 

Madame Carlota comia bombons ao longo de seu atendimento com Macabéa. Ou seja, as 

narrativas enfocam nas necessidades fisiológicas das advinhas. Fica evidente, portanto, 

que ao mesmo em tempo em que as videntes tentam se comunicar com o divino, a 

representação feita pelos autores foca no baixo corporal, provocando um rebaixamento, e 

tornando as narrativas risíveis.  

No entanto, podemos nos perguntar até que ponto haveria total descrédito quanto 

a elementos que remeteriam ao imponderável, ao mistério, ao inexplicável. Isso fica bem 

evidente na retomada da frase de Shakespeare no conto “A cartomante”: “Hamlet observa 

a Horácio que há mais coisas no céu e na terra do que sonha a nossa filosofia” (ASSIS, 

1975, p. 57). Ou seja, apesar da incredulidade aparente, e da desconfiança levantada pelos 

autores e personagens durante as narrativas citadas acima, e confirmadas, a partir das 

figuras charlatãs das cartomantes requisitadas, paira sobre as tramas uma certa atmosfera 

FIGURA 41: 4 cartas para a interpretação de “A Cartomante” 

Fonte: Fonte: http://www.clubedotaro.com.br/site/m32_08luna.asp 
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de mistério. Por exemplo, antes de Macabéa entrar para se consultar com Madame 

Carlota, havia acabado de sair uma moça chorando. Segundo palavras da cartomante, 

“acabei de ter a franqueza de dizer para aquela moça que saiu que ia ser atropelada” 

(LISPECTOR, 1998, p. 77). Ou seja, o que garante que na verdade o vaticínio sobre o 

atropelo não teria sido trocado, sendo na verdade a previsão para a própria Macabéa, 

próxima cliente a se consultar com a adivinha. 

Também em Mutarelli, nessa tentativa de um reencantamento e busca pelo 

imponderável, com os personagens tentando se conectar com o transcendente, existe certa 

dubiedade. Em verdade, não sabemos até que ponto os elementos que remeteriam ao 

místico, ao obscurantismo, e à superstição não dizem respeito a algo da seara das 

psicopatologias; na medida em que essa fronteira entre o transcendente e a doença acaba 

sendo uma constante no desenvolvimento das narrativas do autor. Dessa maneira, as 

fronteiras entre a razão, a imaginação e a loucura são bastante 

tensionadas em seus livros. 

Lourenço Mutarelli, como já vínhamos abordando, também 

insere em seus trabalhos esse elemento da cartomancia, que remete a 

uma prática bastante vigente na cultura popular e bem entranhada no 

imaginário corrente. Além de ter trabalhado com o tarô em O natimorto, 

o autor já havia desenvolvido acerca do tema da leitura das cartas, na 

previsão do destino, em Diomedes: A Trilogia do Acidente. Por exemplo, 

na novela gráfica em questão, a Roda da Fortuna (imagem ao lado) 

introduz os capítulos de “O dobro de cinco”, primeiro volume da 

Trilogia. Se analisarmos, a ideia de colocar a imagem da carta no início 

das histórias, pode-se interpretar como uma forma de se pontuar os 

seguidos fracassos do detetive particular. Na narrativa da Trilogia do 

Acidente, “todos os casos, como num círculo vicioso da sua sorte, estão 

fadados a serem insolúveis, mesmo a busca pelo mágico Enigmo, que é 

o único caso que atravessa toda a história” (MARSON, 2014). Em 

verdade, a carta porta o número X, que é o Dobro de Cinco, nome do 

primeiro volume que compõe a trilogia. A informação sobre o significado da carta nos é 

dada pela cartomante a Diomedes, revelando-nos que a Roda da Fortuna representa “uma 

imagem das mudanças aleatórias trazidas pelo acaso, mas também um símbolo do 

destino” (CARDOSO, 2015, p.267). Ademais, a vidente acrescenta que ela também pode 

FIGURA 42: Roda da fortuna, na 

Trilogia do Acidente, edição da 

Cia. Das Letras 
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representar a totalidade, “de modo que o título “O dobro de cinco” já antecipa o volume 

final da trilogia, “A soma de tudo”” (Ibid, p.267). 

Na realidade, a narrativa de Diomedes tem a proeminência da noção de acaso, que 

“acaba assumindo contornos de um destino inflexível” (Ibid, p.267). O personagem 

principal “frequentemente age por impulsos momentâneos”. Por exemplo: 

 

É por acaso que Diomedes mata o domador de leões onde tinha ido procurar 

Enigmo. É por acaso que os assassinatos em “O rei do ponto” são solucionados, 

assim como é através de um encontro fortuito com o desenhista Zigmundo (um 

pastiche do próprio Mutarelli) que o mistério de “A Soma de Tudo”, o último 

volume da trilogia, é desvendado. (Ibid, p.267) 

 

 

Prevalece, em Diomedes, aqueles apontamentos que vínhamos fazendo acerca de 

O natimorto, no que diz respeito à busca por significados ocultos por trás de uma 

realidade aparentemente desprovida do que ele irá personificar como encanto, magia, ou 

seja, como algo que preencha o vácuo do caos e da dureza da vida vivida no contexto 

contemporâneo. Em verdade, o ceticismo epistemológico de um tempo levou ao extremo 

o desencantamento do mundo, promovendo um esvaziamento do sentido da realidade. 

Por meio desse processo modernizador, como já tratado, buscou-se reduzi-la ao senso 

comum, ao senso científico, ao aspecto do empírico, colocando-se a impossibilidade se a 

pensar em uma perspectiva mais ampla, por meio do sonho e da fantasia. 

Na Trilogia, o encanto da cidade de Lisboa, como veremos mais à frente, será 

personificado por meio da figura de uma mulher, que simbolizaria a entidade da cidade. 

Sobre a escolha de Lisboa para ser palco da parte final da trilogia, em “A Soma de Tudo”, 

Mutarelli nos traz que:  

 
Passei alguns dias lá para receber uma homenagem do festival de quadrinhos 

de Amadora, no ano passado. Foi tudo muito fascinante e estranho ao mesmo 

tempo. Lisboa foi construída pelos templários, pelos maçons, nada é de graça 

ali. Se você olhar aqueles milhões de detalhes no monastério dos Jerônimos, 

ou em qualquer outra obra arquitetônica, tudo tem um porquê. Tudo é ligado a 

uma ordem secreta. (MUTARELLI, 2001a, n.p)  
 

  

Essa visita à cidade se deu quando o autor estava produzindo a parte final da 

trilogia, durante o lançamento de “O Dobro de Cinco”, no Festival de Amadora. Ainda 

segundo ele: 

Lisboa é fascinante. Lisboa é impregnada por duas palavras-chaves: Magia e 

Saudade. 
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Como nesta trilogia a busca de Diomedes é basicamente a resposta para a 

questão se há ou não magia, achei mais do que oportuno incorporar essa 

viagem à trilogia. 

Dessa forma, a história começou a se ramificar, a apontar novas possibilidades, 

e eu resolvi seguir essas possibilidades. Resolvi seguir essas ideias, em vez de 

sacrificá-las e, assim, a história desdobrou-se. Por isso, decidi dividir este 

último livro, A Soma de Tudo, em dois volumes. (MUTARELLI, 2012, p. 414-

415) 

 

A narrativa, em “O dobro de cinco”, começa com Hermes, a quem descobriremos 

se tratar na verdade de José da Silva, um suposto herdeiro de grande fortuna, requisitando 

os serviços de Diomedes para localizar o mágico Enigmo desaparecido, que teria 

deslumbrado sua infância. Em princípio, essa proposta parecia ser muito atrativa porque 

lhe era oferecido um bom pagamento, o que possibilitaria a ele comprar o tão sonhado 

sofá de três lugares para sua esposa, além de também poder lhe garantir uma viagem tão 

sonhada pelas ruas de Buenos Aires. Ou seja, através do sonho personificado na compra 

de um mero sofá se percebe uma crítica a uma subjetividade moldada pelo consumo, e 

totalmente alienada dentro dos pressupostos do fetichismo da mercadoria. Dessa maneira, 

escancara-se o caráter simplório e mesquinho do modelo de uma vida da classe média 

como a de Diomedes. 

Na verdade, Hermes (José da Silva) deseja encontrar o mágico para a festa de seu 

incrédulo filho com intuito de convencê-lo de que existe a possibilidade de haver 

encantamento em um mundo degradado e sem maiores significados. Segundo Hermes, 

seu filho sofre de um “transtorno de conduta depressiva”, que o faz ser cético em relação 

a qualquer tipo de fantasia: 

 

Ele não consegue aceitar a fantasia. Desde que começou a falar, ele desmascara 

os pequenos encantos que cercam o universo infantil, como Papai Noel ou o 

coelho da Páscoa. Ele é incapaz de vivenciar uma ilusão, incapaz de sonhar, 

viver uma fantasia. Desconhece a mágica. (MUTARELLI, 2012, p. 98) 

 

 

 Entre os personagens que aparecem durante essa jornada do detetive, temos 

figuras grotescas e próprias de um circo freak e decadente: como Judite, a esposa infiel; 

o domador de leões Lorenzo, que se utiliza de dardos tranquilizantes para aliviar sua dor; 

o palhaço existencialista Chupetin, que é casado com a mulher barbada; e a vidente 

travesti Melissa. Toda essa atmosfera circense acaba construindo uma realidade estranha, 

quase onírica, muito própria das ambientações dos quadrinhos de Mutarelli.  
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Interessante comentar também que esses personagens são ex-funcionários do 

antigo Grande Circo, do qual o mágico Enigmo era a grande atração. Inclusive, em 

determinado momento do álbum “O dobro de cinco”, vemos um cartaz com a imagem de 

Zoster, figura bizarra com quatro braços e duas mãos, que se trata do pai de Thiago, 

protagonista do primeira graphic novel de Mutarelli, Transubstanciação. 

Efetivamente, a Trilogia de Diomedes é uma adaptação aos quadrinhos de uma 

narrativa paródica do romance policial e da estética noir, jogando com todo um repertório 

anterior de características da literatura policial e do romance negro norte-americano. 

Ocorre que, dentro da tradição literária do romance policial, temos a fixação com 

enigmas, como o posto para Diomedes na busca por Enigmo, o mágico. Outras 

características esperadas nesse gênero seriam a rapidez no raciocínio, por parte do 

investigador, e a imprevisibilidade das circunstâncias. Mais abaixo, cito uma entrevista 

de Mutarelli em que ele fala sobre a grande influência da literatura policial ao produzir o 

HQ: 

 

[...] resolvi me distanciar um pouco das histórias sempre tão ‘quase’ 

autobiográficas. Pensei em fazer uma história que eu gostaria de ler. Sentia 

falta da ação e da aventura tão presentes nos clássicos apresentados pelo meu 

pai. Sentia falta dos inúmeros livros de romance policial que li em minha 

adolescência. Sentia falta do tempo em que meu pai era delegado de polícia e 

levava seus inquéritos para casa. Nós nos sentávamos e discutíamos certos 

casos. Como a fragilidade humana, como as fraquezas transformavam seres 

comuns em criminosos. (MUTARELLI, 2001b, p. 93) 

 

Além das características marcantes referentes às narrativas, também há a profusão 

de objetos carregados do fascínio da estetização do noir (abajur, persianas, conhaque), 

que mexem com todo o arquétipo recorrente da estética do gênero. Existe toda uma 

repetição de fórmulas habituais dentro desse modelo narrativo, encontrado na figura de 

Diomedes a partir do pastiche. 

Mutarelli se apropria dessa estética e de características desse gênero com intuito 

de criar sua trilogia em quadrinhos, no entanto, revestindo-a de uma identidade própria, 

a partir principalmente do caráter cínico e autoirônico sempre recorrente em suas 

narrativas. O seu personagem é um gordo bonachão, um ex-policial, então detetive 

fracassado que não resolve seus casos, algo que destoa do que geralmente se esperaria da 

figura dos detetives encontrados na literatura e no cinema policial tradicional. Em outra 

entrevista ele fala sobre a construção desse seu personagem perdedor: 
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um de meus personagens mais conhecidos, nasceu do desejo de contar histórias 

mais próximas do universo dos quadrinhos. Diomedes é minha humilde 

homenagem a esse universo do qual passei a fazer parte, de tanto admirar. Ele 

é um perdedor como todos nós. A diferença é que ele sabe disso16. 

 

 

Esse caráter perdedor nos personagens é uma característica costumaz nas 

narrativas do autor, sendo eles normalmente retratados como losers. E mesmo no caso do 

personagem principal de O cheiro do ralo, no qual o próprio Mutarelli disse querer 

construir um personagem mais forte, sem o estigma do fracasso, o resultado pareceu não 

ter sido alcançado. No caso específico de Diomedes, temos alguém falho em diversas 

esferas da vida (sexual, pessoal, familiar), nunca tendo resolvido um de seus casos e 

passando a maior parte do tempo bebendo e fumando em seu escritório bagunçado e 

imundo. Além de também ter objetivos fúteis como o de comprar um novo sofá para sua 

sala de estar, a fim de agradar a sua esposa, que o trai com técnico que conserta a televisão. 

Ou seja, a própria imagem do fracasso e da desilusão em um mundo desencantado e 

degradado, em um universo completamente pitoresco, sem espaço para maiores 

significações, além da realidade nua e crua. 

Mas, apesar desse caráter mais trágico, assim como nas outras narrativas de 

Mutarelli, prevalece a tragicomédia, algo que remeto a um estudo elaborado em minha 

dissertação de mestrado, acerca da obra do autor em questão (VILELA, 2017). Mesmo 

lidando com assuntos muito sérios, que tocam em questões bastante sensíveis da 

existência humana, Mutarelli sempre tem essa característica do pastiche, do 

rebaixamento, de remeter ao grotesco, em vez de tentar elevar essas condições ao terreno 

do trágico. Isso fica evidente, por exemplo, nos próprios nomes dados aos personagens 

na Trilogia, como no caso do palhaço Chupetin, da travesti Melissa, ou, por exemplo, no 

fato da mulher do detetive traí-lo com o consertador de TV. O palhaço Chupetin, por sinal, 

tenta falar sobre questões sérias e profundas, porém os ouvintes terminam por 

gargalharem enquanto ele discursa; ou seja, há um conflito evidente entre o que é ou tenta 

ser, com o que ele aparenta, em seu aspecto de clown. 

Talvez o ápice desse humor que desponta em Diomedes surge do próprio 

personagem principal, que, como já ressaltamos anteriormente, rompe com todo o 

imaginário formado da figura de um detetive, chegando ao cúmulo de se travestir de 

                                                 
16 Mutarelli em entrevista para a Revista "E" / Sesc. Disponível em: 

<http://www.sintrafesc.org.br/pag/view_noticia.php?id=4810>. Acesso em: 04 abr. 2017. 
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Pikachu, personagem muito popular do desenho japonês Pokémon, para transitar pelo 

Festival de Amadora, dando prosseguimento as suas investigações. Além disso, o próprio 

Mutarelli se retrata nos quadrinhos e faz paródia de si próprio, ao intitular seu alter ego 

como Zigmundo Muzzarella, uma clara piada com sua descendência italiana.  

 

 

Essa cena citada acima do Festival de Amadora acaba sendo um dos pontos altos 

da Trilogia, na medida em que é nela em que Mutarelli presta homenagem ao universo 

dos quadrinhos e dos desenhos animados, além dos diversos criadores e criaturas do 

gênero. Talvez a busca pela magia, tão enfatizada na trama e confirmada nas entrevistas 

pelo próprio autor, seja bem-sucedida por meio da ficção, do universo mágico da arte, 

que termina por preencher os vácuos da realidade aparente. E essa cena em Amadora, na 

qual estão presentes diversos personagens de diversos quadrinistas, ao longo dos tempos, 

presta, na verdade, uma ode ao mundo dos quadrinhos. 

Cabe aqui enfatizar que Diomedes foi inspirado no pai de Mutarelli, que era um 

delegado de polícia, tendo sido decisivo no gosto do autor tanto pelos quadrinhos quanto 

pela literatura policial. Até muito por isso, o personagem acaba sendo o primeiro a não 

ser morto durante a narrativa, ao contrário do hall de outros personagens do autor. Como 

bem diz o autor: 

 

Pensava no meu pai chegando em casa, pensava em seus pequenos sonhos... 

inalcançáveis... pensava no quanto a realidade se distanciava da ficção. 

FIGURA 43: cena de Diomedes no Festival de Amadora, 2012 



 

 

 

145 

 

Pensava em como a morte do cinema era diferente da morte registrada pela 

perícia técnica. Dessa forma, o detetive Diomedes, sem que eu me desse conta, 

foi tomando corpo e passou a conduzir a história. A cada quadro, ele ia 

incorporando, tomando para si um novo aspecto de meu pai. As fraquezas de 

Diomedes eram as fraquezas de meu pai, assim como suas dores, anseios, seu 

humor. Talvez por isso eu não tenha conseguido matá-lo, como estava previsto. 

(...) Antes disso, todas as minhas personagens morriam no fim da história. 

Diomedes foi mais forte, ou eu fraquejei, não consegui matá-lo. 

(MUTARELLI, 2001b, n.p) 

 

 

Como já vínhamos expondo, os casos de Diomedes acabam precisando mais do 

acaso e da coincidência do que da capacidade de raciocínio e dedução do detetive para 

serem resolvidos. E para isso, lança-se mão do tarô e da magia, ou seja, de características 

mais transcendentes e místicas, permeadas pela ideia de previsibilidade do destino. 

Havendo, dessa forma, uma negação da consagrada dedução racional, própria do espírito 

positivista, presente nas tradicionais narrativas policiais. Dessa maneira, ao personagem 

aderir a tais superstições, provoca comicidade, na medida em que se desconstrói com o 

modelo esperado de um detetive.  Tanto é assim que o investigador Germano Cale o trata, 

no álbum “O Rei do ponto”, como o “detetive das causas místicas” (MUTARELLI, 2012, 

p.124).  

Algo interessante a ser notado é o fato dessa Trilogia representar uma guinada na 

produção artística do autor, na medida em que temos a utilização de um gênero mais 

popular. Em contraponto ao caráter mais sombrio, pesado e atormentado dos seus 

quadrinhos anteriores, que contavam com desenhos extremamente saturados de preto, 

figuras grotescas, traços desordenados e caóticos, e com tramas quase sempre de cunho 

delirante, existencial ou provocador, a Trilogia do Acidente apresenta uma ambientação 

menos carregada, com traços mais limpos, principalmente quando Diomedes viaja para 

Lisboa, no volume final “A soma de tudo”; viagem esta que acaba funcionando com fins 

terapêuticos para o personagem, algo que é refletido no próprio desenho dos quadrinhos. 

Com relação a essa questão dos traços, em uma entrevista com um dos pesquisadores da 

obra de Mutarelli, Liber Paz, para o site Blog dos Quadrinhos, ele diz o seguinte: 

 

Nos álbuns de Diomedes, ainda estão presentes q melancolia, a angústia e o 

grotesco, mas de uma maneira mais refinada. O autor está mais maduro e 

apresenta temas ordenados na forma da história de detetive. (...) Mutarelli 

lapida sua narrativa, desenvolve sua poética e começa a abordar novos temas, 

como a questão da representação. (PAZ Apud MACEDO JÚNIOR, 2012, p.88)  
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O próprio Mutarelli, em outra entrevista, confirma a afirmação de Liber Paz, ao 

comentar sobre a questão dos espaços em branco nas páginas, ou seja, sobre o processo 

de mudança de estilo que ocorreu no próprio transcorrer dos volumes da Trilogia:  

 

Na verdade, hoje estou percebendo que não é que o odeio, mas tenho uma 

profunda dificuldade de lidar com ele, de ocupar bem esse espaço. O Rei do 

Ponto foi o primeiro trabalho em que consegui me relacionar um pouco melhor 

com o branco. Acho que, na música, ele seria o silêncio, a pausa. (...) Outra 

coisa fundamental é que comecei a respeitar o que eu chamo de métrica dos 

quadrinhos, a divisão de número de quadros por página tem muito pouca 

variação, e isso é fundamental para a leitura. Eu não estava dando atenção a 

esse aspecto, que ajuda muito a narrar a história, a fazer a pessoa “entrar” na 

história. Na trilogia, eu trabalhei muito nessa métrica. (MUTARELLI, 2001c, 

n. p.) 

 

Com relação a esse aspecto, trago um exemplo logo abaixo de duas páginas de 

quadrinhos de diferentes períodos do autor. De um lado, o tom mais carregado e 

expressionista de Transubstanciação, com os quadros quase totalmente preenchidos de 

preto. E à direta, a presença de desenhos com traços mais limpos e com maior presença 

de quadros com espaços em branco na Trilogia do Acidente, mais especificamente, no 

segundo volume “O Rei do ponto”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Voltando a discussão sobre a literatura policial, o rebaixamento dos personagens 

principais nas narrativas do gênero não é exclusividade de Diomedes. Anteriormente, 

FIGURA 44: imagem de Transubstanciação (à esquerda), seguida de 

imagem de "O Rei do ponto", segundo volume da Trilogia de Diomedes 
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narrativa policial clássica, tínhamos, por exemplo, o personagem Sherlock Holmes de 

Arthur Conan Doyle. Nesse tipo de narrativa de Doyle, predominava a capacidade de 

dedução, o raciocínio positivista e utilitarista na resolução dos casos; em suma, prevalecia 

o método investigativo em detrimento da imaginação. Desse modo: 

 

a figura do detetive era reflexo das ideologias racionalistas da modernidade, 

uma vez que ele personificava o intelectual que reestabelecia a ordem, e que 

sempre encontrava uma solução embasada cientificamente. Ao solucionar um 

crime, o detetive da narrativa policial retira o assassinato do reino do caos do 

qual naturalmente faz parte e o recoloca no terreno da ordem estabelecida. (SÁ, 

2017, p.148) 

 

Ocorre que, dessa maneira, “ao mostrar um detetive perfeito que sempre desvenda 

os mistérios, como se o real sempre fosse apreensível, o romance de enigma desfigura a 

realidade, onde as pessoas são falíveis” (COELHO, 2009, p.5). No entanto, segundo 

Sandra Lúcia Reimão, Holmes, de certa maneira, já era uma humanização em relação ao 

personagem Dupin, de Edgar Alan Poe, que funcionava como uma verdadeira máquina 

de deduções. O personagem de Conan Doyle já apresenta traços mais humanizados, a 

partir de suas manias e tiques, por exemplo. Mas o que se percebe com o desenvolvimento 

do gênero policial é que há uma maior complexificação do aspecto psicológico das 

tramas, que deixam de ser meramente simples jogos intelectuais de resoluções de enigmas 

por detetives diletantes, donos de intelectos brilhantes. 

Com o surgimento do romance noir ou romance negro, na primeira metade do 

século XX nos EUA, tendo como expoentes Dashiell Hammett e Raymond Chandler, 

percebe-se mudanças na forma como eram trabalhados os romances policiais precedentes. 

Ocorre, dessa maneira, uma revitalização do gênero. Nele: 

 

o leitor desprevenido que se acautele: os volumes da Série Noir não podem, 

sem perigo, estar em todas as mãos. O amante de enigmas ai [...] não encontrará 

nada a seu gosto. O otimismo sistemático tampouco. A imoralidade, admitida 

em geral nesse gênero de obras, unicamente para contrabalançar a moralidade 

convencional, aí se encontra bem como os belos sentimentos, ou a amoralidade 

simplesmente. O espírito é raramente conformista. Aí veremos policiais mais 

corrompidos do que os malfeitores que perseguem. O detetive simpático não 

resolve sempre o mistério. Algumas vezes nem há mistério. E até mesmo, 

outras vezes, nem detetive. E então? Então resta ação, angústia, a violência – 

sob todas as formas especialmente as mais vis -, a pancadaria e o massacre. 

Como nos bons filmes, os estados d‟alma se traduzem por gestos, e os amantes 

da literatura introspectiva deverão fazer uma ginástica inversa. Há ainda o 

amor, de preferência bestial, a paixão desordenada, o ódio sem perdão, todos 

os sentimentos que numa sociedade policiada só devem ser encontrados 

raramente, mas que aqui são moeda corrente, e são algumas vezes, expressos 

numa linguagem bem pouco acadêmica, mas onde domina sempre, rosa ou 

negro, o humor. (DUHAMMEL apud REIMÃO, 1983, p.52-53).  
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Portanto, teríamos uma mudança dos personagens no romance negro, que 

possuem um senso de moralidade bem próprio, não se excluindo o lado mais execrável 

da existência humana. Dessa maneira, não temos mais aquela trama clássica encontrada 

nos romances policiais tradicionais, em que se começa com o acontecimento de um crime, 

seguido da dedução e resolução do caso pelo detetive, por meio de seu poder 

extraordinário de resolver enigmas. Ou seja, uma narrativa com pretensões de alcançar 

um conhecimento objetivo do real, tendo o detetive “o poder para impor a sua versão dos 

fatos como verdade final” (FIGUEIREDO, 2013, p. 8).  

Na verdade, o enigma de Enigmo, mote inicial do primeiro volume “O dobro de 

cinco”, também não é um tipo de argumento convencional do gênero policial de enigma, 

na medida em que não foca em uma trama que gera desencadeamentos através da 

investigação de um crime. Na realidade: 

 

Um dos grandes temas do álbum é justamente a discussão a respeito da 

realidade. O mágico Enigmo não é encontrado e os depoimentos a respeito de 

sua pessoa constroem uma visão fragmentada, impregnada de considerações 

sobre a natureza da verdade e da realidade. (PAZ, 2008, p. 173) 

 

 Ocorre que, em Diomedes, não existe mais essa pretensão de se afirmar uma 

verdade sobre a realidade. Enfim: 

 

a ordenação causal da narrativa do processo investigativo, que antes era um 

recurso utilizado para demonstração da força do pensamento lógico como 

instrumento para desvelar os enigmas que nos desafiam, torna-se, cada vez 

mais, um recurso para que se denuncie o caráter ilusório de toda tentativa de 

dar conta da realidade através de mecanismos mentais abstratos. Estes criariam 

sistemas coerentes, mas que se sobrepõem à realidade, incapazes de controlar 

sua desafiadora imprevisibilidade, como vemos, por exemplo, na literatura de 

Borges. (FIGUEIREDO, 2013, p. 8) 

 

 A narrativa da Trilogia se insere dentro de diversos outros exemplos de 

reapropriações do gênero policial, em que são desenvolvidos questionamentos no campo 

da filosofia e da psicanálise, dentre os quais, como bem cita Vera Lúcia Follain, temos 

como grande expoente Jorge Luís Borges. Na atualização das narrativas de enigma: 

“corrói-se a confiança nas estruturas sequenciais que, identificadas com a própria linha 

do raciocínio, com a forma da própria razão, acabavam por ordenar a busca da verdade 

num discurso fechado que eliminava as probabilidades e abolia o acaso” (Ibid, p. 9). 
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Ao serem utilizados somente o preto e branco, com seus 

traços expressionistas e a partir de nuances e sutilezas próprias 

à estética noir, evidencia-se, em Diomedes, o desencantamento 

próprio do gênero, a decadência incorporada na figura do 

detetive fracassado, como se observa na imagem ao lado. Por 

meio de sua forma de produzir quadrinhos, Mutarelli ressalta as 

disposições assimétricas e grotescas nas figuras humanas, 

reproduzindo o caráter caótico, cáustico, insondável e niilista da 

realidade circundante de uma metrópole urbana. Em suma, o 

estilo do autor transparece seu modo de enxergar o mundo de 

forma sórdida. 

Como já adiantamos, o romance gráfico da Trilogia 

retoma a estética noir do cinema, como apontado por André 

Cardoso (CARSOSO, 2015). Há, nessa estética cinematográfica, a repetição de elementos 

estilizados e uma linguagem visual específica que configuram a associação de Diomedes 

a esse repertório comum dentro desse universo referencial do gênero.  

Por um lado, “Diomedes compartilha com seus colegas cinematográficos uma 

atitude desiludida em relação à vida e à sociedade, além de uma forte ambiguidade moral” 

(Ibid, p. 260). Por outro lado, o exagero dos objetos e elementos presentes e a natureza 

grotesca do detetive em questão provocam um caráter caricato e cômico, tornando a 

Trilogia em um pastiche da estética noir. 

 As cenas de Diomedes recorrem ao repertório e aos fetiches visuais próprios do 

noir, presentes, por exemplo, na cena abaixo, descrita por Cardoso. Nela, “a sombra de 

persianas ao fundo, ao lado da luz projetada através da vidraça da porta, um cigarro meio 

amarrotado num cinzeiro, um copo de bebida, o jogo pronunciado de luz e sombras sobre 

o ambiente e o rosto do personagem” (Ibid, p.259). 

FIGURA 45: quadro de Diomedes, p. 78 
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Relacionado à questão do desencantamento e da desilusão, Cardoso associa essa 

relação da estética noir com o trabalho elaborado por Pascoal Farinaccio acerca dos 

espaços claustrofóbicos nas narrativas de Mutarelli (FARINACCIO, 2013). Assim como 

a maioria dos personagens do autor, Diomedes, em grande parte das cenas, aparece em 

espaços extremamente fechados, principalmente em seu escritório. Dentro disso, esses 

ambientes sufocantes contribuem e expressam o próprio estado mental dos personagens. 

Segundo Cardoso: 

 

O que vemos nas duas primeiras partes de Diomedes é um mundo degradado 

e claustrofóbico, onde parece não haver nenhum espaço para a magia. Boa 

parte das ações se passam em ambientes fechados, como quartos de hotéis 

baratos, ou a casa e o escritório de Diomedes. Esses ambientes estão atulhados 

de objetos baratos ou detritos, que aprisionam os personagens. A casa de 

Diomedes é cheia de objetos sem valor que falam de uma existência medíocre 

de classe média, como são medíocres os sonhos do detetive de ganhar dinheiro 

para comprar um sofá de três lugares para a mulher. Ao longo da narrativa, o 

escritório de Diomedes vai ficando abarrotado de papéis velhos, garrafas 

vazias e outros detritos que refletem o caos mental do personagem, além de 

seu imobilismo depressivo. (CARDOSO, 2015, p. 262) 

 

 

FIGURA 46: quadro de Diomedes, p.9 
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Para entender a Trilogia de Diomedes, deve-se, portanto, compreender essa 

relação com a estética noir, com suas características que remetem ao fetiche e ao fascínio, 

além de se pensar em como a noção de reencantamento é trabalhada na narrativa. Para 

esse último fim, é necessário analisar principalmente a figura da mulher de Lisboa. Na 

parte final, em “A Soma de Tudo”, o maior volume da Trilogia, Diomedes recebe uma 

nova proposta que o faz viajar para Portugal. Uma esposa (Dona Suellen) o contrata para 

encontrar seu marido, um industrial brasileiro desaparecido (Pierino), que a enviara 

miniaturas de caravela e fotografias de uma mulher misteriosa, a quem Suellen supõe ser 

uma amante de seu marido. Já estando em Lisboa, por vias tortas do destino e do acaso, 

acaba conseguindo solucionar seu primeiro caso; caso este que não pode revelar que 

resolveu, na medida em que estaria desvelando o mistério, o segredo de Lisboa. 

Na verdade, a trama desse volume da 

Trilogia remete ao filme noir A Relíquia 

Macabra (The Falcon Maltese) (1941), baseado 

no romance de Dashiell Hammet, O Falcão 

Maltês. Nele, o detetive particular Sam Spade 

(foto ao lado), que, como característico desse 

gênero de filmes, possui um senso ético e moral 

bastante flexível, é procurado por Mary Aston 

em seu escritório, uma mulher misteriosa que 

funcionará na narrativa como a femme fatale. Na 

trama, que se passa na Califórnia, a mulher o 

contrata para encontrar sua irmã. Começam a se desenrolar eventos estranhos, tendo como 

fundo a busca por uma estatueta de falcão do século XVI de valor incalculável. Ou seja, 

percebemos que o argumento da última parte da Trilogia do Acidente funciona também 

como um pastiche do filme A Relíquia Macabra. 

 Ocorre que, no volume “A Soma de Tudo”, o que parecia novamente ser mais uma 

vez uma oportunidade financeira irrecusável, torna-se uma tarefa muito mais complicada 

do que o imaginado, havendo contornos inesperados que remetem a uma história secreta 

da cidade de Lisboa, como já vínhamos adiantando. Na narrativa, Diomedes se vê 

envolvido em um mistério que envolve uma espécie de seita maçônico-esotérica, 

nomeada como a Ordem dos Templários, que, para guardar o segredo lusitano, chega a 

realizar sacrífios rituais no Oceanário de Lisboa. Mais à frente, acabamos por descobrir 

que Pierino, que vinha sendo procurado pelo detetive, havia sido jogado aos tubarões do 

FIGURA 47: personagem Sam Spade com a estátua do 

Falcão, em cena do filme 



 

 

 

152 

 

Oceanário, após os templários terem descoberto que ele vinha difundido o segredo de 

Lisboa. 

 E é nessa segunda parte de “A Soma de Tudo” que Mutarelli se aproveitou da 

viagem para lançamento de um dos volumes do que viria a ser a Trilogia para tornar a 

própria cidade um personagem de sua narrativa. Ele relembra o processo de criação do 

último volume em uma entrevista para o site Universo HQ: 

 

Isso foi a coisa mais absurda, porque eu tinha que fechar dois álbuns e apareceu 

a viagem, em outubro de 2000. Não podia perder essa oportunidade! Chegando 

lá, Lisboa tem algumas palavras chaves, duas muito fortes: magia e saudade. 

E tem mais algumas como maçonaria, sociedades secretas... Pensei: “dá pra 

amarrar”! A ideia de concluir a trilogia numa aventura em Portugal pintou lá. 

(MUTARELLI, 2001c, n. p.)  

   

O autor, embebido pelo encanto provocado pela cidade, desenha os pontos 

principais da capital, dentre os quais estão a Praça do Comércio, o Oceanário de Lisboa, 

a Igreja dos Jerónimos, o Castelo de São Jorge, a Torre de Ulisses e o Elevador de Santa 

Justa, em traços detalhados.  E acaba sendo a partir dos argumentos literários e 

legendários, absorvidos por Mutarelli acerca do que seria a história “velada” de Lisboa, 

que é desenvolvida a trama de mistérios de “A Soma de Tudo”. Neste volume da Trilogia, 

Diomedes faz a descoberta de que a mulher que aparece nas fotografias de Pierino, ao 

qual ele foi contratado para encontrar, trata-se, na verdade, da alma da cidade de Lisboa. 

Segundo as explicações de Zigmundo Muzzarella (um pastiche do próprio Mutarelli), 

“durante a noite, uma jovem muito bonita entraria na câmara escura [na torre de Ulisses] 

e, sob a luz de uma única vela, espelharia-se por toda a cidade” (MUTARELLI, 2012, 

p.387). Portanto, segundo palavras do alter ego do autor, “essa jovem, como no poema 

de Eugênio de Andrade, seria a personificação de Lisboa. Essa jovem seria a entidade 

Lisboa e graças a sua leveza e ao seu encanto tornaria cidade ainda mais encantadora”. 

(Idem, p.387). 

Além disso, ao relatar sobre suas descobertas ao policial Waldir, seu escudeiro 

desde o segundo volume, “O Rei do ponto”, Diomedes retoma toda uma teoria de um 

passado mítico da cidade, mote que podemos encontrar inclusive em Fernando Pessoa. 

Toda essa narrativa mítica, que remeteria à Antiguidade, inclusive, buscaria dar conta do 

encanto e magia emanados pela característica peculiar de Lisboa confluir em si o que há 

de mais moderno ao mais tradicional, de mesclar todas as características de uma capital 

urbana, com toques provincianos.  
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 Segundo palavras de Ángel Crespo, poeta português, autor do livro Lisboa: Mítica 

e Literária, apresentado pelo alter ego de Mutarelli à Diomedes, os aspectos míticos, 

mágicos e legendários da capital seriam os que teriam dado proveniência a essa aura 

poética que permeia a cidade. Afinal de contas, Lisboa teria sido assentada “na região 

mais mítica e enigmática conhecida pelos antigos ... em uma finisterra além da qual tudo 

era um mistério" (CRESPO Apud MUÑOZ CARROBLES, 2009, p.3, tradução minha). 

Acontece que o autor citado, assim como já havia feito Fernando Pessoa com seu ousado 

projeto no livro Mensagem, busca resgatar um suposto mito fundante da cidade, que 

remeteria a Ulisses, o herói grego personagem com grande proeminência nas duas 

epopeias de Homero. Dessa maneira, assim como Vírgilio, na Eneida, buscou elementos 

na Ilíada, como a queda de Troia e a fuga de Eneias e dos troianos para remontar um mito 

fundante de Roma; assim como também Camões havia se inspirado nos poemas épicos 

para escrever Os Lusíadas, Pessoa, de maneira não pouco ousada, buscou estabelecer 

também um passado mítico da cidade de Lisboa, resgantando mitos lendários de fundação 

da capital lusitana. Nesta versão, dentre outras versões de viagens realizadas por Ulisses 

durante os dez anos que levou para retornar à Ítaca, após a batalha de Troia, haveria uma 

viagem na qual Ulisses teria sido o herói grego civilizador que teria fundado a nação 

lusitana. Segue abaixo o poema em questão de Pessoa: 

 

ULISSES  

 

O mito é o nada que é tudo.  

O mesmo sol que abre os céus  

É um mito brilhante e mudo –  

O corpo morto de Deus,  

Vivo e desnudo.  

 

Este, que aqui aportou,  

Foi por não ser existindo.  

Sem existir nos bastou.  

Por não ter vindo foi vindo  

E nos criou.  

 

Assim a lenda se escorre  

A entrar na realidade,  

E a fecunda-la decorre.  

Em baixo, a vida, metade  

De nada, morre. (PESSOA, F Apud FREITAS, 2016, p.348) 

 

 

Roman Jakobson, ao realizar uma intepretação desse poema, afirma que ele: 

 

proclama o primado e a vitalidade do mito em relação à realidade. Em 

Mensagem esta peça de quinze versos canta Ulisses como o fundador fabuloso 
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de Lisboa e da nação portuguêsa e exalta o caráter puramente imaginário de 

seus feitos; inaugura assim, apesar desta superposição do mito à vida real, a 

História heróica de Portugal, devendo-se notar que ela é seguida de numerosos 

poemas que glorificam os homens mais famosos da nação ao longo dos 

séculos. (JAKOBSON, R. 1970, p. 96) 

 

 

 Ignorando a realidade, e alegando sobre o fato “de que Lisboa e Atenas 

[estariam] quase na mesma latitude”, Pessoa estabelece essa genealogia lusitana 

(PESSOA, F. Apud FREITAS, 2016, p. 341). Dessa maneira, um navegador experiente 

como Ulisses poderia ter se enganado e aportado em terras lusitanas, tentando chegar à 

Atenas. Essa narrativa lendária de fundação não foi uma criação de Pessoa. Na realidade, 

muitos poetas e escritores no séc XVI e XVII já disseminavam tal mito, dentre os quais 

se destaca o poema épico seiscentista Ulisseia ou Lisboa Edificada, de Gabriel Pereira de 

Castro (1636).  

Desse modo, por isso, teríamos o nome da urbe lusitana como sendo Olisipo, em 

princípio, como nos traz Pessoa, também podendo ser nomeada como Ulisseia ou 

Ulissipo; ou seja, nomes atribuídos em clara alusão ao seu suposto fundador. Inclusive, o 

18º capítulo do volume “A Soma de Tudo”, em que acompanhamos essas descobertas 

realizadas pelo detetive Diomedes, leva também o título de Olisipo.  

Em suma, em sua novela gráfica, Mutarelli realiza essa retomada de todo um 

imaginário literário, legendário e mítico, a fim de tentar compreender a dimensão 

encantada da cidade de Lisboa. Nesse processo, retomando uma poesia, já mencionada 

acima, do poeta português Eugênio de Andrade, transpõe em seus quadrinhos a 

personificação da cidade na figura de uma “rapariga”: 

 

Alguém diz com lentidão: 

"Lisboa, sabes..." 

Eu sei. É uma rapariga 

descalça e leve, 

um vento súbito e claro 

nos cabelos, 

algumas rugas finas 

a espreitar-lhe os olhos, 

a solidão aberta 

nos lábios e nos dedos, 

descendo degraus 

e degraus 

e degraus até ao rio. 

Eu sei. E tu, sabias? 

(ANDRADE, Eugênio apud MUTARELLI, 2012, p. 225) 
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Interessante que, mais à frente, quando relata todas essas descobertas a Waldir, o 

detetive Diomedes retoma novamente o enigma do mágico Enigmo, o mote que deu 

princípio à narrativa desde o primeiro volume da Trilogia, em “O dobro de cinco”. 

Segundo sua interpretação, após saber que Enigmo passou seus últimos anos de vida em 

Portugal, vindo a falecer em Sintra, o detetive criou a teoria de que essa imagem projetada 

na cidade, na verdade, seria um mero truque de mágica de Enigmo, com a projeção da 

mulher não passando de uma falsa entidade. Desse modo, não se comprovaria a real 

presença da magia no mundo, ao contrário do pensamento que externa Waldir, tentando 

persuadi-lo. Seu escudeiro tenta argumentar acerca da finalidade dos mágicos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Através de todo essa miscelânia elaborada na Trilogia, o que poderíamos 

interpretar? Ao analisarmos mais detidamente sobre a história, desde que Hermes contacta 

Diomedes para encontrar o mágico Enigmo, até o insight sobre a personificação de Lisboa 

na figura de uma mulher, percebemos que a “verdadeira questão, a verdadeira pergunta é 

se existe ou não existe magia no mundo” (MUTARELLI, 2012, p.396), como bem 

questiona Waldir em determinado momento. Em uma perspectiva desiludida e 

melancólica, o detetive Diomedes prefere pensar que tudo na verdade não passaria de um 

FIGURA 48: cena de “A Soma de Tudo”, p.395 
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mero truque de mágica de Enigmo. Mas acredito que a mensagem final que fica é a de 

que a forma como se dá o reencantamento do mundo passa pela via das grandes narrativas 

míticas e poéticas. O poeta, incapaz de aceitar o mundo tal como ele é, cria, por meio de 

sua linguagem, povoa o mundo com suas mentiras poéticas verídicas, assim como fez 

Fernando Pessoa, em Mensagem. Na verdade, essas mentiras elaboradas no terreno da 

ficção, seja pela via do mito, seja pela via poética, são mentiras que são pensadas para 

dizer a verdade, preenchendo a realidade meramente instrumental, caótica e esvaziada 

com sentidos mais significativos. 

Essa necessidade de o ser humano criar histórias acaba explicando uma das 

perguntas feitas por Diomedes a Waldir sobre “o que leva esses caras que escrevem livros, 

fazem filmes, teatro, ou estátuas... O que os leva a fazer... Outras pessoas... Ficar 

inventado... pessoas. Com tanta gente no mundo” (Ibid, p. 322).  

Essa busca incessante pela recriação da realidade, por intermédio da ficção surge 

em diversas narrativas de Mutarelli, seja pela via das lendas urbanas, seja por meio de 

superstições ou de artes divinatórias. Há, por certo, a característica dos personagens 

buscarem produzir efeitos sem causas aparentes, muito em função dessa necessidade do 

ser humano buscar esse elemento excedente “a-mais” da fantasia, tentando preencher sua 

realidade com uma maior significação.  

Por meio do imaginário, um conjunto de elementos simbólicos que se articulam 

para expressar uma visão de mundo, revalorizando os elementos não estritamente 

racionais da vida, seja por meio de narrativas ou de outras formas de produção simbólica, 

o autor constrói seu texto. Como numa espécie de alquimia, por meio da escolha de certas 

palavras e imagens em um determinado contexto, em uma determinada ordem, é possível 

ao leitor, ao ler as narrativas de ficção, experienciar novas formas de se enxergar o mundo, 

superando as lentes da realidade simbólica consolidada. Dessa maneira, torna-se possível 

lidar com as situações angustiantes do ser, como as angústias das relações humanas e da 

finitude da vida, sem que haja simplesmente a resignação. 
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Capítulo 4 

Fetichismo e perversão em O cheiro do ralo 
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Como já vinhamos trabalhando, desde o escritor francês Charles de Brosses, o 

termo fetiche, dentro do campo teórico, era carregado de preconceitos referentes ao 

“exotismo” de alguns povos da África. Essa conotação pejorativa inerente ao conceito 

provém do encontro colonial dos portugueses com as tribos da Costa Oeste do continente 

africano. Como também já foi apontado, os navegantes portugueses se utilizaram dele 

para se referirem aos objetos fetiches dos povos dessa região. Desse modo, fetichismo, 

desde seu princípio, era um termo preconceituoso que remetia à falta de capacidade de 

abstração e de elaboração conceitual por parte dessas tribos, que, dessa maneira, 

permaneciam na minoridade da humanidade. Pois afinal, através dos objetos-fetiches, 

teriam “um modo de pensar projetivo animado pelo medo e pela ignorância, assim como 

incapacidade de operar com simbolizações e abstrações” (SAFATLE, 2010, p.34). Ou 

seja, estaria pressuposto, nesse pensamento, uma perspectiva em que haveria uma 

superioridade racial dos europeus em relação aos “nativos”. 

No segundo capítulo, mais especificamente, analisamos a literatura de Lourenço 

Mutarelli, focando na ideia de fetichismo da mercadoria em Marx. Nesse sentido, o 

conceito de fetiche está relacionado à exploração do trabalho, e nas suas características 

alienante e espetacularizada da sociedade de mercado. Ou seja, “aquilo que é especular 

sobrepõe-se em nossa atenção àquilo que é subjacente, às condições de sua produção” 

(CASTRO, 2012, p. 149).  Percebemos também a maneira como o fetiche da mercadoria 

é estruturador dos laços sociais e como os personagens dos romances de Mutarelli 

trabalhados aparecem como sintomáticos quanto a esse modo de socialização, tentando 

se desvencilhar desse feitiço abstrato de segunda ordem, buscando preencher o mundo de 

um sentido mais profundo, através do que tratamos como reencantamento do mundo. 

Ainda nesse mesmo capítulo, percebemos a ironia e a forma crítica como o conceito de 

fetiche é subvertido por Marx, sendo empregado justamente para evidenciar uma forma 

de comportamento mágico e pouco racional dentro da própria sociedade contemporânea 

e urbana do capitalismo. Ou seja, identifica-se, dessa forma, que os verdadeiros fetichistas 

seriam o próprios europeus, a partir do escancaramento da irracionalidade em práticas 

comuns do dia-a-dia que até então eram consideradas estritamente racionais  Tanto é 

assim que uma das frases mais famosas e importantes de O Capital de Marx “Eles não 

sabem, mas o fazem”, usada para tratar do desconhecimento ideológico, é parafraseada 

de “Eles não sabem o que veem” de De Brosses, referindo-se aos ditos “primitivos” (DE 

BROSSES apud SAFATLE, 2010, p.36). 
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Algo semelhante ao procedimento de Marx também foi empregado pela análise 

freudiana, para dar conta da complexidade das relações humanas, desmistificando 

reducionismos supostamente científicos, que lançavam mão de pseudociências nas quais 

as questões de raça e descendência genética explicariam diferenças. 

Em suma, tanto na teoria de Freud sobre o fetiche, como na teoria do fetichismo da 

mercadoria em Marx, “o fetichismo deixa de ser uma peça de justificativa de uma teoria 

do progresso histórico aplicado à ontogênese do indivíduo para voltar-se contra o próprio 

contexto teórico que o gerou” (SAFATLE, 2010, p.46). Ou seja, existem aproximações 

entre as noções marxista e freudiana de fetiche, algo que seria melhor elaborado com os 

pós-freudianos, sendo esta relação muito relevante para uma abordagem que busca 

articular psicanálise e teoria social. E, na verdade, como ponto comum a todas as 

abordagens que analisam o conceito de fetiche, há essa perspectiva de redução da 

alteridade do mundo das coisas e das pessoas, havendo a colonização do outro, com sua 

posterior redução à condição de objeto. Restando, dessa forma, que o Outro se torne um 

mero suporte de uma imagem fantasmática, deixando de ser um Eu, com todas suas 

peculiaridades. Em verdade, tanto Marx quanto Freud, segundo a leitura de Vladimir 

Safatle, têm em comum o fato de perceberem o fetichismo como um mecanismo capaz 

de produzir ao mesmo tempo encantamento e alienação no interior das formas de vida das 

sociedades modernas supostamente desencantadas.  

Inclusive, é interessante apontar como há uma busca por se deslegitimar ambos 

autores como ultrapassados, com pensamento colonialista, como se fossem totalmente 

restritos aos seus respectivos momentos históricos. Acontece que esses críticos acabam 

por reprimir certos insights bastante relevantes de suas teorias, como é o caso da 

elaboração teórica sobre o fetichismo. Dentro dessa discussão, o debate sobre o fetiche, 

pela via da psicanálise e do marxismo, serve para expor os mecanismos de alienação, seja 

no campo do desejo ou no campo do trabalho. Dessa maneira, evidencia-se como 

processos inconscientes guiam nossas condutas no cotidiano, independentemente de 

nossa vontade imediata racional. Ou seja, suas abordagens no desenvolvimento do 

conceito de fetiche se propõe a justamente subverter uma lógica colonial. 

 Retomando sobre que vínhamos discutindo, temos que o conceito de fetichismo 

remetia a um pensamento análogo ao pensamento infantil, ainda não maturado. Para De 

Brosses, “exacerbar determinados traços físicos ou espirituais de um objeto sexual, ou 

tomar como objeto sexual seres inanimados, seria a característica distintiva do 

fetichismo” (SAROLDI, 2010, p.17).  
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 Por sua vez, quando o termo havia sido incorporado na psicologia, mais 

especificamente nos estudos das perversões, em 1887, por Alfred Binet (1857 – 1911), 

este buscava explicar as formas de investimento libidinal nos objetos inanimados e partes 

do corpo. Binet assim incorporou o fetichismo sob uma perspectiva médico-científica, 

possibilitando uma análise clínico-psicológica da perversão sexual. Nessa abordagem, os 

fetichistas, dentro da regressão infantil promovida pelo fetiche, assim como os povos 

primitivos e como as crianças, estariam na minoridade para o esclarecimento iluminista, 

permanecendo em um estágio não maturado e pouco desenvolvido de evolução. Segundo 

Safatle, dentro da visão da época, seria como se “o fetichismo fosse “a África no sujeito” 

e os perversos, “selvagens entre os europeus” (SAFATLE, 2010, p. 23). 

 Em princípio, Freud também foi formado dentro dos pressupostos científicos da 

época que consideravam o fetichismo do ponto de vista da sexualidade como uma espécie 

de desvio em relação à norma sexual, havendo uma perspectiva patologizante e 

moralizante em princípio. Na verdade, seus textos iniciais não se distanciavam muito do 

pensamento de Binet e dos tratados de psicopatia social do período, além de reproduzir, 

como fez em seu livro Totem e Tabu, a perspectiva de que existiriam povos primitivos ou 

selvagens. Ou seja, apesar de toda a vanguarda do pensamento de Freud, este não escapou 

do fato de também ser um homem de seu tempo, compartilhando pensamentos correntes 

de seu período histórico. 

O estudo da perversão, sendo o fetichismo uma das perversões, em primeiro 

momento, nos finais do século XIX, tinha uma perspectiva extremamente moralista e 

normativa, o que faz com que até hoje seja difícil abordar sobre o tema devido à violência 

intrínseca presente no conceito. Nesse contexto temporal, sexualidade seria sinônimo de 

reprodução, quase como um imperativo natural ou transcendente, tema que, inclusive, 

faz-se presente em um esforço anacrônico reacionário de forças políticas em nosso 

contexto atual. Dentro desse critério, surgiriam os desvios, aberrações, degenerações em 

relação ao que se consideraria normal, ou seja, uma heteronormatividade com fins 

reprodutivos. As perversões aparecem, nesse contexto, com status de doenças. Um 

exemplo claro desse estatuto seria o fato da palavra homossexualidade ter sido criada para 

designar um tipo de enfermidade. Devido a isso, inclusive, existe uma rejeição enorme 

entre os homoafetivos com relação a essa palavra, carregada historicamente de um juízo 

moral bastante violento. 

É importante também notar que a perversão vinha muitas vezes associada à 

animalidade ou à bestialidade, que estariam ainda presentes em certos indivíduos 
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considerados anormais. Quanto a isso, é mister evidenciar o fato de a perversão ser uma 

característica estritamente humana. Segundo Roudinesco: 

 

jamais nenhuma sexualidade animal se assemelhará à dos homens, pela 

simples razão de que é destituída de qualquer linguagem simbólica complexa 

e, logo, de toda forma de consciência de si mesmo...  

Nenhuma ciência, com efeito, salvo se for perversa, poderá provar a existência 

de qualquer perversão no reino animal. Os animais não conhecem nem a Lei 

nem a transgressão da Lei, não são fetichistas, nem coprófilos, nem necrófilos, 

nem criminosos, nem sádicos, nem masoquistas, nem voyeuristas, nem 

exibicionistas, nem capazes de sublimação. Não são nem transexuais, nem 

travestis, nem sequer homossexuais, bissexuais ou heterossexuais. A atividade 

sexual animal não responde a nenhuma dessas classificações... 

E tampouco o fato de os animais poderem ser perigosos, agressivos, assassinos, 

cruéis – inclusive quando domesticados – nos autoriza a deduzir que eles 

matam os humanos ou seus semelhantes pelo simples prazer de exterminá-los. 

A crueldade animal não se aparenta à dos homens, uma vez que é instintiva e 

nunca assimilável a um gozo qualquer da crueldade. (ROUDINESCO, 2008, 

p.176-177) 

 

 

 Trazendo para o movimento do personagem O Agente de O natimorto e do menino 

da carta de baralho de Mundo Pet, percebemos que ocorreriam procedimentos similares 

às formas elementares de culto dos ditos primitivos e, como associado na teoria da 

sexualidade, às formas de desvios relacionadas ao que se considerava de uma sexualidade 

normal. Dentro dessa linha de raciocínio:  

 

se o fetichismo religioso consistiria na adoração de objetos inanimados e 

naturais pretensamente dotados de poderes sobrenaturais, no culto de nossos 

doentes a adoração religiosa foi substituída pelo apetite sexual. Nesse contexto, 

o fetichismo aparece como “amor por coisas inertes”, como o investimento 

libidinal em objetos inanimados (peças de vestuário, uniformes) ou em partes 

de representações globais de pessoas (mãos, pés, olhos, cabelos, tranças, cheiro 

ou mesmo traços imateriais de caráter, como severidade, a dureza). Tais objetos 

e partes têm, em comum, a incapacidade de satisfazer aquilo que Binet chama 

de “necessidades genitais”, ou seja, o sexo submetido aos imperativos da 

reprodução. Por isso, eles seriam impróprios para a vida sexual normal. Assim, 

se uma das características maiores do fetichismo desde De Brosses era a 

impossibilidade de se “passar dos objetos sensíveis aos conhecimentos 

abstratos”, algo de semelhante ocorria aqui, já que o perverso fetichista seria 

incapaz de passar do objeto à função, ou seja, do investimento nos objetos 

sensíveis e particularidades ao investimento na função global de produção 

sexual. (SAFATLE, 2010, p. 39) 
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Portanto, diferentemente 

do fetichismo religioso, no culto 

dos doentes, “a adoração 

religiosa foi substituída pelo 

apetite sexual” (Ibid, p.39), e 

quando lemos sobre o 

investimento libidinal em objetos 

inanimados e partes do corpo, 

remete-se logo ao personagem de 

O cheiro do ralo, que apresenta 

características bastante atreladas 

ao fetiche no sentido clínico do 

termo, ou seja, de sua forma de estruturação do desejo frente às coisas que compra e ao 

outro. Como exemplo mais claro, cita-se sua fascinação com a bunda, que no filme de 

Heitor Dhalia fica evidente pela cena inicial com uma tomada exclusiva em close-up 

desse objeto-fetiche.  

Na verdade, assim como no personagem de “Meu primeiro amor” do Mundo Pet, 

em que o garoto tem uma fixação pela carta da mulher do baralho, em O cheiro do ralo, 

esse monopólio de uma das partes é condensado, principalmente em seu Rosebud, a bunda 

da garçonete. Segundo Safatle: 

 

Binet pode fornecer duas características maiores da perversão fetichista: a 

abstração, compreendida aqui, de maneira bastante peculiar, como ato de 

abstrair-se da “totalidade da pessoa” a fim de se fixar em um traço isolado ou 

em um objeto que lhe seja contíguo; e a exageração (ou a sobrevalorização), já 

que os fetichistas procurariam “tudo o que pode aumentar o volume físico ou 

a importância do objeto material que eles adoram”. Há claramente, nessas duas 

características, o que poderíamos chamar de “autonomização dos meios em 

relação aos fins” (SAFATLE, 2010, p. 40) 

 

 

Como característico do fetichista, teríamos a escolha de um objeto ou parte do 

corpo sobrevalorizada, como ocorre com a bunda. E, nesse processo, há uma 

desvalorização do todo pela parte. No caso do personagem de O cheiro do ralo, 

percebemos que ele considera que a garçonete, portadora da bunda, tem uma cara 

melancólica, além de muitas vezes fazer troça dos interesses simplistas dela, como, por 

exemplo, faz do seu gosto pela Revista dos Astros - dessas que encontramos nas gôndolas 

FIGURA 49: filmagem da cena do início do filme O cheiro do ralo 
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de mercado ou em jornaleiros de cada esquina. Ou seja, o personagem não sente atração 

intelectual, ou encontra afinidades com essa pessoa enquanto sujeito, um Eu. Sua atração 

por essa mulher somente funciona enquanto ela atenda aos imperativos de sua fantasia 

fetichista. Inclusive, quando a garçonete é substituída por uma outra, ocorre uma cena 

com grande carga de comicidade. Na medida em que a moça não o reconhece, ele vai 

insistindo, até pedir que ela se vire para que possa olhar o objeto que lhe desperta desejo: 

 

Ela olha para minha cara. Parece que nunca me viu. 

O senhor se parece com aquele cara do comercial do Bombril. 

Você não está lembrando de mim, ou o quê?! 

Eu te conheço? 

Se ela está fingindo, finge muito bem. 

Sou eu, caramba! 

Não se lembra de mim? 

Desculpa, eu deveria lembrar? 

Talvez ela lembre. 

[...] 

Vira. Ordeno. 

Como? 

Por favor, você poderia se virar? 

E por quê? 

Só pra eu ter certeza. 

Ela vira dá uma volta de trezentos e sessenta e cinco graus. 

Imitando uma modelo de passarela. (MUTARELLI, 2011, p.68-70) 

 

 

Como se percebe, o absurdo de sua fixação com o objeto-fetiche, acaba 

provocando o cômico nesse diálogo. Na verdade, ele mesmo termina por se perguntar se 

realmente não lembrava de seu rosto, e questiona-se que se “tivesse que fazer um retrato 

falado, só poderia descrever o seu cu” (MUTARELLI, 2011, p.70). Em suma, para o 

sujeito fetichista, em sua vida amorosa, o outro não tem muita importância, na medida 

em que o que é realmente importante é que o fetiche esteja presente. Através do 

mecanismo fetichista, “o objeto é subtraído de toda determinação qualitativa capaz de 

servir de suporte de individuação e reduzido à condição de puro suporte de um traço 

genérico sobrevalorizado” (SAFATLE, 2010, p. 54). E é sobre esse mecanismo, sobre 

essa forma de estruturação psíquica que as elaborações freudianas se desenvolveram, 

extrapolando os escritos iniciais acerca da perversão e do fetiche. Como exemplo desses 

traços, podemos ter “uma peça de roupa que deve ser necessariamente usada, um atributo 

físico que deve ser necessariamente ressaltado” (Ibid, p. 54).  No caso do personagem, 

quando a garçonete usa uma calça de lycra, ele exclama: 
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Puta que pariu. 

Ela quase rasga. A lycra entra com tudo no rego. Desenha cada 

detalhe. Sem que eu possa conter, com a outra mão aperto o pau. Ela volta 

sorrindo. Acho que sabe o que tem. […] 

Ela vira. Dessa vez ela empina ainda mais o rabo. Aperto bem forte o 

pau. Nisso ela vira o rosto e vem em minha direção. Me flagra. Minha cara não 

pôde esconder. Ela solta um sorriso. Meu pau quase não cabe nas calças. Ela 

finge que a lata escapa. Põe a mão na cabeça como se praguejasse, mas aí ela 

se curva pra valer. Puta que Pariu! Puta que Pariu! 

Ela volta e fala baixinho: O quê que o danadinho estava olhando?  

Você. Esse teu corpo. É perfeita. Você é um sonho. O paraíso é você. 

Essa tua bunda é demais.  

Ah! Só a bunda?  

Não. Você todinha. […] Rebola bem devagarzinho. Juro, meu coração 

quase pára. 

Hoje eu largo às dez. Hoje é sexta-feira. Ela diz. 

Porque você não me pega pra gente tomar uma cervejinha?  

Mas não aqui, num outro lugar.  

Não posso. Escapa. É que não pode ser assim. Penso. Se começar 

dessa forma, ela virá com cobranças. E eu prefiro pagar pra ver.  

Eu não quero casar com tua bunda.  

Eu quero comprá-la pra mim. Penso. [...] Me traz mais um 

refrigerante.  

Agorinha mesmo! Ela vai.  

Puta olho da sorte.  

Com a mão no pau faço um vai-e-vem. […] A bunda empina até não 

poder mais. 

Ejaculo com força. Até fecho os olhos. § O gemido, procuro conter. 

Tremo de fraqueza. (MUTARELLI, 2011, p.42-44) 

 

 

Percebe-se, nesse trecho, que o ato erótico do personagem é exercido de forma 

totalmente solitária, na medida em que não há participação do Outro enquanto sujeito, 

mas somente enquanto objeto especular para atender as suas fantasias com objetivo de 

encontrar uma satisfação sexual. Esses objetos ou partes serviriam de: 

 

suporte de um atributo projetado por um sujeito, material a ser confirmado a 

uma imagem-modelo libidinalmente investida... o fetiche é o que resta quando 

o um objeto é esvaziado de toda determinação individualizadora. Resta o gozo 

por uma imagem infinitamente reprodutível, impessoal, dessensibilizada. Sem 

essa idealização, não pode haver fetichismo já que não há processo psíquico 

pressuposto pela operação fetichista. (SAFATLE, 2010, p. 54) 

 

 

Reiteradamente, ele pensa “eu não quero casar com a tua bunda”, mas “quero 

comprá-la pra mim” (MUTARELLI, 2011, p.44), quase como que para pendurar como 

um quadro ou um troféu. Para pensarmos melhor sobre essa objetificação feminina, 

atendendo a imperativos da operação fetichista, podemos citar a cena em que sua ex-noiva 

vai procurá-lo, esperançando um possível reatamento. Após o ato sexual, ele 
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simplesmente afirma que ela “nada tem para me dar” (Ibid, p. 22). Característica 

semelhante podemos encontrar em Júnior, no romance A arte de produzir efeito sem 

causa, o qual observa as mulheres que passam pela cidade, rotulando-as dentro de seus 

critérios de “Comia” e “casava”, que seria uma espécie de jogo para afastar o tédio: 

 

num dia de semana. Amparado na parede do metrô, começa um jogo. Cada 

moça ou mulher que passa ele classifica em duas categorias: comia ou casava. 

Naturalmente há aquelas que não se enquadram em nenhuma das opções. 

Comia. Comia. Casava. Comia. Comia. Comia. Nenhuma das alternativas. 

Comia. Comia. Comia. Casava. Mandava pra forca. Comia. Comia. Comia... 

(MUTARELLI, 2008, p. 22) 

 

 

É notório que todos os indivíduos, em maior ou menor grau, possuem 

características fetichistas, nas quais há uma fixação em detalhes em detrimento do todo, 

principalmente quando tratamos da vida amorosa. Pois Freud mesmo diz que o amor 

exige uma “superestimação do objeto sexual, psicologicamente necessária, que 

inevitavelmente extravasa para tudo que é associado a ele” (FREUD, 2016, p. 46). Seria: 

 

apenas quando a importância do detalhe secundário é “exagerada”, quando a 

parte apaga todo o resto da “pessoa física e moral”, quando a parte advém um 

todo independente, que estaríamos diante de uma patologia fetichista. 

[Segundo Binet] “o amor do pervertido é uma peça de teatro na qual um 

simples figurante avança em direção à cena e toma o lugar do protagonista. 

(SAFATLE, 2010, p.40) 

 

 

 

Além disso, deve-se sempre levar em consideração as diversas ambiguidades e a 

violência que são intrínsecas à sexualidade, não sendo esta somente um terreno inocente, 

em si mesmo, permeado por comportamentos gentis de ambas as partes. Em verdade, o 

ato sexual vem permeado de ficções, fantasias, ambiguidades, sendo ditado também por 

relações de poder. De certa maneira, a perversão é inerente mesmo às relações sexuais 

tratadas como normais, seja pela via de conversas obscenas, pela utilização de alguma 

peça de vestuário, ou, de modo mais brutal, por meio de práticas sadomasoquistas, por 

exemplo. Segundo Zizek:  

 

Há algo constitutivamente podre no reino do sexo: a sexualidade humana é em 

si mesma pervertida, exposta a inversões sadomasoquistas e, especificamente, 

à mistura de realidade e fantasia. Mesmo quando estou a sós com meu parceiro 

ou minha parceira, minha interação com ele/ela é inextricavelmente interligada 

às minhas fantasias. Isto é, toda interação sexual é potencialmente estruturada 

como uma “masturbação com um parceiro real” – tudo se passa como se eu 
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me valesse do corpo de meu parceiro como um adereço para realizar/encenar 

as minhas fantasias. (ZIZEK, 2020, n.p) 

 

 

Ou seja, a sexualidade humana é, em si mesma, pervertida. Mesmo quando se está 

com um parceiro em ato sexual, diríamos mais padronizado, a relação é estabelecida por 

intermédio da fantasia. Daí que acaba surgindo a frase provocativa de Lacan de que o ato 

sexual não existiria, na medida em que toda relação possui uma estrutura de masturbação 

com o parceiro real, por meio das fantasias que são mobilizadas na ocasião. 

Um exemplo interessante e talvez mais radical sobre essa questão da fantasia 

presente no ato sexual é colocado por Zizek em um de seus ensaios traduzido e publicado 

pelo site da Boitempo, retomando um artigo, do The Guardian, de Eva Wiseman. Nele, a 

autora narra um dos episódios de “The Butterfly Effect”, uma série de podcasts que 

aborda justamente sobre a questão da pornografia nos tempos digitais: 

 

No set de um filme pornográfico, um ator perdeu sua ereção no meio de uma 

cena – para retomá-la, desviou seu olhar da mulher nua que se encontrava 

deitada diante dele, pegou seu celular e deu uma busca no site PornHub. O que 

me pareceu vagamente apocalíptico. (WISEMAN Apud ZIZEK, 2020) 

 

 

Segundo esse exemplo, pode-se depreender algo sintomático sobre como a 

sexualidade se estrutura em nossos dias, requisitando cada vez mais um suplemento 

virtual ou fantasiado. Não há, dessa maneira, uma bipartição entre a realidade física e as 

fantasias como algo à parte. Nesse caso específico do ator, segundo Zizek, há a busca de 

um suporte fantasmático para que ele possa continuar com sua performance. Para o 

filósofo esloveno, o ator pornô realizou tal ato porque “não se encontrava em uma relação 

amorosa pessoal com a atriz – para ele, o corpo de sua companheira de cena era mais um 

robô sexual vivo” (ZIZEK, 2020, n.p). 

Acho importante ressaltar esse caso extremo, citado por Eva Wiseman, na medida 

em que Mutarelli também leva às últimas consequências certos comportamentos 

sintomáticos de nossos tempos, muito semelhante ao que fazem os hiper-realistas.  
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Interessante 

ressaltar também 

que, em textos 

seminais sobre o 

assunto, Freud, 

como em uma nota 

nos Três ensaios, 

acrescentada em 

1910 à seção 

fetichismo, chegou 

a vincular o prazer 

coprofílico de 

cheirar como um dos 

elementos da escolha do fetiche; prazer que desaparece devido à repressão. Não à toa, 

temos diversas cenas em que o personagem do romance em questão encontra-se cheirando 

o cheiro que vem do ralo, inclusive na cena final do filme, quando é alvejado por tiros 

pela viciada. Na realidade: 

 

O cheiro do ralo, neste sentido, também constitui um elemento metonímico na 

cadeia de deslocamentos que o processo fetichista instaura. Este aspecto pode 

ser ilustrado através da fala de um dos personagens, especificamente, o homem 

que queria vender o violino. É ele quem associa o cheiro vindo da privada, do 

ralo, ao próprio Lourenço. Em momento posterior do filme, Lourenço 

rememora a sugestão de articulação entre ele e o cheiro, através do sanduíche 

gorduroso, pouco nutritivo, que ele precisa comer na lanchonete, apenas para 

poder olhar a bunda da moça que lá trabalha. (AZERÊDO, 2010, p.83) 

 

  

 No fundo, a fala do personagem do violino e as tantas falas de seus clientes de que 

ele estaria amarelo servem como uma forma de diagnóstico, apontando para o sintoma, 

que possui um uma estrutura de linguagem, operando de forma metafórica.  A partir 

dessas falas, desde a do homem que foi vender o relógio que havia pertencido ao professor 

Soran, logo no início da narrativa, é colocado, para o personagem, que o cheiro, na 

verdade, poderia vir dele. Algo que ele temia, na medida em que ele não queria que “eles 

[pensassem que] que o cheiro do ralo”, vinha dele (MUTARELI, 2011, p. 19). Essa 

preocupação de sempre avisar a quem entra, em seu escritório, que o cheiro era da fossa, 

do ralinho do banheiro, demonstra uma preocupação neurótica, em sua busca por atender 

ao outro.  

FIGURA 50: imagens do filme O cheiro do ralo de Heitor Dhália 
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 Nesse sentido, acho importante enfatizar que a tese não busca psicanalisar os 

personagens, tratando somente de articular o conhecimento da psicanálise de modo a 

incorporar tal teoria para aplicação em nossa crítica literária da obra de Mutarelli. 

Independente disso, do fato de que não estamos tentando determinar modo de estruturação 

psíquica do personagem, até porque não temos capacitação para tal, é bom deixar claro 

que os mecanismos de defesa psíquica (recalque, recusa, foraclusão), embora estejam 

associados a uma determinada estrutura clínica (neurose, perversão, psicose), não são 

exclusivos dessas estruturas. Desse modo, é possível encontrar traços perversos em 

neuróticos, traços histéricos em perversos e assim por diante.  

Mas, nesse capítulo, como já vínhamos desenvolvendo, tratamos de como o 

personagem do romance tem muitas afinidades com a estrutura clínica da perversão, com 

suas tendências escópicas, sádicas e fetichistas. Essa característica voyeurista é bem 

alegorizada pelo olho que o personagem compra: 

 

Traz um olho de vidro nas mãos. Esse olho já viu de tudo. Ele diz. Esse olho 

tem história. De tudo ele não viu. Penso eu. Não viu a bunda, isso ele não viu. 

Pego o olho. Analiso. É incrível. É perfeito. Injetado. Quero o olho para mim. 

A bunda e o olho. Lembro daquela capa de disco. Acho que era do Tom Zé. A 

bunda e o olho. O olho do cu. (MUTARELLI, 2011, p.36)  

 

 

Desde que ele 

compra o olho de vidro por 

um alto preço, cria a história 

de que seria o olho de seu pai 

Frankenstein perdido na 

guerra, e passa a carregar o 

olho de modo a flagrar cenas 

que o atraiam, como a bunda 

da garçonete. Dessa maneira, 

esse olho acaba 

personificando seu lado 

voyeur, através de sua “pulsão 

escópica, associada ao desejo de 

visão prazerosa” (METZ, 1983, p.429). 

 Ainda dentro da estrutura clínica da perversão, percebemos que o sadismo, por 

sua vez, ocorre o tempo todo, seja no término com sua noiva, seja nas suas negociações 

FIGURA 51: cena na lanchonete, em O cheiro do ralo 
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no escritório, no jogo estabelecido com os seus clientes, na forma como tenta subjugá-

los. O personagem paga valores ínfimos por coisas que possuem valor social e são 

carregadas de afeto, e muitas vezes recusa-se a comprá-las, na medida em que vê o 

desespero do vendedor. Talvez o ápice desse gozo sádico ocorra com a personagem da 

viciada, uma das pessoas que mais haviam sido humilhadas pelo seu modo perverso de 

extrair prazer através da submissão do outro. Ela foi a moça que, não tendo mais o que 

vender, vende sua própria dignidade, ao se despir para que o personagem possa se 

masturbar olhando-a.  

Esse elemento sádico vai muito na direção apontada por Freud quando trata sobre 

a natureza humana. Em sua perspectiva, para que ocorra a civilização, seriam necessários 

os freios que inibissem as pulsões humanas, de modo a que as pessoas não se destruam e 

para que estabeleçam relações em sociedade. Em Mal-estar na civilização, Freud trabalha 

a partir de uma citação atribuída à Thomas Hobbes, em seu livro Leviatã, de que o 

“homem é o lobo do homem”. Através dessa concepção, podemos depreender que se os 

homens ficarem a seu bel prazer, sem o estabelecimento de regras éticas ou morais, eles 

se destruiriam uns aos outros.  Segundo as palavras do pai da psicanálise: 

 

os homens não são criaturas gentis que desejam ser amadas e que, no máximo, 

podem defender-se quando atacadas; pelo contrário, são criaturas entre cujos 

dotes instintivos deve-se levar em conta uma poderosa quota de agressividade. 

Em resultado disso, o seu próximo é, para eles, não apenas um ajudante 

potencial ou um objeto sexual, mas também alguém que os tenta a satisfazer 

sobre ele a sua agressividade, a explorar sua capacidade de trabalho sem 

compensação, utilizá-lo sexualmente sem o seu consentimento, apoderar-se de 

suas posses, humilhá-lo, causar-lhe sofrimento, torturá-lo e matá-lo. Homo 

homini lupus. Quem, em face de toda sua experiência da vida e da história, terá 

coragem de discutir essa asserção? (FREUD, 1974, p. 133). 

 

 

Dentro dessa perspectiva freudiana, que tem muitas aproximações com a visão 

externada na literatura de Mutarelli, não se deveria ter a ingenuidade de pensar que um 

outro modelo de sociedade extirparia esses elementos pulsionais de agressividade e de 

tentativa de dominação sobre o outro. Na verdade, as características perversas do sistema 

econômico capitalista, em seu estágio atual, não são restritas somente a esse modelo de 

organização social. Dessa forma, deve-se ter em conta que há um elemento agressivo que 

faz parte do humano, sempre prestes a se fazer presente na medida em que haja fatores 

que promovam a desinibição para a sua manifestação; sendo que isso acaba ocorrendo 

quando os ideais civilizatórios, imprescindíveis para a constituição de laços de amor na 

coletividade são questionados. Não se pode ignorar também o elemento de gozo 
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proveniente do fato da transgressão dos ideais ou quando esses mesmos ideais são levados 

ao seu extremo, vide experiências históricas que, em princípio, visavam uma 

emancipação humana e a promoção de maior liberdade terem desembocado em pesadelos 

totalitários. 

Seria talvez por isso que os personagens de Mutarelli e o próprio autor não teriam 

tanto otimismo quanto às mudanças a serem promovidas dentro de uma esfera política. O 

fatalismo, tão presente em sua narrativa, é proveniente da percepção de que em maior ou 

menor grau “seríamos monstros”, além de também ser fruto da grande influência da 

metafísica pessimista do filósofo alemão Schopenhauer. Como apontado pelo 

personagem O Agente, em O natimorto, em sua parábola do poço, o monstro “é como 

nós. Todos somos monstros. (MUTARELLI, 2004, p.31). Não à toa, desde os seus 

primeiros romances gráficos, Mutarelli nos apresenta a parte obscura de nós mesmos. Na 

verdade, ao fim da narrativa de O natimorto, o personagem toma para si as histórias que 

atribuía a outros. Dessa maneira, o assassino do cachorro Rex havia sido ele próprio, 

tendo sido ele também o menino que havia caído no poço, e não seu primo. Ao mergulhar 

no abismo, viu o seu reflexo na água, reconhecendo-se: 

 

Você sabe  

o que acontece  

quando fitamos o abismo.  

O tapa-banguela  

assim falou.  

O que ele não disse  

foi que, quando olhamos o abismo,  

nos encontramos.  

Eu  

sou o monstro. (MUTARELLI, 2009, p. 124) 

 

De forma ainda mais brutal, em O natimorto, chega-se ao ápice dessa obscuridade 

da natureza humana, quando fica subentendida a intenção do personagem O Agente de 

praticar o ato de assassinato e posterior canibalismo para ocultação do cadáver. Isso tudo 

ficamos sabendo porque, ao final da narrativa, ocorre um detalhamento do plano de O 

Agente de como irá matar A Voz: 

 

Guardo forças. 

Preciso de muita energia 

para concretizar o meu plano. 

Preciso jejuar. 

 

Está tudo planejado. 

Cuidadosamente planejado. 
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Ela pesa em torno de sessenta quilos no máximo. 

Se eu conseguir comer cinco quilos de carne por dia, 

seis vezes cinco trinta, 

em menos de dez dias 

não sobrará mais nada. 

Será que eu como cinco quilos em um dia? 

Será preciso comer, 

se não a carne estraga 

e vai me dar dor de barriga. 

Vou fazer igual a menina: 

vou comer 

mesmo se não estiver com vontade. 

Vai ver é por isso que a menina tem aquela expressão. 

Vai ver que ela já comeu muitos outros 

antes de ser retratada comendo aquele. (MUTARELLI, 2009, p. 122) 

 

 

Além da morte de A Voz, também planeja futuramente assassinar todos os que, de 

alguma maneira, promoveram algum sofrimento ou humilhação a ele, o que faria dele 

uma espécie de serial killer. Essa sanha assassina seria direcionada inclusive para o 

camareiro com vitiligo do hotel, o que provoca um humor bem mórbido, dentro do que 

seria um relato bárbaro: 

 

E depois dela  

será o Maestro. 

E depois 

o seu filho. 

E depois minha ex. 

E assim seguirei. 

E esse do vitiligo  

também, 

e quem mais cruzar meu caminho. (MUTARELLI, 2009, p. 126) 

 

 

Dentro desse elemento obscuro bastante recorrente nas suas narrativas, nesse 

limiar entre civilização e barbárie, devemos retomar novamente Freud, agora a partir de 

seu texto O futuro de uma ilusão (1927). Nele, o pai da psicanálise, estabelece que 

existiriam três desejos proibidos na sociedade humana. Primeiramente, o desejo 

incestuoso, que permanecerá enquanto fantasia na vida adulta do indivíduo; em segundo 

lugar, a ânsia de matar, sendo permitidas algumas mortes - seja de humanos ou de alguns 

animais, ritualisticamente ou não -, que seriam toleradas dependendo do contexto 

histórico, sendo algo que podemos confirmar a partir de diversos estudos antropológicos. 

E, por último, o canibalismo, ou seja, o ato extremo de se comer o corpo de outro ser 

humano, que também pode ter caráter ritualístico. Sabemos que historicamente existiram 
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povos canibais, principalmente quando falamos de tribos indígenas, estando essa 

característica, em princípio, proscrita em nossas sociedades ocidentais modernas. 

Acontece que, em O nartimorto, como já adiantamos, fica subentendido que ocorrerá o 

assassinato da personagem A Voz, com posterior ato de canibalismo praticado pelo 

personagem O Agente. Algo que ele fará referência ao quadro de Magritte O prazer 

(1927), no qual uma menina, de maneira indiferente – e isso é o que mais o intriga -, 

estando bem vestida e sem aparente fome, dá dentadas em um pássaro, devorando-o. Na 

verdade, o “que mais impressiona é seu olhar distante, perdido, não há raiva ou fome em 

seu olhar. O Agente compara o seu próprio olhar distante ao olhar da menina devoradora 

de pássaros, a menina é a imagem que ele vê no espelho” (SILVA. A. P. R., 2016, p. 16). 

 

Inclusive, é interessante também trazer novamente o painel direito do quadro 

Jardim das delícias de Hieronymus Bosch (pintor bastante apreciado por Mutarelli), 

trabalhado anteriormente, conhecido como Os condenados no Inferno. No livro de 

História da arte da Universidade de Cambridge, na sessão que aborda sobre a arte no 

século XX, há uma relação estabelecida entre Bosch e Magritte. Mesmo separados por 

mais de quatrocentos anos, e sendo Bosch um dos influenciadores e precursores do 

FIGURA 52: quadro O prazer de René Magritte (1927) 

Fonte: https://artrianon.com/2017/03/11/obras-inquietas-24-garota-comendo-passaro-o-

prazer-1927-rene-magritte/ 
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movimento surrealista, percebe-se que “ambos usam símbolos para ilustrar o mesmo 

sentimento de extremo desespero” (LAMBERT, 1981, p.42). A relação que Lambert 

estabelece é do quadro da menina, com a representação do demônio no inferno de Bosch. 

O Satã do quadro: 

 

não tem chifres, nem rabo, nem expressão maligna. Está sentado em um 

“trono”, empurrando os pecadores para dentro de seu bico, e eles são logo 

engolidos. A cabeça de Satã é a cabeça de um pinto de um dia, o que é deveras 

estranho porquanto pensamos num pinto como uma coisa inocente. Esse Satã 

não está sentindo prazer algum em devorar pecadores. Empurra um outro para 

baixo como se realmente não o quisesse. E, como realmente não o quer, nunca 

estará satisfeito. Mostra-se indiferente ao que está fazendo, e isso é o que o 

torna tão medonho. (Ibid, p. 41) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Voltando ao que vínhamos abordando sobre as características perversas do 

personagem, percebemos que o fetiche fica bem evidente no objeto fetiche da bunda, além 

de sua obsessão por objetos, especialmente por próteses, como o olho e a perna mecânica. 

Especificamente, no fetichismo, há, segundo Lacan um “deslocamento metonímico”, na 

FIGURA 53: Satã, de Os condenados no Inferno, de Hieronymus Bosch (1500) 

Fonte: https://www.researchgate.net/figure/Figura-2-Bosch-El-Bosco-O-Jardim-

das-Delicias-Terrenas-C-1500-Detalhe-Museu-do_fig1_286409481 
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medida em que existe a passagem da “pessoa como representação global ao investimento 

libidinal em uma de suas partes ou atributos” (SAFATLE, 2010, p.48).  

No artigo escrito em 1927, intitulado Fetichismo, Freud caracteriza o fetiche como 

substituto do falo da mãe, que o menino em algum momento acreditou existir em sua 

fantasia infantil, não desejando abrir mão dessa crença e, desse modo, não reconhecendo 

a percepção de que as mulheres não teriam o falo17. Por meio do objeto-fetiche ocorreria 

como que uma obturação da noção da falta do falo na mulher para a criança. Dessa forma, 

a simples percepção não demove a crença do monismo fálico. Adviria daí o medo de 

castração e, para fugir dessa angústia, através do mecanismo do desmentido fetichista 

(Verleugnung), que funciona de maneira a lidar com a fantasia de ameaça de castração, 

busca se proteger desse horror, através de um artifício engenhoso que suspende o conflito 

psíquico. 

 É importante ressaltar que o fetichismo por si só não é necessariamente 

patológico, afinal, como já enfatizado, todos somos em determinada medida fetichistas a 

partir, por exemplo, da sobrevalorização amorosa do objeto amado e de tudo a ele 

associado. Segundo Safatle, “os casos patológicos são apenas esses nos quais a aspiração 

à possessão do fetiche ocupa o lugar das exigências de reprodução, suplementando uma 

certa impotência, ou quando o fetiche se destaca de uma pessoa determinada e advém o 

único objeto de interesse sexual” (Ibid, p. 48). Reiterando e especificando de maneira 

mais clara: 

 

Em Fragmentos da análise de um caso de histeria (1905[1974], p. 53), Freud 

pôde dizer que: “Na vida sexual de cada um de nós, ora aqui, ora ali, todos 

transgredimos um pouquinho os estreitos limites do que se considera normal”. 

Assim, originalmente, a perversão está relacionada à sexualidade, pois diz 

respeito a práticas sexuais que extrapolam o objetivo do coito. Nesses casos, o 

orgasmo é obtido através de práticas ou objetos desviantes do normal, sendo 

as perversões o resultado do desenvolvimento da pulsão sexual em zonas 

erógenas distintas dos genitais. (MURIBECA, 2009, p.119) 

 

Existe, portanto, uma linha muito tênue entre o que seria considerado normal e o 

caráter patológico em relação ao fetiche.  O divisor de águas, para Freud, “estaria atrelado 

                                                 
17  É necessário enfatizar o fato de que o falo não é igual ao pênis, mas sim uma representação simbólica. 

Em uma sociedade falocêntrica como a nossa acaba existindo a confusão entre ambos, havendo uma 

associação do falo ao órgão genital. Portanto, mesmo que em alguns momentos das obras de Freud haja 

essa associação literal com o pênis, o conceito extrapola o órgão genital, servindo como um elemento 

metafórico.  
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ao lugar que o objeto fetiche ocupa na economia libidinal do sujeito a partir do valor 

atribuído a ele” (ROSA JR. & POLI, 2012).  

Dentro de uma normalidade, o objeto substituto mantém um grau de relação 

associativa: 

 

A conexão com o normal é fornecida pela superestimação do objeto sexual, 

psicologicamente necessária, que inevitavelmente extravasa para tudo que é 

associado a ele. Portanto, certo grau de fetichismo costuma ser próprio do amor 

normal, especialmente naqueles estágios de enamoramento em que a meta 

sexual normal parece ser inatingível ou ter seu cumprimento impossibilitado. 

(FREUD, 2016, p. 46)   

 

 

O psicopatológico ou o problema surgiria na medida em que o objeto substituto 

ocupa única e exclusivamente o lugar de alvo da pulsão, algo que associamos ao 

personagem do romance O cheiro do ralo. É como se o sujeito estivesse “capturado em 

uma relação especular, não supondo algo para além do objeto. Nesses casos, a fixação 

seria tamanha que implicaria uma espécie de recusa de reconhecimento de um sujeito no 

campo do Outro” (ROSA JR. & POLI, 2012). Isso acaba explicando a desconsideração 

da alteridade dos outros, por parte do protagonista da narrativa.  

Na realidade, o personagem, no romance em questão, carrega em si traços de tipo 

psicológico relativamente ideal dentro do estágio do capitalismo tardio. Podemos 

identificar que se trata de um membro da classe média, até certo ponto bem-sucedido 

financeiramente a partir de práticas pré-capitalistas e (ou) marginais dentro do capitalismo 

(penhora), e que comunga dos valores meritocráticos e do darwinismo social 

disseminados pela ideologia neoliberal dominante. Algo importante a ser ressaltado é que 

se, em princípio, na sociedade capitalista oitocentista, teríamos, segundo Freud, “uma 

sociedade que funcionava sob o imperativo do trabalho e da interdição de todos os 

excessos” (KEHL, 2004, p.74), tendo a neurose como sintoma, no estágio atual: 

 

a situação se alterou; a tecnologia possibilita a produção de um excesso de 

mercadorias com um mínimo de emprego de força de trabalho; o imperativo 

social deslocou-se do eixo renúncia do trabalho, para o da acumulação e do 

consumo. O imperativo do gozo substituiu a interdição do excesso, e embora 

gozar plenamente seja impossível para o ser humano, é este gozo que o 

supereu, reproduzindo os discursos dominantes e os valores em circulação, 

exige dos sujeitos. A perversão, e não a neurose, é o modo dominante, invisível, 

de organização do laço social. (Ibid, p.74) 

 

 

Como fica claro na citação acima, Maria Rita Kehl enxerga que a perversão seria 

a nova forma hegemônica de socialização na sociedade atual, havendo, portanto, uma 
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mudança perceptível na forma estrutural como o sujeito lida com o seu desejo através do 

mecanismo do desmentido fetichista. Ainda, segundo ela, “a norma produtiva/repressiva 

foi sendo substituída pela norma do gozo e do consumo” (KEHL, 2011, p.83). Dessa 

maneira, as pessoas não vivem mais culpadas devido à alta repressão, mas “por não 

conseguirem gozar tanto quanto lhes é exigido” (Ibid, p.83).  

Além disso, percebe-se que se vive em um contexto em que as exigências sempre 

maiores e insaciáveis dessa mesma sociedade exigem do sujeito sempre mais do que ele 

pode suportar psiquicamente, funcionando como fator traumático, gerando, assim, 

sintomas nos indivíduos inseridos dentro dessa cultura. Por exemplo, “a temporalidade 

moderna sacrifica o sujeito aos seus imperativos” (KEHL, 2009, p.126). Afinal, como 

bem trata Zizek18, na esteira de Walter Benjamin, o capitalismo carrega muito de uma 

categoria ética religiosa, na medida em que o ideal capitalista é o de alguém disposto a 

sofrer todas as consequências tanto humanas quanto da natureza somente para o aumento 

nos lucros, na produção, para o capital circular. Dessa forma, a felicidade e o sucesso 

pessoal estariam totalmente atrelados a isso, independente dos custos psíquicos cobrados, 

na medida em que o ideal dessa sociedade é inalcançável. Segundo ele, “o verdadeiro 

capitalista é um pão duro que está disposto a sacrificar tudo pelo seu desejo pervertido” 

(ZIZEK, 2012). 

 Voltando ao interesse único pelo objeto sexual do personagem do romance O cheio 

do ralo, isso fica evidente na busca incessante dele pelo seu Rosebud, seu objeto para 

sempre perdido, que fez a criança experienciar a sensação de completude em determinado 

momento, fazendo com que ela o busque incessantemente pela vida. Na cena final, 

quando a garçonete, no momento desempregada, aceita o trato para exibir a bunda em 

troca de dinheiro, o protagonista encontra-se ansioso, enquanto ela, nervosa e 

envergonhada. Ela tinha pressa, enquanto ele gostaria de seguir o script da sua fantasia 

fetichista. Segue abaixo os trâmites da negociação: 

 

 

Bom. Acho melhor começar de uma vez. 

Se você estiver pronta, tudo bem. 

Só que a gente não combinou nada. Tipo assim, um preço. 

É verdade. Você prefere em cheque ou dinheiro? 

Eu prefiro em dinheiro. O banco encerrou minha conta. 

Tudo bem. Me diz uma coisa: quanto você ganhava no bar? 

Dava três salários mínimos, aproximadamente. Quase quatro. 

Então tá. 

                                                 
18  ZIZEK. The Pervert’s Guide to Ideology. Direção: Sophie Fiennes, 2012. 
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É isso que você pretende pagar? 

Se for, o que você acha? 

Acho que está bom. Afinal, vou ganhar em um dia o que eu levava um mês 

para ganhar. 

Abro a gaveta de baixo. 

Ela ainda olha para o chão 

Você prefere que te pague antes, ou depois? 

O senhor, quer dizer, você é que sabe. 

Eu prefiro pagar antes. 

Tá bom. Eu vou ter que fazer o quê, só mostrar? 

É, só mostrar. Se possível, eu gostaria de poder ficar olhando, por um bom 

tempo. 

Quanto tempo? 

Eu não vou dizer “até cansar”, porque eu nunca me cansaria. Olha, confere. 

Ela põe a mão sobre o peito, enquanto esvazio as três caixas. 

Meu Deus! Quanto dinheiro tem aí? 

Acho que daria um ano de trabalho, se levássemos em conta o salário do bar. 

Isso é só para eu mostrar a bunda, ou o quê? 

Eu estou pagando para ver a sua bunda. Caso queira fazer ou mostrar algo mais, 

que seja de sua livre e espontânea vontade. Deixe a sua consciência mandar. 

Meu Deus! Eu, não posso andar com todo esse dinheiro. 

Se você quiser, eu te levo em casa, ou, se preferir, chamo um táxi e peço que a 

leve. 

Por que você está fazendo isso? Por que você vai pagar dez vezes ou mais do 

que o preço que eu disse que faria? 

Por vários motivos. Principalmente porque você vai realizar um sonho que 

alimento desde o princípio desde o primeiro dia em que a vi. (MUTARELLI, 

2011, p.166-167) 

 

 

 

 

  

 Dentro da perspectiva do gozo sádico, pressupõe-se que “o outro apresente o 

desejo angustiante e conflitual de se ver reduzindo-se à condição de objeto” (SAFATLE, 

FIGURA 54: cena do filme O cheiro do ralo 
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2010, p.80). Isso pode ficar bem caracterizado pela pressa da garçonete e pelo demorar-

se do protagonista, pois afinal, “o sádico goza desse processo temporal, desse movimento 

de passagem do sujeito no objeto, e não apenas do outro totalmente reduzido à condição 

de objeto” (Ibid, p.80). Perceba-se que existe uma diferença de temporalidade entre quem 

reduz e quem é reduzido à condição de objeto, até porque, no processo perverso, revive-

se um passado – diríamos mítico individual - que é reatualizado, por meio da fantasia do 

indivíduo no ato. 

Em determinado momento da narrativa, ocorreu o flerte por parte da garçonete, 

propondo que ambos saíssem após seu expediente para uma cerveja, o que foi 

prontamente recusado pelo protagonista. Segundo ele: 

 

Ela deveria ser diferente. Isso tudo atrapalha os meus planos. Não era para 

acontecer dessa forma. Ela devia ser mais acanhada, mais coitadinha. Aí eu 

pagava. Aí ela me mostrava a bunda meio contrariada. Porque precisava da 

grana. Eu tinha o poder e estava no comando. Ela está quebrando as regras. 

(MUTARELLI, 2011, p. 51)  
 

 

 O personagem, dessa forma, mostra seu desejo de exercer submissão, não podendo 

existir de outro lado um Eu, um outro sujeito, dotado de alteridade e vontade própria. De 

fato, como característico da perversão, enquanto erotização do ódio, a hostilidade é um 

elemento central na realização da fantasia perversa. E esse fato da recusa dele, ao ser 

convidado para uma “cerveja”, pode ser interpretado à luz do preconceito que existe 

socialmente da mulher que toma iniciativa no processo de sedução, como se ela não 

pudesse ser um alguém também dotado de desejos, um Eu. E, além disso, tem-se que 

“marcados pela mercantilização, sendo compelidos a agir com base em uma racionalidade 

instrumentali(zante)”, perde-se a “capacidade engajamento empático” (MENDONÇA, 

2013, p.355). Dessa maneira, logicamente que isso é refletido nas relações interpessoais 

estabelecidas pelo protagonista da narrativa, que se dão de maneira estritamente 

instrumental. 

 Um exemplo claro do uso instrumental do outro enquanto objeto-fetiche pode ser 

identificado em um dos trabalhos realizado pelo psicanalista e psiquiatra Robert Stoller, 

Observando a imaginação erótica. Neste ele, em vez de focar no papel do fetichizador, 

preferiu ouvir o fetiche. Stoller entrevistou a stripper e modelo erótica Olympia. Ao ser 

indagada, ela afirma sobre como se sentia enquanto uma figura arquetípica, pronta a ser 

preenchida de significados pelas pessoas da plateia, em seu trabalho. Em suas palavras: 
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“Sentia-me completamente destacada de meu corpo, sentia-me como uma entidade 

completamente separada dele. Ainda vejo meu corpo como uma ferramenta, como algo a 

ser usado [pelo Outro, diríamos nós]” (STOLLER, Robert Apud SAFATLE, 2010, p. 55). 

 Segundo Karl Krauss, “não há nada mais infeliz sob o Sol do que um fetichista 

que sente saudades de um sapato de mulher e tem que se contentar com uma mulher 

completa” (KRAUSS apud SAFATLE, 2010, p.79). Algo semelhante é bastante evidente 

em nosso personagem, afinal, ele não quer casar com a garçonete; só deseja comprá-la, e 

mais especificamente ainda, deseja comprar somente uma parte, o seu objeto de fetiche. 

Dentro da análise freudiana, o fetichista não se interessaria pela pessoa em si, apenas 

precisando “que o objeto-fetiche se interponha entre ele e a mulher, para defendê-lo da 

angústia de castração e ajudá-lo a sustentar o desejo” (KEHL, 2011, p.70). O personagem, 

dessa forma, não amaria especificamente a bunda, mas “o trabalho perverso de 

transfigurar a mulher em parte destacada de seu corpo ou em objetos que ela porta” 

(SAFATLE, 2010, p.79). O que ocorre é a: 

 

conformação do objeto à imagem mental produzida pelo perverso. Binet chega 

a dizer que o fetichista ama, na verdade, o gênero, e não o objeto particular. O 

objeto particular não é outra coisa do que a ocasião para a projeção de uma 

imagem mental que coloniza o mundo dos objetos do desejo, tal como o 

selvagem fetichista preso a um sistema projetivo de cognição. (Ibid, p.41) 

 

 

 Dando prosseguimento à análise sobre o mecanismo do desmentido, em 1938, 

com seu texto incompleto A cisão do Eu no processo de defesa, Freud estende esse 

mecanismo da Recusa para além do diagnóstico clínico do perverso fetichista. Na 

verdade, segundo essa fase de suas lucubrações, o desmentido poderia ser encontrado em 

todas as formas de subjetivação. Dessa forma, trata-se de um processo de formação 

psíquica corriqueiro, inerente à vida psíquica “normal”, para além de uma caracterização 

patológica. Portanto: 

 

De operador de distinção entre sociedades “primitivas” e formas de vida 

submetidas a princípios modernos de racionalização e desencantamento, o 

conceito passará a servir para designar uma estranha forma de encantamento 

presente no coração de nossas sociedades. (SAFATLE, 2010, p.93) 

 

 

Como já vínhamos trabalhando, a Recusa, ou desmentido (Verleugnung), trata-se 

de um mecanismo em que ocorre a admissão conjuntamente com a não admissão da 
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realidade. Dentro da teoria freudiana, desde seus primeiros textos que abordam sobre o 

tema, essa concepção do desmentido se trata de uma recusa, por parte da criança, em 

aceitar a realidade. Por meio desse mecanismo, ela busca manter a crença na existência 

do falo materno, ou seja, na universalidade do falo, que estaria presente inclusive em 

animais e objetos inanimados, como se estes portassem uma espécie de essência anímica, 

tornando-os capazes de serem objetos de desejo. Na verdade, a questão da Recusa à 

castração materna funciona como valor simbólico para: 

 

[Referir-se] à nossa tentativa de evitar entrar em contato com nossa condição 

de incompletude e de finitude, protegendo-nos contra esta ferida narcísica. 

Neste sentido, a crença na mãe fálica se transforma ao longo da vida, veste-se 

com outras roupagens e persiste em alguma medida no psiquismo, como 

alguma promessa de um campo de não castração, oferecendo algum alívio à 

nossa angústia. (CHREIM, 2019, p.49) 

   

Em suma, a angústia de castração diz respeito a um receio de admitirmos que 

somos sujeitos faltantes e limitados. Esse mecanismo do desmentido também pode ser 

encontrado nas crenças, que segundo o psicanalista Octave Manonni, em seu texto de 

título “Eu sei, mas mesmo assim” de 1969, estaria bem representado na própria frase que 

intitula o ensaio. Ou seja, por meio da Recusa, renega-se a realidade. Dessa maneira, os 

sistemas de crença estão atrelados, seja explicita ou implicitamente ao Verleugnung. 

Por meio do mecanismo da Recusa, portanto, as crenças sobrevivem, na medida 

em que essa defesa busca desmentir uma realidade que é imposta a uma crença 

(MANONNI, 1969). Esse processo pode ser acompanhado em diversos momentos dos 

romances de Mutarelli. Por exemplo, em O natimorto, quando A Voz resolve tomar banho 

após a refeição, O Agente diz que “não se deve tomar banho após as refeições” 

(MUTARELLI, 2009, p. 36). Essa crença anímica supersticiosa teria sido passada a ele 

por sua tia cartomante. Segundo ela, “um amigo fez isso e sua boca entortou” (Ibid, p. 

36). 

Com relação ao sistema de crenças e à necessidade funcional de certa ilusão para 

a manutenção do vínculo social, é interessante que retornemos à Diomedes: Trilogia do 

Acidente. No primeiro volume, é bom que relembremos o motivo inicial que levou 

Hermes (José da Silva) a pagar pelos serviços de Diomedes, na procura do mágico 

Enigmo. O personagem relata ao detetive que seu filho não crê nas pequenas ilusões 

sociais próprias da infância, como no Papai Noel ou no coelho da Páscoa. Por exemplo, 

a crença no Papai Noel diz respeito a uma tradição disseminada com fins de repressão, na 
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medida em que o bom velhinho só daria presentes às crianças que se comportassem. Em 

determinado momento, todos são apresentados à realidade acerca de quem realmente 

presenteia as crianças. No entanto, ao se perpetuar tal costume, ocorre como que se as 

crianças fossem as responsáveis por, de certa forma, “sustentarem socialmente a crença 

dos adultos” (SAFATLE, 2010, p. 106). Em suma, ao se incomodar tanto com a descrença 

desse ritual, em seu filho, Hermes busca mistificar o menino, permitindo assim resgatar 

a confiança em suas crenças infantis, já confrontadas com a realidade da castração, ou 

seja, a da falta. Dessa maneira, por meio do processo de mistificação das crianças, é 

“como se [elas] fossem o verdadeiro fetiche, já que a função real do fetiche é, de certa 

forma, “crer no meu lugar”” (SAFATLE, 2010, p.106). Esse processo, portanto, permite 

que a crença continue viva, socializada e institucionalizada, com isso ocorrendo na 

medida em que o “encantamento fetichista, em vez de um não querer saber, é um saber 

impotente diante da crença” (Ibid, p.107). 
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Considerações finais 
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 A partir da análise das obras de Mutarelli, na chave de leitura das teorizações 

acerca do fetichismo, percebe-se que suas narrativas apontam para o caráter especular e 

fantasmagórico nas relações dentro do contexto atual de sociabilidade vigente em nossa 

sociedade. Na linha do que foi trabalhado entende-se que há uma forma de enfeitiçamento 

própria do modelo de sociedade na qual estamos inseridos, que acaba deslegitimando o 

que, a princípio, havia fundamentado o modelo de constituição das sociedades modernas, 

ou seja, o cálculo racional e instrumental da realidade; fator este que diferenciava as 

sociedades ocidentais de outras formas de sociabilidade estigmatizadas enquanto 

rudimentares ou primitivas. 

 Ocorre que, capturados pela hydra capitalista, que a tudo domina e subjuga ao seu 

ímpeto homogeneizador, somos limitados a viver dentro de tais coordenadas; restando, 

dessa maneira, que cedamos às lentes da ideologia vigente, que moldam e formam nossas 

subjetividades, estabelecendo nossa realidade simbólica.  Portanto, como bem enfatizado 

em O cheiro do ralo, em uma perspectiva fatalista, bem ilustrada na reiterada frase “A 

vida é dura”, resta-nos um sentimento de incapacidade de pensar outras realidades 

possíveis. 

 Em verdade, os trabalhos de Mutarelli, desde suas primeiras graphic novels, 

evidenciam o caráter aprisionador e degradado de uma realidade dura e brutal, em que 

não existiriam espaços para perspectivas utópicas, ou para escapes de um mundo sem 

ilusões que não sejam as do fetiche da mercadoria. A falta de ilusões se coaduna com a 

perspectiva fukuyamista de “fim das narrativas ideológicas” e, também, do fim das 

grandes Utopias. Dessa maneira, para se proteger de tais imperativos sociais de conduta, 

resta somente o isolamento total, como o proposto pelo personagem O Agente, em O 

natimorto; ou a sensação de desconexão com essa realidade e o sentimento melancólico, 

bem aparentes principalmente em O cheiro do ralo e na Trilogia do Acidente; ou quem 

sabe um retorno à casa paterna, como ocorre com Júnior, em A arte de produzir efeito sem 

causa. 

 Como acompanhado durante nosso trabalho, retomando o conceito de fetiche e os 

desenvolvimentos teóricos posteriores à criação dele, tentamos dar conta de um dos 

aspectos mais proeminentes da literatura de Mutarelli: a busca de uma 

retomada/reativação de outras formas de preencher os sentidos da realidade, algo que 

pudesse provocar mudanças nas coordenadas que sustentam a realidade simbólica 

consolidada socialmente. Logicamente que, a partir dessa crítica do autor, não há a 
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intenção de se propor novas formas de estruturação social, ou uma perspectiva 

revolucionária; muito pelo contrário, em suas narrativas e entrevistas não existe em 

nenhum momento a transparência de um projeto nesse sentido. 

 Em vez dessa perspectiva de mudanças sociais trabalhada de maneira mais 

convencional, com intuito de se romper com essas coordenadas, seria necessário fazer a 

retomada e reativação de conhecimentos marginalizados e desqualificados como forma 

de desenfeitiçar esse modo consolidado de socialização. No romance A arte de produzir 

efeito sem causa, por exemplo, encontramos o processo pelo qual Mutarelli formula a 

maioria das suas narrativas. Seus personagens buscam encontrar, nos detalhes mais banais 

do cotidiano, elementos que remetam à magia ou a um pensamento mágico. Júnior, ao 

receber as caixas do Sedex, com recortes de jornais relacionadas a William Burroughs, 

mais especificamente sobre o assassinato da esposa cometido pelo próprio autor norte-

americano, tenta estabelecer alguma relação com o transcendente. Desse modo, busca 

identificar algum sentido mais significativo para sua realidade dura, a partir da crença de 

que os seres humanos podem mover forças ocultas. 

Em O natimorto, assim como ocorre com Júnior e como é padrão nas narrativas 

do autor, temos também um personagem, O Agente, em crise no casamento, em vias de 

término de seu relacionamento de 7 anos, com uma esposa castradora, buscando fugir 

dessa realidade empobrecedora. Dessa forma, propõe a A Voz, cantora que agencia, que 

se tranquem no quarto de hotel para se protegerem da dura realidade. No romance em 

questão, novamente temos a tentativa de se estabelecer alguma conexão com o 

transcendente; por meio de objetos profanos, como uma simples cartela de cigarro, O 

Agente tenta constituir uma relação que extrapole o ordinário, buscando enxergar, nas 

imagens de advertência antifumo, um paralelo com todo um universo ocultista de 

interpretação das cartas de Tarô, enquanto instrumentos mânticos. Na verdade, recorre-se 

à magia seja pela necessidade de se controlar as circunstâncias quando as forças humanas 

ordinárias não dão conta; seja para predições, curas e vidências, proporcionadas pelo 

pensamento mágico. 

 Esse caráter de uma busca por reencantamento do mundo fica ainda mais evidente 

ao nos voltarmos para A Trilogia do Acidente de Diomedes. Nela, de forma mais explícita, 

aparece, em diversos momentos, entre conversas do detetive com o delegado Waldir, a 

questão acerca da presença ou não de magia no mundo, e sobre a necessidade do homem 

pelos personagens e pelas narrativas de ficção. Dentro de um universo extremamente 

desanimador, de uma realidade degradada e da representação de espaços claustrofóbicos, 
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na qual mesmo as crianças, como no caso do filho de Hermes, não mais acreditam nas 

fantasias infantis, há, pelo menos, uma busca por significados que extrapolem o 

meramente mundano. 

Além do questionamento acerca da presença ou não da magia, outro ponto 

presente nos debates entre Diomedes e o policial é a indagação acerca da necessidade da 

ficção, da arte; na medida em que já existiriam mais de 6 bilhões de seres humanos no 

mundo por que alguém, dessa maneira, iria querer criar personagens de ficção? 

Novamente, assim como ocorre na cena final de O cheiro do ralo, em que há o 

levantamento de uma discussão borgiana sobre a representação artística, tratando-se aí 

sobre as fronteiras entre arte e realidade, na Trilogia temos outro questionamento estético, 

que seria o de especular acerca de uma característica humana que perpassa os tempos: o 

porquê da criação literária e da produção de histórias com personagens de ficção. Essa 

discussão acerca do papel da literatura, dos quadrinhos e da arte, de maneira geral, na 

interpretação do mundo, acaba sendo bem sintetizada por Barthes, ao comparar a verdade 

da literatura em contraposição ao da ciência: 

 

A literatura assume muitos saberes. Num romance como Robinson Crusoé, há 

um saber histórico, geográfico, social (colonial), técnico, botânico, 

antropológico (Robinson passa da natureza à cultura). Se, por não sei que 

excesso de socialismo ou de barbárie, todas as nossas disciplinas devessem ser 

expulsas do ensino, exceto uma, é a disciplina literária que deveria ser salva, 

pois todas as ciências estão presentes no monumento literário (...) A literatura 

faz girar os saberes, não fixa, não fetichiza nenhum deles; ela lhes dá um lugar 

indireto, e esse indireto é precioso. Por um lado, ele permite designar saberes 

possíveis – insuspeitos, irrealizados: a literatura trabalha nos interstícios da 

ciência: está sempre atrasada ou adiantada com relação a esta (...). A ciência é 

grosseira, a vida é sutil, e é para corrigir essa distância que a literatura nos 

importa. Por outro lado, o saber que ela mobiliza nunca é inteiro nem 

derradeiro; a literatura não diz que sabe alguma coisa, mas que sabe de alguma 

coisa; ou melhor: que ela sabe algo das coisas (BARTHES, 2008, p. 18-19). 

 

A partir de nosso estudo, busca-se, de fato, interpretar, na obra de Mutarelli, a 

“convivência íntima e indissociável entre encantamento e desencantamento”; ou seja, 

como que “o sujeito moderno mantém em si o ‘dispositivo arcaico’ de sustentar seu mito 

individual apesar de toda descrença, do declínio dos valores transcendentes que parece 

deixá-lo entregue à sua própria sorte” (SAROLDI, 2010, p.18). Coloca-se em 

questionamento, dessa maneira, o próprio processo de extrema racionalização, presente 

na consolidação da modernidade. Na verdade, o que se percebe é que, ao contrário da 

perspectiva colonial e eurocêntrica, que deslegitimava outras culturas enquanto primitivas 

– o que é bem ilustrado na categoria de fetiche - , por meio da análise marxista do fetiche 
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da mercadoria e dos estudos freudianos posteriores acerca da discussão do fetichismo e 

da perversão, abre-se espaço para o rompimento com a hierarquia consolidada 

socialmente.  

Na medida em que se percebe que a ciência falhou em desencantar completamente 

o mundo, preenchendo com uma forma de racionalidade instrumental o Real, deve-se, 

por certo, questioná-la. Não que devamos deslegitimar completamente os avanços 

tecnológicos proporcionados pelo pensamento científico, porém, é necessário realizar 

uma reconciliação com as formas de pensamento relegadas enquanto obscurantistas e 

ultrapassadas, promovendo, assim, mudanças profundas na relação entre ciência, técnica 

e natureza. Até porque se, para as religiões, a magia seria considerada profana; para a 

ciência, trata-se de irracionalidade e loucura. Com o projeto iluminista de dominação da 

natureza tentou-se desencantar o mundo, “revelando seus nexos causais e quantificáveis 

por meio da ciência, e o controlando por meio da tecnologia” (MOCELIM, 2012, p.2).  

Ou seja, dessa forma, considera-se o mundo apenas enquanto coisas que são e acontecem 

- um mundo calculável e previsível.  Porém, um mundo reduzido ao cálculo e previsão é 

um mundo sem mistérios. 

Percebe-se, nas narrativas de Mutarelli, justamente a insuficiência das explicações 

propostas pela ciência clássica tradicional e pelo meramente factual e empírico. Parece, 

inclusive, que seus personagens dão forma a um movimento que enxergamos em nossa 

realidade atual, que é o de grupos que se pautam por discursos totalmente especulativos 

e por teorias da conspiração. Portanto, para dar conta de um contexto extremamente 

multifacetado, em que as pessoas não mais compartilham da mesma realidade simbólica, 

que não se apresenta mais tendo somente um sentido unitário -  organizando-se em nichos 

que comungam de referenciais diversos - , a ciência deve se reformular para lidar com os 

novos tempos. Para evoluir, precisa se livrar de um certo pedantismo e ingenuidade que 

comprometem a seriedade do pensamento acadêmico. Só assim poderá expandir sua 

capacidade de entender certos fenômenos obscuros nessa nova idade das trevas, 

retomando um conceito de James Bridle, citado mais acima. Segundo ele:  

 

estamos, hoje, conectados a vastos repositórios de conhecimento, e ainda assim 

não aprendemos a pensar. Aliás, vale o oposto: aquilo que se pensava para 

iluminar o mundo, na prática, o escurece. A abundância de informação e a 

pluralidade de visões de mundo que hoje nos é acessível através da internet, 

não rendera uma realidade consensual coerente, mas a despertada pela 

insistência fundamentalista em narrativas simplistas, teorias da conspiração e 

política pós-factual. É em torno dessa contradição que gira a nova idade das 
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trevas: uma era na qual o valor que depositamos no conhecimento é aniquilado 

pela abundância desse produto rentável. (BRIDLE, 2019, p.17) 

 

 

Reencantar o mundo, dentro da discussão posta, “seria remagificar a natureza e 

romper com a consideração meramente objetiva e causal do mundo” (MOCELLIM, 2011, 

p.1), a qual concebe natureza e mundo como uma máquina; um pensamento que se paute, 

portanto, enquanto uma crítica ao racionalismo cartesiano, com seu dualismo metafísico, 

que separa o sujeito do mundo exterior. Inclusive, há, em O cheiro do ralo, uma crítica 

de cunho ambientalista extremamente zombeteira, em uma conversa do personagem 

principal do romance com um de seus clientes: 

 

 

- Deus criou o mundo, mas fomos nós quem o tornamos confortável.  

- Humhum  

- Com todas as coisas que agora o mundo pode nos oferecer. Pense nas 

poltronas, macias e aconchegantes.  

- Poltronas é uma coisa confortável mesmo. O senhor tem razão.  

- E nossas roupas? Passa a mão nesse paletó aqui. Passa, pode passar. E 

então, é macio?  

- É. Lisinho, lisinho. - Nós somos o deus do conforto.  

- É, mas a gente encheu o mundo de coisa ruim também.  

- Como assim? Que coisa ruim?  

- Ah, sei lá senhor. O lixo. O lixo, por exemplo.  

- Você não entende?  

- O quê?  

- O lixo é bom.  

- É?  

- O lixo é o troco.  

- É o troco, é?  

- A gente faz o lixo para ocupar os desocupados. Pode ver, o que seria dessa 

gente toda se não existisse o lixo?  

- Eu não sei não senhor.  

- Tem um monte de vagabundo. Tem um monte de gente desocupada. É tudo 

gente que não gosta de conforto.  

- Eles não tomam banho, isso é verdade.  

- É, eles são diferentes de nós.  

- Eles são?  

- Eles não se interessam pelas coisas boas da vida.  

- Não?  

- Não. E é por isso que inventamos o lixo. Para distrair essa gente toda. 

(MUTARELLI, 2002, p. 77-78) 

 

Expondo, de forma satírica, a racionalidade cínica bastante corrente, percebe-se 

quais foram as implicações do desencantamento da natureza, provocado pela 

disseminação das religiões monoteístas e pelo discurso científico. Por meio dessa visão 

de mundo, promove-se a dominação científica e tecnológica da natureza, na medida em 

que o humano não mais pertence a ela. 
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Dessa maneira, em contraposição à magia do feitiço abstrato da sociedade 

moderna, própria do fetichismo da mercadoria, os protagonistas de Mutarelli buscam uma 

magia de primeira ordem, estabelecendo relações preenchidas de um significado para 

além do cotidiano. Por essa via, tentam identificar ligações causais, preenchidas pelas 

ideias de acaso e destino, permitindo que os fenômenos se abram para perspectivas que 

remetam a modos de vida distintos dos consolidados na modernidade. 
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