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Suppose what your faith has said is 

essentially correct. Suppose there is a 

universal mind controlling everything, a 

god willing the behavior of every subatomic 

particle. Well, every particle has an anti-

particle, its mirror image, its negative side. 

Maybe this universal mind resides in the 

mirror image instead of in our universe as 

we wanted to believe. Maybe he's anti-god, 

bringing darkness instead of light. 

(Carpenter – Prince of darkness) 

 

When blackness was a virtue 

The road was full of mud 

I came in from the wilderness 

A creature void of form 

(Dylan – Shelter from the storm) 

 

As heads is tails 



Just call me Lucifer 

(Jagger/Richards – Sympathy for the devil) 

Resumo 

 

“Com as bestas no vale das sombras”: a questão do subterrâneo na obra de Lourenço 

Mutarelli 

 

O presente trabalho tem como proposta geral sondar o universo estético do escritor 

Lourenço Mutarelli e, a partir dessa sondagem, discutir as “questões do subterrâneo” na 

obra desse autor. Tomando como foco a romanesca mutarelliana, buscamos enxergar 

metonimicamente as questões, as problemáticas e a estética de Lourenço Mutarelli. 

Nosso corpus analítico fundamental é o romance O cheiro do ralo, de 2002. Essa obra 

funciona aqui não como elemento exclusivo, mas como elemento centralizador, pedra 

angular de nossa análise, ao redor da qual orbitam as nossas discussões. Desenvolvemos 

uma abordagem triádica para discutir as questões do subterrâneo em Mutarelli: a leitura 

literária – e somente a partir dela –, a reflexão filosófica e a crítica social. Tomamos por 

base, para tanto, além da própria literatura mutarelliana, as perspectivas filosóficas de 

Platão (2011) e Nietzsche (2005); a crítica filosófico-social de Adorno & Horkheimer 

(1985); e ainda as teorias e metodologias de Auerbach (2011) e Candido (2006). Num 

primeiro momento, ancorados pela leitura comparativa de elementos da filosofia 

platônica – com ênfase na “alegoria da caverna” – e do que aqui denominamos de 

“alegoria mutarelliana do poço”, discutimos o conceito e as simbologias do subterrâneo: 

as sombras, os ecos e anti-razão. Esse conceito é, posteriormente, utilizado como chave 

de análise da obra de Lourenço Mutarelli. Em seguida, voltamo-nos ao comentário 

sobre a construção formal da linguagem, os elementos narrativos e as discussões 

temáticas da prosa desse autor. Por fim, nossa crítica se alça ao nível da discussão das 

representações da realidade. Passamos então a comentar a crítica da realidade 

desenvolvida na obra romanesca de Lourenço Mutarelli através das questões do 

subterrâneo. 

 

Palavras-chave: Lourenço Mutarelli. Subterrâneo. Forma literária. Representações da 

realidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 

“With the beasts in the valley of the shadows”: the issues of the underground in the 

work of Lourenço Mutarelli 

 

The present work has as general proposal to examine the aesthetic universe of the writer 

Lourenço Mutarelli and, from this examination, to discuss the “issues of the 

underground” in the work of this author. Focusing on the mutarellian romanesque, we 

seek to see metonymically the issues, problems and aesthetics of Lourenço Mutarelli. 

Our fundamental analytical corpus is the novel O cheiro do ralo, from 2002. This work 

works here not as an exclusive element, but as a centralizing element, cornerstone of our 

analysis, around which orbit our discussions. We have developed a triadic approach to 

discuss issues of the underground in Mutarelli: literary reading – and only from it –, 

philosophical reflection and social criticism. To do this, we take as a basis, besides the 

mutarellian literature itself, the philosophical perspectives of Plato (2011) and Nietzsche 

(2005); the philosophical-social critique of Adorno & Horkheimer (1985); and the 

theories and methodologies of Auerbach (2011) and Candido (2006). At first, anchored 

by the comparative reading of elements of platonic philosophy – with emphasis on the 

“allegory of the cave” – and what we refer to as the “mutarellian allegory of the pit”, we 

discuss the concept and symbologies of the underground: shadows, echoes and anti-

reason. This concept is later used as a key analysis of the work of Lourenço Mutarelli. 

Next, we turn to the commentary on the formal construction of language, the narrative 

elements and the thematic discussions of the prose of this author. Finally, our critique is 

raised at the level of the discussion of representations of reality. We then commented on 

the criticism of the reality developed in the romanesque work of Lourenço Mutarelli 

through the issues of the underground. 

 

Key-words: Lourenço Mutarelli. Underground. Literary form. Representations of 

reality. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 É preciso silenciar a voz do demônio: o Outro e a obra 

 

Lourenço Mutarelli Júnior (1964) – que assina sua obra simplesmente como 

Lourenço Mutarelli – é um artista multifacetado. Como quadrinista autoral, começou 

sua carreira por volta do ano de 1986, depois de ter concluído o curso de Educação 

Artística da Faculdade de Belas Artes de São Paulo. Sua produção nessa área se 

estendeu por vinte anos – até ter uma parada, premeditada e, como se veria depois, 

temporária, em 2006 – e pode hoje ser arranjada em diferentes fases: as publicações 

alternativas (conhecidas popularmente no Brasil como fanzines), com um ar mais 

cômico, na década de 1980; os álbuns de temas estranhos, intimistas e melancólicos em 

preto e branco; as histórias experimentais e em cores; a “trilogia em quatro partes”, que 

conta uma distorcida história detetivesca; e ainda um último ciclo inconcluso, que teria 

sido iniciado com seu último álbum – antes do retorno aos quadrinhos, em 2011 –, A 

caixa de areia ou eu era dois no meu quintal (2006)1. 

Ainda no campo das artes visuais, é digna de menção a sua participação como 

ilustrador para o cinema; especificamente, seu trabalho no filme Nina (2004), de Heitor 

Dhalia2. Nesse filme, a convite do diretor – que futuramente dirigiria O cheiro do ralo 

(2006), adaptação para o cinema do romance mutarelliano de mesmo nome –, Mutarelli 

desenvolve os desenhos animados que representam os delírios e sonhos da personagem 

principal da narrativa, vivida pela atriz Guta Stresser. Delírios e sonhos, ou melhor, 

pesadelos: nada mais mutarelliano. 

 Depois de abandonar os quadrinhos, em meados da primeira década dos anos 

2000, Mutarelli passou a se dedicar e a exercitar sua escrita estética através do texto em 

prosa. Surgiram, então, nos anos seguintes, sete romances de autoria sua, e ainda um 

livro de peças reunidas. Por volta de 2010, como já dissemos, o autor retoma sua 

produção quadrinesca, publicando a sua HQ Quando meu pai se encontrou com o ET 

                                                             
1A definição das fases do quadrinho mutarelliano – com exceção da menção à retomada quadrinesca de 

2011 – foi tomada de empréstimo do trabalho Considerações sobre sociedade e tecnologia a partir da 

poética e linguagem dos quadrinhos de Lourenço Mutarelli no período de 1988 a 2006, de Liber Eugenio 

Paz (2008). Essa definição retoma e expande, segundo o próprio Paz, a delimitada no trabalho Os 

quadrinhos autorais como meio de cultura e informação, publicado em 2004por Lucimar Mutarelli. 
2Não nos remeteremos à participação do autor como ator em alguns filmes (O cheiro do ralo e O 

natimorto, por exemplo), pois nos interessa nesse momento somente sua produção em termos de 

narrativa. 
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fazia um dia quente (2011). É válido mencionar ainda dois títulos mutarellianos que 

mesclaram, de modo verdadeiramente experimental e quase inclassificável, suas 

habilidades de ilustrador, quadrinista e narrador: a publicação da coletânea Os 

Sketchbooks de Lourenço Mutarelli, que copila alguns dos livros de rascunho do autor 

em edição fac-similar (Editora POP); e a sua participação no projeto “Cidades 

Ilustradas”, através de um álbum que mostra sua visão sobre Manaus (2013). São essas 

as obras de Mutarelli publicadas até então. 

 Quadrinista, ilustrador, dramaturgo e romancista: um artista multifacetado, 

portanto. Como anunciado no primeiro parágrafo, é partindo dessa percepção essencial 

que começamos a desenvolver nossa apreciação da obra desse autor. 

Apresentaremos abaixo, a título de ilustração, um quadro que detalha a produção 

de Lourenço Mutarelli, organizada cronologicamente. Ressalte-se que somente estão 

inclusas nesse quadro as obras autorais (não sendo mencionados seus trabalhos como 

ilustrador dos estúdios Maurício de Sousa ou de revistas de RPG, por exemplo) e 

publicadas em álbuns ou livros dentro do mercado editorial tradicional (não nos 

remetendo, portanto, aos fanzines). Do mesmo modo, também só fazemos referência às 

datas das primeiras edições desses textos, marcando, assim, seu desenvolvimento 

cronológico. 

 

Nº Título Gênero Ano Editora 

01. Transubstanciação HQ 1991 Dealer 

02. Desgraçados HQ 1993 Vidente 

03. Eu te amo Lucimar HQ 1994 Vortex 

04. A confluência da forquilha HQ 1997 Lilás 

05. Seqüelas HQ 1998 Devir 

06. O dobro de cinco HQ 1999 Devir 

07. O rei do ponto HQ 2000 Devir 

08. A soma de tudo – parte I HQ 2001 Devir 

09. A soma de tudo – parte II HQ 2002 Devir 

10. O cheiro do ralo Romance 2002 Devir 

11. Mundo Pet HQ 2004 Devir 

12. O natimorto Romance 2004 DBA 
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13. Jesus Kid Romance 2004 Devir 

14. A caixa de areia ou eu era dois no meu 

quintal 

HQ 2006 Devir 

15. O teatro das sombras Teatro 2007 Devir 

16. A arte de produzir efeito sem causa Romance 2008 Companhia das 

Letras 

17. Miguel e os demônios Romance 2009 Companhia das 

Letras 

18. Nada me faltará Romance 2010 Companhia das 

Letras 

19. Quando meu pai se encontrou com o 

ET fazia um dia quente 

HQ 2011 Quadrinhos na 

CIA. 

20. Os sketchbooks de Lourenço Mutarelli Caixa com 

Sketchbooks 

2012 Gráficos Burti 

21. Manaus HQ 2013 Casa 21; 

Zarabatana 

22. O grifo de Abdera Romance 2015 Companhia das 

Letras 

23 Livro IV ou o filho mais velho de Deus Romances 2018 Companhia das 

Letras 

 

 Vinte e três obras em vinte e sete anos: quase que um volume publicado por ano 

sob o nome de Lourenço Mutarelli – considerando-se os períodos em que não publicou 

efetivamente nenhum título (1992, 1995, 1996) em contraposição a outros nos quais 

foram publicadas duas ou três obras (2002 e 2004). Vê-se, então, que esse autor, além 

de ser multifacetado e variado em sua produção, é também bastante prolífico. Uma obra 

tão notável, experimental e, em certo sentido, presente no horizonte literário nacional 

não poderia passar em branco. E, de fato, nunca passou. A fortuna crítica, as premiações 

(sendo as principais os prêmios: Angelo Agostini, HQ MIX e Portugal Telecom) e o 

reconhecimento nacional e internacional dessa obra atestam sua relevância e valor 

artístico. 

 A cada novo projeto, Mutarelli se reinventa enquanto artista, seja pela 

modificação da própria linguagem ou forma essencial do seu trabalho – do quadrinho à 
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prosa e ao texto dramático –, seja através de experimentações e reinvenções dentro de 

um mesmo gênero – da narrativa psicológica/psicótica de O cheiro do ralo ao romance 

constituído exclusivamente de diálogos, em Nada me faltará. Algo permanece nesse 

processo, é evidente, até pela própria reminiscência da voz característica do artista, mas 

é a mutabilidade que marca e define essa obra. Cada novo volume vem carregado de 

uma série de inovadoras características composicionais; cada romance enseja em si um 

embrião de originalidade e estranhamento. Transitando entre artes, movendo-se por 

linguagens, Mutarelli tem a capacidade de combinar as várias técnicas composicionais, 

formais e linguísticas que lhe são conhecidas, reinventando-as, reformulando-as, 

mantendo-se, assim, num nível sempre movediço de invenção estética. Sua obra – toda 

ela – é uma grande biblioteca de volumes díspares. 

No entanto, apesar dessa natureza variável, heterogênea e sempre experimental 

da linguagem estética mutarelliana, a obra desse autor parece sempre carregar consigo 

uma série de temas e imagens recorrentes, problemáticas e questões que, de um modo 

ou de outro – a partir de uma linguagem ou de outra –, sempre estão sendo retomadas, o 

que acaba por atribuir certo caráter de unicidade, espécie de coluna vertebral, à estética 

mutarelliana. Existe, portanto, um tom perceptível de convergência nesse universo 

estético, apesar da sua mutabilidade inerente – o jogo da permanência e da mudança. 

Mais que isso, a partir de um olhar mais apurado, diríamos até que é possível perceber 

certo refinamento das problemáticas que são trabalhadas dentro desse universo estético, 

certo continuum que surge nos quadrinhos e, passando pelas peças, deságua nos 

romances3. 

Sendo assim, abordar toda a vasta produção de Lourenço Mutarelli, 

considerando todas as vertentes estéticas e linguagens artísticas com que ele trabalhou e 

ainda trabalha, parece ser, efetivamente, uma empreitada para toda uma carreira crítica. 

Desse modo, tendo em vista as nossas limitações e as contingências do nosso trabalho, 

um recorte faz-se necessário. A nossa proposta aqui, portanto, passa a ser a de sondar o 

universo estético de Lourenço Mutarelli, mas tomando como enfoque a sua obra 

romanesca. Buscamos enxergar, a partir dessa parcela restrita de sua produção artística, 

uma versão metonímica das questões, problemáticas ou mesmo da estética que engendra 

                                                             
3Frise-se que não estamos pondo em questão aqui a forma estética quadrinesca como sendo artisticamente 

menor ou inferior à forma romanesca em essência; não estamos falando de forma – ou formas – estética 

nesse momento, mas sim do refinamento da abordagem de certas temáticas dentro da obra de um autor 

em específico. 
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a multifacetada obra desse autor. Se não é possível submergir por completo nesse 

momento, então que ao menos possamos nos aprofundar intensamente nesse tópico que 

ora pomos sob o microscópio. 

Especificando ainda mais o nosso enfoque, tomaremos como corpus, dentro 

dessa produção romanesca, o romance, O cheiro do ralo, de 2002, prosa inaugural desse 

autor. Essa obra funcionará não como elemento exclusivo, mas sim como elemento 

centralizador, pedra angular de nossa análise, ao redor da qual orbitarão as nossas 

discussões. Traremos à baila, sempre que possível, seus outros romances – e ainda, em 

alguns momentos específicos, suas produções em quadrinho –, buscando, assim, 

explorar diálogos possíveis e sondar reverberações temáticas e estéticas dentro da 

literatura desse autor. A poética de Lourenço Mutarelli, em sua natureza movente, 

transforma-se sempre, ao mesmo passo que as questões por ela abordadas se refinam. 

Portanto, discutir suas questões, mesmo que a partir de uma leitura centrada em um de 

seus romances, é também uma forma de melhor compreender toda sua obra. Desse 

modo, tomaremos O cheiro do ralo como uma metonímia essencial, espécie de embrião 

fundamental, dessa longa esteira de discussões e problemáticas; buscaremos observar, 

assim, sem ignorar suas nuances movediças, o coração do universo estético e da 

realidade ficcional de Lourenço Mutarelli. 

Fica definido, assim, o nosso objeto de análise. Cabe-nos, ainda, portanto, 

delimitar o tópico que esmiuçaremos dentro desse objeto. E, para tanto, faz-se 

necessária uma primeira aproximação, ainda que introdutória, das questões da literatura 

mutarelliana. 

 

1.2 O subterrâneo e alguns de seus nomes 

 

Quando sondamos a crítica especializada acerca da obra de Lourenço Mutarelli, 

seja ela no âmbito dos quadrinhos ou dos romances, vemos que uma série de questões e 

temas parecem ecoar uns nos outros. “Suas narrativas são povoadas por pessoas 

inacessíveis, distantes, quase como objetos para serem usados [...]. A solidão e a 

incomunicabilidade proporcionam uma equalização entre pessoas e objetos” (PAZ, 

2011, p. 05); “[...] a rubrica das personagens principais de Mutarelli é a vivência de um 

colapso existencial [...]” (ARAÚJO, 2011, p. 69); “estancados os deslocamentos 

horizontais, restam aos protagonistas os verticais, a decadência, cujo sintoma inicial é o 
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aprofundamento da psicopatologia” (Ibidem p. 77); “há algo da ordem do subterrâneo 

[...]. Não se trata, no entanto, de um subsolo de onde se possa extrair um sentido ou algo 

dessa natureza” (SILVA, 2011, p. 38); “a construção narrativa se dá de forma a nos 

levar por seu raciocínio Ilógico. Júnior [protagonista de A arte de produzir efeito sem 

causa] desenvolve um quadro psicótico, acredita em uma realidade criada por ele 

próprio [...]” (PISANI, 2012, p. 29). Para que possamos ver essas questões de maneira 

mais prática, traçaremos abaixo alguns pontos, que servem aqui como primeira 

aproximação sistemática da obra desse autor. 

 Em O cheiro do ralo, primeiro romance e uma das pedras angulares da produção 

mutarelliana, é-nos apresentada a história do dono de uma loja de antiguidades, sujeito 

dotado de uma ironia e de um sarcasmo mordazes, homem de reflexões estranhas e um 

tanto quanto psicótico, que sente um prazer mórbido em humilhar e afugentar seus 

clientes, e que divide suas obsessões entre a bunda de uma garçonete pela qual se 

apaixona – pela bunda, não pela garçonete – e o mau cheiro que exala do ralo e 

impregna o seu ambiente de trabalho. Ao longo do livro, a imagem, o significado do 

ralo vai tomando várias formas para o personagem. Ora ele a associa a óbvia ideia dos 

excrementos, do líquido sujo que sai da privada e se acumula naquele buraco, 

entupindo-o; ora, de maneira um tanto mais simbólica para o leitor, mas não menos 

literal para o homem da loja, ele a relaciona com a noção do inferno, do demônio, o ralo 

como uma espécie de portal dimensional através do qual “o Outro” nos observa de 

baixo. Em meio a acessos neuróticos de poder, episódios sobrenaturais – ou 

esquizofrênicos – e buscas, sentimentalmente mercantilizadas, pelas peças perdidas de 

um “pai Frankenstein”, o protagonista desse romance gira em um parafuso psicológico 

de obsessões, cujo centro primordial sempre volta a ser o ralo. Portanto, vemos que a 

partir d’O cheiro do ralo é possível discutir questões como os limites entre a realidade e 

a loucura, a relação mercantilista que se estabelece entre pessoas e objetos, a própria 

ideia de construir uma vida baseada numa lógica absurda, falsa, e ainda a concepção de 

uma realidade que se volta ao infernal: um olhar para o abismo, para baixo – um olhar 

para o subterrâneo. 

 Pensemos agora acerca do quarto romance do autor, A arte de produzir efeito 

sem causa. Nesse texto iremos nos deparar com uma história que, embora a partir de 

uma trama e de uma experimentação de linguagem distintas das d’O cheiro do ralo, 

retoma algumas das problemáticas apresentadas acima. O texto narra a história de José 
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Lopes Rodrigues Júnior – o Júnior –, um sujeito que, depois de um problema que o leva 

a se separar da esposa e perder o emprego, volta a morar com o pai – o Sênior – e passa 

a viver uma vida de horários vazios e de rotina ausente, melancólica. Essa vida segue 

monótona, até o dia em que Júnior recebe pelo correio um pacote misterioso sem 

remetente, o primeiro de uma série de recados anônimos e perturbadores que acabam se 

tornando uma obsessão para ele. Júnior então entra numa jornada psicológica – e 

linguística – destrutiva, que o leva aos limites da razão e da loucura. Vemos então que 

os temas da obsessão e da decadência da sanidade humana são retomados aqui, agora 

nas imagens dos recados anônimos e de uma espécie de “loucura da desconstrução 

linguística”. Além dessas, a ideia da vida como uma lógica que se desenvolve a partir 

do absurdo ou da ilogicidade já é referida no próprio título da obra. Surgem também 

outras questões importantes para a estética mutarelliana, como, por exemplo, a 

problemática da vida enquanto desconstrução do “real”. 

A título de ilustração, apresentamos a seguir algumas possíveis relações 

transversais e intertextuais na obra mutarelliana; questões que, de certo modo, 

complementam-se e refinam-se ao longo dos anos. 

A realidade como uma criação arbitrária, que tende ao esvaziamento de sentido 

ou a irracionalidade, por exemplo, que tem ares de maior importância e profundidade 

quando abordada através das paranóias linguísticas dos personagens de O cheiro do ralo 

e A arte de produzir efeito sem causa – assim como também na leitura mística do tarô 

recriado nas imagens das carteiras de cigarro em O natimorto (2009) –, é uma 

problemática que já havia sido resvalada na trilogia Diomedes (2012), e que dialoga 

com a questão da memória em Quando meu pai se encontrou com o ET fazia um dia 

quente (2011). Também podemos mencionar as imagens marcantes que se reiteram 

constantemente, transitando dos quadrinhos para as peças e culminando nos romances. 

A imagem do homem que se ausenta do mundo e se refugia num subterrâneo (simbólico 

ou literal); a desconstrução dos mecanismos de criação para a consequente construção 

de novos mecanismos da inutilidade e do esvaziamento; a vida como uma estrutura 

frágil e passível de recriação ficcional; e isso só para citar algumas dessas imagens. 

Toda a obra mutarelliana nos soa, então, como um grande eco de agonias e solidão, o 

giro esquizofrênico e paranóico de um parafuso, cujo eixo primordial é o vazio, 

aprofundando-se cada vez mais em sua irrefreável crise. 
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 Em nossa tese, portanto, partindo da reflexão acerca das problemáticas 

mencionadas acima, e também buscando melhor compreendê-las, iremos sondar e 

discutir o conceito – ora estético, ora filosófico, ora crítico – de “subterrâneo”. Esse 

conceito, embora não seja necessariamente novo na cultura ocidental – de fato, como 

ficará claro mais adiante, ele remonta a tradições fundamentais do pensamento no 

ocidente, como a filosofia platônica e a visão cristã da realidade –, é, certamente, 

relevante e sempre presente. Sob a ótica mutarelliana, ele ganha novas nuances e novas 

interpretações, portando-se sempre, como veremos, numa perspectiva de subversão da 

visão tradicional das instâncias subterrâneas. É, portanto, essa construção específica do 

subterrâneo – nos seus níveis estético e de crítica social – que nos interessa sondar. 

 Eis aqui, então, explicitado o tópico central de nossa investigação crítica. 

A definição desse conceito se dará – necessariamente, como ficou claro – a 

partir da leitura da obra mutarelliana em diálogo com as perspectivas de uma gama de 

outros autores; em especial, alguns nomes pontuais da literatura, da filosofia e da crítica 

social. Através de uma percepção crítica que faz culminar várias áreas do conhecimento 

e das ciências humanas, desenvolveremos uma reflexão que gira em torno do que aqui 

definiremos como a problemática da realidade subterrânea e dos homens subterrâneos. 

 É tempo, portanto, de apresentarmos os principais nomes do nosso arcabouço 

teórico-metodológico, bem como os passos basilares do nosso percurso crítico. 

 

1.3 Aparatos e passos teórico-metodológicos 

 

Nossa abordagem teórico-metodológica propõe um diálogo triádico de 

percepções críticas da realidade: a estético-literária – e somente a partir desta –, a 

filosófica e a social. Acreditamos que essa visão analítica triangular e integrativa, que 

destrincha o objeto de estudo a partir de três focalizações – a um só passo irmãs e 

individualmente distintas –, permitir-nos-á construir uma reflexão mais apurada e densa 

acerca de algumas das problemáticas que constituem e se relacionam com a obra de 

Lourenço Mutarelli e, consequentemente, com a questão do subterrâneo. 

É importante frisar que essa subdivisão metodológica rígida se apresenta assim 

apenas em função de um procedimento didático. Em verdade, o processo de nossa 

leitura crítica se construirá, quase sempre, de modo dialético e integrativo, numa 

constante interconexão entre as percepções literárias, filosóficas e crítico-sociais. 
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A essa altura do nosso texto, já deve estar sugerida a forte presença das teorias 

da crítica integrativa de Antonio Candido acerca do estudo literário; o procedimento 

integrativo é uma das bases fundamentais da nossa metodologia. Temos ainda, na figura 

desse crítico, não simplesmente a visão teórica que apóia e suporta nossa visão crítica, 

mas, acima de tudo, um exemplo de leitura e olhar aguçado na compreensão das 

estruturas linguísticas do texto literário e na subsequente interpretação dessas estruturas 

quando postas em diálogo com as estruturas sociais. Embora Antonio Candido não 

tenha trabalhado efetivamente com o discurso filosófico em sua obra, a aproximação 

que traçamos entre as reflexões filosóficas e as questões literárias e sociais se estrutura a 

partir do mesmo método postulado pelo referido autor. 

Citamos, então, Candido, em Literatura e sociedade: 

 

Hoje sabemos que a integridade da obra não permite adotar nenhuma 
dessas visões dissociadas; e que só a podemos entender fundindo texto 

e contexto numa interpretação dialeticamente íntegra, em que tanto o 

velho ponto de vista que explicava pelos fatores externos, quanto o 
outro, norteado pela convicção de que a estrutura é virtualmente 

independente, se combinam como momentos necessários do processo 

interpretativo. Sabemos ainda que o externo (no caso, o social) 

importa, não como causa, nem como significado, mas como elemento 
que desempenha um certo papel na constituição da estrutura, 

tornando-se, portanto, interno (CANDIDO, 2006, p. 14 grifos nossos). 

 

 As “visões dissociadas”, de que nos fala Antonio Candido, são as ligadas à 

corrente teórica do Formalismo Russo e as que se associam à crítica sociológica da 

literatura. Essas duas perspectivas são, em suas definições mais basilares – ou seja, no 

modo de se aproximar e nos juízos que fazem acerca da literatura –, uma dupla díspar. 

Em razão disso, as duas correntes funcionaram, durante boa parte da história da crítica 

literária, de maneira isolada ou dissociada. E não apenas isso. Poderíamos até mesmo 

classificá-las como posturas fundamentalmente opositivas. Se, por um lado, como 

coloca Antonio Candido, o “velho ponto de vista” sociológico buscava interpretar a 

Literatura a partir dos fatores externos a ela, considerando então como elementos 

centrais de sua reflexão o contexto sócio-histórico de produção da obra, a biografia do 

autor etc.; por outro, a visão formal-estrutural, fundada pelos Formalistas Russos e 

continuada pelo Estruturalismo, negando essa pretensa “Sociologia da Literatura”, 

propunha-se a desenvolver uma leitura imanente do texto literário, tomando a obra 

como uma realidade independente e considerando, para fins interpretativos, apenas o 

que havia de interno à constituição do texto literário. Em certo sentido, o Formalismo 
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Russo surge, na virada do Século XX, como uma forma incisiva e categórica de 

desconstrução das abordagens críticas até então desenvolvidas. 

 Por sua vez, Antonio Candido, ao postular as bases da sua crítica integrativa, fá-

lo sob a ótica de uma correlação – e consequente superação – desse par aparentemente 

dicotômico. É proposto, dessa maneira, que enxerguemos ambas as escolas de teoria 

literária como sendo etapas, momentos ou passos distintos – mas intimamente 

interligados –, que fazem parte ou constituem um só “processo” interpretativo. Desse 

modo, Candido pretende atingir, com sua nova leitura crítica, a “integridade da obra” 

literária, ou seja, considerar o objeto literário em sua totalidade, atendo-se 

necessariamente à natureza própria do discurso da Literatura – na terminologia 

formalista, sua “literariedade” –, mas sem desconsiderar os elementos contextuais que 

orbitam esse universo de linguagem – ou, mais que isso, propondo um movimento 

interpretativo que torna interdependentes essas duas instâncias. 

 A fórmula dessa interdependência pode ser resumida na seguinte máxima: o 

externo se torna interno. 

 Essa assertiva – parafraseada do excerto supracitado – parece representar o salto 

mais fundamental e, ao mesmo tempo, a marca mais inovadora da crítica integrativa de 

Antonio Candido. E a chave dessa inovação se encontra na ideia de que o social 

(externo), diferentemente do que fizeram os críticos sociológicos, não é lido aqui como 

causa ou significado do estético (interno), mas sim como elemento que, desempenhando 

um papel determinado dentro da construção do texto literário, internaliza-se no universo 

estético da obra. A essa transição de um elemento que existe no contexto social e é 

relido, ressignificado, repensado sob a ótica do texto literário, chamamos de salto 

dialético4. Considerando-se a natureza da nossa pesquisa, fica claro então que esse salto 

é uma das questões que mais nos interessam dentro dos aparatos teórico-metodológicos 

desse autor – e a ele nos ateremos como base fundamental. 

 Por sua vez, no que diz respeito aos recortes que utilizamos para nos 

aproximarmos dos textos a serem analisados, um outro crítico nos surge como farol: 

Erich Auerbach. 

 
[...] existe [...] a confiança de que em qualquer fragmento escolhido ao 

acaso, em qualquer instante, no curso da vida está contida e pode ser 

                                                             
4O termo “salto dialético”, aqui reproduzido, é comumente utilizado pelo professor Dr. Andrey Pereira de 

Oliveira em seus cursos e comentários acerca da metodologia crítica de Antonio Candido. 
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representada a substância toda do destino. Confia-se mais nas sínteses, 

que são obtidas mediante o exaurimento de um acontecimento 

quotidiano, do que num tratamento global cronologicamente 
ordenado, que persegue o tema do princípio ao fim, empenhado em 

não deixar de fora nada exteriormente essencial e que salienta 

energicamente as grandes mudanças do destino como se fossem 
articulações do acontecer. Pode-se comparar este procedimento dos 

escritores modernos com o que alguns filólogos modernos que acham 

que da interpretação de algumas poucas passagens de Hamlet, Fedra 

ou Fausto podem-se obter informações mais decisivas sobre 
Shakespeare, Racine e Goethe e sobre suas épocas, do que a partir de 

conferências que tratem sistemática e cronologicamente das suas vidas 

e das suas obras [...] (AUERBACH, 2011, p. 493). 
 

 Erich Auerbach, em sua obra Mimesis, é, como podemos ver na citação acima, 

categórico ao afirmar que: em qualquer fragmento de uma obra literária está contida a 

substância de seu todo. Essa proposta metonímica de aproximação do texto literário se 

projeta enquanto oposição a certa visão mais tradicional, que tenta dar um tratamento 

totalizante e geral à obra de Literatura. Sugere-se, portanto, como princípio teórico, a 

confiança no poder da síntese, na dissecação do fragmento, na obsessão do pouco; é a 

reflexão crítica que parte do excerto, da cena – específica e discutida à exaustão –, ao 

invés de se desenvolver a partir de certa pretensa visão global e completiva da obra. Em 

resumo: trata-se de olhar concentrada e minuciosamente para o micro e, a partir desse 

olhar microscópico, erguer os olhos e vislumbrar mais nitidamente o macro de 

determinado texto. É essa atitude auerbachiana que guiará o movimento e o enfoque do 

nosso olhar crítico, um olhar que se quer minimalista e metonímico. 

 De maneira mais específica agora, passemos aos capítulos da tese. 

 O Capítulo 2 da nossa tese girará em torno de uma série de discussões acerca da 

ideia de subterrâneo, tema central de nossa leitura. Partiremos fundamentalmente de 

uma leitura comparativa, que trará, de um lado, a famosa alegoria da caverna, de Platão, 

e, do outro, uma passagem da obra O Natimorto – que denominaremos de “alegoria do 

poço” – de Lourenço Mutarelli. Buscaremos então, a partir dessa comparação, 

estabelecer as bases conceituais acerca do subterrâneo platônico e mutarelliano; 

conceitos esses que guiarão as análises literária e de crítica social a serem 

desenvolvidas, respectivamente, nos Capítulos 3 e 4 da presente tese. Nossa leitura da 

perspectiva platônica acerca do subterrâneo e do supraterrâneo, além de tomar 

necessariamente o próprio texto de Platão como base, em específico a obra A República 

– de onde é pinçada a alegoria da caverna e as outras questões que a ela se relacionam, 



21 

 

como é o caso da imagem da linha segmentada, das discussões acerca do mundo das 

ideias ou mesmo das noções basilares de metafísica que traremos à baila –, terá como 

fundamento as obras Platão, de Franco Trabattoni (2010), e A ilusão da justiça, de Hans 

Kelsen (1995). Trabattoni nos suportará, em especial, no que diz respeito a uma visão 

mais geral e ampla do pensamento platônico, vislumbrando a obra do renomado filósofo 

grego em sua totalidade; por sua vez, Kelsen será trazido para pensar questões mais 

específicas do platonismo, especialmente as relativas à obra A República. 

 Ainda dentro do escopo do Capítulo 2, outras questões serão levantadas. Tendo 

em vista que centralizaremos o capítulo ao redor de duas alegorias, traremos João 

Adolfo Hansen, com o seu Alegoria (2006), para ajudar a definir a natureza desse tipo 

muito específico de narrativa imagética. Por sua vez, visando dar mais sustentação à 

fundamental noção de subterrâneo que guia a nossa leitura, serão trazidas então à tona 

questões relativas aos conceitos de “catábase” e “anábase” – terminologia da tradição 

grega que indica, respectivamente, a descida e a subida das regiões subterrâneas dos 

infernos – e às simbologias relativas ao “Hades” e ao “Inferno” – os subterrâneos 

mitológicos gregos e cristãos. Essas discussões tomarão por base a obra Dicionário de 

símbolos, de Jean Chevalier e Alain Gheerbrant (1997). 

 O Capítulo 3, por sua vez, constrói-se quase que totalmente sob a perspectiva da 

análise literária. Tratar-se-á de um capítulo dedicado a uma leitura mais imanente do 

romance O cheiro do ralo, no qual as questões relativas à linguagem e às simbologias 

mutarellianas do subterrâneo serão analisadas a fundo. Ecoarão nesse momento, 

portanto, os aparatos teórico-metodológicos de Auerbach e de Antonio Candido, cujos 

espíritos analíticos guiam a nossa leitura crítica do texto literário. É válido frisar que, 

nesse momento, a presença de Auerbach será ainda mais fundamental, uma vez que a 

nossa aproximação do texto mutarelliano se dará a partir de excertos mínimos, cenas 

pinçadas do corpo do texto, que, metonímicas, serão lidas como representantes da obra 

como um todo – proposta essa já comentada e encontrada justamente no Mimesis 

auerbachiano. 

 Além dessa constante presença, em dois momentos específicos, ainda traremos 

duas vozes teóricas para nos amparar na discussão de dois conceitos. Num primeiro 

momento, quando formos discutir a questão da “mecânica dos sonhos” – termo cunhado 

pelo próprio narrador do romance – traremos a perspectiva do psicanalista Sigmund 

Freud acerca da natureza e dos elementos do mundo onírico. Trabalharemos 
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fundamental com a basilar obra acerca desse tema, A interpretação dos sonhos (1990). 

Por sua vez, num segundo momento, quando formos discutir questões relativas à ideia 

de silogismo, trabalharemos com os esclarecedores verbetes homônimos do Dictionary 

of philosophy and religion, de W. L. Reese (1989), e do Dicionário de filosofia, de 

Nicola Abbagnano (2000). 

 Por fim, no Capítulo 4, dando continuidade à aproximação imersiva de O cheiro 

do ralo iniciada no capítulo anterior, mas agora num momento mais específico de salto 

dialético, traremos à baila a perspectiva de três grandes filósofos e críticos sociais: 

Friedrich Nietzsche, de um lado, representando as questões mais filosóficas; e Adorno e 

Horkheimer, do outro, traduzindo suas perspectivas filosóficas para o nível da crítica 

social. A visão do primeiro será aqui trazida dirá respeito, mais especificamente, àquela 

apresentada em sua obra Além do bem e do mal (2005); e as dos outros, por sua vez, é 

aquela sintetizada no texto colaborativo de Dialética do esclarecimento (1985). As 

críticas dessa tríade de teóricos serão postas em diálogo com a perspectiva mutarelliana 

do subterrâneo, que terá sido discutida minuciosamente até aí. Buscaremos, portanto, a 

partir desse diálogo, demonstrar que a crítica mutarelliana da realidade não nasce 

enquanto um grito isolado no horizonte artístico, mas sim que ela ecoa discussões que 

fazem parte do arcabouço de algumas das maiores mentes do mundo moderno ocidental. 

 Frise-se ainda que, para refletir acerca da densa obra do filósofo alemão, 

traremos à baila a visão de um de seus maiores leitores, Gianni Vattimo; em especial, 

focalizaremos na obra Diálogo com Nietzsche (2010).  
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2 O POÇO, A CAVERNA E O INFERNO 

 

2.1 O poço 

 

 Talvez a obra mais prototípica, em se tratando da questão dos subterrâneos nos 

romances mutarellianos, seja a segunda publicação do autor no gênero, O Natimorto, de 

2004. Iniciamos a nossa discussão agora, portanto, a partir de uma passagem pinçada 

dessa estranha narrativa. Partamos desse ponto para traçar, então, a medida de nosso 

círculo: 

 

O Agente – Quando eu era pequeno, quando eu era criança, na 
casa da minha avó tinha um velho poço. 

O Agente – Esse poço estava desativado, por isso o cobriam 

com umas tábuas, um tapume. 
[...] 

[...] o poço ficava coberto. Nós, eu e meus primos, íamos todo 

domingo na casa de minha avó e adorávamos aquele quintal. 

[...] 
O Agente – Um dos meus tios, que por sinal era padeiro, para 

nos proteger e nos manter afastados do poço tentava nos assustar, 

dizendo que ali dentro, ali no fundo, havia um monstro. 
O Agente – E nós, como éramos crianças, acreditávamos. 

O Agente – Um dia meu primo, que hoje é advogado, por 

descuido acabou caindo no fundo do poço. 

A Voz – Meu Deus! E se machucou muito? 
O Agente – Fisicamente, não. 

O Agente – Mas, como estava apavorado e levou algum 

tempo para que o resgatassem, ele ficou muito desesperado. 
O Agente – Por sorte e por azar, ainda havia um pouco de 

água no fundo do poço. 

O Agente – Por sorte, isso amorteceu sua queda. 
O Agente – Mas, ao mesmo tempo, com a luz que entrava no 

buraco e incidia na água, ele acabou vendo o seu próprio reflexo. 

O Agente – Por fim, quando o içaram, eu corri e perguntei a 

ele: “E então, como é o monstro?”. 
O Agente – E a resposta foi: “Ele é como nós. Todos somos 

monstros”. 

[...] 
O Agente – Durante muito tempo, eu realmente acreditei 

nessa história. 

O Agente – Depois eu fui crescendo e descobri o que de fato 
havia se passado ali, no poço. 

O Agente – E, agora, percebi que aquilo que, por equívoco, 

meu primo julgou ser a verdade, é realmente a mais absoluta das 

verdades (MUTARELLI, 2004(c), p. 25-27). 
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 O Natimorto é, em certo sentido, um romance claustrofóbico e misantropo; 

segundo seu próprio subtítulo, é “um musical silencioso”. Ele é a segunda obra da 

romanesca mutarelliana. 

Essencialmente, em O Natimorto é contada a história de duas personagens: O 

Agente e A Voz. O coração da trama narrativa, que constitui uma parcela 

majoritariamente significativa da história, desenvolve-se numa única locação; mais 

especificamente, num único cômodo: um quarto de hotel, no qual esses dois seres, 

recém-conhecidos pessoalmente, passam a conviver e a construir uma relação. Essa 

relação, apesar de se tornar gradativamente mais íntima conforme o decorrer do 

romance, dificilmente poderia ser definida meramente como uma ligação amorosa – ou 

ao menos não num sentido tradicional. É nítida a existência de algum tipo de paixão 

entre as personagens – seja no sentido de luxúria ou desejo, seja no sentido de atração 

emocional entre dois seres –, no entanto, essa construção passional divide o espaço com 

um outro tipo de construção. A convivência dessas personagens é baseada na ideia de 

troca, de partilha – noção essa que, por si, não é incomum ao que normalmente se 

pressupõe das relações amorosas. No entanto, o que acontece nesse caso, mais do que 

uma troca de sentimentos ou mesmo de carinho, é uma espécie de troca de favores, 

algum tipo de simbiose, em que cada um oferece o que há de mais valioso em seu 

inventário de experiências, buscando completar as experiências do outro. O Agente 

partilha suas histórias e teorias, em especial, sua teoria acerca dos novos arcanos do tarô 

presentes nas imagens de advertência nos maços de cigarro, enquanto a Voz lhe retribui 

com o seu dom máximo: a capacidade de emanar o canto mais puro jamais ouvido. 

Frustrado com o que o mundo tem a lhe oferecer, desligado quase que totalmente do 

convívio social – a personagem demonstra certa tendência anti-social latente –, o 

Agente propõe à Voz um estranho pacto: usando de suas economias, eles poderiam 

viver, os dois, isolados naquele quarto por algum tempo, alimentando-se um dos 

talentos do outro, ignorando o terrível mundo que os rodeia. Todo o romance se 

fundamenta, basicamente, nos diálogos dessas personagens acerca dessa e de várias 

outras ideias – ideias que, a princípio, soam fantasiosas e estranhas (apesar de curiosas e 

instigantes) à Voz, mas que, com o tempo e o desenrolar dos fatos, vão se tornando cada 

vez mais atraentes e convincentes para essa personagem. 

 O excerto acima recortado configura, justamente, uma dessas estranhas histórias 

contadas pelo Agente. 
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 Funcionando como uma micro-narrativa interna à própria narrativa do romance, 

recurso que será largamente utilizado por Mutarelli nessa obra, a passagem do poço se 

apresenta sobrecarregada de sentidos simbólicos no subtexto de sua – aparentemente 

escassa de elementos – narrativa. Essa nossa percepção é, inclusive, corroborada pela 

personagem da Voz, que, quando termina de ouvir a história, exclama: “Que esplêndida 

metáfora!” (ibidem, p. 27 grifos nossos). Indo um pouco além do que afirma a 

personagem, optaremos por caracterizar essa passagem não simplesmente como uma 

metáfora, mas como uma alegoria ou narrativa alegórica. Aqui cabe, portanto, um 

desvio no fulcro de nosso discurso, visando definir, de maneira mais clara, esse 

conceito. 

 

2.1.1 Considerações sobre o conceito de alegoria 

 

No verbete acerca da alegoria, contido no seu Dicionário de termos literários, 

Massaud Moisés nos apresenta – de maneira superficial, pela própria natureza do 

verbete – a multiplicidade de sentidos e abordagens já atribuídas a esse conceito. Da 

leitura tradicional grega à perspectiva freudiana, vemos que o elemento alegórico vem 

sendo posto em diálogo com noções como as de metáfora, sátira, ironia, símbolo, mito, 

entre tantas outras. Dois elementos, no entanto, parecem sobressair nas definições 

teóricas apresentadas por Moisés, formulando, assim, uma espécie de essencialidade 

conceitual. Esses elementos são: a carga simbólica da alegoria e a presença de algum 

tipo de construção narrativa. 

Reportemo-nos agora à obra Alegoria, de João Adolfo Hansen – trabalho 

meticuloso e exaustivo acerca do tema homônimo. Segundo o pesquisador, existem pelo 

menos dois tipos fundamentais de alegoria, denominados de alegoria retórica (ou dos 

poetas) e alegoria hermenêutica (ou dos teólogos). Essas duas são caracterizadas, 

respectivamente, como alegoria enquanto expressão – ligada principalmente à 

Antiguidade greco-latina – e alegoria enquanto interpretação – associada ao 

Cristianismo medieval. 

Comparando-as, Hansen as define da seguinte maneira: 

 

Genericamente, a alegoria dos poetas é uma semântica de palavras, 

apenas, ao passo que a dos teólogos é uma “semântica” de realidades 

supostamente reveladas por coisas, homens e acontecimentos 
nomeados por palavras. Por isso, frente a um texto que se supõe 
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alegórico, o leitor tem dupla opção: analisar os procedimentos formais 

que produzem a significação figurada, lendo-a apenas como 

convenção linguística que ornamenta um discurso próprio, ou analisar 
a significação figurada nela pesquisando seu sentido primeiro, tido 

como preexistente nas coisas, nos homens e nos acontecimentos e, 

assim, revelado na alegoria (2007, p. 9 grifos nossos). 

 

Ao definir a alegoria retórica como uma “semântica de palavras”, Hansen sugere 

que, na visão da Antiguidade greco-latina, a alegoria era concebida como um recurso 

linguístico. Trata-se, em essência, de uma “técnica metafórica” (Idem p. 8) usada, na 

construção do discurso, para “representar e personificar abstrações” (Ibidem). 

Retomando Quintiliano, Hansen afirma: 

 

Quintiliano filia a alegoria, como ornamento, à metáfora – no caso, a 
relação é também pensada enquanto extensão: a alegoria é 

quantitativa. Ao passo que a metáfora é tropo de léxico, valendo por 

um termo isolado que substitui [...], a alegoria equivale a um 

enunciado [...] (Ibidem p. 30). 

 

O elemento alegórico daria conta, portanto, de, a partir de uma série de 

metáforas interconectadas e complementares – constituindo uma imagem, uma cena ou 

uma narrativa –, explicar ou demonstrar uma ideia, uma abstração. Atribui-se, assim, 

em certo sentido, uma função ilustrativa ou demonstrativa à alegoria. É Edgar Wind – 

citado por Hansen – quem vai dizer que “se um pensamento é complicado e difícil de 

seguir, necessita de ser vinculado a uma imagem transparente, da qual pode derivar 

certa simplicidade” (Idem p. 26). 

Em última instância, portanto, a alegoria dita dos poetas é um “modo de 

ornamentar discursos” (Ibidem p. 11), é uma forma de dizer, uma maneira específica de 

construir, desenvolver e demonstrar ideias em um texto. Parafraseando Hansen, a 

alegoria é uma maneira de “dizer b para significar a”. 

Por sua vez, a alegoria hermenêutica ou dos teólogos é definida como uma 

“semântica de realidades”. Ela assim se define porque fora originalmente concebida 

como uma “interpretação religiosa de coisas, homens e eventos figurados em textos 

sagrados” (Ibidem p. 8 grifos nossos). A alegoria seria, portanto, uma maneira de 

interpretar e acessar a verdade por trás da palavra de Deus. 

Mais adiante, Hansen pontua: 
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Formando um conjunto de regras interpretativas, a alegorização cristã 

toma determinada passagem do Velho Testamento [...] e propõe que, 

numa passagem determinada do Novo Testamento [...] há uma 
repetição. No caso, não se interpretam as palavras do texto, mas as 

coisas, os acontecimentos e os seres históricos nomeados por elas 

(Ibidem p. 12 grifos do autor). 

 

Ou seja, diferentemente da concepção greco-latina, que encara a alegoria 

enquanto uma relação intertextual (interna à textualidade) de palavras e metáforas, a 

concepção cristã diz respeito a um conjunto de regras de interpretação que relacionam, 

de maneira intrínseca e direta, o discurso – exclusivamente religioso – e a realidade 

histórica. Sendo assim, tendo em vista que a nossa abordagem se dedica ao texto 

literário e não ao texto religioso, esse segundo tipo de alegoria não nos interessa de 

maneira direta. Fica-nos, no entanto, dessa segunda concepção, a noção de interpretação 

alegórica como uma forma de relacionar, de maneira imagética, textualidade e realidade 

– ambas, enfatize-se, desprovidas aqui, de quaisquer tinturas religiosas. 

Retomemos agora o verbete do dicionário de Moisés. Pincemos, desse, dois 

excertos. Primeiro, a definição mais conhecida de alegoria, que é a de Quintiliano: “a 

alegoria é composta de uma metáfora contínua” (QUINTILIANO apud MOISÉS, 2004, 

p.14 grifos nossos). Depois, vejamos uma percepção do próprio Massaud Moisés: “visto 

que a narrativa consiste no expediente mais adequado à concretização do mundo 

abstrato, tem-se como certo que a alegoria implica frequentemente um enredo” 

(MOISÉS, 2004, p.16 grifos nossos). Note-se que em ambas se apresentam dois 

elementos fundamentais, aqueles mencionados no começo do presente tópico. As 

noções de “metáfora” em Quintiliano e de “mundo abstrato” em Moisés nos remetem à 

ideia de carga simbólica, de sentido figurado – ou ainda de duplo, quando não múltiplo, 

sentido –, que parece ser, então, essencial ao elemento alegórico. É o “discurso que [...] 

faz entender outro ou alude a outro, que fala de uma coisa referindo-se a outra, – uma 

linguagem que oculta outra, uma história que sugere outra” (idem pag.15). Do mesmo 

modo, quando Moisés traz para dentro do alegórico a ideia de “enredo” como 

fundadora, ele remonta à própria percepção clássica de Quintiliano da metáfora 

“contínua”, ou seja, uma construção metafórica que se estende para além da expressão 

vocabular localizada; não se trata de um termo metaforicamente remetendo a outro ou 

outros, mas sim de um conjunto de termos remetendo a outro conjunto – e se 

configurando, ambos, a partir de uma narrativa, de um enredo. 
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Fica definida, assim, a noção de alegoria com a qual dialogaremos aqui – e, 

embora saibamos que não se trata de uma noção teoricamente fechada, é ela que irá nos 

valer como guia, como rumo. 

Retornemos, então, a discussão que anteriormente se desenvolvia. 

 

2.1.2 A alegoria mutarelliana do poço 

 

Vemos então que, em função da caracterização daquela passagem do texto 

mutarelliano como uma narrativa embebida em teor simbólico e metafórico, poderemos 

defini-la aqui como sendo uma alegoria. 

Iremos nomeá-la, portanto, de “a alegoria do poço”. 

 Dizemos que se trata de uma micro-narrativa escassa de elementos em função de 

sua construção a partir do mínimo: poucos personagens, enredo simplificado, espaço 

reduzido e intervalo temporal indefinido (ocorre no passado, mas não se sabe 

exatamente quando). Esse tipo de construção também constitui óbvia consequência de 

se tratar não de uma narrativa independente, mas sim de uma narrativa interna a outra. 

No entanto, como dissemos, a carga simbólica ali sugerida é, em verdade, muito mais 

intensa do que aparenta, gerando, assim, uma amplificação de sua significação. Isso 

ocorre porque o texto opta por trabalhar com símbolos que ecoam outros símbolos e 

ideias que, embora possam passar despercebidas a uma primeira leitura, estão muito 

arraigadas na tradição do pensamento ocidental – em especial, elementos da filosofia 

platônica e da tradição cristã. É a questão da “história que sugere outra” de que nos 

falava Moisés. Vejamos, pois, como esse ecoar simbólico se processa. 

 O Agente nos conta, através da sua lembrança, acerca da relação que existe entre 

seres infantis e aquilo que nomearemos por ora como “uma mentira protetora”. Quando 

crianças, o Agente e seus primos visitavam o sítio de sua avó. Lá, eles brincavam no 

quintal descuidadamente – como é típico do ser infante. Como houvesse ali a presença 

de um elemento de perigo iminente – um poço onde eles poderiam cair –, os adultos, 

representados na história pelas figuras do tio e da avó, sentem-se obrigados a engendrar 

artifícios de proteção para sua prole. São então desenvolvidos dois tipos de artifício de 

natureza bastante distinta. 

O primeiro desses artifícios tem um cunho mais prático e concreto: são os 

tapumes que cobrem a entrada do poço. O outro mecanismo de proteção criado pelos 
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adultos, por sua vez, processa-se no nível discursivo e das ideias. Esse último é que 

configura a supra-referida “mentira protetora”. Fomenta-se, então, na constituição desse 

segundo recurso, o monstro que habita o velho poço. Não precisamos ir muito longe 

para perceber – o próprio senso comum nos dirá – que o medo sendo usado como 

proteção para os seres considerados indefesos é um recurso que constitui quase um 

clichê na cultura familiar – os bichos-papões e monstros embaixo da cama que habitam 

o imaginário infantil são exemplos disso. Apesar desses recursos de proteção, no 

entanto, um dos primos cai no poço, passando por uma experiência psicologicamente 

perturbadora. Ao ver seu próprio reflexo na água, no fundo do poço, ele confunde a sua 

imagem refletida com a figura do monstro. A partir da conclusão a que chega o primo, 

depois do acontecido – parafraseamos: o monstro é como nós; todos somos monstros –, 

a proteção se transmuta em trauma, em ferimento, constituindo uma inversão absoluta 

na essência das atitudes perpetradas pelos adultos. 

Não comentemos, ainda, a conclusão – posteriormente construída – do Agente 

acerca da narrativa do poço. Foquemo-nos, antes, em alguns elementos fundamentais. 

 

2.1.3 Sobre o tio enquanto elemento religioso e o primo enquanto elemento filosófico 

 

Há que se considerar duas informações de suma importância que são 

mencionadas en passant, como adendos, na narrativa: as profissões dos personagens; 

mais especificamente, do tio e do primo que sofre o acidente. Interessante notar que 

nem mesmo seus nomes são mencionados; no entanto, suas profissões, que não 

possuiriam, a priori, nenhuma implicação na trama narrativa – em especial a do primo, 

que somente a assumirá como profissão num futuro distante do fato ocorrido –, são 

trazidas a tona. Numa narrativa tão sumária, isso certamente nos chama a atenção. 

O tio é padeiro; o primo se tornará advogado. Dois ramos, por essência, bastante 

distintos. 

Enquanto a primeira profissão remete à noção de um trabalho mais físico, 

material, a segunda nos remonta ao empenho no campo do discurso, das ideais. Nesse 

sentido, poderíamos enxergar no tio um ser mais rústico, o que, de certo modo, emularia 

o seu artifício protetor dos tapumes sobre o poço – uma solução mais rústica, imediata e 

concreta para o problema em questão. Poderíamos também atribuir a falha no efeito da 

“mentira protetora” a essa sua representação de ser simplório; ele seria incapaz de criar 
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uma ideia protetora efetiva, tendo em vista que sua constituição seja muito mais física 

que mental. Na incompetência desse ser braçal tentando moldar o mundo mental, 

proteção se transmutaria em trauma. Essa é uma interpretação possível dessa menção à 

profissão do tio na alegoria. 

No entanto, o padeiro, refletido na figura do produto que gera a sua profissão, o 

pão, assume, na cultura ocidental, uma forte simbologia; um símbolo notoriamente 

religioso: a figura de Jesus Cristo. Sendo assim, é válido que ampliemos o nosso olhar 

para essa possibilidade e a tragamos à baila, pondo-a, posteriormente, em diálogo com 

essa primeira interpretação que acima traçamos. 

Na Bíblia, em mais de um momento, Cristo é representado pela ou faz 

referências à imagem do pão. Lemos acerca da multiplicação dos pães e dos peixes, 

perpetrada por Cristo para saciar a fome de uma multidão de homens, mulheres e 

crianças; temos a famosa assertiva do profeta, “eu sou o pão da vida”; e, numa das mais 

significativas imagens do Cristianismo, a última ou Santa Ceia, quando Jesus divide o 

pão com seus discípulos dizendo “tomem; isto é meu corpo”, o pão é colocado na 

condição de elemento divino, utilizado como vínculo entre o ser humano e o ideário 

cristão. É o elemento eucarístico ou Eucaristia, que, enquanto simbologia, fundamenta a 

fé cristã, e, enquanto ritual (a distribuição e o consumo do pão ou hóstia sagrada), 

reforça-a. 

João Alberto Sousa Correia, em seu lúcido e esclarecedor artigo em duas partes, 

“A Eucaristia na Bíblia e a Bíblia na Eucaristia”, informa-nos acerca dessa carga 

simbólica do pão na cultura cristã. 

Segundo o autor, já existe, no Velho Testamento, uma forte discussão a respeito 

do pão, discussão essa que o conecta à noção de fé. 

 

Frequente é também no Antigo Testamento o pão e a palavra andarem 

juntos (Dt 8, 3; Am 8, 11). Deus promete lançar a fome sobre o país, 

não uma fome de pão, mas fome de ouvir suas palavras (Am 8, 11), 
porque “nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai 

da boca de Deus” (Dt 8, 3). Destinados a alimentar o corpo e o 

espírito, o pão e a palavra andam de mãos dadas, completam-se e são 

para a humanidade os bens essenciais com os quais se nutre a sua 
existência (CORREIA, 2008, p.197). 

 

O pão como contrapartida material da palavra; o pão, físico, concreto, corpóreo, 

é também o avesso da “palavra do Senhor”, elemento imaterial, espiritual, de fé. Ambos 
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são, portanto, alimento e nutrição das duas esferas que constituem o homem: corpo e 

alma. Essa é uma potente e significativa imagem, uma importante pista para essa nossa 

investigação. 

No entanto, apesar de já haver no Velho Testamento esses indícios da 

simbologia do pão, é o Novo Testamento que propriamente apresenta e discute a 

Eucaristia, tendo em vista que foi “Jesus Cristo quem a instituiu” (Ibidem p.202). O 

artigo de Correia comenta, então, as percepções da tradição eucarística segundo os 

evangelhos de Lucas, Paulo e João, respectivamente: 

 

[...] a Eucaristia é o “lugar” da descoberta de Jesus Ressuscitado que, 

embora invisível, não deixa de estar presente quando a comunidade 

reconhece a coerência dos acontecimentos com as Escrituras e faz o 

percurso que vai da Palavra ao Pão da Eucaristia, guiada pelo próprio 
Ressuscitado (CORREIA, 2008, p.207). 

 

A celebração da Eucaristia não renova a morte do Senhor (como fazer 
morrer de novo aquele que vive para sempre?), mas anuncia-a, 

tornando-a sacramentalmente presente e proclama a sua ressurreição 

(Ibidem p.210). 
 

O texto de João, de notável carga simbólica e significativa tonalidade 

eucarística, remete claramente para o êxodo e para o maná [...] e deixa 

entrever que o que aqui está em jogo, tal como no êxodo, é a fé ou a 
descrença em Deus que alimenta o seu povo e em Jesus Cristo [...] 

(Ibidem p.212). 

 

A imagem do pão fica, portanto, na cultura cristã, ligada direta e fortemente à do 

seu símbolo maior, Jesus Cristo, o que a torna, consequentemente, uma das mais fortes 

e inquestionáveis referências ao Cristianismo. O pão é a materialização da palavra de 

Deus, sua contrapartida física; no ritual eucarístico, ele é símbolo do corpo e da 

ressurreição de Cristo, e também lembrança da eterna presença do profeta entre os seus 

seguidores; mais que isso, o pão pode ser lido ainda como a anunciação da presença do 

Ressuscitado. Pão e fé se irmanam. É nesse sentido que Correia afirma: “Igreja e 

Eucaristia [e leia-se aqui, o ritual da partilha do pão] é um binômio indivisível, porque 

uma sem a outra tornam-se insustentáveis” (2008, p.195 grifos nossos). 

Retornemos, agora, à alegoria do poço. 

Como já dissemos, na alegoria do poço, o tio é descrito como sendo um padeiro. 

Ele também é o responsável pela criação dos tapumes, da mentira protetora e pela 

invenção do monstro que habita o profundo. Enquanto padeiro ele é, em essência, 
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aquele que trabalha a massa e cria o pão. Sem grandes exageros metafóricos, 

poderíamos facilmente afirmar que padeiro é aquele que multiplica os pães, e que, de 

certo modo, nutre os homens com o alimento mais basilar de suas refeições. Temos, 

desse modo, a figura de Cristo e do Cristianismo ecoando simbolicamente na 

personagem do tio. A própria noção de que é essa personagem quem engendra o que 

chamamos de mentira protetora, que, mesmo sendo uma mentira, visa proteger o seu 

interlocutor, remete-nos à ideia essencial de religião. Religião, portanto, como o 

conjunto de dogmas que devem ser seguidos; trata-se da palavra do Senhor, que alerta 

àqueles que nela acreditam para os males, perigos e pecados que acometem a 

humanidade. Essencialmente, uma história que visa à proteção de quem a lê ou ouve. 

Nesse sentido, é válido relembrar que, na perspectiva cristã, “o pão e a palavra andam 

de mãos dadas”; nada mais simbólico, então, que seja justamente o padeiro o criador da 

mentira protetora na alegoria mutarelliana. 

Essa percepção do tio enquanto elemento religioso da alegoria é corroborada por 

dois outros elementos e pela própria composição da alegoria. O duplo elementar que 

mencionamos é constituído pela aproximação do tio com a personagem da avó e pela 

noção de que é ele quem “cria” o monstro das profundezas do poço. Acerca da 

composição da alegoria – questão fundamental e que requererá um olhar mais detido – 

comentaremos num momento posterior. 

Quando pensamos no tio e na avó, não só pela questão da diferença de idade 

desses em relação às crianças – incluso aqui o próprio narrador –, mas também pela 

relação de parentesco e familiaridade entre as personagens, vem-nos à mente a ideia de 

ancestralidade. Em certo sentido, em especial se pensada sob uma ótica religiosa, a 

noção de ancestralidade pode nos remeter à ideia de princípio, de originalidade. Por sua 

vez, o elemento original – ou originário, que dá origem a – representa uma noção muito 

cara à religião católica em específico, uma vez que é a partir dela, na imagem do 

“princípio do mundo”, que se fundamenta a noção de Deus – Deus é aquele “que é”, que 

sempre existiu, aquele que criou toda a nossa realidade, e, no princípio, somente ele 

existia.  

Na outra parte do binômio que ora analisamos, reside a criação do monstro das 

profundezas. Podemos associar essa invenção à religião em dois sentidos: num viés 

mais teísta, de dentro da concepção religiosa, lembramos a clara noção do inferno, que 

ecoa na imagem do profundo poço, e do demônio, reverberando na figura do monstro, 
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ambas sendo, por sua vez, criações do próprio Deus – segundo a Bíblia, é o próprio 

Deus quem condena Lúcifer (Isaías 14, 12), transformando-o em anjo caído, Diabo, e é 

também ele quem cria o inferno, destinado a receber o Diabo e seus anjos (Matheus 25, 

41). Por outro lado, num viés ateísta, ou numa análise de fora da igreja, pensamos na 

própria religião como sendo a criadora da noção do infernal, do demoníaco, noção essa 

que vem sendo usada, século após século, como mecanismo discursivo de controle das 

massas – e quem dirá que não podemos encontrar ecoando nesse mecanismo a mentira 

protetora de que estamos sempre falando aqui? 

Portanto, tanto a noção de ancestralidade – mesmo que não tão direta – quanto a 

da criação do monstro como a fundação, real ou ficcional, do inferno e do demônio, 

corroboram a nossa percepção da personagem do tio como estando fortemente ligada a 

uma representação do elemento religioso na alegoria. 

Dissemos ainda que a profissão de padeiro poderia ser tida como uma atividade 

mais física, material – portanto, mais rústica. Mas é válido lembrar que essa 

caracterização de rusticidade é formulada somente a partir da oposição com a profissão 

da outra personagem, a advocacia, lida por nós como sendo mais intelectiva, cerebral e 

refinada. Sendo assim, é momento de nos voltarmos a esse outro elemento da alegoria 

muteralliana. 

 “Um dia meu primo, que hoje é advogado, por descuido acabou caindo no fundo 

do poço”; e essa negligência, essa desatenção, o leva a descobrir uma distorcida 

verdade: a monstruosa criatura do poço é igual a todos nós; todos somos monstros. A 

mentira protetora do tio, ao invés de ser desvendada quando confrontada com a 

realidade, é, em certo sentido, confirmada – ou, ainda, reafirmada, recriada –, uma vez 

que o monstro, antes criatura mítica, passa a ter agora aparência e existência física, 

saltando do imaginário para o reino da realidade. É importante notar que, anos depois 

dessa terrível queda, o primo – agora livre das amarras protetor-enganadoras do tio, 

subentende-se – se volta para o mundo das leis, tornando-se, então, advogado. Em certo 

sentido, o mesmo acontece com o Agente, uma vez que ele, depois de crescido, percebe 

o que “de fato” se passou no poço: um equívoco – ao menos numa primeira percepção 

adulta do Agente. 

 A ideia parece-nos clara: no fundo poço reside a mentira, no mundo exterior – 

especialmente quando associado à vida adulta intelectualizada – reside a lucidez, a 

verdade. Essa imagem, juntamente com a profissão escolhida pelo primo, parece nos 
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remeter à de um dos principais nomes da filosofia ocidental: Platão. É Platão quem 

formula a renomada alegoria da caverna; alegoria essa que é recorrentemente 

interpretada como tendo representados, em seus dois pólos – as sombras da caverna e o 

mundo iluminado pelo sol –, o lugar da mentira e o lugar da verdade – respectivamente. 

Essa talvez seja, inclusive, uma das imagens mais comumente associadas a sua filosofia. 

Também podemos associar a Platão ideias como as de lei e legislação – e, portanto, 

mesmo que indiretamente, a de advocacia. Basta que nos lembremos, por exemplo, de 

duas de suas mais importantes – e intrinsecamente conectadas – obras: A República – de 

onde advém a suprarreferida alegoria – e seu último, mais longo e inacabado diálogo, as 

Leis. 

 Vejamos o que Franco Trabattoni, um dos grandes comentadores da obra de 

Platão, tem a dizer acerca dessas duas obras e da relação entre elas. 

 

A hipótese mais simples consiste em considerar que as Leis são uma 

espécie de transcrição realista da teoria platônica do estado ideal. 

Considerando, além disso, que a Academia platônica teve a 
incumbência prática de formar legisladores, chegou-se mesmo a 

pensar que esse diálogo fosse uma espécie de manual escolar, 

elaborado para o uso de acadêmicos que assumiam responsabilidades 

legislativas. Mas não é o caso de insistirmos muito nesse ponto. Se for 
verdade que nas Leis as propostas políticas de Platão parecem menos 

drásticas, não se deve esquecer que também nesse caso estamos diante 

de um modelo [...]: um modelo [...] que é construído a partir de 
princípios substancialmente análogos àqueles que governam A 

República. Poderíamos, portanto, supor que Platão, escrevendo as 

Leis, tinha a intenção de propor a seus contemporâneos um estado 

ideal menos difícil de ser imitado do que aquele preconizado n’A 
República (TRABATTONI, 2010 p. 286). 

 

 Sem que precisemos nos aprofundar nas discussões desenvolvidas no corpo 

desses dois textos – acerca d’A República, e, especialmente, da alegoria da caverna, 

iremos nos deter com maior vigor num momento posterior –, é possível perceber, a 

partir do comentário acima, que existe uma relação muito íntima entre a figura de Platão 

e a ideia de legislação. Tanto em uma obra quanto na outra, de maneira mais idealista – 

A República – ou mais realista – Leis –, o filósofo grego discute e desenvolve a sua 

visão de uma sociedade humana ideal, postulando orientações a serem seguidas para 

que esse objetivo seja alcançado. Em vários momentos essas orientações tomam a forma 

de normas e leis. O fato da Academia de Platão – escola fundada pelo filósofo – ter tido 

como um de seus objetivos formar legisladores só reforça a ideia de que, quando posta 
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em prática, a filosofia platônica pode servir como caráter normativo, modelar, 

reverberando, portanto, no discurso legislativo. Sendo assim, parece-nos que a figura do 

primo, na alegoria mutarelliana, pode ser lida como um eco da figura de Platão, 

passando então aquele a representar, na relação com a personagem do tio, símbolo do 

elemento religioso, um contraponto: o elemento filosófico. 

 Reforçando essa ligação entre a personagem do primo e a noção do elemento 

filosófico, temos a noção de que, em sua filosofia, Platão postula uma visão de mundo 

baseada em dualismos5 – em especial, na oposição entre a verdade, associada à lucidez e 

à razão, e a mentira, fundada na obscuridade e na ignorância. Essa tendência platônica, 

alegoricamente expressa na narrativa da caverna, parece ressurgir no texto de Mutarelli 

que ora comentamos. 

 O poço mutarelliano é habitado por sombras e por uma criatura monstruosa; seu 

interior guarda, metaforicamente, a mentira – a mentira protetora do tio; e, somente 

quando se livra da mentira que habita o poço, já adulto, anos depois de ter chegado ao 

equívoco inicial, a personagem do primo consegue aderir à realidade lúcida das leis – o 

mesmo valendo para o Agente, como mencionamos anteriormente. Nesse sentido, 

temos, na alegoria mutarelliana, a verdade como externa ao poço e a mentira como 

interna, construção irmã à apresentada na alegoria platônica. Sendo assim, parece-nos 

razoável estabelecer uma relação entre a personagem do primo e o elemento filosófico, 

uma vez que é a sua conversão futura em homem lúcido, intelectualizado, versado no 

mundo das leis, que caracteriza a transição entre a visão equivocada das sombras do 

poço – ou caverna – e a realidade esclarecida dos fatos. 

 É importante que não nos esqueçamos, no entanto, que, num momento posterior, 

o Agente chega a uma conclusão diferente, colocando a “a mais absoluta das verdades” 

de volta no ambiente sombrio do poço. Mas esse é um paço analítico que deixaremos 

agora em suspenso, para ser retomado mais adiante. Por ora, no que diz respeito à 

representação da personagem do primo como símbolo do elemento filosófico na 

alegoria mutarelliana, damo-nos por satisfeitos. 

 

                                                             
5Caso haja interesse em se aprofundar na questão dos dualismos platônicos, indicamos o capítulo “O 

dualismo platônico” do livro de Hans Kelsen, A ilusão da justiça (1995). Embora naturalmente ele não 

esgote a discussão, esse capítulo pode muito bem servir ao pesquisador como introdução ao tema, 

servindo também como guia bibliográfico. 
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 O tio sendo tomado enquanto instância religiosa e o primo enquanto imagem do 

filosófico. Partindo dessa premissa, podemos ler então a micro-narrativa do Agente 

como uma alegoria do embate de duas das mais antigas bases do pensamento ocidental: 

a fé e a razão. Essa pode parecer, a priori, uma leitura complicada e excessivamente 

complexa – até mesmo forçada – de um excerto que, em sua extensão, ocupa pouco 

mais de meia página. No entanto, essa não é precisamente a natureza das alegorias? O 

jogo com elementos sugestivos, que indicam mais que determinam? Indo mais longe, 

diríamos ainda que é justamente daí, dessa natureza sugestiva, que emana o poder 

simbólico desses textos, da sua capacidade de esconder, atrás de uma aparência de 

simplicidade, um vasto universo de significados. 

Tendo comentado alguns dos elementos fundamentais da alegoria mutarelliana, 

passemos agora a outra de suas questões centrais: a já indicada – mas ainda não 

devidamente comentada – composição da micro-narrativa. 

 

2.1.4 Sobre a composição da alegoria do poço 

 

Analisando a narrativa alegórica do poço de maneira formal, observando como 

se constitui a trama de suas ações, chegamos à descrição que se segue: 1) o Agente e seu 

primo, no passado, brincam na casa da avó, perto de onde há um poço; 2) para proteger 

as crianças, o tio, além da proteção já existente dos tapumes, engendra uma mentira 

protetora, o monstro – na qual os garotos acreditam, é importante ressaltar –; 3) 

acidentalmente, um dia o primo cai no poço; 4) a água que resta no fundo do poço 

amortece a queda do garoto; 5) o primo confunde seu reflexo na água com a imagem do 

monstro que supostamente habitaria aquele espaço; 6) em seu retorno à superfície, o 

primo repassa a informação – um engano tomado como verdade – ao Agente. 

Poderíamos ainda acrescentar três outros passos, que acontecem não naquele tempo 

remoto, mas num passado mais recente na vida do protagonista, quando ele constrói 

então três possíveis – e cronologicamente sequenciadas – interpretações da história. 

Continuando a descrição, teríamos então: 7) o Agente, à época, passa a acreditar na 

versão do primo; 8) algum tempo depois, ele reinterpreta o acontecido, percebendo o 

engano do primo e compreendendo o que realmente aconteceu; 9) numa terceira 

interpretação da história, no entanto, o protagonista chega a sua conclusão final: através 

do engano, do erro, o primo havia descoberto “a mais absoluta das verdades”. 



37 

 

Reduzindo a descrição desses passos narrativosa estruturas ainda mais 

essenciais, percebemos que a alegoria trata de um duplo movimento. 

De um lado, temos o movimento físico. Nesse, a personagem do primo exerce, 

respectivamente, os movimentos de descida e ascensão em relação ao eixo horizontal; 

por sua vez, o protagonista não se movimenta, permanecendo estático em relação ao 

mesmo eixo. 

De outro modo, temos o movimento no plano psicológico. Nesse caso, tanto o 

primo quanto o protagonista passam pelo mesmo movimento de alteração – de um 

estado A de consciência (no fundo do poço habita um monstro) a um estado B (nós 

somos todos monstros). No entanto, eles atingem esse novo estado a partir de processos 

bastante distintos: o primeiro o atinge a partir da experiência, enquanto o segundo é 

alterado a partir do ensinamento. 

Em essência, portanto, temos, na alegoria muteralliana, a narrativa de dois 

sujeitos. Inicialmente, ambos se encontram numa mesma posição e vivem segundo uma 

mesma percepção da realidade – ou seja, sob um mesmo código, uma mesma noção de 

verdade. Em dado momento, um dos sujeitos perpetra um movimento. Ao mover-se, 

esse sujeito rompe o código sob o qual aqueles personagens vivam. Rompendo o tecido 

de que era feita a sua percepção da realidade, o sujeito cria uma nova percepção, tangida 

então pela experiência da ruptura. Note-se que esse movimento acontece tanto no plano 

físico – o próprio ato de mudar de posição – quanto no psicológico – a alteração de 

percepção que surge a partir do movimento físico. Ao retornar à sua posição original, 

esse sujeito repassa a sua nova percepção àquele que, até então, havia permanecido 

imóvel. Por fim, esse último aprende e passa então a crer na nova versão da verdade que 

lhe foi apresentada. Os passos subsequentes da narrativa, assim como a direção em que 

se movimenta o personagem, não nos interessam nesse momento. Trataremos dessas 

questões mais adiante. 

Somemos agora a tudo o que dissemos alguns elementos-chave da narrativa – os 

tapumes, os reflexos e as sombras nas profundezas, o engano confundido com a verdade 

– e veremos que essa alegoria mutarelliana do poço ecoa fortemente, mesmo que de 

maneira distorcida – e o que são os ecos, se não distorções? –, uma outra alegoria – a 

que já nos referimos anteriormente, en passant –, que é, por sua vez, um famoso marco 

da filosofia e do pensamento ocidental. O comentário a seguir diz respeito a essa 

alegoria. 
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2.2 A caverna 

 

No livro sétimo de A República – obra escrita em meados do século IV a.C. –, 

através da fala do personagem Sócrates, Platão engendra uma de suas mais instigantes e 

discutidas imagens: a alegoria da caverna. Essa espécie de curta narrativa, de cunho 

marcadamente filosófico e político – mas também pedagógico e, em certo sentido, 

metafísico –, encontra-se, portanto, inserida no seio de um dos diálogos mais 

importantes do pensamento platônico, uma das obras centrais de sua filosofia. 

Em A República, Platão consegue, partindo de uma discussão acerca da 

construção do “Estado ideal”, da “cidade sã”, retomar, numa das fases mais maduras do 

seu pensamento, uma vasta gama de questões que sempre fomentaram, rondaram e 

perpassaram o seu fazer filosófico. A natureza dicotômica do homem e da sociedade 

(bem e mal, justiça e injustiça, inteligência e percepção de sombras); a orientação do 

pensamento e da ação do ser filosófico; a crítica à representação (à arte e aos artistas) 

como aparência e falsidade; e a fulcral questão da doutrina do mundo das ideias, por 

exemplo, são questões que configuram apenas algumas das questões discutidas em A 

República. Sondando, aprofundando e trazendo essas ideias à tona – ou mesmo 

refutando e reconstruindo-as –, o que Platão faz ali é desenvolver uma obra que pode ser 

tomada, de maneira metonímica, como uma espécie de “síntese elástica” da sua filosofia 

– principalmente no que se refere a sua ciência política e à construção da sua metafísica. 

Não por acaso, é no seio d’A República que a história acerca da caverna, suas sombras e 

seus habitantes, vai surgir. 

 

2.2.1 A alegoria da caverna 

 

A alegoria abre o “Livro VII” d’A República, e começa, naturalmente, com 

Platão, através do discurso de seu personagem Sócrates, imaginando uma profunda e 

sombria caverna. A narrativa enfoca imediatamente o universo que se configura no 

interior dessa cova, aquilo que está abaixo da superfície. 

Dentro da caverna, habitam alguns homens, espécie de prisioneiros, que, desde 

muito jovens, estão ali trancafiados. Estamos nos referindo, portanto, a seres que são 

forja daquele mundo subterrâneo, naturalizados nas sombras, habitantes de um espaço 



39 

 

inferior, como dissemos, que se configura abaixo. Aprendemos que esses sujeitos foram 

criados a partir e através da inconsciência de sua condição; são prisioneiros perpétuos, 

desconhecedores de uma realidade outra que não aquela. Tendo seus pescoços e pernas 

agrilhoados contra a parede, de costas para a entrada, os sujeitos se encontram 

imobilizados, voltados para o profundo, incapazes de se moverem ou virarem seus 

rostos para fora da caverna. Compreende-se, então, que esses “habitantes do 

subterrâneo” – nós assim os denominaremos – compreendem o mundo, a realidade, 

somente através das sombras que preenchem a caverna. 

 Dando continuidade à construção de sua alegoria, Platão, traçando um 

movimento de subida, passa a comentar a entrada, aquilo que se encontra à boca da 

cova, dando conta de um nível mais acima – todavia, ainda intermediário, tendo em 

vista que não seja o mundo externo, a realidade fora da caverna propriamente dita. O 

filósofo busca compreender como se formam as significativas e enganadoras sombras 

que habitam aquele subterrâneo anteriormente sondado. 

 
[...] atrás deles [os habitantes do subterrâneo] e num plano superior, 

arde um fogo a certa distância, e entre o fogo e os encadeados há um 

caminho elevado, ao longo do qual faze de conta que tenha sido 
construído um pequeno muro semelhante a esses tabiques que os 

titeriteiros colocam entre si e o público para exibir por cima deles as 

suas maravilhas (PLATÃO, 2011 p. 279). 

 

 Vemos então que, do lado de fora desse sombrio calabouço, existe, num 

primeiro plano, uma fogueira que arde, configurando-se como uma fonte de luz. Essa 

luz, por sua vez, ilumina uma série de homens – alguns carregando consigo objetos – 

que por ali transitam. No entanto, existe, entre a fogueira e o subterrâneo, além de uma 

ladeira ou caminho elevado, uma espécie de pequeno muro fabricado, que – subentende-

se – impossibilita que parte da luminosidade adentre a caverna. Dessa forma, é a partir 

da relação entre a luz do fogo, o muro e os homens que passam carregando objetos entre 

a fogueira e o muro na entrada da caverna que são geradas as sombras. Projetadas pela 

luz do fogo para dentro, bruxuleando e tremulando inconsistentemente nas paredes do 

fundo, diante dos olhos desavisados dos habitantes dali, as sombras passam a se 

configurar como elementos fundamentais do mundo subterrâneo. 

 Menciona-se ainda um eco, que reverbera nessa caverna-prisão, de modo que, 

quando os habitantes do subterrâneo falam – ou até mesmo os habitantes de fora da 

caverna, que passam em frente à entrada –, eles têm a impressão de que essas falas, 
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esses sons, estão sendo emitidos pelas sombras diante deles. Para os homens 

subterrâneos, portanto:“[...] a verdade, literalmente, nada mais seria do que as 

sombras[...]” (PLATÃO, 2011, p. 280 grifos nossos). 

 Existe, portanto, nessa alegoria de Platão, uma estreita relação entre “a verdade” 

do subterrâneo e as imagens e sons fabricados ou construídos no nível intermediário, à 

entrada da caverna. Ou seja, o que é percebido pelos habitantes do nível mais baixo é 

consequência do que é criado mais acima. 

 Aqui cabe ainda atentar para uma significativa comparação no que diz respeito à 

configuração desse nível intermediário da caverna platônica: a imagem dos títeres e do 

muro construído. 

Como vimos, Platão traça um paralelo entre o muro que se posta diante da 

fogueira e os tabiques ou tapumes utilizados pelos titereiros no seu teatro de marionetes. 

Se o muro é como o tapume, os homens e objetos que passam diante dele funcionariam 

como os títeres, ou seja, os personagens principais da narrativa daquele teatro. Por sua 

vez, os habitantes do subterrâneo fariam o papel do público, acompanhando, passivos e 

maravilhados, o desenrolar das ações que se apresentam diante deles. Indo mais a fundo 

nas representações dessa imagem, percebemos que a própria noção de títere nos remete 

à ideia de manipulação, de objetos inanimados, criaturas fabricadas, falsas, controladas 

por outrem, a quem compete determinar suas ações e propósitos. 

 Tendo apresentado os níveis inferior e intermediário, Platão passa então a se 

dedicar ao último nível da caverna – ou ao plano que já não faz parte estritamente da 

caverna, a não ser como seu oposto antitético: a realidade supraterrânea, o universo fora, 

aquele que se posta acima. Para tanto, Platão imagina como se daria e quais seriam as 

conseqüências da ascensão de um dos habitantes do subterrâneo em direção ao plano 

supraterrâneo. 

Considera-se a situação em que um dos prisioneiros é libertado e, em seguida, 

levado para fora da caverna. Ao chegar nesse terceiro nível, que está acima da terra e 

fora do buraco, o homem do subterrâneo se deparará de imediato com algo que ele só 

conhecia parcial e diluidamente: a forte presença da luz – sendo o sol, e não mais uma 

fogueira, a fonte primordial dessa luminosidade. Iluminando todos os objetos 

“verdadeiros” – o conceito de verdade aqui está em oposição ao da verdade sombria da 

caverna –, o sol traz clareza e nitidez para a realidade supraterrânea, construindo um 

mundo completamente diverso daquele vivenciado pelo homem que ascende. No 
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entanto, mesmo estando agora diante de uma realidade muito mais esclarecida, ainda 

assim o prisioneiro continuaria a sustentar que aquelas sombras e ecos, que antes lhe 

rondavam, eram mais verdadeiros do que os objetos que a ele são apresentados agora. É 

preciso que se considere – e Platão o faz, enfaticamente – que, além de sofrer com a 

mudança de postura física, com a dificuldade da subida escarpada e com os primeiros 

impactos da luz solar – termos como “dores intensas”, “vista ofuscada”, “tomado de 

perplexidade”, “doeriam os olhos”, “sofreria e se irritaria”, são utilizados para descrever 

a percepção dessa experiência –, o homem, enfim liberto, demoraria a se adaptar e a 

aceitar essa nova realidade. Decorre, então, que seria muito difícil que o homem do 

subterrâneo, ao menos de imediato, vislumbrasse esse mundo como sendo mais 

verdadeiro – ou como sendo a única realidade, “a verdade”, segundo a perspectiva 

platônica. 

 Levando em consideração a experiência empírica de alguém que, ao se 

acostumar com um ambiente escuro, é levado de volta a um lugar iluminado, pode-se 

concluir que, na presença do sol, o prisioneiro, assim como qualquer outro ser humano, 

ficaria temporariamente cego, ofuscado pelo excesso de luz, e somente começaria a 

raciocinar acerca daquele astro luminoso que se posta acima de todas as coisas, 

compreendendo sua natureza, quando tivesse passado por um longo processo de 

aprendizagem e adaptação. Descrevendo esse processo, Platão elenca suas etapas: 

primeiro, o sujeito divisaria as sombras, às quais já estaria habituado; depois, passaria a 

ver as imagens de homens e objetos refletidos na água e/ou em superfícies polidas; 

passaria então a enxergar os objetos em si, banhados pela luz solar. Somente depois 

dessa longa e árdua caminhada em direção ao conhecimento, é que o homem, agora 

livre da “percepção de sombras” e adaptado a essa outra realidade, poderia divisar o sol 

em si, o astro maior que ilumina e delineia toda a extensão da verdadeira realidade. Ele 

passaria, então, a tirar conclusões a respeito daquele astro, compreendendo sua 

influência nas estações, nos anos, no mundo da superfície e, de certo modo, até mesmo 

naquela existência que ele antes, enquanto prisioneiro agrilhoado no fundo da caverna, 

tomava como sendo a verdadeira. 

Para concluir a alegoria da caverna, Platão descreve ainda o percurso inverso, 

que deve ser vivenciado pelo então homem iluminado – outrora homem do subterrâneo 

– como desenvolvimento necessário e natural da sua ascensão em direção ao 

conhecimento: o movimento de descida, de retorno à caverna. Não estamos falando, no 
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entanto, de uma retomada dos velhos paradigmas aprisionadores, mas sim da descida 

consciente de um novo homem, um homem livre e esclarecido, que exercerá agora o 

papel de arauto da salvação e da libertação do mundo sombrio – assim como, outrora, 

fizeram com ele, arrastando-o para fora da caverna, no processo narrado na alegoria. 

Unem-se, portanto, os dois movimentos, de subida e de descida, num ciclo 

contínuo e necessário, no qual uma ação complementa a outra. O descer à caverna – ou 

aos infernos do subterrâneo – é necessário, tendo em vista que esse seja o único meio de 

possibilitar o mover-se em direção à superfície. Caso contrário, falaríamos apenas em 

morte (no caso dos que descem ao subterrâneo e não retornam) ou em injustiça (no caso 

dos que se iluminam mas ignoram as trevas que consomem seus companheiros). 

Vejamos, pois, como esse segundo momento da reflexão platônica se configura. 

 Agora possuindo um nível superior de compreensão, o homem sentiria piedade 

de seus antigos companheiros, por estarem esses presos no obscurantismo daquela 

“realidade” sombria. 

Aqui cabe um salto analítico, uma ruptura calculada e didática no tecido de 

nosso comentário, para trazer a noção de que, esse “homem iluminado” está sendo 

iluminado, em última instância, pela ideia do Bem. Na perspectiva platônica, é essa 

ideia que governa a realidade metafísica, o mundo das ideias e das coisas inteligíveis. 

Sendo assim, o homem que sair da caverna se tornará, também, um ser bom, e, portanto, 

justo e verdadeiro, o que serve muito claramente como motivação desse seu movimento 

descendente em direção à caverna: trazer, à luz do Bem, da Justiça e da Verdade, os 

seus iguais. Essa percepção, no entanto, só será efetivamente discutida algumas páginas 

adiante, no tópico acerca da metafísica no nosso estudo. 

Porém, argumenta Platão, se o homem tentasse voltar para dentro da caverna, a 

fim de resgatar seus antigos colegas, enxergaria com muito mais dificuldade nas 

sombras do que os que jamais dali saíram, posto que agora sua visão estivesse 

acostumada à realidade iluminada. Desse modo, o homem passaria então a ser tachado 

de ridículo, cego, incapaz e incompetente, por seus antigos companheiros, fazendo 

parecer inútil o seu novo conhecimento adquirido e desnecessária a escalada dura para 

fora da caverna. De maneira contundente, Platão nos indaga: “E [os prisioneiros] não 

matariam, se pudessem deitar-lhe a mão, a quem tentasse desatá-los e conduzi-los para a 

luz?” (2011, p. 283). 
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Conclui-se, assim, nosso primeiro comentário acerca da alegoria platônica. 

Resta-nos ainda, num próximo passo, interpretar e refletir sobre as implicações 

filosóficas dessa imagem. Por ora, no entanto, suspenderemos temporariamente essa 

discussão. Iremos nos voltar antes a outra metáfora presente n’A República – metáfora 

essa que dialoga e ajuda a melhor compreender a caverna platônica. 

 

2.2.2 A linha segmentada 

 

 A metáfora da linha segmentada, surgida no livro sexto d’A República – 

portanto, anterior à caverna –, diz respeito aos vários níveis de conhecimento, ou os 

vários níveis de acesso à verdade, e a como eles são apreendidos pelo homem. 

Platão então imagina uma reta dividida em dois segmentos desiguais, cada um 

correspondendo a uma instância da realidade: o primeiro nível – ou nível inferior – se 

refere ao mundo das coisas visíveis e sensíveis, e o segundo nível – o superior – 

representa o mundo inteligível. Por sua vez, cada um desses segmentos está também 

subdividido, de maneira proporcionalmente desigual. Temos, assim, uma grande linha 

reta segmentada em quatro subníveis. Platão ainda acrescenta que “[...] ficará assim 

classificado cada um deles [os subníveis] com respeito à sua maior clareza ou 

obscuridade [...]” (2011, p. 275 grifos nossos), sendo a clareza associada ao alto e a 

obscuridade ao que se posta abaixo. 

O primeiro subnível, o campo das coisas visíveis, aquele que está na parte 

inferior da linha, divide-se da seguinte maneira: em sua parcela mais baixa e obscura – 

portanto, no primeiro nível da grande linha segmentada –, encontram-se as sombras e os 

reflexos (figuras que se formam na água e em superfícies espelhadas); no subnível logo 

acima – a instância mais clara do mundo visível –, encontram-se os elementos que 

geram os reflexos e as sombras do nível inferior (ou seja, as pessoas, animais e coisas 

que nascem ou que são fabricadas). Platão nomeará, ao longo de seu texto, cada um dos 

segmentos dessa linha. A esses dois níveis inferiores ele chamará de, respectivamente, 

“percepção de sombras” e “crença”. 

Existe, portanto, uma relação de “graus de verdade” no que diz respeito a esses 

elementos: quanto mais longe do elemento original (no sentido de “dar origem a”), mais 

obscuras e falsas serão as suas representações. A própria noção de representação é posta 

em cheque, tendo em vista que aquilo que “representa” algo não o “é” verdadeiramente, 
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e não pode ser tomado, portanto, como uma verdade – uma sombra ou um eco jamais 

serão a coisa em si. A representação está, portanto, na perspectiva platônica6, do lado da 

aparência – da falsidade, da opinião e de tantas outras questões julgadas negativamente 

pelo pensamento platônico –, enquanto que o ser ou a coisa em si se posta do lado da 

verdade. Conclui-se, a partir dessa exposição, a formulação de um dos fundamentos da 

filosofia platônica: a verdade reside no campo das ideias; quanto mais perto dessa 

instância, mais próximo se estará da verdade. 

Platão então passa à segunda instância da linha segmentada, aquela que 

representa o campo das coisas inteligíveis e que se localiza na parte superior. Nesse 

nível, são apresentadas também duas subdivisões: na primeira, aquela que diz respeito 

ao subsegmento mais abaixo, o sujeito se utiliza de alguns elementos como imagens 

para contemplar a realidade; por sua vez, no segundo segmento, aquele que está no 

ponto mais alto da linha – portanto, o ponto mais esclarecido, mais próximo da verdade 

–, o homem se volta exclusivamente para as ideias, tomando-as em si mesmas. A esse 

primeiro segmento supracitado, Platão dá o nome de “pensamento”, e, ao outro, chama 

de “inteligência”. Vemos, assim, que, a cada novo subsegmento, a linha se aproxima 

ainda mais do nível máximo de compreensão da realidade, ou seja, o conhecimento 

verdadeiro. 

Pensando a parte inferior do segmento superior da linha, ou seja, a instância 

mais obscura do campo do inteligível – a que Platão nomeia “pensamento” –, é possível 

perceber que existe um ponto em comum – embora carregado de uma drástica mudança 

de significado – entre essa instância e a sua contrapartida, ou seja, a percepção de 

sombras, o nível mais obscuro do campo do sensível. Esse elemento em comum é a 

presença de imagens. A diferença entre as percepções do homem nesses dois subníveis 

diz respeito às próprias noções de imagem e elemento original: aquilo que antes era 

tomado como elemento mais próximo da verdade, do original – ou seja, aquilo que 

gerava as sombras e os reflexos –, passa agora a ser usado como imagem. 

Para entender melhor essa ideia, Platão lança mão de um exemplo. Vejamos: 

                                                             
6 Aqui é importante frisar que essa é a perspectiva de Platão em relação à ideia de representação (mimesis 

no grego) (termo que pode também ser traduzido como “imitação”), tendo em vista que, em outros 

filósofos – mais notoriamente em Aristóteles – essa ideia tenha implicações bem distintas. “Quando 

Platão considerou que ‘o tempo é a imagem em movimento da eternidade’ ele estava dizendo que o 

mundo é uma imagem ou imitação das formas eternas ou das ideias [...]. Quando Aristóteles considerou 

que a arte imita não necessariamente uma coisa em si, mas uma coisa possível ou provável, ele ampliou a 

teoria da mimesis quase além do reconhecimento” (REESE, 1989, p. 359). 
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[...] os estudantes de geometria, de aritmética e outras ciências afins 

dão por supostos os números pares e ímpares, as figuras, as três 
espécies de ângulos e outras coisas desse gênero, diferentes para cada 

ciência; adotam-nas como hipóteses, procedendo como se as 

conhecessem [...]; e, partindo daí, prosseguem de maneira coerente, 
até levar a termo a investigação que se propunham. 

[...] se servem de figuras visíveis como objeto de seus raciocínios, mas 

sem pensar nelas mesmas e sim naquilo a que se parecem, 

discorrendo, por exemplo, acerca do quadrado em si e da sua diagonal, 
porém não das figuras que desenham, e da mesma forma nos demais 

casos; e assim as coisas que traçam ou modelam, e que têm suas 

próprias sombras e imagens refletidas na água, são por sua vez 
empregadas por eles como imagens no afã de chegar àquelas coisas 

em si, que só podem ser contempladas com o olho do pensamento [...] 

(2011, p. 276grifos nossos). 
 

Quando Platão traz à baila os métodos matemáticos de estudo, ele o faz para 

esclarecer uma distinta relação. Quando um homem toma um determinado objeto como 

sendo verdadeiro, ou seja, como último elemento mais próximo da verdade, ele está 

determinando o objeto sendo o ponto limite de compreensão da realidade. Para esse 

homem – que é o homem da crença –, o nível máximo de inteligência e verdade é 

aquele que pode ser percebido pelos sentidos do corpo, e as imagens (sombras e 

reflexos) serão, portanto, representações desse derradeiro objeto, esse último nível da 

verdade. Por sua vez, a percepção do homem do pensamento (no exemplo, o 

matemático) em relação a esses objetos é bastante distinta. Esse sujeito trabalha com 

objetos concretos, “visíveis”, como, por exemplo, os desenhos de ângulos e as 

representações escritas de números, objetos esses que – como os que eram “a verdade” 

daquele outro homem – podem ser “refletidos na água e fazer sombra”. No entanto, os 

matemáticos agem assim somente por uma questão de artifício didático. O que eles 

realmente buscam é desenvolver suas reflexões não sobre aquele objeto que desenham, 

posto que ele seja somente um exemplo, uma “imagem” representativa, mas sim sobre o 

quadrado em si, os ângulos em si, os números em si, enfim, a matemática em si.  

Vemos, portanto, que há um deslocamento na compreensão do homem em 

relação à realidade. Passa-se de um nível em que os elementos só podem ser acessados 

pelo “olho sensível”, para um outro nível, mais complexo, que somente pode ser 

percebido pelo “olho do pensamento”. Sendo assim, o que por uns é tomado como 

“objeto original”, como ponto limite – o último nível da verdade –, por outros é usado 

somente como imagem e representação, o ponto de partida de uma reflexão que deve se 
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desenvolver em direção a um nível superior de compreensão. Assim se configura o 

campo do inteligível – ou o segmento inferior desse campo. 

Por fim, Platão discute a parcela mais iluminada do campo do inteligível. 

Chegamos, portanto, à secção mais elevada na escala da linha segmentada, o 

último nível de conhecimento, o mundo onde residem as ideias e, consequentemente, a 

verdade em si. Aqui, o homem, verdadeiramente inteligente, não mais recorre a imagens 

para desenvolver sua compreensão. Ao invés disso, ele toma agora as ideias em si como 

elementos componentes da sua reflexão e da realidade ao seu redor, “partindo 

unicamente de ideias para passar a ideias e terminar em ideias” (PLATÃO, 2011, p. 

277). Falamos, então, de um nível metafísico de compreensão; ou seja, um nível em que 

as propriedades físicas ou meramente sensíveis, corpóreas, não se aplicam; uma 

realidade do além-físico. Assim como no primeiro nível do campo do inteligível, nessa 

instância, a percepção também parte de hipóteses, mas a finalidade, ou seja, o fim para 

onde se encaminham essas hipóteses, é bastante diferente. As hipóteses do último 

campo do inteligível buscam sempre chegar ao não hipotético, “ao princípio de tudo” 

(ibidem). 

Nesse momento, de maneira quase abrupta, Platão encerra sua apresentação da 

metáfora da linha segmentada. As discussões acerca dos vários graus de verdade 

representados pelos segmentos da tal linha não são levadas mais adiante; e o leitor fica, 

assim como os interlocutores de Sócrates no diálogo, entendendo, “embora não 

perfeitamente”, a tremenda empresa então descrita. 

 

2.2.3 Da linha à caverna 

 

A conclusão dessa ideia constitui também o fechamento do Livro VI d’A 

República; o que nos leva, como sabemos, à abertura, no início do livro sétimo da 

mesma obra, de uma nova discussão, aquela a partir da qual se desenvolve a nossa 

leitura do filósofo grego. E é justamente a partir da retomada e consequente relação da 

metáfora da linha com a da caverna que Platão conclui a reflexão acerca de sua alegoria. 

 

[...] esta imagem [a da caverna], amigo Gláucon, deve ser aplicada 

sem tirar nem pôr ao que antes dizíamos. A caverna-prisão é o mundo 

das coisas visíveis, a luz do fogo que ali existe é o sol, e não me terás 

compreendido mal se interpretares a subida para o mundo lá de cima e 
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a contemplação das coisas que ali se encontram com a ascensão da 

alma para a região inteligível [...] (PLATÃO, 2011, p. 283). 

 

Por sua vez, esmiúça Trabattoni: 

 

O mundo interior da caverna, por exemplo, é claramente o mundo 

sensível, e o mundo externo seria aquele inteligível. Por conseguinte, 

a fogueira simboliza o sol, e o sol a ideia do bem [...]. Restam quatro 
elementos significativos na alegoria da caverna, exatamente como os 

graus da linha: as sombras na parede da caverna, os objetos carregados 

pelos transportadores, as sombras e reflexos fora da caverna, e as 

coisas reais no mundo externo (2010, p. 117). 

 

 Sendo assim, fica-nos claro que existem relações muito fundamentais entre 

ambas as imagens. Temos, por exemplo, tanto na alegoria da caverna quanto na 

metáfora da linha, a realidade sendo representada a partir de duas instâncias, que, por 

sua vez, subdivide-se em outras duas igualmente proporcionais; repete-se também a 

ideia de que as instâncias inferiores estão para a aparência, assim como as superiores 

estão para a verdade; a luz como elemento superior e as sombras como elemento 

inferior etc. Se nos postássemos de maneira mais impetuosa – como, inclusive, o 

filósofo e o teórico acima parecem fazer –, poderíamos dizer que as duas imagens 

seriam, em verdade, variações de uma mesma discussão. No entanto, quando passamos 

a analisar o texto com mais cuidado, essa percepção é posta em questão. 

Apesar de perceber a existência dessas correspondências intrínsecas, é o mesmo 

categórico Trabattoni da citação anterior quem chama a atenção para a noção de que 

“[...] a tentativa de encontrar correspondências precisas fracassa” (Ibidem). Basta que 

atentemos, por exemplo – e é próprio Trabattoni quem o faz –, para questões como: se 

as sombras que tremulam no interior da caverna são os objetos no mundo sensível, e as 

coisas inteligíveis são as que habitam fora da caverna, como classificaríamos então os 

objetos intermediários, aqueles que passam diante da fogueira e projetam as sombras? 

Ou ainda: se, como afirma Platão, nossa condição é idêntica à dos prisioneiros e as 

sombras no interior da caverna equivalem metaforicamente aos objetos sensíveis que 

nós enxergamos, a que corresponderiam, na alegoria, as sombras desses objetos? 

Conclui-se, portanto, que não existe, nesse caso, uma correspondência imediata 

entre as imagens; ambas possuem elementos particulares em suas constituições, 

elementos esses que não necessariamente podem ser cambiáveis. No entanto, fica-nos 
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claro também que existe sim, mais que tudo, um diálogo entre as referidas imagens. 

Suas construções, suas representações interagem, observam o mundo a partir de óticas 

similares, nomeiam a realidade com termos que, se não se equivalem diretamente, 

irmanam-se, dialogam – em certo sentido, espelham-se uns nos outros. Como 

afirmamos outrora, a filosofia de Platão é fundada justamente a partir de ideias 

complexas, que se desdobram, reiteram e transformam constantemente. 

Sendo assim, partimos do pressuposto de que o importante, ao menos para a 

nossa leitura, é, mais do que constatar disparidades, perceber o que há em comum entre 

essas imagens; mais especificamente, interessa-nos discutir, a partir dessas imagens, 

como se dão,na filosofia platônica, as caracterizações do mundo que está acima e do 

mundo que está abaixo. 

Antes de darmos continuidade a nossa reflexão, no entanto, trazemos uma 

passagem anteriormente – e por nós deliberadamente – omitida da conclusão de Platão 

acerca da sua própria alegoria. Citamos: 

 

[...] a mim me parece que no mundo do inteligível a última coisa que 

se percebe é a ideia do bem, e isso com grande esforço; mas, uma vez 
percebida, forçoso é concluir que ela é a causa de todas as coisas retas 

e belas, geradora da luz e do senhor da luz no mundo visível e fonte 

imediata da verdade e do conhecimento no inteligível [...] (PLATÃO, 
2011, p. 283). 

 

 Fica-nos indicado, assim, que, esse mundo do inteligível, somente alcançado 

pela alma, é constituído por um tipo muito específico de objetos, e tem, numa força 

iluminada e superior, a sua causa última. Aos tais objetos do inteligível podemos dar o 

nome de ideias, e à força iluminadora podemos chamar de bem ou ideia do bem. 

 Começam a se instaurar, então, a partir de agora, as nossas conclusões acerca da 

caverna platônica. 

 

2.2.4 Física e metafísica 

 

Aquilo que se configura abaixo / aquilo que se posta acima; percepção de 

sombras e crença / pensamento e inteligência; os elementos subterrâneos / os elementos 

supraterrâneos; existem várias formas de nos referirmos ou nos aproximarmos dessas 

instâncias duplas sondadas pelo pensamento platônico. São os tais dualismos, que, em 
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muitos casos, servem de base para a percepção filosófica que esse autor constrói da 

realidade. Outro modo de pensar essas instâncias duplas da realidade pode ser definido 

pelo binômio realidade física / realidade metafísica – e é a partir dessa noção que 

começaremos então a interpretar e refletir sobre as implicações filosóficas das imagens 

anteriormente apresentadas. 

Partamos, portanto, da seguinte citação: 

 

[...] os comportamentos geralmente adotados por todos pressupõem de 

modo implícito a existência de critérios universais de avaliação (ou 
melhor, de princípios que são intrinsecamente verdadeiros de um 

ponto de vista geral). Isso, porém, não quer dizer que estes 

comportamentos fossem acompanhados por uma consciência teórica 
dos mesmos. Pelo contrário, a maior parte das pessoas acredita que 

existam, sim, coisas boas e justas, mas não quer ouvir falar de um bem 

ou um justo em si, indiferentes ao tempo e às perspectivas [...]; e 

assim, essas pessoas demonstram aceitar implicitamente o ponto de 
vista de Heráclito, segundo o qual tudo é particular, transitório e 

mutável. Portanto, o objetivo de Platão será demonstrar que a 

concepção heraclítica é errada e contraditória (TRABATTONI, 2010, 
p. 72). 

 

 Vemos então que, segundo Trabattoni, a teoria platônica do conhecimento tem 

um objetivo, ao menos em princípio, bastante específico: desconstruir, de maneira 

categórica, uma concepção de realidade que o filósofo considera errônea; concepção 

essa que era corrente na sociedade grega de sua época. A essa concepção dá-se o nome 

de heraclítica – também sendo referida por heraclitismo. 

Para Heráclito, a realidade é formada por uma constante mudança de estado, 

sendo dotada, assim, de uma natureza perpetuamente móvel, mutável. Isso significa 

dizer que não existe, na instância a que se chama realidade, um elemento universal e 

imutável, um elemento uno, mas sim uma gama de elementos em constante 

transformação. E é justamente essa concepção que Platão irá criticar – especialmente 

nos diálogos Teeteto e Crátilo, como nos alerta Trabattoni (2010, p. 88) –, 

desconstruindo-a, para, a partir disso, desenvolver a sua própria percepção acerca da 

realidade – “[...] a tese de Platão é que no fundo de todos os erros teóricos e práticos 

existe uma concepção incorreta da realidade [...]” (Idem p. 72). 

Buscando, então, formular essa “concepção correta” da realidade, Platão irá 

propor a seguinte distinção conceitual: é preciso que se considere a diferença entre as 

“formas de conhecimento” alcançadas através das sensações (corpóreas, físicas)– 
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questionando inclusive se essas percepções podem ser classificadas efetivamente como 

“conhecimento”; e as formas de conhecimento que são atingidas exclusivamente por 

meio da alma. 

Cada uma dessas formas faz referência a um modo de apreender e a um nível de 

apreensão da realidade. A percepção realizada pelos sentidos do homem (visão, audição, 

tato, olfato e paladar) dará conta apenas da instância física da realidade – “física” no 

sentido de “mundo do sensível” –; é aquela percepção que está associada à aparência, 

que, como indicava a perspectiva heraclítica, é mutável, relativa e material. Por sua vez, 

a percepção que transcende a mera sensibilidade corpórea, aquela que se alça e é 

somente percebida pela alma, volta-se para os elementos que são universais e eternos, 

os elementos unos, que existem numa realidade para além da física – para Platão, a 

única “verdadeira” realidade: a metafísica – ou o “mundo do inteligível”. 

Sintetiza Trabattoni: 

 

[...] ao conhecimento sensível e natural, comum aos homens e aos 
animais desde o nascimento, se agregará ao longo do tempo uma 

reflexão que é própria da alma, a qual, partindo das sensações, adquire 

diferentes conhecimentos (isto é, não sensíveis) [...]. Se atingir o ser é 
responsabilidade da alma, e considerando que, no pensamento e na 

linguagem dos Gregos, ser e verdade de certa forma se correspondem, 

só o conhecimento da alma é conhecimento da verdade das coisas [...] 

(2010, p. 77grifos nossos). 

  

O filósofo nos indica, portanto, o que ele concebe como elemento supraterrâneo: 

o transcendente, o universal, o eterno e, essencialmente, o verdadeiro e a verdade. Por 

contraste e em contrapartida, também nos indica o que ele postula como elemento 

subterrâneo: o físico, o múltiplo, o mutável e o falso. É no subterrâneo que se localiza 

tudo que se associa à aparência, ao sensível, ao relativo; aquilo que é mera opinião ou 

que não configura ou comporta a verdade. Embora essas duas instâncias da realidade 

estejam, segundo a perspectiva do próprio filósofo, agregadas e atreladas uma à outra, 

quando analisadas de maneira pura, isolada, é possível perceber o julgamento valorativo 

que Platão atribui a elas, dando à realidade metafísica um status de superioridade e 

postulando a realidade física – sensível, corpórea, empírica – como inferior ou menor. 

 

2.2.5 Sombras e luz: as simbologias do subterrâneo em Platão 
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 “[...] a obra de Platão constitui essencialmente uma grandiosa especulação ética, 

impregnada de ardor religioso e fantasia poética, acerca do Bem e seu oposto, o Mal” 

(KELSEN, 1995, p. 1-2); assim afirma Hans Kelsen, no início de seu A ilusão da justiça 

– afirmação essa que ele defenderá detalhadamente ao longo das próximas mais de 

quinhentas páginas de sua obra. Inserida aqui, depois de termos nos debruçado sobre a 

alegoria da caverna, a metáfora da linha segmentada e as noções de física e metafísica, 

essa citação servirá como intróito do último passo de nosso comentário acerca do 

subterrâneo na perspectiva platônica. 

 Partiremos, no entanto, de um recorte ainda mais específico, destacado da 

citação pinçada acima; aquele que fala em “fantasia poética”. 

 Quando pensamos no termo “poética”, é muito comum fazermos associações 

imediatas com o universo da Literatura. Isso acontece porque esse é um termo que pode 

nos remeter a noções como poesia, poeta, poeticidade; também porque remonta ao nome 

que, algumas vezes, é dado ao estudo do texto literário; ou ainda quando pensamos no 

conjunto de elementos característicos – ou “a poética” – da obra de um autor; e de tantas 

outras formas que, no presente momento, é-nos impossível esmiuçar. Sendo assim, 

quando Kelsen associa esse termo à filosofia platônica, ele parece estar nos indicando 

que a obra desse autor constrói um diálogo entre o texto filosófico e o literário – o outro 

termo do binômio que destacamos, “fantasia”, que nos remete a ficção e irrealidade, só 

reforça essa percepção. Fica-nos claro então que, de algum modo, essas duas formas de 

pensar a realidade se aproximam na obra de Platão. 

 Um indicativo dessa relação filosofia/literatura seria o próprio gênero adotado 

pelo filósofo grego para desenvolver suas ideias: o diálogo. Embora o diálogo filosófico 

fosse um gênero comum na filosofia grega – especialmente na anterior a Aristóteles –, a 

sua composição, com personagens, turnos de fala e cenário – e até mesmo um certo tom 

narrativo –, remete-nos diretamente ao texto teatral. No mesmo sentido, temos a 

linguagem utilizada nos diálogos platônicos, que apresenta um forte teor metafórico e 

simbólico, típico também do que, em geral, é identificado como linguagem literária ou 

poética. Somando-se a essas, temos a questão da construção de alegorias e mitos na 

filosofia de Platão, questão que já comentamos anteriormente e que também se 

relaciona ao âmbito literário. Embora saibamos que, de maneira geral, esses elementos 

não são exclusivos da Literatura, a utilização desses recursos enxerta, no texto filosófico 

de Platão, uma certa nuance literária. 
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É justamente nessa perspectiva que se constrói a nossa leitura de Platão. Como 

já afirmamos, nosso enfoque se dá a partir da narrativa alegórica da caverna – trazendo 

ainda, no mesmo sentido, a metáfora da linha –, tomando o texto platônico não do ponto 

de vista estritamente filosófico, mas, para além disso, observando-o enquanto 

construção simbólico-metafórica. Ao pensarmos essas especulações éticas, que, 

segundo Kelsen, constituem a essência da obra de Platão, o nosso foco será no que há 

de “fantasia poética” – para usar aqui um termo do crítico – nessas especulações. 

Dizendo de outra forma, o que nos interessa aqui é refletir sobre as simbologias geradas 

por Platão – alegórica, metafórica e filosoficamente – para representar aquilo que se 

posta do lado do Bem e aquilo que se coloca ao lado do Mal. Para tanto, iremos nos 

aderir, mais especificamente, às noções relativas ao subterrâneo. 

Retomemos, então, em linhas gerais, os nossos comentários acerca da caverna, 

da linha e da metafísica platônica, tendo como foco agora os símbolos subterrâneos que 

ali foram engendrados. 

 Podemos começar comentando a própria imagem escolhida para compor a 

famosa alegoria platônica: a caverna. 

Cavidade, buraco, cova; a caverna, com sua força simbólica extremamente rica, 

funciona, para nós, como uma síntese fulcral do que denominaremos de subterrâneo. A 

ela, por sua vez, atrelam-se, quase que automaticamente, uma série de outros símbolos, 

igualmente significativos. Reduziremos esse complexo simbólico ao seguinte conjunto: 

a profundidade, a interioridade, as sombras (ou trevas) e os ecos. Poderíamos mencionar 

o isolamento como uma outra associação possível; e, metaforicamente, também a noção 

de morte se conecta à da caverna. Em última instância, temos as criaturas que habitam a 

caverna, o subterrâneo; criaturas essas que herdam as simbologias associadas ao seu 

habitat. Cada um desses elementos é, como já dissemos, rico de significados e 

representações, e a própria alegoria platônica já explorou fortemente a riqueza simbólica 

dos mesmos. 

 A percepção de caverna enquanto um lugar das profundezas está bem alicerçada 

no texto platônico. O filósofo grego menciona explicitamente que a caverna de sua 

alegoria é uma “caverna subterrânea” (PLATÃO, 2011, p. 279), postulando-a, assim, 

como um lugar que se localiza não simplesmente “dentro”, mas “abaixo” – abaixo da 

linha horizontal, sob o solo. Nesse sentido, a caverna configura um submundo 

literalmente, um mundo cuja localização é demarcada nas instâncias inferiores, um “sob 
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mundo”. Além disso, Platão menciona que o movimento de saída desse lugar se dá a 

partir de uma “áspera e escarpada subida” (Idem, p. 281). Constrói-se, portanto, o 

caráter subtérreo da caverna, caracterizando-a, ainda, enquanto um fosso íngreme e de 

difícil acesso. 

 Do mesmo modo, na metáfora da linha, encontramos a percepção relativa àquilo 

que está abaixo sendo associada ao nível físico da realidade, e, consequentemente, a 

todos os elementos que fazem parte dele. Se o primeiro subnível da linha segmentada 

diz respeito às sombras e aos reflexos, compreende-se que ele emula uma percepção 

distorcida da realidade, uma percepção que se distancia do elemento original, postando-

se, assim, do lado daquilo que é falso, que é cópia. A esse subnível é dado o sugestivo 

nome de “percepção de sombras”, sugerindo um teor obscuro e sombrio – diluído, 

poderíamos dizer – de compreensão da realidade. Por sua vez, o segundo subnível da 

linha diz respeito aos objetos do mundo sensível, aqueles que possuem existência física, 

que geram as sombras e são distorcidos nos reflexos – os seres de “carne e osso” e as 

coisas que podem ser tocadas ou sentidas. Embora para o senso comum esse possa 

parecer um nível lúcido de percepção, para Platão ele configura somente um eco – ou 

uma sombra – do único mundo verdadeiro: o mundo das ideias, a metafísica. O corpo, 

sensível e físico; aquilo que é transitório e mutável; também tudo que é falso, distorcido 

e, em última instância, obscuro; esses são os elementos que compõem as camadas 

inferiores da linha, o nível abaixo; são eles que, em diálogo com a alegoria da caverna, 

ajudam-nos a definir o subterrâneo platônico. 

 É interessante notar que, como já dissemos anteriormente – no tópico em que 

primeiro comentamos a metáfora da linha –, mesmo no nível superior da linha, ou mais 

especificamente, no subnível inferior desse nível, ainda existem marcas do mundo 

sensível. E essas marcas são justamente as sombras e a existência física. Relembramos o 

exemplo dos estudantes de matemática. Esse exemplo é utilizado por Platão para 

demonstrar que, mesmo numa discussão de cunho aparentemente metafísico, ao 

construir seu raciocínio se valendo de “figuras visíveis”, que “têm suas próprias 

sombras e imagens refletidas”, o homem se aproxima do mundo sensível. Reaparece 

então o elemento corpóreo e sensível – o olho, a visão –; e é justamente essa ligação 

com o mundo físico que Platão utiliza para julgar inferior essa percepção em relação à 

percepção dialética da realidade, aquela que ocupa o nível mais alto da linha e que se 

dedica à metafísica, ao mundo das ideias. 
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Sendo assim, a noção de profundidade está associada, no texto platônico, a uma 

percepção negativa. Essa noção liga-se à ideia de falsidade, conceito veementemente 

criticado por Platão, tido sempre como prejudicial ao crescimento intelectual humano. 

Em última instância, porque se posta na ponta inversa do espectro, a profundidade está 

conectada à ideia do mal. 

A essa noção se associam, como já mencionamos, as ideias de interioridade, 

sombras e ecos; e, a essas, uma outra ainda não mencionada: a de enclausuramento. Não 

mencionamos o enclausuramento anteriormente tendo em vista que essa noção parece 

não se associar de maneira direta às simbologias da caverna; no entanto, no texto 

platônico, essas ideias claramente se aproximam. 

Na alegoria da caverna, tudo aquilo que se localiza dentro, ou seja, tudo o que 

configura e se associa ao universo da interioridade, é associado a aprisionamento e 

isolamento. Os habitantes do subterrâneo são seres que estão agrilhoados contra uma 

parede, no interior da caverna; seus movimentos são anulados pela condição de 

prisioneiros perpétuos; isso acaba por torná-los também seres inertes e passivos diante 

da realidade, criaturas manipuláveis. Sendo assim, a interioridade passa a ser definida 

pela sua condição de isolamento – aquilo que está separado, que existe aquém – em 

relação à exterioridade – que é, por sua vez, representada pela ideia de verdade, de 

verdadeira realidade.A noção de inércia e passividade também tem importante papel 

aqui, associando-se diretamente à ideia de aprisionamento: os habitantes do subterrâneo 

são prisioneiros de sua própria passividade. Retomemos a passagem em que Platão nos 

afirma que, mesmo que fossem instruídos, pelo homem que retorna da superfície para o 

interior da caverna, acerca da realidade que existe fora/acima, esses sujeitos 

considerariam essas novas informações risíveis e falsas. Lembremos ainda o momento 

em que Platão nos afirma que os habitantes do subterrâneo, se pudessem, iriam matar 

aquele ser que tentava desatá-los e levá-los para a luz – um ser que, na perspectiva 

platônica, estava simplesmente tentando salvá-los. Esse é o poder que possui a inércia e 

a passividade convertidas em aprisionamento; um aprisionamento que, posto que seja 

construído pela alienação, pela ignorância em relação à verdade, dobra-se sobre o 

prisioneiro, tornando-se um auto-aprisionamento. 

Outra questão fundamental para se compreender as simbologias do subterrâneo 

em Platão diz respeito às sombras e ecos. 
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A única realidade que os prisioneiros do subterrâneo conhecem, a única 

instância do real a que eles têm acesso, é percebida pelos sentidos (visão e audição) e se 

constrói a partir das sombras que se projetam e dos ecos que reverberam no interior da 

caverna. As sombras se apresentam como uma espécie de forma esvaziada, uma 

moldura obscura e distorcida do “objeto real”. Por sua vez, o eco surge como um som 

repetido, refletido e distante de sua enunciação original. Sombras e ecos funcionam, 

então, como subprodutos de seus elementos originários, diluição e repetição distorcida 

desses. Ambos os elementos simbolizam, na alegoria platônica, noções como as de 

distorção e esvaziamento de sentido, obscuridade, falsidade e mentira – todas essas, 

como sabemos, lidas negativamente na visão do referido filósofo. 

Se levarmos em consideração as relações entre a linha e a caverna, veremos que 

é na interioridade – ou no subterrâneo, ideias aqui associadas – que se processam os 

níveis mais obscuros de conhecimento. Do mesmo modo, se é na metafísica que existe a 

verdade, a justiça e, acima dessas, a ideia do bem, é na interioridade que se configuram 

a inverdade, a injustiça e, em última instância, a ideia do mal. Conclui-se então que – e 

aqui retomamos a assertiva de Kelsen –, na perspectiva platônica, às representações do 

supraterrâneo e do subterrâneo, atrela-se sempre uma percepção valorativa; que é, 

respectivamente, positiva e negativa, benéfica e maléfica, iluminada e obscura. 

 

2.3 Subterrâneos e supraterrâneos nas simbologias do mundo antigo 

 

 Ao pensarmos a perspectiva do homem ocidental em relação àquilo que está 

acima e àquilo que está abaixo – passando por concepções de vasta importância e 

significação, como a iconografia cristã e o par mitologia-literatura grega –, veremos que 

a visão platônica em relação aos elementos subterrâneos não se apresenta como uma 

voz solitária contra o horizonte, mas sim como um integrante fundamental de uma 

espécie de tradição simbólica. Veremos, então, que, dentro desse recorte, as concepções 

acerca do subterrâneo e do supraterrâneo constantemente se irmanam, ecoando umas 

nas outras, reforçando, assim, a significação atribuída a uma vasta cadeia de símbolos. 

 

2.3.1 Hades e Infernos 
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 No verbete “ascensão”, de seu Dicionário de símbolos, Jean Chevalier e Alain 

Gheerbrant afirmam: 

 

Na iconografia cristã há numerosas representações do homem 

ascensional: símbolo do alçar voo, da elevação ao céu após a morte. 
Geralmente representado com os braços levantados, como na oração; 

as pernas dobradas por baixo do corpo, como na adoração; por vezes 

está suspenso da terra, sem suporte aparente, e sua cabeça está 
nimbada de estrelas; outras vezes, asas, anjos ou pássaros o estão 

levando. Todas essas imagens representam uma resposta positiva do 

homem à sua vocação espiritual e, mais do que um estado de 

perfeição, um movimento em direção à santidade. O nível de elevação 
no espaço, ainda bem perto do chão ou em pleno céu, corresponde ao 

grau da vida interior, à medida segundo a qual o espírito transcende as 

condições materiais da existência (CHEVALIER; GHEERBRANT, 
1997, p. 90 grifos dos autores). 

 

 Vemos então que as imagens associadas ao alto – e ao movimento em direção ao 

mesmo, o “movimento ascensional” – na iconografia cristã se encontram ligadas 

diretamente a ideias como as de transcendência, espírito, perfeição, santidade. Essas 

ideias, por sua vez, parecem se organizar sob, ao mesmo passo em que se orientam em 

direção a, um símbolo maior e mais imponente – o símbolo máximo do cristianismo –: 

Deus. Chevalier e Gheerbrant trazem então a imagem do “homem ascensional” para 

ilustrar essa acepção, enfatizando que, nessa representação visual, quanto maior for o 

distanciamento da personagem em relação ao chão – e consequente maior aproximação 

em relação ao céu e à figura de Deus –, maior será o grau de transcendência, perfeição e 

santidade representado por ele. Conclui-se então que, na tradição cristã, tudo aquilo que 

é representado como estando acima, elevado sobre o chão – todo elemento 

supraterrâneo, portanto –, possui uma conotação positiva, iluminada e boa. Isso 

acontece porque, uma vez que ocupem essa posição ou mesmo que se voltem em 

direção a ela, os símbolos passam a se associar ao elemento divino. 

 Por sua vez, numa posição proporcional e diametralmente oposta, encontramos 

os símbolos que ocupam ou se dirigem aos níveis inferiores, aos níveis abaixo; são os 

símbolos do que descende e decai e do que se distancia da esfera divina. São os 

símbolos do subterrâneo. Em se tratando do mundo antigo – sintetizado aqui nas 

culturas grega e cristã –, talvez o símbolo mais representativo dessas instâncias 

subterrâneas seja o Hades. 

 



57 

 

Entre os gregos, Hades, o Invisível – segundo uma etimologia 

duvidosa – é o deus dos mortos. Como ninguém ousasse pronunciar-

lhe o nome, por termos de lhe excitar a cólera, ele recebeu o apodo de 
Plutão (o Rico), nome que implica um terrível sarcasmo, mais do que 

um eufemismo, para designar as riquezas subterrâneas da terra, entre 

as quais se encontra o império dos mortos. [...] Na simbologia [...] o 
subterrâneo é o local das ricas jazidas, o lugar das metamorfoses, das 

passagens da morte à vida, da germinação. 

Após a vitória do Olimpo sobre os Titãs, foi feita a partilha do 

universo entre os três irmãos, filhos de Cronos e de Réia: a Zeus 
coube o Céu; a Poseidon (Netuno), o Mar; a Hades, o mundo 

subterrâneo, os Infernos ou o Tártaro. Senhor impiedoso [...], ele não 

dá trégua a nenhum de seus súditos (ou vítimas). Seu nome foi dado 
ao lugar por ele dominado; Hades tornou-se símbolo dos Infernos. E, 

ainda nesse caso, as características são as mesmas por toda a parte: 

lugar invisível, eternamente sem saída (salvo para os que acreditavam 
na reencarnação), perdido nas trevas e no frio, assombrado por 

monstros e demônios, que atormentam os defuntos. Já no Egito, por 

exemplo, no túmulo de Ramsés VI, em Tebas, os infernos eram 

simbolizados por cavernas, repletas de almas danadas (CHEVALIER; 
GHEERBRANT, 1997, p. 505grifos dos autores). 

 

 Aqui chamamos atenção, em especial, para o momento em que os autores 

afirmam que, as representações dos Infernos e do Hades são “as mesmas por toda a 

parte”. Não traçaremos aqui – como também não o fizeram Chevalier e Gheerbrant – 

uma distinção detida e categórica entre esses dois símbolos, que são, em última 

instância, oriundos de culturas diferentes. Interessa-nos, de outro modo, o que há de 

similar entre eles, o que há de comum, que imagens se repetem nas representações do 

Hades e dos Infernos. São justamente essas significações, essas imagens mais 

recorrentes acerca do subterrâneo no mundo antigo – seja o grego, o cristão ou mesmo o 

egípcio, como mencionado na citação anterior –, que ecoam ao longo da história, 

reiterando-se, reforçando-se, chegando mesmo até nós, no mundo moderno. 

 No subterrâneo reside o império dos mortos. Um reino que, tal qual o seu Senhor 

– seja ele o próprio Hades ou o Diabo –, é reconhecido por sua crueldade e falta de 

piedade. Lugar submerso, escondido, invisível, habitado por criaturas monstruosas e 

demoníacas; perdido nas trevas, no sofrimento, na tormenta. O Hades e os Infernos: o 

eterno inescapável. Mais que tudo, o subterrâneo parece dar corpo à imagem daquilo 

que está à distância máxima, ou mesmo ausente, do bem e de Deus – tendo, no lugar 

desse, uma outra entidade comandante, uma entidade maligna e obscura. Sendo assim, 

parece-nos que os binômios céu/inferno, luz/trevas, subterrâneo/supraterrâneo, emulam 

um outro, talvez ainda mais fundamental: o binômio Deus/ausência de Deus. 
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Segundo a crença dos povos turcos altaicos, chega-se perto dos 

espíritos dos infernos quando se caminha do Oeste para o Este, ou 

seja, no sentido inverso ao do percurso solar, que simboliza, ao 

contrário, o movimento vital progressivo. 
Essa caminhada, em sentido oposto ao da luz, em vez de ir ao seu 

encontro, simboliza a regressão para as trevas. 

Na tradição cristã, a conjunção luz-trevas simbolizaria os dois 
opostos: o céu e o inferno. Plutarco já descrevia o Tártaro como 

privado de Sol. Se a luz se identifica com a vida e com Deus, o 

inferno significa a privação de Deus e da vida (CHEVALIER; 

GHEERBRANT, 1997, p. 506grifos dos autores). 

 

 O subterrâneo se encontra na ponta inversa ao elemento divino, no extremo 

oposto. Se o segundo é definido por seu aspecto iluminado e vital, benigno e positivo, o 

primeiro é marcado por um caráter sombrio, mórbido, maligno e negativo. Orientar-se 

em direção ao alto, aos céus, é, como já dissemos, transcender, é alçar-se às camadas 

espirituais iluminadas, aquelas mais próximas e tocadas por Deus. Por outro lado – e a 

partir mesmo de um processo de inversão, como sugerido pela percepção dos povos 

turcos, mencionada no excerto anterior –, orientar-se para baixo, em direção ao 

subterrâneo e às trevas, significa ausentar-se do elemento vital e, em última instância, da 

luz de Deus, símbolo máximo do Bem. Nesse sentido, aderir ao subterrâneo, guiar-se 

em direção ao Hades, aos Infernos ou a qualquer símbolo equivalente em algumas das 

culturas mais importantes do Ocidente no mundo antigo, pode ser lido como uma 

atitude maligna e “anti-Deus”. 

 Notemos, então, que essas simbologias, tanto do céu e da ascensão quanto do 

Inferno, do Hades e da descensão ou descida, são muito próximas às apresentadas e 

discutidas por Platão quando da sua alegoria da caverna – Chevalier e Gheerbrant, 

quando comentam acerca do túmulo de Ramsés VI, mencionam inclusive que, nesse 

caso, a imagem dos Infernos era simbolizada precisamente por cavernas. O subterrâneo 

é definido então como o das sombras, da obscuridade, do aprisionamento e da ausência 

de Deus; o lugar onde habita o Mal. 

 Além da construção simbólica dos pólos, que aqui optamos por nomear como 

subterrâneo e supraterrâneo, existe a construção simbólica do movimento em direção ou 

do voltar-se a esses pólos. A subida e a descida, a orientação para o alto e a orientação 

para baixo, embora sejam movimentações distintas, encontram-se intimamente ligadas, 
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constituindo uma trama que, se direcionada apenas a um dos referidos pólos, acarretará 

consequências significativas. 

 

2.3.2 A catábase e o seu inverso 

 

 Catábase – ou katabasis, do grego – é um termo que se refere à descida; mais 

especificamente, em se tratando da cultura e da mitologia gregas, a catábase é o nome 

dado ao recorrente e mítico movimento de descida ao mundo inferior, o mundo que se 

localiza abaixo do nosso. Em outras palavras, catábase é o movimento de descida aos 

Infernos. Esse movimento pode ser concebido de forma literal, quando implica a 

descida de um ou mais personagens da narrativa mítica ao Hades, ou de forma 

metafórica, quando simboliza um movimento de aprofundamento, de interiorização, na 

psique humana. A primeira dessas concepções é mais tradicional, vinculada diretamente 

à percepção dos gregos da catábase enquanto tópico recorrente de sua mitologia; a 

segunda, mais moderna, liga-se especialmente a estudos de cunho psicanalítico7. 

Interessa-nos mais, tendo em vista que nossa abordagem é mais literária e alegórica que 

psicanalítica, a primeira dessas acepções – sem que, no entanto, neguemos ou 

ignoremos a outra. 

 A necessária contrapartida à catábase é a anábase – ou anabasis –, o movimento 

de subida. Esses dois movimentos, quando surgem na cultura grega, surgem sempre 

conectados. Se pensássemos na catábase desvinculada de seu movimento inverso 

estaríamos diante de nada mais que a noção pura e simples de morte. É a anábase, ou o 

retorno, que caracteriza o movimento de descida como sendo exatamente isso, um 

movimento – dentro do eixo subterrâneo-supraterrâneo, enfatize-se –, ao invés de 

simplesmente uma outra representação da passagem da vida ao reino subterrâneo dos 

mortos. 

 Mas em que sentido era utilizada essa “jornada ao mundo dos mortos” na cultura 

grega? 

 

O mundo subterrâneo, com todo o sortilégio que lhe confere o 
misterioso desconhecido, com a força ctónica que lhe é peculiar, 

                                                             
7A obra Katabasis e Psyche em Platão, de Carlos Luciano Silva Coutinho (2015) – obra tomada por nós 

aqui como um dos fundamentos para a definição dos conceitos de catábase e anábase – é um exemplo 

categórico dessa abordagem. 
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apresenta-se aos antigos como um reino onde a verdade pode ser 

encontrada ou, pelo menos, ouvida, porque as almas dos que 

desapareceram da terra a podem contar mais livremente, testemunhas 
que foram das muitas peripécias já lendárias por que passaram no 

mundo dos vivos. Por isso, quando mortais, heróis (semi-mortais) ou 

imortais descem em <<catábase>> aos infernos, fazem-no quase 
sempre para averiguarem, o que de pouco claro se lhes afigura na vida 

terrena, ou para cumprirem qualquer missão de importância 

(Hércules), em geral e favor de qualquer comunidade humana 

(FERNANDES, 1993, p. 347). 

 

 Nesse sentido, a catábase assume um sentido valoroso e positivo, posto que, 

segundo a visão tradicional da mitologia grega, essa descida simbolize uma busca da 

verdade, que é talvez o bem mais caro à cultura e à filosofia grega; ou, mesmo que 

assuma o caráter de missão/luta, como no outro caso mencionado no excerto, essa 

catábase, mesmo que perigosa, acontece em função da salvação do mundo dos vivos. 

Desse modo, toda catábase pressupõe um movimento de subida inversamente 

proporcional. Podemos concluir então que, embora o movimento seja de descida, é em 

relação ao que está acima – para trazer à tona a verdade, para salvar uma comunidade 

viva – que esse movimento é realizado. 

 Curioso notar que, se postas em paralelo a catábase mitológica e o movimento 

de descida na alegoria platônica da caverna, essa segunda possui uma representação 

inversa à da primeira – ou ao menos é assim que nos soa de maneira mais imediata. Na 

alegoria da caverna, aquele que desce ao interior obscuro, aquele que advém do mundo 

das alturas, é quem carrega consigo a verdade – verdade essa que deverá ser usada para 

iluminar e libertar os perpétuos prisioneiros do subterrâneo. No entanto, essa percepção, 

justamente por seu caráter imediato, talvez esteja construída sobre um paralelo 

incongruente. 

 Definimos esse paralelo como incongruente ou falho porque ele parte da 

premissa de que, na alegoria platônica em questão, perpetra-se uma “catábase clássica”, 

o que, de fato, não ocorre. Não se está discutindo, na alegoria da caverna, “a descida ao 

mundo dos mortos”. O mundo do interior da caverna é, segundo a leitura do próprio 

Platão, o “nosso mundo”, o mundo dos vivos. O filósofo na alegoria é aquele que – num 

sentido figurado e não literal – “ascende”, intelectualmente, ao mundo metafísico das 

ideias, para, uma vez iluminado por elas, e ainda intelectualmente, “descender” ao 

mundo físico – somente para, num movimento cíclico, retornar novamente à 

“verdadeira realidade”. 
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 Caso similar acontece quando pensamos na iconografia cristã da primeira vinda 

de Cristo, comumente lida como a “descida” de Deus ao mundo dos homens. 

 

[...] a revelação se opera de cima para baixo. É o Cristo que revela o 

Deus desconhecido, a descida de Cristo transforma-se no centro da 
história. Entretanto, essa descida de Cristo exige como contrapartida 

a subida da alma até Deus. Essa subida pode ser considerada como um 

retorno (DANIÉLOU apud CHEVALIER; GHEERBRANT, 1997, p. 
853 grifos nossos). 

 

 Nesse caso também temos a noção de descida associada de maneira direta à de 

subida: Deus desce à Terra, em forma de Cristo, para iluminar os homens com a Sua 

verdade – somente para, num momento posterior, a partir de um movimento inverso, 

retornar ao reino dos céus. Nesse sentido, o paralelo com a leitura platônica parece mais 

condizente: é a “luz do bem” – transcendental, espiritual, divina – que desce ao mundo 

dos vivos – aprisionador, sombrio, ignorante.  

 Retornando agora à questão do paralelo incongruente, concluímos que somente 

seria possível falar em “catábase subjetiva” – como em oposição à “catábase objetiva” 8 

da mitologia clássica – no caso da alegoria da caverna, categorização essa que acabaria 

por guiar o nosso trabalho em direção à análise psicológica ou psicanalítica do texto 

platônico – caminho com o qual não pretendemos dialogar, ou ao menos não 

diretamente. 

 Interessam-nos, no entanto, como já afirmamos em outros momentos, sondar as 

simbologias associados ao que está abaixo e ao que está acima no mundo antigo, seja de 

um ponto de vista mais objetivo ou mais subjetivo. Nesse sentido mais simbólico, que é 

aquele no qual nos propomos a transitar, podemos, sim, traçar paralelos entre as 

representações mitológicas, filosóficas ou literárias do subterrâneo e do supraterrâneo. 

 Tomemos aqui de empréstimo as palavras de Fernandes novamente: 

 

Estamos já bem longe da descida homérica aos infernos, ao Hades, 
mas na trajetória literária que esse lugar comum percorreu, notamos 

contínuas metamorfoses, mantendo-se todavia o cerne principal da 

história que é constituído pelo sentimento de angústia e de opressão, 
que uma descida aos fundões da terra significa (FERNANDES, 1993, 

p. 354). 

  

                                                             
8Terminologia e oposição utilizadas por Coutinho em Katabasis e Psyche em Platão (2015). 
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 De um ponto de vista mitológico, o mundo do subterrâneo é descrito como a 

morada dos mortos, uma região obscura e sombria, monstruosa e demoníaca, dominada 

por um Senhor que tanto é cruel quanto é implacável em sua crueldade; é um lugar 

comumente associado com ideias como as de penitência eterna, sofrimento incalculável, 

ausência de Deus – estejamos falando da iconografia grega, cristã ou mesmo da egípcia, 

como mencionado num momento anterior. Mesmo que na mitologia grega a verdade se 

encontre mais liberta no mundo do subterrâneo, o movimento de descida em busca dela 

– ou a catábase – só existe quando ele se processa em congruência com o seu inverso, o 

retorno da personagem, sã e salva, ao mundo dos vivos. As lutas e missões no 

subterrâneo ocorrem, por sua vez, e de maneira similar, em função das comunidades que 

habitam o supraterrâneo. É, portanto, em relação ao alto que esse movimento de descida 

se processa, ou, dizendo de outra maneira, é somente a partir da pressuposição de um 

retorno às alturas que ele é principiado. Por fim, atribui-se novamente à realidade das 

alturas, ao mundo acima, ao supraterrâneo, um caráter positivo; e, em contrapartida, e 

de maneira diametralmente oposta, àquilo está abaixo, que configura o submerso, ao 

subterrâneo, é atribuído um sentido efetivamente negativo. 

 

2.4 De volta ao poço 

 

 Tendo percorrido o percurso teórico-filosófico que tocou as perspectivas de 

Platão, Homero e do Cristianismo, podemos, por fim, retornar à alegoria mutarelliana 

do poço, unindo, conclusivamente, as pontas deste capítulo. 

 Antes de passarmos às discussões acerca da caverna platônica, havíamos 

afirmado que iríamos deixar dois pontos em suspenso em nossa apreciação do poço, 

sendo eles (1) os passos subsequentes da narrativa e (2) a direção em que se 

movimentam os personagens na alegoria mutarelliana. 

 Quando estávamos analisando a estruturação da narrativa do poço, elencamos 

nove ações fundamentais, nove pontos na coluna vertebral dessa narrativa. Dessas, 

comentamos apenas seis – as seis primeiras. Restaram, portanto – e de maneira 

propositada –, três ações em suspenso. Essas três últimas ações ou passos narrativos 

diziam respeito especificamente às reflexões construídas pela personagem O Agente em 

relação à desconcertante “descoberta” do primo em sua queda: “todos somos monstros”. 

Esses três passos foram – relembremos: O Agente toma a informação trazida pelo primo 
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como literal e verdadeira; depois, percebe o engano do outro, tomando a informação 

agora como errônea, equivocada; e, por fim, repensando os dois passos anteriores, 

conclui que foi através do erro que a mais absoluta das verdades pôde ser percebida. 

 O outro elemento que havíamos deixado em suspenso dizia respeito à direção 

em que se dão os movimentos das personagens. Lembremos que o primo, na alegoria 

mutarelliana, movimenta-se de dois modos: primeiramente, em direção ao fundo do 

poço, ou seja, de cima para baixo; e, posteriormente, retornando à sua posição original, 

sobre a linha horizontal. O narrador personagem, por sua vez, mantém-se fisicamente 

imóvel; sua mudança ou movimentação ocorrendo somente no campo das ideias. 

 Refletindo agora sobre essas percepções da personagem – à luz das discussões 

que desenvolvemos acerca da alegoria platônica –, é fácil perceber que há uma inversão 

categórica e significativa na configuração da alegoria mutarelliana. Para o tio o poço 

simboliza o mal; para o primo o poço simboliza o mal; mas para o Agente, voz central 

da narrativa, o poço simboliza a verdade. Eis aí uma acepção diametralmente oposta à 

platônica e à cristã; eis aí a acepção mutarelliana do subterrâneo. 

 Vemos então que parece brotar da literatura de Lourenço Mutarelli uma gama de 

símbolos e problemáticas que subvertem os simbolismos tradicionais do subterrâneo. A 

voz por traz d’O cheiro do ralo e d’A arte de produzir efeito sem causa nos apresenta 

uma visão contundente e violentamente crítica acerca do bem, do mal e, de maneira 

geral, da realidade que a alegórica caverna de Platão encerra; uma visão que, 

diferentemente da platônica, quer adentrar cada vez mais nas sombras, nas mentiras e no 

mal que habitam o subterrâneo. “[...] aquilo que, por equívoco, [...] julgou ser a verdade, 

é realmente a mais absoluta das verdades” (MUTARELLI, 2004(c), p. 27). 
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3 A LINGUAGEM E AS SIMBOLOGIAS DO SUBTERRÂNEO 

MUTARELLIANO 

 

 O cheiro do ralo, obra inaugural da romanesca mutarelliana, acompanha a 

repetitiva e tortuosa rotina de um dono de antiquário enquanto ele se afunda num 

redemoinha em que se confundem paranóias, obsessões e negociações monetárias. O 

narrador-personagem dessa incomum história não é nomeado em momento algum e 

somente é descrito como sendo parecido com “aquele cara do comercial”. Sua vida se 

desenrola em lugares fechados: a loja, o apartamento, a lanchonete; e quase nunca o 

vemos transitar de um desses lugares para o outro. Um ser sem nome, sem rosto e 

essencialmente enclausurado, portanto. Sua rotina é negociar a compra e a venda de 

objetos. Aliás, supomos que ele os vende, já que, em toda a narrativa, só o vemos 

comprando. Tudo parece seguir – supomos – uma modorrenta rotina, até que um dia ele 

vê algo que o desnorteia: a enorme bunda. Trata-se da bunda de uma garçonete da 

lanchonete onde ele almoça. Uma obsessão passa a consumi-lo então: ele precisa 

possuir aquela bunda, comprar aquela bunda para si; e, ao redor dessa obsessão, 

ligando-se a ela direta ou indiretamente – talvez “tortuosamente” seja um termo mais 

preciso –, surgem várias outras, que se apresentam e se ressignificam sem um padrão 

aparente, acabando por configurar, em si, uma espécie de realidade – ainda que 

obsessiva, distorcida e paranóide. 

Ao longo da narrativa vemos constantemente cenas sendo intercaladas. Essas 

cenas funcionam quase como micro-narrativas independentes em alguns casos. 

Constrói-se então uma narrativa de essência fragmentária, descompactada: um cliente 

entra e tenta lhe vender um objeto; a ex-esposa o persegue e ameaça; ele vai à 

lanchonete, lê um livro, come um sanduíche ruim e, em troca, pode ver a bunda; o ralo 

entope e empesta de mau cheiro o ambiente da loja; um vulto surge no banheiro de sua 

casa; e aí já é outro dia, outra semana, outro mês: a bunda se torna obsessão, paranóia; 

um sapo com a boca costurada chega pelo correio; o ralo entope mais, transborda; ele 

compra um olho de vidro, depois uma prótese de perna; e, em meio a tudo isso, o 

narrador-protagonista desenvolve suas teorias sobre as simbologias disso tudo, 

interpreta o mundo a sua – tortuosa – maneira. 

Há momentos de frenesi insano e de humor negro violentamente cáustico, e, a 

esses, mesclam-se passagens de tom poético e reflexivo; há momentos em que a 
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realidade externa e a realidade interna da personagem parecem estar muito claramente 

delimitadas, e, a esses, mesclam-se passagens em que esses dois mundos colidem e se 

amalgama indivisivelmente; eis a essência de O cheiro do ralo.  

 

3.1 O silêncio é a língua que eu falo: a linguagem do subterrâneo 

 

 “Soran era um anagrama. Foi isso que ele me disse” (MUTARELLI, 2011, p. 

09). É assim, a partir desse estranho e misterioso parágrafo, que começa O cheiro do 

ralo. A estranheza presente já nessas duas primeiras frases, por sua vez, emula, 

metonimicamente, parte da estranheza do romance como um todo. Portanto, podemos 

refletir sobre esse parágrafo inicial e, em certo sentido, refletir, ao mesmo tempo, sobre 

a lógica da linguagem na obra. 

 

3.1.1 Cortes e vazios: os parágrafos e as cenas 

 

 Atentemos para a seguinte passagem. 

 

 Ele sai. Ele pensa estar feliz. 

 
 Ela entra. 

 Ela treme. 

 Ela não olha em meus olhos. 
 Olhos que parecem nem se mover. 

 Nas mãos, um porta-jóias. Nele, um bracelete, um par de 

brincos, um alfinete de gravata, um ágnus-dei. 
 Tudo de ouro. 

 Reclamo do cheiro como se nunca o tivesse sentido. 

 É do ralo. 

 Pergunto a procedência, só pra poder regatear. 
 Ela diz ser herança. 

 Dou o lance, chuto baixo. 

 Ela aceita de pronto. 
 Ela treme. 

 Sei que logo ela vai parar de tremer. 

 
 Ele entra (MUTARELLI, 2011, p. 16). 

 

 O cheiro do ralo é, em certo sentido, um romance do silêncio e da ruptura. Sua 

narrativa é composta por cenas que, embora sequenciadas cronologicamente, estão 

estruturalmente deslocadas umas das outras, rompidas sempre por espaços vazios. O 

ritmo, tanto na relação entre as cenas quanto na relação entre os parágrafos, é marcado 
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por uma constante quebra, uma ruptura de silêncios, como se as cenas e parágrafos se 

fechassem e saltassem, abruptamente, para o próximo, sem a presença de elementos 

coesivos. Sendo mais precisos, diríamos que as construções coesivo-narrativas 

empregadas nesse romance são, em última instância, pautadas em mecanismos de 

ruptura, justaposição e repetição. 

 Para compreendermos melhor como se processam essas estruturas, analisemos o 

excerto pinçado do romance e transcrito na abertura do presente tópico. 

 Aquele é o momento da primeira aparição da “moça que treme”, uma das poucas 

personagens secundárias que reaparecem ao longo da história. É importante frisar que, 

conscientemente, mantivemos, antecedendo e sucedendo a cena que tomamos como 

corpus de análise, duas frases ou parágrafos isolados. Esses constituem, 

respectivamente, o final da cena anterior e o início da próxima. Mesmo que suas 

significações fiquem comprometidas em função dessa ausência de contexto, 

mantivemo-los assim tendo em vista que nosso foco agora são as relações entre os 

parágrafos e entre as cenas. 

 Voltemo-nos agora justamente para essas passagens que caracterizam o fim e o 

início das cenas. No excerto acima é possível notar uma estrutura se repetindo: “ele/ela 

entra” para a abertura; “ele/ela sai” para o fechamento; e, entre esses dois momentos, 

uma linha em branco. Essa estrutura configura um mecanismo que se repete ao longo de 

toda a narrativa, funcionando como uma espécie de recurso coesivo – ainda que 

trabalhado esteticamente a partir da ausência de coesão. Estamos diante, portanto, de 

quadros isolados, cenas fechadas, que são sempre entrecortadas por um vazio, 

representado aqui, como já dissemos, por uma linha em branco no corpo do texto. 

É válido frisar que nem sempre as estruturas a se repetir são as mesmas. Existe 

uma série de variantes e de variações dessas. Por exemplo, as cenas que configuram os 

finais de semana são normalmente demarcadas pela expressão “ninguém entra e 

ninguém sai”, espécie de variação do “ele/ela entra/sai” mencionado anteriormente. As 

cenas noturnas também apresentam marcações, como o zapear do protagonista pela 

programação da TV. Independentemente de que estruturas sejam essas, o que nos 

interessa é perceber que é através da repetição dessas determinadas construções – e de 

suas variações – que a lógica do romance se constrói. 

 Como não existe relação de sequencialidade nessas estruturas, as cenas – ou ao 

menos uma parte considerável delas ao longo do romance – parecem se constituir 
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sempre como uma nova narrativa, uma micro-narrativa isolada, com começo, meio e 

fim próprios. Por essa mesma razão, a cada nova entrada, a cada nova cena, o leitor é 

apresentado a um mundo novo, com personagens desconhecidos. Quem é ele que entra? 

Quem é ela que sai? O narrador não faz questão de nos apresentar a esses sujeitos. É 

como se nesse romance o leitor fosse convidado a retornar eternamente ao estado de 

não-familiaridade que ele sempre encontra ao se deparar com um novo texto. Quando os 

personagens se repetem – e existem alguns casos em que isso acontece –, o leitor só o 

percebe pela repetição de descrições ou pela menção a algum elemento que, de algum 

modo, remeta àquela personagem. A “moça que treme” do excerto é um dos casos mais 

notórios dentre esses. 

 Sempre que aparece, essa personagem é descrita em função do seu tremor – que, 

ao longo do romance, só aumenta. “Ela entra./ Ela treme”, lê-se em dado momento, e aí 

sabemos que estamos diante dela outra vez. Esse tremor seu pode ser lido, por sua vez, 

como uma marca de abstinência narcótica. Mutarelli parece explorar o clichê social 

quando bota na boca de seu narrador o “sei que logo ela vai parar de tremer” logo 

depois que a personagem aceita “de pronto” e recebe o dinheiro pela venda de seus 

objetos; é o viciado vendendo o que tem para alimentar o vício. Com tão pouco – mas 

tão intensamente – o narrador a caracteriza; e com tão pouco a percebemos ressurgir. A 

redução da personagem a um só traço descritivo também parece dizer bastante sobre 

ela: resta muito pouco a ser percebido nesse ser. Mas essa personagem é, como 

dissemos, um caso específico dentro do romance. Retornemos à descrição mais geral 

dos elementos narrativos mutarellianos. 

Em função desse tipo de construção e de estruturação narrativa, marcada pelo 

trabalho minimalista9, pela constante ruptura e pelo incessante retorno ao desconhecido, 

o leitor nunca realmente se sente familiarizado com o que lê. Constantemente somos 

arremessados para o ainda inexplorado início narrativo, o que acaba por perpetrar uma 

recorrente sensação de desconhecimento. Fica-nos, justamente, esse desconhecimento 

como principal – e paradoxal – mecanismo de reconhecimento: sei que estou n’O cheiro 

do ralo porque nunca – ou quase nunca – sei quem são esses sujeitos que entram e 

saem. 

                                                             
9Se houver interesse na questão do minimalismo na literatura, indicamos a obra Império do 

desentendimento humano, de Joaquim Dantas (2018). Essa obra possui um tópico dedicado a discutir a 

ideia de “literatura do mínimo”, e analisa, dentre outras questões, esse minimalismo na linguagem e na 

construção narrativa da literatura de Dalton Trevisan. 
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Esse mesmo mecanismo de rupturas e vazios narrativos se aplica, num processo 

metonímico, à relação entre os parágrafos do romance. Retomemos, pois, o excerto 

pinçado. 

“Ela entra”, “ela treme”, “tudo de ouro”, “é do ralo”; cada uma dessas pequenas 

citações constitui um período, que, por sua vez, configura, em si, um parágrafo inteiro. 

Por definição, um parágrafo é uma divisão, no texto escrito, que encerra em si uma 

ideia, mantendo uma relação interna própria. Nesse caso, estamos diante, portanto, de 

parágrafos diminutos, reduzidos, de ritmo sincopado e construção minimalista. 

Individualmente, eles possuem lógica interna, funcionam isoladamente – mesmo que, às 

vezes, sua significação ou a informação que carregam seja muito sumária ou mesmo 

deficitária. Do mesmo modo, quando analisados do ponto de vista sequencial, os 

elementos coesivos entre esses parágrafos estão, em boa parte dos casos, ausentes. Sua 

coesão parece construir-se essencialmente enquanto coerência – ou ainda, em alguns 

casos, pode ser vista como uma espécie de “coesão via repetição”. Esse procedimento 

de elementos sendo repetidos e justapostos para dar continuidade ao texto se configura a 

partir do mesmo mecanismo que comentamos anteriormente, aquele que ditava a 

relação entre as cenas da narrativa. 

Tomemos, a título de exemplo, a seguinte passagem: “Ela entra./ Ela treme./ Ela 

não olha em meus olhos./ Olhos que parecem nem se mover”. Note-se que o termo “ela” 

aparece repetido nos três primeiros parágrafos; e é seguro dizer que, em todos os casos, 

ele se refere à mesma personagem. Repete-se o pronome, portanto, como uma espécie 

de mecanismo coesivo; mecanismo esse que demarca uma relação de continuidade entre 

um parágrafo e o próximo. Esse movimento de repetição também é responsável por, 

juntamente com o fechamento abrupto dos reduzidos parágrafos, criar uma espécie de 

rítmica da prosa mutarelliana – uma rítmica marcada pela ruptura coesiva, pelos 

silêncios e pela constante repetição de partículas diminutas. 

Outra maneira de perceber esses três parágrafos – aqueles iniciados por “ela” – é 

enquanto esfacelamento ou degradação do discurso; ou, mais especificamente, uma 

paragrafação construída via degradação. Vejamos como isso se processa. Se 

quiséssemos reescrever esses três parágrafos, reformulando-os para que formassem um 

só período, teríamos algumas possibilidades, tais como: “ela entra, treme e não olha em 

meus olhos” ou “ela entra, treme, mas não olha em meus olhos”. Adicionando alguns 

elementos (“e” ou “mas”) e retirando outros (a repetição do pronome “ela”), 
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conseguimos converter, com alguma naturalidade, o discurso mutarelliano em uma 

versão mais enxuta, mais tradicional e normativamente coesa do mesmo. Sendo assim, 

fazendo o processo inverso, é possível perceber o procedimento discursivo perpetrado 

por Mutarelli enquanto desarticulação das partes do discurso; elimina-se a coesão 

tradicional, substituindo-a por uma série de novos mecanismos coesivos, baseados na 

ruptura e na repetição de partículas. Estamos diante, portanto, de parágrafos que são 

construídos a partir da degradação, do esfacelamento radical do discurso. 

A análise da repetição do termo “olhos” – também presente na passagem ora 

tomada como exemplo – expõe ainda mais a complexidade desse mecanismo. Na 

primeira vez em que aparece, o termo “olhos” está claramente atrelado ao narrador-

personagem da história, uma vez que ele afirma que a outra personagem não olha nos 

“meus olhos”. No entanto, quando é retomada, no parágrafo seguinte, a expressão se 

torna plurissignificativa, uma vez que os “olhos que parecem nem se mover” podem ser 

tanto de uma quanto da outra personagem. Podemos pensar nos olhos dela, que, 

envergonhada, não encara o seu interlocutor, fitando fixamente alguma outra coisa; e, 

por outro lado, podemos pensar no olhar frio e fixo dele, o protagonista, o que reflete 

toda sua atitude em relação aos seus clientes: produtos a serem analisados, mercadorias 

a serem negociadas. Percebe-se, portanto, o quão complexos são os mecanismos 

perpetrados por Mutarelli na composição da trama textual de sua prosa – e o quanto eles 

carregam em si o signo da incerteza e da degradação. 

Se entendemos que um parágrafo começa e termina de acordo com as margens 

que encapsulam a mancha textual, veremos que essas construções diminutas são 

caracterizadas justamente por um carga textual que ocupa um espaço visual mínimo 

somada a uma ausência de texto exacerbada (se é que se pode falar num “exagero de 

vazio”). Isso significa dizer que, em Mutarelli, os vazios e as ausências têm mais espaço 

que o próprio texto, que a própria matéria – ou, parafraseando o protagonista d’O cheiro 

do ralo, o silêncio é a língua que se fala nesse universo literário. 

É hora então de retornarmos a nossa questão inaugural: de que modo o primeiro 

parágrafo – “Soran era um anagrama. Foi isso que ele me disse” – emula o mecanismo 

coesivo-narrativo dos parágrafos e das cenas d’O cheiro do ralo? 

 

3.1.1.1 Será que eu falei: as vozes e os enunciadores perdidos 
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A frase que inicia o primeiro parágrafo do romance de Mutarelli o abre como 

uma erupção súbita e impactante. É válido frisar que a ruptura de que falamos agora se 

constitui mais semântica do que sintaticamente. Ou seja, elementos sintático-formais 

como a linha em branco, que secciona os capítulos e demarca as cenas, não são tão 

marcantes no mecanismo de ruptura agora analisado. No entanto, de um ponto de vista 

semântico, a ruptura se faz presente vivamente. 

Note-se que, ainda nem sabemos quem conta a história, onde ela se passa, sobre 

o que fala, quando somos imediatamente colocados diante de um enigma. Esse 

elemento enigmático se deve justamente à natureza do discurso anagramático: um 

discurso que se constrói, secretamente, dentro de outro. A partir da mistura das letras de 

uma palavra, revela-se outra, submersa – palavra essa que, muitas vezes, atribui uma 

significação toda nova ao discurso que se construía antes de sua revelação. Todo 

anagrama, antes de ser desvendado, é, portanto, um enigma. 

Sendo assim, ao partir de uma passagem tão enigmática, essa narrativa 

mutarelliana parece começar pela ruptura. Ruptura porque o leitor é colocado 

abruptamente diante de uma realidade nova. Em momento algum somos apresentados a 

esse mundo, que nos é primordialmente desconhecido – faltam sumários narrativos, 

como definido por Genette (1995, p. 95). No entanto, mais que isso, uma vez que somos 

arremessados diante de um enigma, é possível dizer que o mundo que se constrói no 

romance mutarelliano tem, na própria ruptura e no desconhecido, seu mecanismo 

fundador. Antes mesmo de conhecermos os elementos que constituirão sua narrativa, 

antes de podermos começar a decifrar esse romance, seu narrador nos sugere, 

misteriosamente, um enigma – um enigma menor antes do enigma maior, que é a 

própria narrativa. 

Diferentemente do que ocorre na maioria das cenas d’O cheiro do ralo, a 

situação inicial não é inaugurada por nenhum dos mecanismos de coesão e continuidade 

entre cenas, tão comum ao romance – estruturas como o “ele entra/ele sai” que 

comentamos anteriormente. Isso corrobora com nossa percepção da ruptura 

metonimicamente indicada na abertura do mesmo. A cena que abre o romance começa, 

em certo sentido, pela metade, ou seja, ela mesma rompe com a lógica que será seguida 

depois, ao longo da narrativa. 

Por sua vez, o mecanismo de retomada como elemento coesivo – bem como sua 

relação com a lógica da incerteza, perpetrada no texto mutarelliano – também está 
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presente já nesse primeiro parágrafo. Para perceber esse fenômeno, observemos a dupla 

significação do pronome “ele” presente no segundo período. Na cena em questão, temos 

um cliente tentando vender ao narrador-personagem um relógio antigo, que havia 

pertencido a um tal professor Soran. Portanto, quando o narrador diz “Foi isso que ele 

me disse”,o pronome “ele” tem um significado dúbio, podendo estar se referindo a: 

“ele”, o cliente; ou a “ele”, o professor Soran. O uso que o narrador faz desses 

elementos dêiticos reforça a natureza dúbia do termo em questão. Se encararmos a 

passagem supracitada como sendo uma fala do narrador, veremos que o pronome “ele” 

está se referindo ao cliente, no sentido de que teria sido ele, o cliente, quem haveria 

informado ao narrador-personagem que o termo Soran seria um anagrama. No entanto, 

se lemos esse segundo período como uma fala da personagem, fica indicado que ela, 

embora possua o relógio, não sabe o significado real do enigmático nome, uma vez que 

quem teria afirmado que o termo Soran era um anagrama teria sido “ele”, o próprio 

professor. 

Antes de passarmos ao próximo passo de nosso comentário, adicionaremos ainda 

um outro dado à presente discussão. Vejamos, para tanto, a seguinte passagem: 

 

 Eu pagaria pra ver sua bunda. 

 Quanto? 

 O quê? 
 Caralho, eu falei! 

 Quanto, seu safado? 

 O quê, quanto o quê? 

 Quanto você paga pra eu te mostrar a bunda? 
 Engulo seco. Será que eu falei ou será que ela leu os meus 

pensamentos?[...] (MUTARELLI, 2011, p. 51) 

 

O excerto em questão trata da cena em que o narrador-personagem expressa em 

voz alta – no que parece ser um acidente, um ato falho – um de seus pensamentos: o 

desejo de pagar para olhar a bunda da garçonete. Em consequência disso, a moça reage, 

indignada. Cria-se, então, o diálogo parcialmente transcrito acima. É importante que 

notemos duas questões; mais especificamente, a ausência de certas marcações textuais: 

(1) a definição de a quem pertence os discursos professados; (2) a distinção entre 

discurso interno (pensamento) e discurso externo (fala) das personagens. 

Com relação à primeira dessas questões, poderíamos pensar que, apesar da 

ausência de travessões, aspas ou mesmo de itálico – recursos mais comuns na 
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demarcação de falas ou de discurso direto –, a abertura de um novo parágrafo 

constituiria uma marca textual na separação dos discursos das personagens. Nesse caso, 

quando se iniciasse um diálogo, perceberíamos quem diz o que: primeiramente, de 

acordo com o contexto; e, a partir de então, o próximo “parágrafo” demarcaria a fala da 

outra personagem. No entanto, como é possível perceber no excerto acima, esse critério 

não se comprova. As passagens, imediatamente sequenciadas, “o quê?” e “caralho, eu 

falei!” são – e o contexto nos permite afirmar – atribuídas a uma mesma personagem: o 

narrador. Um leitor mais atento, no entanto, poderia afirmar que existe um porquê para 

essas “falas” se configurarem dessa maneira. Dir-se-ia que uma delas representa 

discurso verbalizado oralmente (“o quê?”), enquanto a outra trataria da transcrição de 

um pensamento (“caralho, eu falei!”). Para discutir essa percepção, entramos na 

segunda questão acima mencionada. 

Não há nada, nenhuma marca formal – ou mesmo contextual –, que nos informe, 

de maneira indubitável, que a passagem “caralho, eu falei!” é a representação de um 

discurso interno do narrador-personagem. Ela poderia ser, simplesmente, outra fala 

dessa personagem. Note-se que a garçonete parece ignorar, em seu discurso, essa última 

fala. Se ela tivesse dito algo como “sim, você falou, seu safado!”, aí sim, teríamos 

certeza da efetiva verbalização da passagem em questão. Mas a personagem não o faz. 

No entanto, essa “ignorância” da personagem poderia ser lida simplesmente como uma 

marca do calor da discussão, da fúria que embebe o discurso da garçonete. Enfurecida, a 

personagem focalizaria, em sua resposta, a informação que mais emocionalmente lhe 

toca: qual o valor monetário que possui seu corpo para o outro? Em outras palavras: 

nessa recém percebida relação mercantil, quanto o outro está atribuindo a ela? Sendo 

assim, nada há, como já dissemos, que nos comprove o caráter interno da fala em 

discussão. 

Essas percepções até então construídas são de grande importância para nos 

esclarecer a lógica discursiva d’O cheiro do ralo. No entanto, é mais adiante, no 

discurso do próprio narrador, que surge o fator problematizador mais explícito acerca 

dessa questão. 

“Será que eu falei ou será que ela leu os meus pensamentos?”; isso quem pensa – 

ou fala, reitere-se – é o narrador-personagem. Nessa passagem o elemento da 

imprecisão em relação às demarcações do discurso, em essência, o elemento da dúvida, 

mais do que simplesmente insinuado pela organização formal, é expresso textualmente, 
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é verbalizado dentro da narrativa. É como se o narrador-personagem, ao duvidar de si 

mesmo, dos limites que existem entre o seu discurso interno e o seu discurso externo, 

autorizasse-nos – ou, mais que isso, incentivasse-nos – a duvidar da sua narração. Se 

nem o narrador sabe ao certo onde se estabelecem os limites de seu discurso, como nós, 

leitores, poderemos ter tanta certeza? Explicita-se, portanto, um dos mecanismos 

narrativos mais importantes do texto mutarelliano; e isso é feito, metalinguisticamente, 

a partir da fala do próprio narrador. É como se ele, o narrador, deixasse-nos cientes: a 

dúvida é a marca do meu discurso. 

Conclui-se, então, que a construção linguístico-narrativa d’O cheiro do ralo se 

pauta fundamentalmente na lógica da ruptura, dos silêncios e da dúvida. Silêncio, 

ruptura e dúvida significativos. São eles que constroem esse universo narrativo da 

desagregação e do esfacelamento; universo em que o discurso se encontra reduzido a 

parágrafos minimalistas e em que as cenas constroem uma trama de coesão rompida. 

Retomadas que constroem significados dúbios, imprecisos, linhas em branco que 

rompem o tecido narrativo, paragrafação sincopada; a linguagem mutarelliana nos 

mantém constante e desconfortavelmente diante do desconhecido. Nessa realidade 

linguístico-narrativa, as explicações lúcidas e as certezas são substituídas por silêncios, 

vazios, dúvidas e enigmas irresolutos. 

Enigmas irresolutos: é a partir desse último comentário que saltamos, então, da 

construção sintático-narrativa para as construções simbólico-semânticas que são 

desenvolvidas no romance mutarelliano. 

 

3.1.2 Tudo faz um estranho sentido: a lógica do eco como mecanismo discursivo 

 

 Voltemos, pois, ao primeiro parágrafo do romance. 

 Em resumo, a cena que abre O cheiro do ralo trata, como boa parte das cenas 

subsequentes, da negociação de um objeto. Um homem tenta, então, vender ao 

protagonista da história um antigo relógio de bolso. O artefato é de ouro e chegou às 

mãos do cliente através de um arqueólogo, tendo pertencido anterior e supostamente, 

como se sabe, ao tal anagramático professor Soran (também descrito como sábio e 

visionário). Falta ao relógio, no entanto, a tampa; e, além disso, a “musiquinha”, que 

outrora tocava quando aberta a peça, já não toca mais. O protagonista não põe preço 

algum no relógio, alegando que “não havia interesse” – não sem antes desculpar-se pelo 
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mau cheiro que invade a sala. O cliente se irrita com a atitude do comprador. Aquele 

então afirma que a sorte abra suas portas para todo mundo, ao menos uma vez; mas que, 

uma vez perdida essa oportunidade, a sorte cerra suas portas. 

Vários elementos dessa cena inicial reaparecem ou são evocados ao longo do 

romance. Seja de maneira mais direta – através das outras aparições do cliente do 

relógio – ou indireta – em função da retomada de imagens e ideias, como as do relógio, 

das portas cerradas da sorte, do anagrama de Soran ou ainda do eterno mau cheiro do 

ralo –, esse instante inaugural parece sempre retornar, como uma espécie de eco que se 

retroalimenta. E, tal qual as vozes na alegoria platônica, que, ao serem projetadas, 

ressoam no interior oblongo da caverna, distorcendo-se, o eco dessa cena inaugural 

parece sempre surgir permeado por – cada vez mais intensas – distorções. 

 

 O olho amplifica meu poder. Alinho a pupila à tela. No Classic 

tem Groucho Marx. “Ou este homem está morto ou meu relógio 

parou”. Lembro. O relógio me lembra o relógio. 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 para mim. Ele disse que o nome do dono era um anagrama. 
Ziran? 

 Será que era Ziran? Acho que era isso mesmo. 

 Ziran é nariz ao contrário. 
 Nariz tem tudo a ver com o cheiro. O cheiro do ralo. Bem que 

ele podia voltar e trazer o relógio. Com o relógio e o olho nada podia 

falhar (MUTARELLI, 2011, p. 39-40). 

 

 O excerto acima foi destacado de uma das cenas noturnas do romance. Como é 

recorrente nesses momentos, o protagonista está assistindo à TV, zapeando avulsamente 

pelos canais. No entanto, é importante notar que a cena em questão ocorre após a 

compra do olho de vidro, objeto que a personagem acredita ser uma espécie de amuleto 

da sorte. Sendo assim, a cena tanto pode ser lida como sendo o narrador simplesmente 

assistindo à TV quanto pode ter uma conotação mais estranha: o narrador assistindo ao 

olho de vidro “assistir” à TV. O que nos interessa agora, no entanto, é a associação, 

aparentemente arbitrária, que o protagonista estabelece entre um elemento de uma cena 

de um filme do Groucho Marx e a cena inicial do romance. O elemento em questão: o 

relógio. 

 “O relógio lembra o relógio”. Se estamos falando aqui de evocações e ecos de 

ideias – e, associadas a essas, suas distorções –, que recurso melhor para representar 

essa estrutura de retomada do que “um termo” que lembra “o mesmo termo”? Mais do 
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que simplesmente isso, estamos diante de um termo que lembra outro, que, no nível da 

aparência – da forma, da morfologia –, é o mesmo, mas que, quando analisado a fundo, 

é um outro elemento, com suas próprias significações. Trata-se de uma associação que, 

enganadoramente, parece direta, transparente, mas que, em verdade, está carregada de 

arbitrariedade e mera aproximação superficial, aparente. Ecos e associações no nível da 

aparência: o interior obscuro da caverna platônica nos ressoa. 

 E é a partir desse estranho movimento que a cena inicial do romance é evocada 

aqui. O relógio do filme lembra o relógio que o cliente tentou vender ao protagonista – 

objeto de que ele fez pouco caso, negando-se a ofertar um preço, como sabemos. O 

cliente então sentencia o protagonista a uma espécie de maldição, afirmando que a sorte, 

quando cerra suas portas, cerra-as de vez. O narrador então se arrepende – ou quase 

(“talvez” é o termo que ele usa) – de não ter comprado o suposto amuleto de sorte; e 

então uma outra questão retorna: o anagramático nome. 

Mas então Soran se torna Ziran. 

A transmutação de um nome no outro não acontece, no entanto, sem que haja 

primeiro a dúvida; “será que era Ziran?”, pergunta-se o narrador. Mas, rapidamente, 

assume a nova forma como sendo a verdadeira. A questão aparece então permeada pelo 

elemento da incerteza, tão comumente associado à noção de lembrança. No entanto, a 

assunção da nova formulação do termo – que poderíamos chamar também de eco ou 

distorção da forma original – como sendo a verdadeira nos parece mais deliberada. Ora, 

Ziran é um termo que significa muito mais para as interpretações que o narrador faz do 

mundo – interpretações essas engendradas a partir de associações simbólicas – do que 

Soran. 

Ziran, como constatado pelo próprio narrador, é o inverso da palavra “nariz”; o 

que torna o misterioso nome não simplesmente um anagrama, mas um anagrama 

construído pela inversão direta da palavra, ao invés do rearranjo de suas letras. 

Ziran/nariz é, portanto, um termo duplo que se associa simbólica e intensamente a 

outros dois símbolos importantíssimos da narrativa: o cheiro e o olho – esses dois 

configurando duas das mais recorrentes obsessões do narrador. Por outro lado, as 

soluções anagramáticas para Soran – “ornas”, “rosna” e “noras” são algumas delas –, 

parecem não possuir associações muito imediatas com as simbologias construídas na 

narrativa. Sendo assim, mesmo que tortuosamente, faz “mais sentido”, para as 

interpretações da realidade construídas pelo protagonista, que o termo Ziran seja 
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assumido como sendo o verdadeiro, posto que ele corrobore com essas interpretações. 

É, portanto, do erro, da interpretação errônea de um mistério irresolúvel – ou ainda da 

interpretação correta de um mistério recuperado equivocadamente –, que brota a 

verdade dessa personagem. Ressoam aqui as palavras d’O Agente em O Natimorto: é do 

equívoco que nasce a mais absoluta das verdades. 

Algumas cenas depois, no decorrer da narrativa, “Ziran” retorna. 

 

 EU TROUXE O RELÓGIO OUTRO DIA. 

 Talvez fosse Ziran. 
 Deito. 

 EU TROUXE O RELÓGIO OUTRO DIA. 

 Ai dor tu o oi gole ro exu or tu é. 
 AI DOR, TU O OI. GOLE RO EXU OR TU É. 

 Ai, dor, teu olho. Um gole pro Exu que tu és. 

 A mecânica dos sonhos. 

 É assim que se compõem. 
 Eu causo a tua dor. 

 Eu e meu olho. 

 Bebo. 
 Bebo o teu sangue. 

 Sou o Exu. 

 Sou o mal. 
 Invento o meu sonho. 

 Eu não tenho nada. 

 Eu não tenho nada a perder (MUTARELLI, 2011, p. 74). 

 

 O excerto acima recortado constitui a reflexão do narrador acerca de uma cena 

acontecida algumas páginas antes: o retorno do cliente do relógio. Na cena que antecede 

à reflexão, o cliente entra na loja de penhores – espécie de centro geográfico de toda a 

narrativa – e comenta o aspecto físico do protagonista: “Nossa! O senhor está amarelo” 

(Ibidem, p. 71). O comentário em si não parece surtir nenhum efeito no narrador – “Eu 

ouço, mas não sei o que dizer” (Ibidem), ele pensa. É a pergunta que o cliente faz logo 

em seguida que “dispara o coração” do narrador: “Não se lembra de mim?” (Ibidem). 

Ao ter sua memória questionada, o protagonista reage violentamente, esmurrando e 

chutando a outra personagem repetidas vezes. O cliente, inerte, encolhe-se no chão, 

enquanto o outro o espanca. A única coisa que ele consegue dizer, em meio a seu 

próprio linchamento, é: “Eu trouxe o relógio outro dia” (Ibidem, p. 72). A confusão é 

resolvida com o protagonista “comprando” a sua versão da história: ele joga uma arma 

aos pés do cliente, alega que o mesmo havia tentado assaltá-lo e paga o segurança, a 

polícia e a moça da recepção para corroborarem sua versão dos fatos. Já em casa, à 
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noite, assistindo ao olho assistir à TV, o narrador rememora o acontecido e constrói a 

reflexão acima pinçada. 

 A primeira questão que notamos é que Ziran passa agora por uma segunda 

transformação. Se no primeiro momento houve uma mudança de cunho formal – as 

letras que compõem o nome sendo alteradas –, agora temos uma alteração na instância 

do conteúdo. Note-se que, ao dizer “talvez fosse Ziran”, é razoável assumir que o 

narrador está falando não do antigo dono do relógio, mas do próprio cliente a quem ele 

espancou. Sendo assim, Ziran – outrora Soran – não é mais o Professor Ziran, mas sim 

um dos inúmeros clientes do antiquário. Esse movimento de transformação recorrente 

demonstra vivamente a questão da distorção enquanto mecanismo da construção 

simbólica do romance. Estamos diante de símbolos que ecoam, reverberando e 

distorcendo-se no interior da mente de um paranóico narrador. 

 Outra questão que nos chama a atenção imediatamente diz respeito a uma 

espécie de “mecanismo de ressignificação” empregado pelo protagonista na construção 

de sua interpretação dos fatos: a leitura na ordem inversa ou a inversão da ordem do 

discurso. Recordemos que esse mesmo mecanismo já havia sido utilizado quando da 

geração do anagrama Ziran. No entanto, o movimento perpetrado aqui, construído sobre 

a frase “eu trouxe o relógio outro dia”, é ainda mais complexo que a leitura inversa dos 

termos. 

Basicamente, são empregados quatro passos. O primeiro deles é a inversão 

simples do discurso, com a frase sendo transcrita de trás para frente; o resultado seria 

“aid ortuo oigóler o exuort ue”. Esse passo está apenas suposto aqui, posto que ele não 

apareça escrito no texto. Amalgamado a esse, no entanto, temos um segundo passo, que 

vai fragmentar a nova frase, construída através da inversão, em novos segmentos; 

impõem-se espaços e juntam-se letras, reconfigurando a estrutura anterior. No texto, 

esses dois passos podem ser percebidos, sem que haja distinção entre eles, na frase “ai 

dor tu o oi gole ro exu or tu é”. O terceiro passo é a reconfiguração da pontuação do 

texto, percebida na frase “AI DOR, TU O OI. GOLE RO EXU OR TU É”. É possível 

perceber então que, a cada passo, a reconfiguração do texto se torna, em certo sentido, 

mais refinada, mais complexa. Por último, temos a reescrita completa da frase invertida, 

configurada agora numa nova frase, ordenada segundo as normas sintáticas e totalmente 

ressignificada semanticamente. Chega-se, então, ao resultado final: “Ai, dor, teu olho. 

Um gole pro Exu que tu és”. 
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Vemos então que o discurso, como um eco, vai e retorna; mas, nesse processo, 

ele se distende, decompõe e distorce; na mente do protagonista, ele se ressignifica. A 

lógica que lhe condiciona é, portanto, a do eco, da reverberação, que, embora carregue 

em si elementos do discurso original, distorce a forma e o sentido deste. Outra forma de 

descrever esse mecanismo é indicada no próprio discurso do narrador-personagem: “A 

mecânica dos sonhos./ É assim que se compõem”. 

 

3.1.2.1 A mecânica dos sonhos como fundamento da linguagem 

 

A estruturação dos sonhos, suas origens e seus conteúdos são temas largamente 

discutidos por estudantes e pensadores das áreas da psicologia e da psicanálise. Um dos 

mais vivazes e conhecidos exemplos de estudo dedicado à questão dos sonhos é a obra 

A interpretação dos sonhos, de Sigmund Freud. Embora acreditemos que seja bastante 

possível – e mesmo pertinente – construir uma leitura psicanalítica ou freudiana da 

literatura mutarelliana, esse não é o nosso intento aqui; seria necessário, para tanto, um 

esforço teórico-analítico enorme, o que acabaria por constituir um desvio no percurso de 

nossa abordagem. Propomo-nos, no entanto, a trazer Freud à baila – a partir de duas 

passagens pinçadas d’A interpretação dos sonhos –, pondo-o em diálogo com a leitura 

que viemos construindo até então acerca da linguagem mutarelliana10. A partir desse 

diálogo, portanto, tentaremos definir de maneira mais lúcida o que vem a ser essa 

“mecânica dos sonhos” de que fala o narrador em O cheiro do ralo. 

 

Todo o material que compõe o conteúdo de um sonho é derivado, de 

algum modo, da experiência, ou seja, foi reproduzido ou lembrado no 
sonho – ao menos isso podemos considerar como fato indiscutível. 

Mas seria um erro supor que uma ligação dessa natureza entre o 

conteúdo de um sonho e a realidade esteja destinada a vir à luz 

facilmente, como resultado imediato da comparação entre ambos 
(FREUD, 1990a. p. 19). 

 

Se examinarmos sua [dos sonhos diurnos] estrutura, percebemos como 
o motivo de desejo que atua em sua produção mistura, rearranja e 

compõe num novo todo o material de que eles são construídos. Eles 

                                                             
10É válido frisar que Freud é mencionado textualmente em O cheiro do ralo – na passagem em que a 

personagem diz: “Eu sei o que Freud falou sobre o mesmo” (MUTARELLI, 2011, p. 34). Embora a mera 

menção não justifique, por si só, a nossa opção de aproximar os dois textos – freudiano e mutarelliano –, 

ela traz, certamente, um sabor distinto a essa opção teórica. Porque o nome de Freud é referido 

textualmente, é possível que cheguemos à interpretação de que a “mecânica dos sonhos”, de que fala a 

personagem, diz respeito à estrutura e ao conteúdo dos sonhos descritos por Freud em um de seus textos. 
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estão, para as lembranças infantis de que derivam, exatamente na 

mesma relação em que estão alguns dos palácios barrocos de Roma 

para as antigas ruínas cujos pisos e colunas forneceram o material para 
as estruturas mais recentes (FREUD, 1990b, p. 105). 

 

É possível depreender, a partir dos excertos acima, uma caracterização geral da 

composição do sonho. É válido frisar que a segunda citação, apesar de estar 

descrevendo os sonhos diurnos – nomeados por Freud também como devaneios ou 

fantasias –, fá-lo a partir de um paralelo entre os mesmos e os sonhos noturnos, servindo 

também, então, como caracterização desses. 

Sendo assim, é possível afirmar que, no que concerne ao conteúdo, o sonho pode 

ser lido como uma derivação – uma reprodução, uma lembrança – indireta de 

experiências vividas na vigília. Por sua vez, a estrutura do elemento onírico é pautada 

num movimento de mistura, rearranjo e recomposição de algo novo a partir de bases 

preexistentes – daí a comparação com os palácios barrocos de Roma, construídos sobre 

as estruturas de antigas ruínas. 

Portanto, uma interpretação possível para o que vem a ser a mecânica dos 

sonhos é a ideia da construção de um universo – o onírico – a partir da reconfiguração 

de elementos, experiências ou conhecimentos coletados num outro universo preexistente 

– a realidade ou a vida de vigília, como a nomeia Freud. Nesse sentido, os sonhos 

seriam reconfigurações ou releituras da realidade, e sua mecânica seria a mecânica da 

reconfiguração, do rearranjo, da remontagem. 

Retomando agora os exemplos do anagrama e da frase invertida, anteriormente 

discutidos, é possível perceber que, o que poderia ser considerado um erro 

interpretativo, é assumido pelo narrador-personagem como sendo a verdade ou uma 

interpretação verdadeira da realidade. É como se, ao distorcer e reconfigurar as 

simbologias que “o mundo tem a lhe oferecer” – parafraseamos aqui o título do primeiro 

capítulo do romance –, essa personagem criasse uma realidade que lhe comporta, que 

comporta suas obsessões, uma realidade que dá sentido – mesmo que tortuosamente – a 

sua vida. A tal lógica dos sonhos parece agir sobre a linguagem dessa personagem como 

uma espécie de força, tornando-se mesmo um de seus fundamentos. E basta que 

atentemos para a frase “invento o meu sonho” para percebermos o quão assumidamente 

o protagonista age, discursiva e simbolicamente, sobre a realidade. Invento, logo, existe. 
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3.1.3 Essa é a minha realidade: distorções e realidade no discurso da personagem 

 

Refletindo ainda acerca da forma como o narrador age discursivamente sobre a 

realidade, sondemos a seguinte passagem. 

 

Ele atesta o passado que inventei. Penso em recriar minha vida toda. 

De trás para frente. De hoje até o dia em que nasci. Como no 
horóscopo. Como na Revista dos Astros. Só que ao contrário. Eu 

prevejo o passado (MUTARELLI, 2011, p. 56). 

 

 O excerto acima foi pinçado de uma importante cena do romance; especialmente 

importante para o que diz respeito à distorcida relação que o protagonista estabelece 

entre verdade e ficção, realidade e fantasia. A cena em questão abre o terceiro capítulo 

do livro – intitulado “Voltando” – e gira em torno de um cliente que tenta vender ao 

protagonista uma coleção de soldadinhos de chumbo. A essa altura da narrativa, o 

protagonista já possui o olho de vidro. 

 Aqui é preciso que façamos uma rápida digressão para comentar, ainda que 

introdutoriamente, o significado desse elemento para o narrador da história. 

 Quando o narrador compra o estranho objeto, ele afirma: “Quero o olho pra 

mim. Será o meu amuleto” (MUTARELLI, 2011, p. 36). Essa afirmação parte 

exclusivamente dele; não há nenhum indício na narrativa – o cliente que quer vender o 

olho não o categoriza desse modo, por exemplo – que atribua essa significação 

“mística” para o objeto. Sendo assim, o poder atribuído ao olho – o de ser um amuleto 

da sorte – pode ser lido como uma criação espontânea do narrador. No entanto, uma vez 

construída a ideia na mente do protagonista, ele parece passar, gradativamente, a tomá-

la como verdadeira. Na cena subsequente à da compra, o narrador mostra o olho de 

vidro para uma cliente que entra; trata-se da “moça que treme” de quem já falamos. Ele 

afirma que aquele olho era o olho de seu pai, que morreu na Segunda Guerra Mundial. 

Daí em diante, ao longo de todo o romance, o protagonista irá comprar e adicionar cada 

vez mais peças, mais partes, ao seu “pai Frankenstein” (MUTARELLI, 2011, p. 140). 

 Podemos notar então, a partir do desenvolvimento simbólico e significativo do 

elemento do olho – e, subsequentemente, do pai –, o processo de construção das ideias 

na mente perturbada dessa personagem. Parte-se de um elemento comum, sem 

significado aparente, e, uma vez atribuído um sentido, um significado maior a esse 
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elemento, a essa ideia, ela se torna, gradativamente, uma verdade. Trata-se, portanto, de 

uma invenção sendo assumida como realidade. 

 Retornemos agora ao cliente dos soldados de chumbo. 

 Quando o cliente mostra o que tem a oferecer – os tais soldadinhos de chumbo –, 

o protagonista tem uma reação inesperada. “Fingindo emoção” – como definido pela 

própria personagem –, o dono da loja de penhores apresenta ao seu cliente o olho de 

vidro, contando-lhe também sobre a forma heróica como seu pai o perdeu. De pronto, e 

sem nenhuma razão aparente – a não ser, talvez, como uma arriscada forma de tentar 

agregar valor emocional ao produto que tenta vender, buscando, assim, obter maior 

lucro com a venda – o cliente embarca na fantasia do narrador. Juntas, as personagens 

começam um processo de “rememoração” – ou de invenção, poderíamos dizer, já que as 

“memórias” que eles estão acessando não são realmente suas – que gira em torno de: 

uma listagem dos locais das batalhas envolvendo o exército brasileiro na Segunda 

Guerra Mundial (“Monte Castelo,/ Monte della Torracia, Monte Gorgolesco/ e Monte 

Belvedere”); gritos de louvação, como “Viva os pracinhas!”, “Salve, salve, aleluia!”; e 

entoações distorcidas de hinos pátrios (uma releitura do Hino Nacional em “Brasil! 

Brasil! Pátria amada!” e a famosa paródia do Hino da Independência em “Japonês tem 

quatro filhos...”). E no que parece ser o auge dessa euforia, lemos: 

 
 Ele em plena emoção me abraça. 

 Ele lutou com meu pai. 

 Ele até se recorda da granada e de seus estilhaços. 
 Foi ele quem quase salvou sua vida. 

 Foi por pouco. Afirma. 

 Arriscando a própria vida (MUTARELLI, 2011, p. 55-56). 

 

 É nesse momento que o narrador chega à conclusão citada no excerto anterior: 

“Ele atesta o passado que inventei”. 

 Ao aderir à perspectiva do protagonista, não simplesmente atestando ou 

ecoando-a, mas adicionando a ela detalhes – detalhes vivos, dramáticos, heróicos –, a 

personagem do cliente parece dar respaldo, parece fortalecer e encorpar as tortuosas 

ideias do narrador. Não por acaso, a reação do mesmo é bastante intensa; “Puta que 

pariu! Grito eu” – talvez agora não mais “fingindo emoção”, como antes, mas sentindo-

a efetivamente. É como se agora sua interpretação do mundo não mais fosse restrita à 

subjetividade – ou seja, à sua visão pessoal, individual –, ganhando então certo status de 

objetividade – no sentido de ser algo percebido coletivamente, de ser uma realidade 
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concreta, atestável, uma verdade. A emoção que a personagem sente parece brotar como 

uma espécie de grito de vitória. Mais do que “descobrir” um amigo de seu pai, o 

protagonista acaba de testemunhar a vitória de sua invenção, de sua criação, sobre a 

história, sobre a realidade. 

 Passagem análoga a essa é a em que a personagem da doméstica afirma já ter 

visto “o vulto”, elemento que o protagonista associa sempre ao cheiro do ralo e aos 

efeitos negativos que o mesmo tem sobre sua sanidade. Ao confirmar a existência do 

vulto, a doméstica dá respaldo às teorias do protagonista. 

 

 Ai que susto, doutor. Pensei que era o vulto! 

 [...] Quem você pensou que fosse? 
 [...] É que outro dia, quando eu cheguei, eu abri a porta e vi. 

 [...] O vulto sentado aí no sofá. 

 [...] e o que aconteceu depois? 
 Nada. Eu fiz o sinal da cruz e comecei a trabalhar. 

 Acendo um cigarro. Estou confuso, cansado (MUTARELLI, 

2011, p. 62-63). 
 

 É válido frisar que a conclusão a que chega o protagonista – “estou confuso” – 

só reforça a ideia de que, talvez, a doméstica jamais tenha falado do vulto; talvez 

estejamos diante de só mais uma das construções distorcidas da realidade dessa estranha 

personagem principal. 

 Em dado momento, no final do segundo capítulo do livro, a garçonete, ofendida 

por ter ouvido o protagonista dizer “eu pagaria pra ver essa bunda”, esbraveja contra ele 

e pergunta: “Então é essa a tua tara? Diz! É essa a tua fantasia?” (MUTARELLI, 2011, 

p.51 grifos nossos); ao que o protagonista responde: “Não. Essa é a minha realidade” 

(Ibidem grifos nossos). Em outra passagem, quando conversa com o segurança de sua 

loja, o dono do antiquário afirma: “Temos um mundo à parte. Criamos um mundo à 

parte./ Um mundo para nos servir./ Nós temos tudo que o mundo pode nos oferecer 

(Ibidem p. 93 grifos nossos). Num outro momento ainda: “Com a conversa eu desenho o 

meu mundo./ Eu construo o meu mundo” (Ibidem p. 101 grifos nossos). 

 Os jogos de palavras empregados aqui ilustram, de maneira sucinta e intrincada, 

a forma como o protagonista desse estranho romance percebe e age sobre a realidade. 

No primeiro caso, temos o termo “fantasia”, originalmente usado no sentido de “fantasia 

sexual”, sendo lido como sinônimo de “fantástico”, de “fantasia”, “criação”, como em 

oposição à ideia de “realidade”. Por sua vez, no segundo exemplo, estabelece-se uma 
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relação entre o verbo “ter” (que, nesse caso, também pode ser lido como “possuir”) e o 

verbo “criar”: “temos/possuímos um mundo à parte” porque o “criamos/inventamos”. 

 É possível perceber, então, a partir das passagens comentadas, que esse dono de 

antiquário atribui um sentido bastante literal a noção de “conceber” uma ideia. Na 

mente dessa personagem, as ideias são “gestadas”; elas brotam ou são criadas – difícil 

delimitar tal distinção numa mente tão problemática – sem obedecer, aparentemente, a 

razão alguma que não a própria vontade de seu criador; tudo que elas significam, sua 

tortuosa lógica, sua disforme construção, parece possuir um único senhor: o 

protagonista. Fantasias, paranóias, sonhos, teorias então se transmutam em verdades. 

Quando essas verdades passam a ser assumidas por uma coletividade, mesmo que 

reduzida ou restrita – o cliente dos soldadinhos, os funcionários da loja, a faxineira –, 

fantasia se torna realidade. Mais que isso, parece-nos que há, por trás do discurso do 

narrador-personagem, a defesa de uma intrigante tese: fantasiar é criar; e criar não um 

sonho ou uma fantasia, mas sim uma verdade, uma realidade propriamente dita. 

 

 Tendo sido comentada aqui a natureza da linguagem, do discurso e da 

construção narrativa em O cheiro do ralo – e tomando esse comentário como uma 

metonímia da linguagem estética da própria romanesca mutarelliana –, é chegada a hora 

de passarmos a comentar a questão da construção das simbologias do referido romance, 

conectando assim as questões fundamentais do presente capítulo analítico: linguagem, 

narrativa e simbologias do subterrâneo em Lourenço Mutarelli.  

 

3.2 O ralo é o olho do inferno: simbologias e a questão do subterrâneo 

 

 O cheiro do ralo pode ser lido como uma espécie de romance paranóide, ou seja, 

uma narrativa que é contada a partir do ponto de vista de um sujeito paranóico; e, por 

isso mesmo, uma narrativa em que os limites entre a realidade e a percepção distorcida 

da realidade se fundem indivisivelmente. Talvez essa seja a primeira e mais imediata 

leitura dessa estranha obra. Um homem, obcecado pela bunda de uma garçonete e 

inebriado pelo fétido odor que sobe do ralo do banheiro de sua loja, deixa-se levar pelas 

paranóias que sua mente constrói, tomando-as, então, como realidade. Um romance 

visto por trás de um olhar esquizofrênico; a experiência de ver a fantasia – ou a loucura 

– de um homem tomando forma, ocupando seu horizonte e guiando sua vida para as 
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mais obscuras e sórdidas vivências. Faz sentido. No entanto, lê-lo assim, simplesmente, 

tomando todo o texto como uma “voz da loucura”, parece-nos ser uma perspectiva 

bastante reducionista da obra; uma leitura que, na busca de extrair uma verdade absoluta 

acerca da obra, lima as várias camadas interpretativas de uma narrativa tão complexa – 

como alguém que, tentando encontrar “o caroço” da cebola, descarta, no processo, todas 

as capas e camadas que, em verdade, compõem a leguminosa. Em essência, a atitude 

adotada nessa interpretação é: em nada cremos do discurso do narrador; tudo é produto 

de sua entorpecida e doentia mente. Ainda dentro desse mesmo escopo, outra 

possibilidade – talvez mais coerente –, seria, através de uma cuidadosa análise, tentar 

determinar onde termina a realidade e onde começam os delírios e as fantasias no 

discurso do narrador d’O cheiro do ralo. Essa seria uma abordagem mais alinhada aos 

estudos psicanalíticos. 

 Redirecionando o olhar e o foco, no entanto, a nossa leitura optará por abordar 

essa questão de um ângulo distinto. Focalizaremos a construção das simbologias dentro 

da narrativa; construção essa que é vazada, naturalmente, segundo a perspectiva do 

protagonista do romance, uma vez que ele também é o narrador dessa história. Sendo 

assim, não tentaremos desvendar – meticulosa e definitivamente – os limites entre a 

“verdadeira realidade” e a “realidade paranóica” da personagem; nem muito menos 

assumiremos toda a narrativa como sendo, simplesmente, um devaneio doentio. Ao nos 

debruçarmos sobre as construções simbólicas que brotam desse romance, buscamos 

compreender a realidade como ela é percebida subjetivamente pelo narrador-

personagem, independentemente de ela ser mais ou menos correspondente a uma 

realidade objetiva – conceito que parece não ser adequado a esse tipo específico de 

narrativa. Talvez, no caso d’O cheiro do ralo, tamanha a complexidade das construções 

e relações simbólicas perpetradas no texto, estejamos diante de algo mais do que 

simplesmente uma realidade sendo lida simbolicamente por uma personagem; talvez 

estejamos diante da construção de uma espécie de “outra realidade”. 

 

3.2.1 Todo labirinto tem uma saída: lógicas distorcidas e reflexões tortuosas 

 

 Comecemos, então, pela seguinte passagem, em que o narrador-personagem 

constrói – “esboça” talvez seja um termo mais aproximado – uma de suas primeiras 

“grandes reflexões”. 
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[...] Adormeço. Querendo sonhar. 

 O vulto passa por mim. Eu sinto. Quando passou, esbarrou no 

meu joelho. Eu estava dormindo sentado. Aqui no sofá da sala. Foi 

quando esbarrou que acordei. Confiro. São três. Nunca acordo a noite. 
O encontrão me fez acordar. Procuro o vulto na sala. Nada. Noto que 

suo frio. Abro a geladeira. Pego a garrafa de água. Bebo. Agora não 

vou conseguir dormir mais. Estou incomodado. Um pouco assustado, 
talvez. Foi real, não sonho. 

 Não sonho e nunca sonhei. 

 Sinto um calafrio nas costas. Parece que o calor do meu corpo 

se esvai. Deve ser por causa do ralo. Uma vez eu li a respeito. Me 
parece que foi numa revista. [...] Sei que falava da merda. Do cheiro 

da merda afetar os sentidos. É isso. De tanto inalar a merda, meu 

cérebro se confundiu. Era disso que tratava a matéria. 
 O cheiro de merda pode lesar o cérebro. 

 Preciso mandar quebrar todo o banheirinho. Preciso arrumar o 

sifão. Nunca confie nos seus pensamentos depois das três da manhã. 
Meu pai costumava dizer. É isso. Eu sei. É a porra do cheiro. Isso que 

está me deixando cansado. Doente, talvez. É isso. Só pode ser. 

 Bosch pintava um monte de coisas entrando ou saindo do cu. Eu 

lembro. Eu vi nos quadros de Bosch. 
 Eu sei. 

 Porque 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. 

 O vulto é o cheiro também. 

 Porra, eu estou assustado. 
 Noto minhas mãos tremer. 

 Que merda que é isso agora? Pego o uísque. Tomo no gargalo. 

 É preciso acalmar. Vão se foder. Eu sou mais eu. Eu lembro do 

que Strindberg disse no Inferno. Eu sei o que Freud falou sobre o 
medo. Sei o que falou dos fantasmas. Os fantasmas são a culpa. Mas 

eu desconheço esse sentimento. Eu não gosto de ninguém, nunca 

gostei. 
 Isso não é a porra do “conto de Natal”. 

 Ninguém vai me atormentar. 

 É tudo culpa do cheiro do ralo. Amanhã mesmo vou mandar 

cimentar (MUTARELLI, 2011, p. 33-34grifos do autor). 

 

 É comum lermos nesse romance, ao término e/ou ao início dos capítulos, uma 

espécie de reflexão mais detida do narrador-personagem. Essas “grandes reflexões”, 

como as chamamos, giram normalmente em torno dos elementos mais significativos 

naquele momento da narrativa e da vida dessa estranha personagem. Esses elementos, 

lidos de maneira ora simbólica, ora literal – ou, como na maior parte do tempo, a partir 

de uma inconsistente mistura dessas duas perspectivas –, entrecruzam-se, ressignificam-

se constantemente, formando uma espécie de espiral ou labirinto de signos abertos à 

interpretação. Importante notar que o ato de refletir, que normalmente está associado a 
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construções intelectuais mais esclarecidas, desenvolve-se aqui a partir de uma “lógica” 

própria: uma lógica imprecisa, distorcida, quase aleatória – se é que, afinal, podemos 

chamá-la de lógica. 

 Retornemos, pois, o excerto em questão. 

 Essa passagem se localiza no final do primeiro capítulo do romance. A essa 

altura já estamos familiarizados com a mecânica da narrativa: clientes entram, 

negociações se desenvolvem, clientes saem; ida à lanchonete, visita ao banheirinho; 

casa e TV nos finais de semana. A passagem em questão pertence a uma cena desse 

último tipo. Duas questões parecem chamar a atenção de imediato: o contato – 

aparentemente – físico com o vulto e a tortuosa reflexão acerca do cheiro do ralo. A 

primeira questão diz respeito a uma instância física; a segunda, a uma instância 

intelectiva; ambas, no entanto, apresentam-se intimamente ligadas, como se houvesse 

certo caráter transicional na passagem de uma à outra. Seccionemos, pois, nosso 

comentário ao redor desses dois elos de uma mesma cadeia. 

 

3.2.1.1 O vulto 

 

 Quando da narração do seu assombroso encontro durante a madrugada, é curioso 

que o narrador-personagem utilize o artigo definido “o”, ao invés do indefinido “um”, 

para se referir a tal entidade sobrenatural. Implica-se, portanto, certa noção de 

familiaridade, de reconhecimento daquela entidade em particular. Isso acontece porque 

essa é a segunda vez em que o tal vulto aparece na vida dessa personagem. Da primeira 

vez em que ele surge, o narrador assim o menciona: “Percebo uma coisa estranha./ Um 

vulto ou algo assim./ Pela visão periférica, desloca-se./ Me viro rapidamente. Pensei ser 

alguém atrás de mim./ Nada” (MUTARELLI, 2011, p. 23-24 grifos nossos). Conclui 

ainda com o seguinte pensamento: “Algo da natureza dos vultos. Uma sombra. Uma 

ilusão. O passado” (Idem). Sendo assim, na segunda menção textual feita a determinado 

elemento, aquilo que outrora fora desconhecido, passa agora a não mais o ser, sendo 

então retomado ou reintroduzido – “reconhecido”, poderíamos dizer. Nesse caso, a 

partir de um processo bastante comum no uso da língua portuguesa, o artigo indefinido 

é substituído pelo definido, implicando, portanto, conhecimento acerca do objeto em 

questão. O que nos chama a atenção, no entanto, é a velocidade com que essa 
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transformação – de algo desconhecido para algo familiar – é perpetrada no discurso do 

narrador. 

 Em apenas dois encontros, algo antes descrito como estranho, de caráter ilusório, 

impalpável como uma sombra, percebido apenas pela visão periférica – portanto, 

impreciso –, passa a ser tomado como um objeto reconhecível, familiar, adicionando, 

em certo sentido, naturalidade a uma entidade que poderia ser lida como sobrenatural. O 

salto entre a ilusão e a realidade no discurso dessa personagem configura-se, portanto – 

como já comentamos anteriormente, inclusive –, mais como um passo relativamente 

curto do que necessariamente como um salto ou um pulo. Ou assim nos parece, se 

levarmos em consideração apenas esse elemento da definição linguística dos artigos. 

 O elemento do medo, presente na descrição da cena que ora analisamos, no 

entanto, adiciona mais profundidade à nossa leitura.  

 O encontro perturba o sono vazio de sonhos do protagonista – “suo frio”, “não 

vou conseguir dormir mais”, “estou incomodado”, “assustado”, “sinto um calafrio”, “o 

calor de meu corpo se esvai” –, acordando-o na madrugada. Vale salientar que esse 

acordar se processa de maneira presumivelmente inédita: “nunca acordo na noite”. É um 

encontro descrito a priori como físico, literal: um toque. Ele é “sentido” pela 

personagem, através dos sentidos do corpo dela e não simplesmente pela sua mente. Em 

outras palavras, o tal vulto parece não ser um simples pesadelo, como poderíamos 

assumir – e a própria personagem indica isso, quando afirma e reafirma que é incapaz 

de sonhar. Trata-se, portanto, de algum tipo de entidade, uma criatura que transita entre 

o mundo metafísico – posto que desapareça – e o mundo físico – posto que seja capaz 

de toque –, uma espécie de assombração. Levando-se em consideração que o vulto nada 

faça de efetivamente ameaçador em relação ao narrador da história, a percepção 

assustada, perturbada dessa personagem parece nos sugerir que esse medo surge por 

uma outra razão. Essa razão pode muito bem ser a própria transição que se processa em 

relação ao vulto quando ele se desloca do âmbito da ilusão – do estranho, do 

desconhecido – para o da realidade – do familiar, do recorrente. 

 E parece ser justamente em função dessa percepção temerosa, que diz respeito 

ao ilusório transmutado em real, que a personagem muda de perspectiva, trazendo à 

baila algum tipo de racionalidade, que visa explicar o acontecido, desmistificando-o. A 

grande questão aqui é: o quanto há de lógica e racionalidade na reflexão perpetrada pelo 

narrador? 
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 Passemos, pois, ao segundo momento do excerto em questão. “Parece que o 

calor do meu corpo se esvai./ Deve ser por causa do ralo”. A segunda oração parece 

estabelecer uma relação de causa e consequência em relação à primeira. “Parece que o 

calor do meu corpo se esvai, e isso deve estar acontecendo por causa do ralo”; 

poderíamos parafrasear assim a referida passagem. No entanto, essa relação causal, que 

nos parece tão estranha e incongruente à primeira vista, será esclarecida – ou ao menos 

a personagem tentará esclarecê-la – mais adiante. Desenvolve-se, assim, uma das 

primeiras grandes reflexões do narrador. 

 

3.2.1.2 Lesão cerebral e silogismo 

 

 A lógica empregada nessa reflexão apresenta – também ela – dois momentos, 

como anunciado anteriormente. 

 O primeiro momento, embora já estejamos diante de uma percepção mais 

intelectiva, pauta-se numa relação causal ainda ligada ao mundo físico, corpóreo, dos 

sentidos – daí seu caráter transicional no que diz respeito às duas questões centrais do 

excerto. Segundo essa leitura, o cheiro que advém do ralo estaria, física e literalmente, 

lesando o cérebro da personagem, deixando-o doente e cansado. Atribui-se, então, ao 

vulto um caráter de confusão mental, de alucinação. Note-se que a essa reflexão 

seguem-se afirmações conclusivas. Algumas dessas afirmações surgem revestidas de 

certeza, como em “É isso. Eu sei”; outras, por outro lado, transparecem certo tom de 

dúvida, como em “É isso. Só pode ser”. De um modo ou de outro, é sob essa 

perspectiva que se apresenta a resolução prática do problema do vulto: quebrar e 

cimentar o “banheirinho”, de onde advém o fétido e abrasivo odor – resolução essa que, 

eventualmente, será levada a cabo na narrativa. Num uso bastante pertinente do ditado, 

portanto, a proposta seria cortar o mal pela raiz. 

 O segundo momento, por sua vez, possui um caráter de reflexão mais intelectiva, 

mais mental. Lemos: “[...] na Idade Média o cu representava o inferno” (grifos nossos). 

É muito categórico o uso do termo em destaque aqui. “Representar” aqui parece 

significar “simbolizar”, indicar algo de maneira indireta, de maneira figurada. Sendo 

assim, essa parte da reflexão do narrador pode ser lida como uma percepção menos 

literal e mais simbólica daqueles elementos que vinham sendo sondados – o vulto, o 

ralo e o cheiro do ralo. A esses elementos, por sua vez, soma-se um novo: o cu. Esse 
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procedimento de adição e reorganização de significados no arcabouço de símbolos do 

romance será, como veremos, a base da construção das simbologias dessa narrativa 

mutarelliana. 

 A personagem menciona, em sua tumultuada reflexão, ora de maneira direta, ora 

de maneira indireta, quatro autores, de variadas áreas. São citadas: as pinturas de 

Hieronymus Bosch, importante pintor holandês da virada do Século XVI; a obra 

Inferno, do escritor sueco August Strindberg; os trabalhos – muito possivelmente O 

mal-estar na civilização, obra em que as questões da culpa e do medo são discutidas – 

do psicanalista austríaco Sigmund Freud; e ainda a obra Um conto de Natal, do escritor 

inglês Charles Dickens – ainda que seu nome não seja mencionado textualmente. Essas 

menções, é importante que se frise, surgem de maneira abrupta, como um jorro violento 

de referências, como um fluxo de correlações. O narrador pouco ou quase nada as 

comenta; os nomes são jogados como se fizessem um sentido imediato, como se fossem 

óbvias as conexões que essa personagem estabelece entre elas. No entanto, o que esse 

movimento abrupto acaba por gerar de fato é uma espécie de confuso labirinto teórico. 

E confusão talvez seja a palavra-chave aqui. 

 Numa cena anterior, numa das várias passagens da personagem pela lanchonete 

onde a dona da bunda trabalha, o nosso protagonista declara: “Paul Auster me deixa 

confuso. Ele escreve no ritmo que penso. Vertiginoso” (MUTARELLI, 2011, p. 

14grifos nossos). Confusão e vertigem, portanto, ao invés de representarem um desvio, 

uma distorção do pensamento, parecem fazer parte da própria estrutura mental dessa 

personagem, parecem configurar a maneira de pensar desse sujeito. Dizendo de outro 

modo: a literatura de Paul Auster não deixa a personagem confusa porque desequilibra 

suas ideias, mas justamente pelo contrário, porque as palavras desse autor vibram na 

mesma frequência – vertiginosa, confusa – que as ideias do protagonista. 

 E então agora lemos: “de tanto inalar a merda, meu cérebro se confundiu”. E 

logo após isso, quando a personagem tenta adicionar alguma lucidez à confusão gerada 

pelo fétido odor, lemos uma sequência desordenadamente exposta de referências 

literárias, psicanalíticas e pictóricas. O dono da loja de penhores parece, então, numa 

estranha estratégia, usar sua confusão mental própria para combater a confusão imposta 

pelo elemento externo do cheiro. Estamos falando de caos contra caos, desordem contra 

desordem. 
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 Aqui cabe um adendo. Poderíamos certamente nos dedicar a traçar aqui um 

longo comentário acerca de cada uma dessas obras mencionadas, correlacionando-as 

quando possível e pondo-as em diálogo direto com as perspectivas desenvolvidas nesse 

romance mutarelliano. No entanto, esse procedimento analítico – embora factível, 

dentro das devidas circunstâncias – não nos interessa de imediato no momento, tendo 

em vista que interpretar as cadeias simbólicas engendradas n’O cheiro do ralo através 

das reflexões do próprio narrador-personagem já seja, por si só, um longo e intrincado 

processo. Além disso, levando-se em consideração o fato de que estamos diante de uma 

narrativa em primeira pessoa, que transparece os processos mentais tortuosos de uma 

personagem confusa por natureza, o que lemos, quando são referidas e referenciadas 

obras e trabalhos de outros autores, não são essas obras e trabalhos em si, mas as 

interpretações – distorcidas, confusas, vertiginosas – que esse sujeito faz dessas obras. E 

lemo-las ainda, como na passagem em questão, de maneira abrupta, na forma de 

lampejos interpretativos, praticamente ausentes de comentário, o que torna a 

investigação dessas interpretações um trabalho a parte – e hercúleo, diga-se de 

passagem –, certamente deslocado das discussões que ora desenvolvemos. 

 O que nos interessa aqui, portanto, é o elemento de confusão e caos que essa 

gama de referências adiciona à construção das simbologias da narrativa. E é categórico 

o fato de que esse caos se instaure justamente no momento em que a personagem está 

tentando adicionar lucidez e racionalidade à sua reflexão. Isso só mostra que mesmo a 

mais lúcida das linguagens sucumbirá diante da vertigem mental desse indivíduo, 

tornando-se ela também um emaranhado vertiginoso e labiríntico. São, portanto, a 

cadeia de símbolos e as estruturas correlacionais que o protagonista engendra que ora 

pretendemos sondar. 

 Retornemos a ela, pois. 

 A lógica empregada pela personagem, na parte que se pretende mais intelectiva 

de sua reflexão, apresenta-se a partir de um mecanismo típico do pensamento lúcido e 

científico: o silogismo. Ou, ao menos, é o que parece. 

 A definição mais fundamental do silogismo é: “uma forma de raciocínio na qual, 

dadas duas sentenças ou proposições, delas se segue necessariamente uma terceira” 

(REESE, 1989, p. 559-560 tradução nossa)11; “essa palavra, que na origem significava 

                                                             
11No original: a form of reasoning whereby, given two sentences or propositions, a third follows 

necessarialy from them. 
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cálculo e era empregada por Platão para o raciocínio em geral, foi indicada por 

Aristóteles para indicar o tipo perfeito do raciocínio dedutivo [...]” (ABAGNANO, 

2000, p. 896). Ao estudo do silogismo, ou à sua teoria, deu-se o nome de silogística, e o 

primeiro grande pensador a se dedicar e a desenvolver a silogística foi, como já 

indicado anteriormente, Aristóteles. A partir de seus estudos, o filósofo grego ajudou a 

fundamentar as bases da referida área do conhecimento, fazendo, eventualmente, com 

que ela se tornasse o cerne fundamental de uma das grandes áreas da filosofia: a lógica. 

 O uso dessa estrutura lógica demonstra, portanto, uma opção do protagonista em 

assumir uma postura mais racional em relação aos seus questionamentos, uma atitude 

mais reflexiva – ou ainda, mais calma, como em oposição ao desespero e à confusão 

gerados pelo medo. No entanto, esse silogismo assume características próprias, 

adicionando certa estranheza ao que deveria ser uma lógica perfeita. 

 Mas antes de comentar o estranhamento, comentemos a natureza silogística da 

reflexão em foco aqui. 

 Temos, então, no discurso do narrador-personagem, três assertivas que 

culminam em uma conclusão – ao menos aparentemente – lógica. São elas: (1) o cu 

representa o inferno; (2) o ralo é o cu do mundo; (3) logo, o cheiro do ralo é do inferno. 

Se fôssemos usar a terminologia aristotélica, diríamos que (1) é a premissa maior, (2) é 

a premissa menor e (3) é a conclusão. Ainda sob essa nomenclatura, diríamos que 

estamos diante de um silogismo construído a partir de sentenças universais afirmativas, 

tendo em vista que é possível inferir que, ao falar do cu, do ralo e do inferno, a 

personagem está tomando esses elementos de maneira genérica e não particularizada. 

Simplificando a forma do argumento mutarelliano, e tomando os modelos clássicos de 

Aristóteles como referência, teríamos então: todo cu é o inferno; todo ralo é cu; logo, 

todo ralo é o inferno. Temos então um argumento formado por três sentenças universais 

afirmativas, em que o termo médio – aquele que “[...] aparece em ambas as premissas e 

provê a ponte que permite que os outros termos sejam relacionados” (REESE, 1989, p. 

561 tradução nossa) – (no caso em questão: “cu”) funciona como sujeito na premissa 

maior (“todo cu é o inferno”) e como predicado na menor (“todo ralo é cu”). Esse tipo 

específico de silogismo configura – frise-se veementemente – um dos modos válidos do 
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que Aristóteles chamou de silogismo dedutivo categórico12. Significa dizer que essa 

lógica está correta, ao menos do ponto de vista de sua estrutura. 

 Além desses três elementos a se relacionar – cu, inferno e ralo/cheiro do ralo –, 

temos ainda o vulto. Esse quarto elemento, embora não faça parte das assertivas que 

compõem o silogismo mutarelliano, é mencionado tanto anteriormente – quando é 

descrito como sendo fruto da lesão cerebral causada pelo cheiro – quanto 

posteriormente – “o vulto é o cheiro [do ralo] também” – à conclusão do argumento do 

protagonista. Isso acaba por atribuir, também ao vulto a característica de ser da natureza 

do inferno. 

 Se a constituição estrutural da lógica do protagonista d’O cheiro do ralo é válida 

– ao menos aparentemente – segundo os padrões da silogística aristotélica, poderíamos 

ser levados a concluir que há, sim, razão por trás do discurso, antes tido como 

paranóico, dessa personagem. No entanto, quando passamos à natureza do conteúdo das 

assertivas que compõem o silogismo aqui em questão, vemos nascer o estranhamento de 

que falamos anteriormente. Veremos então que o elemento de estranheza, de absurdo, 

no discurso do protagonista, surge tanto da arbitrariedade com que as assertivas que 

compõe o silogismo são tomadas como verdades quanto da relação incongruente 

segundo a qual essas sentenças são alinhadas. 

 Pensemos, pois, na primeira premissa: “[...] na idade média o cu representava o 

inferno”. Quando a personagem afirma que o cu era uma representação do inferno no 

período medieval, a princípio ele parece estar se referindo a uma percepção da imagem 

do ânus enquanto símbolo da dimensão do inferno. Dizendo de outro modo, a referida 

assertiva não parece implicar na ideia literal de que a abertura exterior do reto, ou mais 

especificamente, todos os ânus existentes sejam, efetivamente, o inferno. Essa acepção 

nos soa, naturalmente, absurda; o que faz com que a ideia do ânus enquanto elemento 

simbólico seja então assumida como aquela a se considerar. 

 Não nos aprofundaremos aqui no complexo tópico das representações do sexo e 

do sexual na Idade Média13. Basta, nesse momento, que nos remontemos às passagens a 

                                                             
12Para saber mais a respeito dessas questões, sugerimos a consulta aos verbetes “syllogism”, do 

Dictionery of philosophy and religion, de W. L. Reese (1989), e “silogismo” e “silogística”, do 

Dicionário de filosofia, de Nicola Abagnano (2000), ambos citados anterior e parcialmente em nosso 

texto. 
13Caso haja interesse no assunto, indicamos a obra Sexo, desvio e danação, de Jeffrey Richards (1993), 

obra que citamos brevemente aqui e que discute, amplamente, as questões e as representações da 

sexualidade durante o período medieval.  
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seguir, buscando assim sondar e comprovar o fundo de verdade que subjaz à assertiva 

da personagem: 

 

[...] a cristandade foi, desde seus primórdios, uma religião negativa 
quanto ao sexo. Isso significa dizer que os pensadores cristãos 

encaravam o sexo, na melhor das hipóteses, como uma espécie de mal 

necessário, lamentavelmente indispensável para a reprodução humana, 

mas que perturbava a verdadeira vocação de uma pessoa – a busca da 
perfeição espiritual, que é, por definição, não sexual e transcende a 

carne (RICHARDS, 1993, p. 34). 

 

[...] Burchard [de Worms, autor do penitencial de nome Decretum] 
distinguiu especificamente entre a sodomia homossexual (dez anos na 

primeira ofensa, doze anos se habitual) e a sodomia heterossexual 

(três anos para adultos, dois anos para jovens). Fica então claro que 

ele encarava a sodomia homossexual como sendo de longe o mais 
sério pecado sexual (Ibidem p. 139 grifos nossos). 

 

 Sendo assim, levando-se em consideração esse caráter negativo e punitivo do 

discurso da igreja acerca das questões sexuais – em especial em relação às práticas 

envolvendo a sodomia, portanto, o ânus –, e tendo em vista a evidente dominação da 

visão cristã na Europa durante o período medieval, não parece absurdo, ou, pelo 

contrário, parece uma conclusão razoável, imaginar que a figura do ânus tenha tido, sim, 

uma representação maligna para o homem do medievo. Além disso, esse mesmo caráter 

simbólico pode ser lido como um fator que irmana o ânus àquele que seria o maior dos 

males na referida cultura: o inferno, o lugar da ausência de Deus. Comprova-se, assim, a 

veracidade da premissa maior no silogismo cu/inferno/ralo. 

 No entanto, quando passamos dessa premissa à próxima, e dela, por fim, à 

conclusão, as relações semânticas do silogismo ruem, desmoronam rapidamente, ou, 

sendo mais específico, elas passam a se fundamentar sobre ideias de natureza 

incongruente. Debrucemo-nos, pois, respectivamente, sobre a segunda premissa e sobre 

a conclusão silogística: “[...] o ralo é o cu do mundo” e “o cheiro que aspiro vem do 

inferno”. Consideremos ainda a passagem “o vulto é o cheiro também”, que orbita o 

silogismo, como comentado anteriormente. 

 Note-se a mudança na escolha dos verbos; em especial, na opção pelo uso do 

verbo “ser”. Ao refletirmos sobre o significado dos verbos utilizados nas duas primeiras 

assertivas do silogismo, é possível perceber que eles possuem naturezas bastante 

distintas. Se de um lado temos o verbo “representar”, presente na primeira sentença, 
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termo que, como já mencionamos, pode ser lido como sinônimo de “simbolizar”, 

“significar” ou mesmo de “indicar”; do outro, na segunda sentença, temos o verbo “ser”, 

termo de significação e natureza plural, mas que, segundo o uso em questão, parece 

indicar a ideia de “apresentar-se enquanto realidade”. Sendo assim, “representar” e 

“ser” são verbos que, no presente caso, configuram-se como ideias incongruentes, quase 

como ideias opostas, posto que um signifique “o símbolo ou a imagem que substitui ou 

indica outro elemento” e o outro signifique “o elemento em si”. 

 Desse modo, ao sair de “o cu representava o inferno” para “o ralo é o cu”, a 

personagem está operando, em suas reflexões, uma transição confusa, imprecisa, 

incongruente de significados, tomando dois procedimentos distintos como sendo 

precisamente equivalentes. 

 Além disso, temos ainda a própria questão do significado da segunda assertiva. 

Em que sentido “o ralo é o cu do mundo”? Essa parece ser uma concepção advinda da 

mente do próprio protagonista, tendo em vista que em nenhum momento ele indique 

uma origem dessa ideia – como fez com a imagem do ânus. Numa primeira leitura, mais 

ligada aos elementos que podem estar compondo o binômio cu/ralo, conseguimos 

perceber ideias que se relacionam que pertencem a ambos os elementos, como as de 

“excrementos”, “mau odor”, “sujeira”, “buraco”, “obscuridade” ou mesmo “conexão” 

(entre o lado de dentro e o lado de fora). No entanto, essa interpretação se torna 

problemática quando entra em jogo a questão do uso desses dois elementos. O ânus é 

por onde o excremento é expelido; a sujeira e o mau odor que lhe dizem respeito são 

daquilo que passa através dele, deixando-o para trás. Por sua vez, o ralo recebe os 

excrementos e os armazena; é-lhe natural e fundamental, portanto, a condição do mau 

cheiro e da sujeira. Sendo assim, o sentido da expressão “o ralo é o cu do mundo” 

parece ser, em essência, uma contradição, posto que o binômio cu/ralo seja formado por 

ideias que, de maneira imprecisa, podem parecer sinonímicas, mas, à luz de uma 

reflexão mais detalhada, demonstram-se díspares. Estamos diante, portanto, de uma 

confusão de significados; e essa mesma confusão, frise-se, que é tomada pela 

personagem como uma verdade absoluta e axiomática, como um dos braços lógicos do 

silogismo. 

 Mas e quanto ao verbo “vir”, utilizado na construção da sentença conclusiva? 

Como podemos interpretá-lo aqui? Sua natureza se irmana à do “ser” ou à do 

“representar”? 
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 Atentemos agora para o fato de que, a essa assertiva conclusiva “o cheiro vem do 

inferno”, segue-se uma outra; aquela que orbita o silogismo e que diz respeito ao 

elemento do vulto. Nessa, o termo utilizado é novamente o verbo “ser” – “o vulto é o 

cheiro” –, que agora vem acrescido do condicionante “também”, para indicar a relação 

necessária entre essa sentença e a conclusão silogística. Percebe-se então que existe uma 

relação muito próxima e intrínseca entre essas duas sentenças; e, por conseguinte, 

também entre a sentença conclusiva e as outras duas que compõe o silogismo. Sendo 

assim, o texto nos permite inferir uma significação dúbia, ambígua, para o verbo “vir”. 

Por um lado, ele poderia ser substituído pelo verbo “ser”, indicando o sentido de “o 

cheiro e o vulto são do inferno porque o inferno está aqui”; por outro, pelo verbo 

“representar”, indicando “o cheiro e o vulto representam o inferno porque o 

simbolizam” ou “porque indicam sua localização”. 

 

 Vemos então que, apesar de possuir uma aparência lógica e uma forma que 

emula a razão, o que existe em verdade é uma confusão pungente e inerente a toda a 

construção do discurso e da reflexão do protagonista. Ele parte de ideias ora imprecisas, 

ora geradas sem nenhuma razão aparente, e as toma enquanto axiomas, enquanto 

verdades absolutas, pondo-as ainda dentro de um jogo simbólico de natureza igualmente 

imprecisa e irracional. Sua razão é, portanto, a subversão da razão como preconizada 

pela ciência; sua racionalidade tem forma e aparência de razão, mas possui um conteúdo 

que tem por base representações incongruentes, verdades arbitrariamente assumidas e, 

em última instância, ilogicidade. Trata-se da razão do obscurantismo, posto que se 

defina enquanto contraponto à razão iluminada da ciência. É categórico o fato de a 

personagem escolher justamente a forma mais clássica do raciocínio lógico; é como se 

ele nos dissesse: a insanidade aqui perpetrada não é simplesmente caos disforme e 

esvaziado de sentido; muito mais contundente, ela é a disrupção da lógica do mundo 

classificado como são, ela é subversiva e destruidora, ela é, em essência, a anti-razão. E 

é a partir desse exato mecanismo que toda a estranha reflexão e os estranhos sentidos 

d’O cheiro do ralo se desenvolvem. 

 Vejamos agora, então, como essa razão obscura, criando uma grande rede de 

simbologias e significados de natureza igualmente diruptiva, desenvolve-se ao longo da 

obra. Para tanto, tomaremos como base, aqui, uma cadeia específica de símbolos.  
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3.2.2 Os portais do inferno 

 

 Logo no início do segundo capítulo, temos a cena em que o olho de vidro surge. 

O olho, por sua vez, passará a integrar e compor a rede simbólica e figurativa da 

realidade dessa perturbada personagem. 

  

 Ele entra. 

 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 pra 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). 

 

 “Quero o olho pra mim./ A bunda e o olho”. Como já comentado num momento 

anterior de nossa leitura, pouco depois, nessa cena, o protagonista compra o olho e o 

chama de “meu amuleto”, sem razão aparente nenhuma. Novamente aqui as razões, as 

motivações da personagem, parecem ser obscuras. O olho é descrito como sendo 

“incrível” e “perfeito”, adjetivos que denotam alta qualidade e refinamento; no entanto, 

eles estão associados a um objeto que, em tese, não apresenta nada de excepcional – 

também se usa o adjetivo “injetado” para descrevê-lo, o que atribui certo ar de 

adrenalina e violência ao objeto, lembrando a expressão “sangue nos olhos”. Trata-se de 

uma prótese ocular – de segunda mão, diga-se de passagem –, um tipo de objeto que, 

normalmente, só interessaria a dois tipos de pessoa: alguém que necessite de uma 

prótese ou um especialista em prostética. Retirada sua utilidade, um olho de vidro passa 

a servir quase que exclusivamente como um estranho objeto decorativo. No entanto, 

talvez seja outra acepção que desperta o interesse na personagem: o olho como amuleto, 

ou, de outro modo, o olho enquanto símbolo. 

 Ao associar o olho e a bunda, através da sua qualidade de “objeto de desejo”, o 

protagonista transporta esse objeto para o seu labirinto particular de símbolos. A 

referência à capa do disco Todos os olhos, do cantor Tom Zé, parece surgir aqui para 

dar respaldo a essa associação feita pelo protagonista. É como se ele dissesse pra si 

mesmo: o olho e a bunda são símbolos associados; outra pessoa já havia os relacionado 

antes. Surge assim, ainda a partir dessa associação, uma outra ideia, a do “olho do cu” – 

referência também à expressão popular. Temos agora então o “símbolo olho”, nascido 

do “objeto olho de vidro”. Enquanto símbolo, o olho, a um só passo, indica: 1) o “olho 
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no cu”, da capa do disco; 2) o “olho do cu”, na expressão popular; e 3) o “olho divino” 

ou “olho que tudo vê”, sugerido na frase “esse olho já viu de tudo”. No entanto, porque 

estamos trabalhando dentro da mente associativa do protagonista, ecoam aqui também 

as imagens já anteriormente sondadas e relacionadas: o ralo (“o ralo é o cu do mundo”), 

e, por conseguinte, o inferno (“o cu representava o inferno”). Sendo assim, dizer que o 

olho de vidro é o olho do cu significa dizer também que ele é o olho do inferno. 

 Surge então um impasse: será o olho de vidro o “olho que tudo vê” divinal ou o 

“olho do cu” infernal? Essas duas representações, a priori excludentes, sobrepõem-se 

aqui, quase que culminam uma na outra, como se o olho pudesse ser, a um só passo, 

símbolo de Deus e do Diabo – em outras palavras, elemento do supraterrâneo e do 

subterrâneo. Esse impasse é até mesmo verbalizado, através de um diálogo entre o 

protagonista e um de seus inúmeros clientes, num outro momento da narrativa.  

 

 É igual ao que tem na nota do dólar. 

 NÃO. Não é não. Esse olho não é o do dólar. 

 É igual, eu falei. Ele falou. 
 Tem uma pirâmide, e na pirâmide tem um olho. Igualzinho esse 

aqui. 

 Eu sei. E é por isso que eu digo que não é este aqui. 

 Porque, na nota do dólar, é o olho de Deus. 
 E este daqui é o olho do outro (MUTARELLI, 2011, p. 102). 

 

 Antes mesmo dessa cena, inclusive, a personagem já havia afirmado: “Esse olho 

é o olho do cão. Do diabo” (Ibidem p. 86). Recordemos, então, que quem afirmou, num 

primeiro momento, “esse olho já viu de tudo”, estabelecendo então a relação do olho 

com o elemento divino, foi o cliente que queria vender o objeto, e não o protagonista. O 

protagonista inclusive rebate mentalmente a afirmação da outra personagem, pensando: 

“De tudo, ele não viu. Penso eu”. Sendo assim, fica-nos claro que, desde o primeiro 

momento, a perspectiva que o narrador-personagem tenta aplicar ao objeto olho se 

desvincula da noção do divino; e, nas passagens acima mencionadas, nós temos a 

confirmação de que, contrariamente à perspectiva do ex-dono do olho, a associação 

simbólica ligada a esse objeto se posta, agora, ao lado do demoníaco, do diabólico. 

 Podemos ver então a rede simbólica dessa narrativa se desenvolvendo, como 

uma série incontrolável de relações imprecisas e distorcidas, mas tomadas como 

verdades axiomáticas. Associam-se: a bunda e o olho, o olho e o cu, o cu e o ralo, o ralo 

e o inferno. Se continuarmos, veremos que essa rede se estende extensivamente, 
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adicionando a sua própria estrutura, como um violento vórtex que gira em parafuso, 

todos os elementos que transitam ao seu redor. Esses símbolos, essa cadeia simbólica é 

como um campo gravitacional, espécie de buraco negro, que suga para dentro si todas as 

partículas que toca, distorcendo-as e as tornando parte de seu próprio corpo. E no centro 

dessa espiral descendente, desse vórtex gravitacional, desse buraco negro: o dono da 

loja de penhores. 

 Há inclusive um momento na narrativa em que a própria personagem reflete 

sobre essa sua natureza de ser que absorve e integra elementos em si. Na cena em 

questão, o protagonista reflete acerca de uma conclusão a que havia chegado 

anteriormente: “Esse olho é do azar” (Ibidem p. 52). Ele chega a essa conclusão depois 

que do seu desenlace com a dona da bunda – cena que já comentamos em outro 

momento. Tendo em vista que a culpa desse problema haveria de ser de alguém, o olho, 

antes tido como amuleto da sorte, é que é ressignificado. No entanto, uma vez que essa 

conclusão contraria a rede simbólica que o protagonista vinha meticulosamente 

armando, ou seja, uma vez que ela não satisfaz aos propósitos individuais dessa 

personagem, ele tenta contorná-la; e então lemos o que se segue. 

 

Eu já sei o que foi que aconteceu. Não foi culpa do olho. Coitado. É 

que eu andava estressado. Por isso eu absorvia o sentimento das 

coisas. Porque tudo o que eu compro tem história. Tem sentimento. E 
eu, cansado, acabava os absorvendo para mim. É como no caso do 

olho. Coitado. Não era ele quem me trazia má sorte. Eram os 

sentimentos nele contidos. É isso. E no fundo, em relação à bunda, foi 

melhor assim. Porque, se por um lado não a vejo, por outro tenho me 
alimentado melhor. O cheiro se foi para sempre. E os meus 

pensamentos voltaram a fluir. Voltei aos livros. E, hoje, me sinto bem. 

Não existe mais vulto. Meu sono se regularizou. É isso aí. É claro que 
ficaram resquícios. Mas é coisa pouca. É café-pequeno 

(MUTARELLI, 2011, p. 55 grifos nossos). 

 

 Vemos, então, duas ideias centrais aqui: o homem se percebe enquanto 

angariador, centralizador de sentimentos, ou seja, enxerga a si mesmo como o centro do 

vórtex de significações da narrativa – e acerca dessa ideia já comentamos anteriormente 

–; e atribui a si a capacidade de, conscientemente, imputar sentimentos aos objetos. 

Vejamos, pois, como se processa essa segunda questão. 

 É importante esclarecer aqui, antes de tudo, que, ao que a personagem chama de 

“sentimentos” ou mesmo de “história”, nós estamos atribuindo a classificação de 

“simbologia” ou “carga simbólica”. Tanto nós quanto a personagem estamos falando 
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acerca da significação que possuem os objetos – ou os elementos tratados como objetos, 

como é o caso da bunda da garçonete, por exemplo – para além de seu “uso prático”. 

Quando as personagens afirmam que “tal coisa tem história”, o que elas estão sugerindo 

é que “há, por trás da aparência e da utilidade fundamentais desse objeto, um valor 

intangível”. Em essência, portanto, o que elas estão sugerindo é que há uma construção 

simbólica por trás desse objeto, o que o transforma em algo mais que um simples 

objeto. Nesse sentido, quando o protagonista compra esses “sustentáculos de símbolos”, 

ele também adquire as simbologias que vêm junto com eles; e, uma vez que é da 

natureza dessa personagem absorver os símbolos ao seu redor, ela acaba por assimilar 

essa carga. 

 Sendo assim, no momento em que o protagonista afirma que absorvia a história 

e os sentimentos dos objetos – ou seja, sua simbologia – por estar “cansado”, ele está 

sugerindo que, se não estivesse nesse estado de estafa, ele seria capaz de não absorver 

esses sentimentos; ou, mais especificamente, de ressignificar a “carga sentimental” que 

se projeta ao redor desses objetos. E, de fato, nós já tivemos essa comprovação. 

 O tempo inteiro o que vemos na narrativa é a articulação mental de uma 

personagem aplicando significados e simbologias aos objetos que compra e possui. E 

não só a eles, enfatize-se. As relações humanas em que se envolve, as decisões diárias 

que toma, tudo que está e acontece ao redor dessa personagem é ressignificado por ela, 

passando então a ocupar um lugar na – movediça – trama simbólica que lhe ocupa a 

mente. Não há nada na narrativa que indique, de antemão, por exemplo, que o olho de 

vidro é um amuleto da sorte, mas, mesmo assim, no momento em que o observa pela 

primeira vez, a personagem já lhe atribui essa característica, e dá a essa nova simbologia 

o nome de “verdade”. Não há nada que indique que o cheiro que vem do ralo, o olho de 

vidro comprado, a bunda da garçonete e as dimensões do inferno estejam 

interconectadas, mas, ignorando essa latente arbitrariedade de correlações, o dono da 

loja de penhores arma, de seu próprio punho, a partir de sua própria visão, uma rede 

simbólica intrincada – ainda que, como vimos, essencialmente distorcida e imprecisa – e 

toma-a, novamente, como verdade, como fundamento de sua realidade. O que vemos, 

portanto, é um homem que age sobre a sua realidade, ressignificando-a, 

ressimbolizando-a, pondo-a sob o domínio de suas rédeas mentais; em última instância, 

vemos um sujeito que cria a sua própria realidade, e a ela ele atribui – ou ao menos 

tenta, veemente e constantemente, atribuir – o nome de “verdadeira realidade”. 
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3.3 Ecos, sombras e anti-razão: o subterrâneo mutarelliano 

 

 Quando nos recordamos da caverna de Platão, lembramos que, naquela narrativa 

alegórica, o subterrâneo é representado pelo erro interpretativo, pela linguagem, 

imprecisa e distorcida, dos ecos e das sombras, e, fundamentalmente, pelo 

distanciamento ou ausência da “verdade” – a “verdadeira verdade”, que, na perspectiva 

platônica, só pode ser enxergada pelo olho da mente, iluminado a partir da razão 

filosófica e, acima de tudo, da ideia do bem. Os homens que habitam essa instância, por 

sua vez, são retratados como criaturas alienadas e perpetuamente prisioneiras, 

passivamente enganadas pelas sombras que vêem projetadas a sua frente. 

 A priori, parece surgir então uma óbvia relação entre o dono da loja de penhores 

de O cheiro do ralo e as obscurecidas criaturas da caverna platônica. Poderíamos dizer 

que aquele é ou faz parte desses; ambos se irmanam no fundo do poço, acorrentados 

contra a parede, ao lado do erro e sob o domínio do mal. No entanto, essa associação, 

antes de ser direta e imediata, é, quando analisada a fundo, muito mais complexa e 

problematizante. 

 Como vimos até aqui, o discurso do narrador – e, por conseguinte, da narrativa – 

de O cheiro do ralo é marcado por rupturas, incongruências e silêncios; sua lógica é 

construída sob o signo do eco e da sombra, que repete mas somente através da 

distorção, e segundo a mecânica dos sonhos, que subverte e desconstrói. A realidade 

dessa personagem se fundamenta não sobre fatos verificáveis ou mesmo sobre conceitos 

religiosos ou filosóficos conhecidos, mas sobre um emaranhado confuso, impreciso, 

distorcido, tortuoso, labiríntico de simbologias. No entanto, acima de tudo, existe na 

construção das verdades dessa personagem uma atitude ativa e subversiva. 

 Diferentemente do que acontece com as personagens platônicas, o sujeito 

mutarelliano age sobre a sua realidade; as sombras que distorcem o seu mundo, é ele 

quem fabrica; os ecos que reverberam suas ideias, é ele quem gera; os erros que ele 

assume como verdade, a ilogicidade que ele aplica a seu discurso, tudo isso é fruto de 

ações deliberadas. Não se trata simplesmente de um homem alienado pela condição em 

que é colocado, mas de um sujeito que, embora reproduza a lógica da alienação, a 

mecânica do engano, o faz conscientemente, subvertendo a razão segundo a sua própria 

vontade. É como se ele dissesse: a verdade não existe; a verdade é aquilo que eu 
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construo. Se o homem do subterrâneo platônico era fruto do seu meio, o homem 

subterrâneo mutarelliano é senhor e criador do seu. 

 Antes de passarmos ao próximo ponto de nossa análise, que adentrará ainda mais 

nas discussões acerca do subterrâneo mutarelliano – assim como na sua diferenciação 

em relação ao subterrâneo platônico –, vejamos uma última passagem pinçada do 

romance. Concluiremos, então, a nossa reflexão específica acerca da linguagem e das 

simbologias subterrâneas em Mutarelli; e alçaremos, por conseguinte, a nossa discussão 

a outro patamar analítico.   

 

 Sinto uma forte luz em meu rosto. Mas os olhos não consigo 

abrir. Ouço vozes, mas não as conheço. Não consigo me mover. 
Alguém fala de um coágulo. Drenar, ouço também. Aí as imagens me 

chegam. Mais parecem borrões de nanquim. Pouco a pouco se tornam 

estáveis. E um rosto, agora já sei. É ela. De amor me chama. Vou 
sonhar com você, ela diz. E então sua boca é fechada. Costurada por 

um grosso fio. E então ela já não diz nada. Mas parece nervosa, algo 

quer me dizer. Ela aponta para os lábios inchados. Com os dedos tenta 
os pontos tirar. Acho que quer me mostrar o papel. No papel deve 

estar escrito o meu nome. Com o sangue que drenam de mim. Tiram 

sangue, num cano, canudo. E, com o sangue, um pouco de mim se 

esvai. Tiram sangue da minha cabeça. E eu nada posso fazer. Mas 
então, pouco a pouco, ela rompe os pontos. E, ao arrancar, eles rasgam 

seus lábios. Sua boca é vazia, é sem dentes. Sua boca é uma cloaca. E, 

de dentro, ela tira um olho. Eu sei, é o olho do meu pai. Ninguém 
drena a cabeça de um homem. Isso o olho me fala. E aí vejo um 

labirinto. E suas paredes são cobertas de merda. E, como ando torpe, 

toda hora nela eu esbarro. Estou sujo, mas o cheiro o vento é quem 

leva. Mas a merda é até perfumada, e acordo sentindo o café 
(MUTARELLI, 2011, p.126-127). 

 

 O trecho acima é de um dos poucos momentos em que podemos afirmar que a 

personagem está, efetivamente, delirando. A cena em que questão é retratada sob o 

signo do torpor anestésico a que é submetido o protagonista num hospital, depois de ter 

sido espancado por uma horda de clientes enfurecidos – momento que inclusive 

retomaremos num momento posterior de nossa análise. As imagens aqui, longe de 

serem simplesmente distorções geradas conscientemente pelo protagonista, são fruto de 

uma força outra, que ele não pode controlar – “os olhos não consigo abrir”, “não 

consigo me mover”, “nada posso fazer”, afirma. Estamos, portanto, diante de uma 

mente efetivamente confusa; confusão trazida a ela, e não nascida dela. Reaparecem 

aqui, naturalmente, os símbolos que rondam a realidade do sujeito: a boca/cloaca lembra 

o cu; o olho ressurge também; o labirinto coberto de merda remete tanto ao cu quanto ao 



102 

 

ralo; e, a esses, associa-se o mau cheiro. No entanto, aquilo que poderia funcionar como 

um fator desestabilizador da realidade da personagem, a confusão que, ao invés de ser 

obra sua, é-lhe imputada, parece ser, no final, assimilada pelo discurso da mesma. “Mas 

a merda é até perfumada [...]”, ele afirma, como se quisesse dizer: o caos me traga, o 

vórtex simbólico me consome, mas, contanto que ainda estejamos sob o domínio do 

caos, contanto que ainda estejamos do lado da anti-razão, tudo está sob controle, tudo 

ainda faz o reconfortante e reconhecível estranho sentido. E com isso fica-nos indicado 

muito fortemente que os caminhos trilhados por essa personagem visam sempre a lógica 

do subterrâneo – e, talvez, quanto mais subterrâneo melhor. 

 “Mas a merda é até perfumada”; e é com essa assertiva em mente que passamos 

desse para o próximo capítulo. 
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4 O SUBTERRÂNEO E AS REPRESENTAÇÕES DA REALIDADE 

 

 É de se supor que, num contexto social normal – no sentido mais literal do 

termo, ou seja, tomado por normas, por regras, por leis –, aquele indivíduo que foge ao 

padrão preconizado pela norma passa a habitar as margens do contexto social. E isso na 

melhor das hipóteses, uma vez que, numa sociedade mais intensamente normativa, em 

que as leis sejam mais prescritivas e a imposição dessas leis seja mais rígida, o destino 

dos indivíduos “anormais” seja, muito provavelmente, a exclusão ou o banimento do 

grupo social. 

 Longe de serem percebidas como absurdas – num sentido de serem incoerentes 

com a realidade dos fatos –, essas são ideias que vemos reverberar cotidianamente nas 

grandes cidades do século XXI. Mais que isso, basta que reflitamos por alguns instantes 

acerca do assunto para perceber que essa lógica vem sendo empregada na organização 

dos grandes grupos sociais do Ocidente há muito tempo. O próprio Platão já falava em 

“[...] não admiti-lo [ao poeta] numa cidade que deveria reger-se por boas leis, já que ele 

desperta, nutre e fortalece o elemento desordenado em prejuízo da razão [...]” 

(PLATÃO, 2011, p. 413). Ou seja, todo aquele que tiver uma atitude – qualquer que 

seja ela – que fuja aos ditames racionalistas e utilitaristas deve ser expulso do grupo. 

 Nesse sentido, é razoável concluir que ir de encontro ao que preconizam as 

normas – e no caso da civilização ocidental, como veremos mais adiante, a razão é a 

norma máxima – é uma ação difícil e, em última instância, arriscada. 

 No entanto, contra todas as pressuposições, a personagem protagonista da 

narrativa de O cheiro do ralo afirma: “Mas a merda é até perfumada”. Essa assertiva, 

que claramente contradiz o que se preconiza em boa parte da civilização ocidental – que 

os excrementos são associados à sujeira, ao mau odor, ao impuro –, parece indicar 

justamente aquilo de que o filósofo grego falava anteriormente: a ação que fortalece a 

desordem em detrimento da razão. E, mesmo o resultado da ação de proferir essa 

assertiva – ou mesmo percebê-la enquanto válida – sendo muito provavelmente a 

exclusão do sujeito que a profere, a perspectiva desse sujeito não parece abalada. Do 

contrário, é possível perceber certo ar de satisfação quando, ao final de seu delírio, a 

personagem atesta: o cheiro da merda – e, por associação, o cheiro do ralo –, ao 

contrário do que dizem, é até perfumado. 
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 A partir dessa passagem, portanto, é possível perceber uma das propostas da 

narrativa mutarelliana: a anti-razão enquanto crítica; a subversão enquanto libertação. 

 

4.1A filosofia do subterrâneo: Nietzsche, Adorno e Horkheimer 

 

4.1.1 Por que não, de preferência, a inverdade?: Nietzsche e a crítica ao platonismo 

 

 Já no prefácio do seu Além do bem e do mal, Nietzsche asseverava: 

 

[...] o pior, mais persistente e perigoso dos erros até hoje foi um erro 

de dogmático: a invenção platônica do puro espírito e do bem em si. 
[...] sim, pode-se mesmo perguntar, como médico: “De onde vem essa 

enfermidade no mais belo rebento da Antiguidade, em Platão? O 

malvado Sócrates o teria mesmo corrompido? Teria sido realmente 
Sócrates o corruptor da juventude? E teria então merecido a cicuta?”. 

– Mas a luta contra Platão, ou, para dizê-lo de modo mais simples e 

para o “povo”, a luta contra a pressão cristã-eclesiástica de milênios – 
pois cristianismo é platonismo para o “povo” – produziu na Europa 

uma magnífica tensão do espírito, como até então não havia na Terra: 

com um arco assim teso, pode-se agora mirar nos alvos mais distantes 

(NIETZSCHE, 2005, p. 08). 
 

 O filósofo alemão é categórico e incisivo na leitura que faz da filosofia platônica 

e das consequências dessa – dentre elas, dá-se ênfase ao Cristianismo, lido então como 

sendo uma espécie de revisão popular do platonismo –: trata-se do mais abominável dos 

erros. Nietzsche parece postular a visão metafísica da filosofia platônica – aquela que se 

volta à ideia do bem – como sendo uma invenção, uma criação; ou seja, como sendo 

uma ideia forjada por esse pensador – possivelmente, corrompido por Sócrates, como 

sugere –, uma espécie de dogma a ser seguido. Esse dogmatismo, fruto do platonismo 

original e de sua releitura religiosa, geraria então uma tensão no espírito europeu; e é a 

partir dessa tensão que Nietzsche projeta sua crítica. O primeiro capítulo da mencionada 

obra, intitulado “Dos preconceitos dos filósofos”, versará, portanto, sobre essa longa 

esteira de erros filosóficos desenvolvidos no pensamento ocidental, trazida em contraste 

com a perspectiva da nova filosofia proposta por Nietzsche. 

 Referenciando a filosofia ocidental anterior a ele, o filósofo alemão afirma: “[...] 

eles [os filósofos] são todos advogados que não querem ser chamados assim, e na 

maioria defensores manhosos de seus preconceitos, que batizam de ‘verdades’ [...]” 

(Ibidem p. 12 grifos nossos). Põe-se em questão, então, a postura supostamente asceta e 
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elevada dos filósofos, que, opondo-se aos místicos – que acreditam ser “inspirados” 

para a construção de suas ideias –, advogam a noção de que suas reflexões são fruto de 

uma “dialética fria, pura, divinamente imperturbável” (Ibidem). Sendo assim, o que um 

filósofo chama de “verdade” é, na perspectiva nietzscheana, a defesa de um ponto de 

vista pessoal revestido da imagem de reflexão filosófica; nas palavras de Nietzsche, 

“[...] um desejo íntimo tornado abstrato e submetido a um crivo, que eles defendem com 

razões que buscam posteriormente [...]” (Ibidem). 

 Estamos diante, portanto, do desmonte de uma das bases fundamentais da 

reflexão filosófica ocidental: a ideia de que os filósofos são aqueles que, deslocando-se 

da massa, alçam-se à metafísica das ideias para chegar a conclusões mais puras e 

verdadeiras – ou à verdade em si. “[...] Falar de certezas imediatas, escreve Nietzsche, é 

uma ilusão: toda certeza é sempre o resultado de uma série de mediações. Isso significa 

que não existem verdades por si sós evidentes” (VATTIMO, 2010, p. 58). A essas 

ideias, a essa verdades evidentes, Nietzsche chama de “preconceitos”, pondo mesmo em 

questão o sentido do termo “verdade” na boca de um filósofo. Citamos: “no filósofo [...] 

absolutamente nada é impessoal; e particularmente a sua moral dá um decidido e 

decisivo testemunho de quem ele é – isto é, da hierarquia em que se dispõem os 

impulsos mais íntimos da sua natureza” (NIETZSCHE, 2005, p. 13 grifos do autor). 

 Não entraremos no âmbito da verificação das argumentações nietzschianas em 

relação à perspectivas dos vários filósofos contra os quais ele eventualmente se posta ao 

longo de Além do bem e do mal; essa atividade não constitui o cerne do nosso interesse 

na perspectiva do referido filósofo. Interessa-nos, de outro modo, perceber que a 

perspectiva mutarelliana de leitura crítica da realidade dialoga fortemente – não 

necessariamente com as ideias em si, mas – com a atitude incisiva e disruptiva da 

reflexão nietzscheana. Enxergamos aqui uma relação que encorpa ainda mais as 

discussões que ora desenvolvemos, localizando e contextualizando a obra de Lourenço 

Mutarelli então não como um objeto isolado, mas como um eco, uma reverberação de 

ideias virulentas que se projetam contra a perspectiva platônico-cristã – ou, melhor 

dizendo, contra as visões mais fundamentais do pensamento ocidental. 

 Acerca do tom contundente e “escandaloso” das ideias nietzschianas, Gianni 

Vattimo, um dos grandes comentadores da obra do referido filósofo, já afirmou: 

 
A dificuldade de aceitá-los [os escritos nietzschianos em geral] como 

dignos de interpretação e de discussão não puramente clínica nasce 
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mais do fato de que a totalidade desse pensamento entra em choque 

com nossos modos de pensar mais arraigados, questionando-os 

violentamente. Por esse motivo, também é justo dizer que a loucura, 
clinicamente comprovada, de Nietzsche não é um evento casual de sua 

biografia, mas tem uma ligação essencial e constitutiva com seu 

esforço filosófico (VATTIMO, 2010, p. 50 grifos nossos). 
 

 Nietzsche chega mesmo a afirmar, à medida que questiona esses “nossos modos 

de pensar mais arraigados”, que “[...] filosofia é esse impulso tirânico mesmo, a mais 

espiritual vontade de poder, de ‘criação do mundo’, de causa prima” (NIETZSCHE, 

2005, p. 15). Ou seja, para o pensador alemão, existe algo de essencialmente não 

direcionado à razão no filosofar que constitui a tradição do pensamento ocidental – 

nascida em Sócrates e Platão fundamentalmente –, ou ainda, mais que isso, a própria 

noção de razão, em direção à qual seguiram até então os filósofos, é posta em questão. 

A filosofia é lida então enquanto impulso – tirânico –, enquanto vontade – de poder –; é 

um movimento reflexivo que tenta criar para si uma realidade, uma realidade obediente 

às regras criadas pelo próprio movimento reflexivo; filosofia, portanto, enquanto 

reflexão marcada – não pelo ascetismo, mas – pelo instinto, pela pessoalidade. 

 Daí então, conclui Vattimo, a loucura nietzschiana, ao passo que o desloca e 

distancia da noção de realidade partilhada pela maioria das pessoas, pode ser lida não 

simplesmente como um acaso, mas sim como uma marca, efetivamente material, 

empírica, biográfica, do esforço filosófico desse pensador; uma espécie de manifestação 

somática de sua filosofia. 

 

A insistência no fundo irracional da época clássica, mas em geral de 
toda produção histórica, se resume assim total e coerentemente àquela 

que é a preocupação dominante de Nietzsche [...], a busca de uma 

forma de se relacionar com o verdadeiro, ou mais em geral de uma 

noção de verdade que não esteja sujeita às objeções a que [...] está 
exposta a noção de metafísica tradicional da verdade como 

objetividade, como conformidade da proposição ao dado (VATTIMO, 

2010, p. 99). 
 

 Vemos, então, que a busca filosófica de Nietzsche passa necessariamente pela 

desconstrução das bases mais fundamentais da filosofia ocidental, pela desconstrução 

do que, de maneira geral, concebemos – ou concebíamos, até o nascimento da sua 

filosofia – enquanto verdade. Sua visão crítica se projeta justamente sobre a ideia de 

que, em nós, algo aspira “à verdade”, como concebida tradicionalmente pela metafísica. 

A essa ideia, Nietzsche propõe uma incisiva questão: que vontade é essa que subjaz e 

guia a aparentemente eterna busca da verdade pelo homem e pela filosofia? A essa 
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vontade, Nietzsche chamará “vontade de poder”, e dedicará boa parte da sua filosofia à 

sondagem dela. 

 Podemos sintetizar então essa perspectiva nietzschiana do fazer filosófico, que 

se projeta contra o platonismo metafísico e, de maneira geral, contra as tradições da 

filosofia ocidental, na seguinte e intrigante máxima: 

 

Reconhecer a inverdade como condição da vida: isto significa, sem 

dúvida, enfrentar de maneira perigosa os habituais sentimentos de 

valor; e uma filosofia que se atreve a fazê-lo se coloca, apenas por 
isso, além do bem e do mal (NIETZSCHE, 2005, p. 11). 

 

 E ainda, na bela metáfora náutica que utiliza para descrever a sua própria 

perspectiva filosófica: 

 

[...] se o seu navio foi desviado até esses confins, muito bem: Cerrem 

os dentes! Olhos abertos! Mão firme no leme! – navegamos 
diretamente sobre a moral e além dela, sufocamos, esmagamos talvez 

nosso próprio resto de moralidade, ao ousar fazer a viagem até lá [...] 

(NIETZSCHE, 2005, p. 28). 

 

 Eis a base do incisivo pensamento nietzschiano: a perigosa inverdade como 

fundamento; a “carroça de belas possibilidades”, de “perigosos talvezes”, que subjuga o 

“punhado de certezas” metafísicas. É essa visão que aqui pomos em diálogo com a 

perspectiva mutarelliana de crítica da realidade, aquela perspectiva que se formula 

essencialmente enquanto anti-razão, enquanto disrupção das verdades estabelecidas. 

 

4.1.2 O desencantamento do mundo: o esclarecimento segundo Adorno e Horkheimer 

 

 “O esclarecimento é totalitarismo” (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 19); 

nessa violenta assertiva, assim solta no espaço, Nietzsche parece ecoar vivamente: 

“filosofia é esse impulso tirânico”. É preciso que consideremos, naturalmente, o 

enfoque e as ideias que se desenvolvem ao redor da assertiva dos pensadores 

frankfurtianos para que possamos compreender, com mais clareza, em que sentido essa 

incisiva crítica ao esclarecimento se constrói. Mas a percepção de que a Dialética do 

esclarecimento – obra de onde surge a referida assertiva – ecoa Nietzsche, e que, por 

sua vez, Mutarelli ecoa esses outros, já está estabelecida aqui. 
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 No início do primeiro capítulo da Dialética do esclarecimento, Adorno e 

Horkheimer definem, muito claramente, em que direção a crítica desenvolvida nessa 

obra será construída: 

 

No sentido mais amplo do progresso do pensamento, o esclarecimento 
tem perseguido sempre o objetivo de livrar os homens do medo e de 

investi-los na posição de senhores. Mas a terra totalmente esclarecida 

resplandece sob o signo de uma calamidade triunfal. O programa do 
esclarecimento era o desencantamento do mundo. Sua meta era 

dissolver os mitos e substituir a imaginação pelo saber (Ibidem p. 17). 

 

 Vemos então que, na perspectiva apresentada pelos filósofos frankfurtianos, o 

termo esclarecimento, mais abrangente, pode ser lido como sinônimo de pensamento 

científico, reflexão racional ou até mesmo de desenvolvimento tecnológico – uma vez 

que esse, grande marca do mundo moderno, tenha suas bases fundadas sobre os outros 

dois. Em essência, como sugerido na citação, trata-se da atitude do homem que pretende 

“jogar luz” sobre os seus medos, passando então a dominá-los. Trata-se do 

distanciamento das visões supersticiosas da realidade – que são definidas aqui como 

“herança mágica” (Ibidem p. 25), “antigas representações difusas” (Ibidem) – e da 

consequente e gradativa aproximação ou desenvolvimento de uma perspectiva lógica, 

racional, esclarecida – “a nova forma de vida, organizada com base no comando e 

determinada pelos homens livres” (Ibidem). É o desencantamento do mundo, sua 

desmitologização, seguido do seu redirecionamento em direção ao saber. 

 O mundo esclarecido deveria significar, portanto, a nossa libertação. No entanto, 

afirmam os pensadores da escola de Frankfurt, “a terra totalmente esclarecida 

resplandece sob o signo de uma calamidade triunfal”. Sugere-se aí um quadro de 

terríveis dimensões quase apocalípticas, em que a razão, ao invés de nos guiar para a 

liberdade, levou-nos a um novo e tenebroso estado de barbárie. Essa percepção, essa 

visão crítica da realidade tem, como pano de fundo, um contexto histórico marcado e 

fundamental: a Segunda Guerra Mundial e a ascensão do nazi-fascismo na Europa. 

Esses dados históricos são imperativos enquanto gatilho que desencadeia as reflexões 

perpetradas nessa obra. Isso não significa, de modo algum, dizer que a Dialética do 

esclarecimento só tem sentido quando lida em relação ao seu contexto histórico; 

mencionamos esse elemento aqui como forma de tornar mais claro de que tipo de 

“calamidades triunfais” estavam falando Adorno e Horkheimer: o renascimento brutal 

da barbárie no coração da Europa esclarecida do Século XX. 
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 Nota-se aqui que a visão apresentada na obra em questão, em relação à 

perspectiva do esclarecimento, dialoga fortemente com a visão que Nietzsche traz 

acerca do “erro fundamental da filosofia”. Assim como Nietzsche – que via no 

direcionamento à razão e ao bem uma marca da corrupção da condição humana 

engendrada pela filosofia –, Adorno e Horkheimer enxergam no progresso da 

civilização esclarecida uma falha fundamental: seu desenvolvimento nos leva ao oposto 

do que ele prometia nos levar. 

 Refletindo acerca desse desenvolvimento, novamente Platão surge: 

 

A lógica formal era a grande escola da unificação. Ela oferecia aos 

esclarecedores o esquema da calculabilidade do mundo. O 
equacionamento mitologizante das Ideias com os números nos últimos 

escritos de Platão exprime o anseio de toda desmitologização: o 

número tornou-se o cânon do esclarecimento. As mesmas equações 
dominam a justiça burguesa e a troca mercantil (Ibidem p. 20). 

 

 Vemos então que a tendência desmitologizante do esclarecimento – tendência 

essa que fundamenta o direcionamento dessa reflexão, segundo Adorno e Horkheimer – 

leva o pensamento ocidental a se direcionar, cada vez mais, em direção à lógica formal. 

Isso acontece porque, assim como Platão propunha, com a sua metafísica, atingir o 

conhecimento dos universais, a lógica formal consegue propor um esquema 

“unificador” do saber, ou seja, um esquema que abstrai as variabilidades e se foca no 

essencial: a calculabilidade matemática. Trata-se da linguagem universal por essência. 

E, como rastreiam os próprios filósofos de Frankfurt, essa tendência à lógica formal já é 

percebida nos escritos de um dos maiores pensadores da metafísica, que é Platão. 

Vemos aí, então, o progresso – ou processo – do esclarecimento em desenvolvimento. O 

grande problema dessa tendência ao número como cânon é que, como sugerido na 

citação acima, ela põe sob um mesmo signo a justiça e a troca mercantil, ou seja, as 

reflexões de cunho filosófico e as de cunho econômico, unindo, assim, duas esferas 

extremamente complexas da realidade humana sob um mesmo teto. E essa união terá, 

como veremos, intensas consequências. 

 

A universalidade dos pensamentos, como a desenvolve a lógica 

discursiva, a dominação na esfera do conceito, eleva-se fundamentada 

na dominação do real. [...] O eu, que aprendeu a ordem e a 
subordinação com a sujeição do mundo, não demorou a identificar a 

verdade em geral com o pensamento ordenador, e essa verdade não 

pode subsistir sem as rígidas diferenciações daquele pensamento 
ordenador (Ibidem p. 25). 
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 Existe, portanto, uma relação íntima entre a dominação na esfera do pensamento 

– o homem tornado senhor de seus medos, como posto em outro momento nesse mesmo 

texto – e a dominação na esfera do real ou do empírico. Os filósofos frankfurtianos são 

categóricos ao postular que, sob o domínio do esclarecimento – agora fundamentado na 

lógica formal –, que sujeita a verdade às suas regras, à sua ordem rígida, o homem passa 

a identificar o próprio pensamento ordenador como sendo “a verdade”. O 

esclarecimento se torna, então, no mundo moderno, uma espécie de totalitarismo. É o 

número, a lógica, a técnica quem determina e julga a realidade, escamoteando e tratando 

como mitologizante ou mística qualquer outra forma de reflexão – incluindo-se aqui, 

inclusive, a reflexão de cunho metafísico. A dialética platônica, que buscava enxergar 

os universais, as ideias, por não ser calculável ou mensurável em termos matemáticos, 

passa a ser, ela também, excluída do cânone do esclarecimento – “o esclarecimento [...] 

reconheceu as antigas potências [os mitos] no legado platônico e aristotélico da 

metafísica e instaurou um processo contra a pretensão de verdade dos universais, 

acusando-a de superstição” (Ibidem p. 19). A ironia está em ver, milênios depois, a 

visão platônica ser reduzida, pelo esclarecimento que ela mesma propunha, a uma 

condição similar à do discurso artístico, e, exatamente por isso, ser excluída do mundo 

esclarecido – assim como propunha o próprio Platão, em relação à arte, em sua cidade 

sã. 

 Resume, assim, Bueno, em seu artigo “Educação e barbárie”: 

 
[...] os dois filósofos [Adorno e Horkheimer] enunciaram com 

admirável precisão a contradição imanente ao progresso da 

civilização: na mesma medida em que os homens se emanciparam 

frente ao poder da natureza, por meio dos avanços científicos e 
tecnológicos, um novo estado de barbárie prospera silenciosamente, 

não em oposição ao progresso da razão, mas graças a este, como seu 

subproduto histórico. O processo de racionalização, por meio do qual 
a humanidade logrou a superação do estado de dependência e de medo 

frente às forças da natureza, desenvolveu-se de maneira a tal ponto 

violenta e implacável que os próprios homens foram convertidos em 

objeto de dominação totalitária. À luz dessa análise, se os diversos 
episódios de barbárie testemunhados ao longo do século XX 

indubitavelmente representaram a vitória de uma irracionalidade 

homicida, isso não ocorreu à revelia do progresso da razão, uma vez 
que o holocausto judeu, a bomba atômica, a ameaça nuclear e, mais 

recentemente, o aquecimento global somente se tornaram realidade 

por meio do cálculo e do planejamento racional (BUENO, 2010, p. 
237 grifos nossos). 
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 Longe de querermos aqui pôr à prova toda a argumentação e a crítica defendidas 

por Adorno e Horkheimer – bem como as incisivas críticas de Nietzsche a todos os 

filósofos em que foi capaz de pôr as mãos –, o que nos interessa é perceber aqui o 

quanto essas perspectivas dialogam, fundamentando-se ao redor de uma questão 

fundamental: será a razão o direcionamento fundamental? 

 Vemos então que, no mundo moderno – que é o mesmo que comporta as obras 

de Lourenço Mutarelli e dos supracitados pensadores –, a razão e os seus símiles, lidos 

de maneira crítica, não mais representa a grande salvadora ou libertadora da 

humanidade; ela já foi instaurada, mas as suas consequências projetam-se de maneira 

nefasta. A racionalidade é a lei máxima, que, ao mesmo passo que governa, oprime; 

uma lei de aspirações tirânicas, sob cujo jugo todo homem é condicionado a existir, 

reduzida sua condição à de submissão, de objeto sujeito a uma norma que não parte de 

si, a uma ordem que não lhe diz mais respeito, a uma razão que não – ou ao menos não 

mais – lhe ilumina. Vemos então que a perspectiva mutarelliana de crítica da realidade 

se projeta como um eco de outras tantas, como se fosse uma das contrapartidas artísticas 

– tendo em vista que a Arte Moderna, de maneira geral, parece operar segundo essas 

mesmas ideias – às reflexões filosóficas e sociológicas engendradas por esses e tantos 

outros pensadores das “verdades do esclarecimento” na realidade moderna. 

 

4.2 A caverna subvertida e a crítica ao esclarecimento em O cheiro do ralo 

 

4.2.1 Esclarecimento e violência 

 

 Quando a luz da verdade – a razão platônica, iluminada pelo bem – se anuncia 

na caverna d’O cheiro do ralo, a reação do protagonista dessa história se assemelha à 

dos habitantes da caverna do filósofo grego: a subida em direção à iluminação é 

escarpada e difícil, a luz do verdadeiro sol machuca os olhos e cega, as palavras do 

homem iluminado causam revolta ao homem das sombras. Recordemos a passagem em 

que Platão nos indaga: “E [os homens do subterrâneo] não matariam, se pudessem 

deitar-lhe a mão, a quem tentasse desatá-los e conduzi-los para a luz?”. 

 No entanto, na narrativa mutarelliana, são os habitantes do supraterrâneo, os 

seres supostamente salvos pela verdade e iluminados pela ideia do bem, que carregam 

consigo a violência. 
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 Rastejo até o banheirinho. Tiro a toalha do ralo. Cheiro, cheiro, 

cheiro. 
 O senhor está ocupado? 

 [...] 

 Hoje não. Eu não tenho dinheiro!!! 
 O senhor é um mentiroso. 

 Mentiroso?! 

 Corro. Pego as caixas de charutos cubanos. 

 Olha aqui! 
 [...] 

 Saco a carteira. Dou tudo que resta. 

 Pega isso e vai embora, por favor. 
 O senhor é um mentiroso. 

 Por que você fala assim?! 

 Em que ano o senhor nasceu? 
 [...] 

 Eu nasci em 58. Por quê? 

 Então como foi que seu pai morreu na guerra? 

 Foi estilhaço de granada. E uma mina também. 
 Meu namorado falou que a guerra acabou em 1945. 

 É que meu pai morreu antes de eu nascer. 

 Isso é tudo mentira. Você é mentiroso. Esse olho não é do teu 
pai. 

 É que eu não sou filho do meu pai verdadeiro. Eu sou filho do 

outro. 

 É tudo mentira. 
 Eu já te dei a porra do dinheiro, o que mais você quer? 

 Vai, veste logo essa roupa e vai pra casa. Você tá é doidona. 

 Ele entra (MUTARELLI, 2011, p. 122-123). 

 

 Talvez a primeira coisa que nos chame a atenção nessa cena seja o fato da 

personagem rastejar até o ralo e o cheirar intensamente. Esse é, certamente, um 

elemento de conotação estranha – mesmo dentro da já estranha narrativa d’O cheiro do 

ralo. No entanto, acerca desse momento específico da cena, falaremos mais adiante, 

quando formos comentar a cena seguinte. Deixemos esse estranho elemento em 

suspenso por ora. 

 Ao observarmos o comportamento do protagonista nessa cena, é possível 

perceber que ele parece estar, de algum modo, fragilizado, enfraquecido. Isso acontece 

porque esse momento da narrativa surge imediatamente depois dessa personagem ter 

tido uma relação sexual, que, presumi-se, exauriu-o física e mentalmente. Sendo assim, 

quando confrontado pela moça que treme,uma vez que esteja numa situação fragilizada, 

o dono da loja de penhores é incapaz de usar a sua tortuosa lógica como mecanismo 

argumentativo de defesa. O sujeito passa então a tentar usar a própria lógica do sistema 
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capitalista, como medida mais rápida e imediata, para se livrar das verdades que esse 

mesmo sistema, tomando agora a forma da sua contraditora, vem lhe impor. 

 Primeiro, o protagonista afirma não ter dinheiro; mas, assim que a moça que 

treme o chama de “mentiroso”, ele “corre” e “dá tudo que resta” a ela. Entende-se, 

então, que essas ações tomadas pelo dono da loja são motivadas por medo de que a 

contraditora traga à tona os defeitos, as falhas, da anti-razão dele – sistema de ideias 

que, no momento, ele é incapaz de defender –, fazendo com que essa desmorone diante 

da violenta luz da verdade. Note-se ainda que, numa atitude quase patética, o antes 

“dono do jogo” agora pede a sua interlocutora que vá embora “por favor”. Vemos aí o 

retrato do sujeito vencido. Mais adiante, confirmando essa interpretação, a própria 

personagem vai se perguntar: “O que será? O que acontece comigo? Estou perdendo o 

controle. Antes, era eu quem dava as cartas. Cartas marcadas. O jogo era meu” 

(MUTARELLI, 2011, p. 133). Sendo assim, o que vemos nessa cena é o esfacelamento 

– ao menos momentâneo – do sistema simbólico de ideias que esse sujeito constrói para 

si; estamos diante do esfacelamento de uma verdade – uma cena, efetivamente, 

desoladora. 

 É válido frisar ainda que, do mesmo modo que a moça que treme confronta o 

protagonista agora no nível discursivo, expondo o absurdo das suas ideias para ninguém 

menos que ele mesmo, ela o confrontará ainda uma outra vez, no final da narrativa, no 

nível físico, corpóreo, concreto, cometendo, então, o seu assassinato. 

 Atentemos agora para o momento em que a moça que treme afirma que “esse 

olho não é do teu pai”. É muito curioso que, na perspectiva dela, ela está usando um fato 

– ou seja, um elemento da verdade – contra o discurso falseado da outra personagem. 

No entanto, ao trazer a baila um elemento tão simbolicamente carregado para o 

protagonista, a contraditora permite que a trama de símbolos que sustenta a realidade 

desse sujeito ressurja – ainda que debilitadamente. Quando o protagonista afirma que “é 

filho do outro”, vemos ecoar aí traços dessa rede simbólica. O outro, como já lemos em 

passagens anteriores, é o demônio – o outro de Deus. Portanto, ao trazer esse símbolo – 

e ao associá-lo novamente com o do olho – para o debate que ora trava com a voz da 

razão iluminada, o dono da loja de penhores está efetivamente tentando recuperar sua 

força, juntar os pedaços fragilizados da sua anti-razão e utilizá-la como arma e escuto 

contra a verdade que tenta lhe oprimir e desmontar. Ficamos então com a imagem do 

protagonista tentando voltar ao jogo. 
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 O dono da loja tenta então levar o debate a uma conclusão que lhe seja 

satisfatória. Para tanto, ele toma duas atitudes. 

 A primeira surge na forma da pergunta “eu já te dei a porra do dinheiro, o que 

mais você quer?”. Ao perguntar isso o protagonista parece estar tentando expor a voz da 

razão à sua maior falha – assim como a contraditora fez com ele. Essa falha, por sua 

vez, diz respeito à ideia de que a razão, no mundo capitalista, deve sempre obediência a 

uma lei outra: a lógica do mercado. Portanto, quando a personagem pergunta “o que 

mais você quer?” ela está, subliminarmente, dizendo: eu comprei a sua lógica, eu 

comprei a sua verdade, agora me obedeça, como é da sua natureza. Ao mesmo tempo 

que age discursivamente na tentativa de vencer o debate, a personagem também age 

criticamente contra a falsa moral da razão no mundo esclarecido, que sucumbe e se 

curva perante a mercantilização de todas as ideias e de todos os valores; do mesmo 

modo que fez a moça que treme, a voz da anti-razão, na forma do protagonista do 

romance, expõe a razão às suas falhas, aos seus defeitos e incoerências. 

 A segunda atitude da personagem principal, por sua vez, configura-se enquanto 

ataque verbal efetivo, na forma da afirmação: “você tá é doidona”. É curioso que uma 

personagem que se utiliza de uma lógica anti-racional para interpretar e agir no mundo 

utilize a ideia de “loucura” para desqualificar o discurso de alguém. No entanto, dentro 

do discurso da moça que treme – que tem por base claramente a noção de verdade 

corrente no mundo racionalizado –, essa é a forma mais efetiva e simples de 

desqualificar um argumento. Vemos aí então um sujeito usando as regras do jogo do 

outro contra o outro. Sua atitude é, portanto, de afronta sempre: ora através da 

subversão das regras do jogo racionalista – fundamento de sua própria lógica –, ora 

através do uso dessas mesmas regras contra o próprio sujeito da razão. Nesse último 

momento, antes do final da cena, vemos a força do discurso do protagonista começando 

a se restabelecer. 

 Aqui é importante frisar que, diferentemente do que acontece na construção 

geral da narrativa, no que diz respeito à coesão característica na relação entre uma cena 

e outra, a transição que ora analisamos não é definida pela marca fundamental dessa 

estrutura; que é, como já comentado, a ruptura da linha em branco. Essa 

desautomatização do modo narrativo do romance é lida aqui como uma marca da perda 

do controle sobre a situação – e, metalinguisticamente, sobre narração – pelo narrador-

personagem. Não por acaso, na cena que surge imediatamente após, essa um outro 
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debate com os habitantes do mundo racional é travado; e, dessa vez, outras forças 

entram em jogo. 

 A cena que se segue retrata um linchamento; o linchamento do protagonista por 

parte de seus inúmeros clientes. A maneira como as agressões entram em erupção é 

intensa e repentina. Lemos essas características como uma representação do brutal 

esfacelamento da realidade do protagonista. A verdade surge, aqui, tingida de dor, de 

descontrole e de violência. 

 

 Chamo o segurança. Ele também não está. 
 Inferno. 

 Outro entra com uma máquina de escrever na mão. Depois entra 

outro com um candelabro. E outro. Todos juntos na minha sala. Todos 
olham a peluda pelada. Todos falam alto. Todos gesticulam. Todos 

falam que eu cheirava o ralo. Todos falam que eu abusava da pobre da 

moça peluda. Entram mais. Todos falam que eu exploro os pobres. 

Todos estão muito tensos. Um me empurra para trás. Eu os empurro 
também. Tudo me foge ao controle. Um me acerta a cabeça. Acho que 

foi o do candelabro. Outro me chuta no peito. Não entendo mais nada. 

Já não tenho mais força. O sangue tinge minha vista. Acho que vão 
me linchar. Estou tonto. Enjoado. Atordoado. Todos querem bater. 

Ainda consigo ouvir o disparo. E então tudo cessa. 

 A sala parece se esvaziar. 
 Ele pergunta se estou bem. 

 Eu olho o buraco no teto. 

 Ele se explica. 

 Eu tive que atirar. Senão eles matavam o senhor. 
 Então eu o reconheço. É o segurança (MUTARELLI, 2011, p. 

124-125). 

 

 A cena do linchamento lembra uma cena – não descrita, mas sugerida – da 

alegoria da caverna. Falamos do momento em que se sugere uma possível atitude 

agressiva e ameaçadora por parte dos habitantes do subterrâneo em relação ao homem 

que tentaria lhes salvar da condição aprisionadora a que eles estavam sendo 

perpetuamente submetidos. No entanto, quando abordados segundo a ótica mutarelliana, 

os elementos que compõem a cena ganham acepções distintas; as ações que compõem a 

trama da cena se invertem. Pode-se dizer então que a versão mutarelliana do referido 

conflito físico pode ser lida como um símile da versão platônica; mas um símile 

fundamentalmente subvertido. 

 Quando o protagonista afirma “todos falavam que eu cheirava o ralo”, ele está 

deixando claro que a sua verdade foi exposta aos outros – anteriormente o vimos 

rastejar e “cheirar, cheirar, cheirar” o ralo destampado. Esse estranho momento remonta 
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a outra passagem do romance, que comentaremos agora – deixando, por ora, a discussão 

acerca do linchamento em suspenso. 

 
Amanhã eu termino de desobstruir o ralo. Vou me reconectar com o 

meu eu verdadeiro. [...] É difícil quando estão todos contra mim. O 

telefone toca. Atendo antes mesmo disso. Alô? Digo eu. Do outro lado 

ninguém. Ninguém fala nada. Ninguém fala nada com nada. Eu estive 
no inferno e lembrei de você. Depois de dizer isso, desligo. Você está 

sentindo isso também. Pergunto ao olho. Ele confirma. Ando 

lentamente até o banheiro. Ele me achou.  O cheiro sobe do ralo. O 
cheiro me infesta o nariz. Aspiro. Aspiro fundo. Algo ou alguém passa 

rapidamente atrás de mim. Viro de forma instantânea. Só dá tempo de 

captar o vulto. 
 A vida é um ciclo (MUTARELLI, 2011, p. 90). 

 
 Notemos que o ralo aqui aparece como símbolo do “eu verdadeiro” do 

protagonista. Ou seja, esse elemento, que aqui assume um caráter ambíguo – ora lido do 

ponto de vista concreto, enquanto objeto, ora do ponto de vista abstrato, enquanto 

símbolo –, representa o que há de mais fundamental, a essência dessa personagem. Ao 

afirmar que “vai desobstruir o ralo”, o narrador está nos dizendo: assumirei a minha 

essência, a mesma essência que tentei em outro momento sufocar. Além disso, uma vez 

que o ralo esteja relacionado na narrativa a ideias como as de inferno e de subversão, 

podemos inferir que a essência desse “eu” se defina justamente enquanto 

distanciamento da norma – por um lado, da norma que determina o direcionamento para 

o bem, e, por outro, da norma que impõe a ordem. A assertiva “estão todos contra mim” 

corrobora essa nossa interpretação, já que postula a perspectiva desse sujeito enquanto 

opositora ao coletivo, ao todo como norma. 

 Ainda sobre o excerto, vemos o desenrolar de uma série de ações; ações essas 

que assumem características ora estranhas, ora absurdas, ora desprovidas de justificativa 

aparente. Como é possível, por exemplo, que um telefone toque e, antes mesmo dessa 

ação ocorrer, alguém o atenda? Há aí uma evidente incoerência cronológica. Além 

disso, somos levados a pensar: como é que um olho de vidro, enquanto objeto 

inanimado, é capaz de responder positivamente a uma pergunta que lhe é feita? Do 

mesmo modo, o cheiro do ralo – aqui singularizado, ou seja, aquele mesmo cheiro que 

sai do ralo do banheirinho da loja – é capaz de agir, e possui vontade própria, quando 

encontra “o seu dono” num outro imóvel. Como (?), perguntamo-nos. Essas questões, 

surgidas a partir de um jorro narrativo – sem ordem aparente e estruturado de maneira 

estranha –, parecem não possuir nenhuma resposta; ou, ao menos, nenhuma resposta 
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objetiva. Seu significado, sua tortuosa razão de ser, no entanto, é um assunto que pode 

ser mais facilmente sondado. 

 Talvez o porquê dessas ações estranhas ou mesmo absurdas, seu real significado, 

resida justamente em sua ausência de definição. A ausência de sentido estabelece-se, 

então, não só enquanto marca discursiva – como já comentamos no capítulo anterior –, 

mas enquanto mecanismo construtor de ideias, enquanto elemento significador. Vemos, 

então, que a verdade dessa personagem é a subversão da verdade do mundo iluminado 

pela razão. Há, inclusive, um momento na narrativa, numa cena posterior a essa, quase 

no final da obra, em que a perspectiva de que a moça que treme dá corpo à verdade 

corrente enquanto que o dono da loja representa a subversão dessa é verbalmente posta: 

“O senhor tem a cara da mentira./ E você tem a cara da verdade./ O senhor é a mentira./ 

E você, a verdade” (MUTARELLI, 2011, p. 159). Compreende-se então que o aspirar 

do ralo funciona como uma representação da atitude subversiva do protagonista; uma 

atitude que se estende criticamente em direção ao esclarecimento. 

 Retomando agora a questão do linchamento, vemos que, diferentemente do que 

ocorre em tantos outros momentos da narrativa, nesse caso o protagonista e o seu 

discurso – seu jogo, sua verdade – se encontram despidos de força, impotentes. Mais 

adiante, é a própria personagem quem verbaliza essa percepção: “tudo me foge ao 

controle”, “não entendo mais nada”. Por sua vez, os sujeitos que carregam consigo o 

discurso do mundo controlado pela razão, os homens lúcidos e esclarecidos, são os que 

violentam o habitante do subterrâneo “quando lhe botam a mão”, chegando mesmo a 

quase matá-lo – como havia previsto Platão, mas num sentido inverso. 

 Sendo assim, é possível perceber que, na perspectiva mutarelliana, os agressores 

com tendências assassinas são, na verdade, os homens supostamente iluminados pela 

razão, os que obedeçam à lógica da realidade esclarecida. Vemos que a aparência de 

temperança, de justiça e de sabedoria que se projeta sobre esses sujeitos rui diante do 

menor sinal de contrariedade; e que as ideias de esclarecimento e de razão que regem a 

realidade deles não passam de uma máscara, um disfarce, que sugere superioridade e 

controle, mas que, de outro modo, encobre a face de um sujeito tão tocado pela barbárie 

quanto aquele que ele julga como obscuro, errôneo e mal. Ou talvez possamos dizer 

ainda que esses homens do supraterrâneo são piores, posto que sua lógica seja a 

dominante – o que os torna detentores do poder na sociedade – e que suas ações 

contradigam fundamentalmente o seu próprio discurso. O anti-racionalista mutarelliano, 
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que assim se formula, que assim se pretende, ao menos tem a coerência de se assumir 

enquanto tal, jogando somente segundo as suas próprias regras, ausente de disfarces 

moralistas. 

 A literatura mutarelliana, portanto, põe em questão o discurso do esclarecimento 

– e a realidade que sobre ele se constrói – tal qual, em outro momento e sob 

perspectivas distintas, fizeram Nietzsche, Adorno e Horkheimer, como comentado 

anteriormente – e ainda certamente tantos outros, que, na modernidade, ousaram criticar 

os rumos propostos pela filosofia de inspiração platônica. 

 

4.2.2 Livros sem histórias 

 

 Vejamos mais um exemplo da perspectiva do subterrâneo sendo discutida nessa 

obra mutarelliana. 

 

 O consultório é cheio de livros. 

 Mas esses livros não são como os meus. 
 Esses livros não têm histórias. 

 As gráficas não deveriam fazer esse tipo de livro. 

 Esses livros não deveriam ser lidos. 

 Esses livros nos tiram a história. 
 Esses livros não me deixam ser eu. 

 [...] 

 Esses livros não sabem do ralo. 
 Esses livros não têm emoção. 

 Esses livros pensam saber do que sou feito. 

 Esses livros de um fazem todos. 

 Esses livros falam dos outros. 
 Esses livros não falam de mim. 

 Esses livros desmentem as palavras. 

 Esses livros não crêem no Diabo. 
 Esses livros não acreditam em Deus (MUTARELLI, 2011, p. 

89-90). 

 

 A cena em questão se passa num consultório médico, local em que o 

protagonista está se consultando. A especialidade do médico não é definida na narrativa, 

no entanto, as assertivas “esses livros nos tiram a história./ Esses livros não me deixam 

ser eu” parecem fazer referência a algum tipo de medicamento psicoativo, o que sugere 

que o “doutor” na verdade é um psiquiatra. Reforça-se, portanto, a percepção de que o 

narrador-personagem sofre de algum tipo de distúrbio mental – ideia que se desenvolve 

constantemente ao longo da narrativa. Para além disso, outra questão também nos 

chama vivamente a atenção aqui: o olhar quase obsessivo que o protagonista projeta 
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sobre os livros que se encontram no escritório. Durante toda a cena, o vemos refletir 

acerca da natureza e do valor dessas obras. 

 Algumas das assertivas pensadas pela personagem acerca dos livros do médico 

podem ser lidas como uma espécie de índice crítico da realidade esclarecida – sob a 

ótica mutarelliana, naturalmente. Separemo-nas então em grupos e as analisemos agora. 

 O primeiro grupo será formado pelos complementos “não têm histórias” e “nos 

tiram a história”. O segundo, por sua vez, englobará “não sabem do ralo”, “não crêem 

no Diabo”, “não acreditam em Deus”. E o terceiro, por “de um fazem todos”, “falam 

dos outros” e “não falam de mim”.  

 Ao afirmar que os livros, por um lado, não possuem histórias, e, por outro, nos 

tiram as histórias, o narrador-personagem está sugerindo que aqueles livros de medicina 

– aqui lidos como símbolo do discurso racionalista – não são capazes de comportar 

questões como criação, invenção, ficção. Essas são as “histórias” de que a personagem 

fala. Tendo em mente que a realidade do dono da loja de penhores, ou seja, a sua 

verdade, é baseada na ideia de criação, de invenção, o que está sendo sugerido aqui é 

que o mundo controlado pela razão é, em última instância, um mundo “controlado”; 

uma realidade subjugada, um mundo incapaz de liberdade. Aqui recordamos Platão e os 

seus mandos em relação aos artistas: que sejam desterrados da cidade sã. 

 Por sua vez, o segundo grupo diz respeito a elementos que podem ser 

considerados sobrenaturais. O “ralo”, como já vimos, é lido na narrativa tanto 

simbolicamente quanto literalmente enquanto lugar do inferno. “Deus” e “Diabo”, por 

sua vez, indicam uma visão de mundo de cunho místico ou mitológico, fundamentada, 

portanto, em elementos que se projetam para além da razão. Quando postas em 

conjunto, essas ideias se irmanam, sugerindo que a verdade de que elas tratam existe 

numa realidade outra, desprendida dos domínios do racionalismo restrito. 

 Além disso, é muito categórico que o termo associado ao “Diabo” na definição 

dos livros seja o verbo “crer”, palavra cujo significado se associa ao de “fé” – ou seja, 

crer no Diabo significa, aqui, ter fé nele. De outro modo, quando se refere a “Deus”, a 

personagem opta pelo uso do verbo “acreditar”. Embora esses dois verbos estejam 

intimamente ligados, o primeiro parece indicar mais diretamente a noção de “crença” – 

associando-se então à noção de devoção ou culto de determinada entidade –, enquanto a 

acepção mais imediata do segundo parece ser a de “dar crédito a” – ou seja, tomar algo 

como sendo verdadeiro ou existente, mas sem que isso implique necessariamente em 
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devoção. Parece existir, portanto, uma espécie de escala de importância entre Deus e o 

Diabo na concepção mística mutarelliana; e, nessa escala, o Diabo recebe mais carga de 

fé do que Deus. Por oposição, pode-se presumir que o mundo representado pelos livros 

de medicina: ou simplesmente ignoraria a existência dessas duas entidades, renegando-

as; ou traria essa escala de importância invertida. Desse modo, atesta-se, mais uma vez, 

a relação diametralmente oposta entre a verdade do supraterrâneo e a verdade do 

subterrâneo; se uma é adepta da razão ou submissa a Deus, a outra se vincula ao 

irracional e/ou à figura maligna do Diabo.  

 Por último, temos ainda o grupo em que se discute, ou se sugere, a ideia da razão 

enquanto definidora do caráter humano. Ao dizer que os livros de medicina “de um 

fazem todos”, a personagem está sugerindo que, no mundo racionalizado, noções como 

as de individualidade e de subjetividade são apagadas. Por sua vez, quando afirma que 

os livros “falam dos outros” e “não falam de mim”, o protagonista se coloca na 

condição de alguém à margem, ou mesmo totalmente ausente, da realidade controlada 

pela razão. É como se ele dissesse: eu não me enquadro – porque não quero me 

enquadrar – na lógica que determina e controla a vida dos outros; a realidade que eu 

habito é distante da preconizada pelos livros que preconizam a de vocês – aqui inclusive 

ouvimos ecoar a frase “esses livros não são como os meus”. Parafraseando o discurso da 

própria personagem, em vários momentos da narrativa: “eu sou mais eu”.  

 Desse modo, associando-se todas essas ideias, conseguimos ter uma definição, 

se não plenamente clara e objetiva, mas certamente mais nítida, da visão do protagonista 

– e por extensão de toda a narrativa – acerca da verdade e da realidade. Trata-se de uma 

visão crítica, que expõe, ou tenta expor ao menos, as falhas do mundo que tem a 

racionalidade como lema e o esclarecimento como organização social. Impossibilidade 

de criação/invenção, ausência de ficção, fim dos elementos místico-mitológicos, 

aniquilação da individualidade e – talvez num dos usos mais precisos do termo – 

“ordem” enquanto mandamento, enquanto imperativo, enquanto inescapável lei; na 

perspectiva mutarelliana, essa é a realidade traduzida pelos livros de medicina da sala 

do consultório, essa é a realidade do homem iluminado pela razão, essa é a realidade 

contra a qual o protagonista d’O cheiro do ralo parece tão veementemente se rebelar.  

 

4.2.3 A lógica da razão subvertida 
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 A próxima cena a ser abordada, devido aos elementos que a compõem, sintetiza, 

de certo modo, as discussões que viemos desenvolvendo até aqui. Vejamo-la, pois. 

 
 Ah, doutor, se eu contar o meu vício, o senhor vai acabar 

ficando mais viciado que eu. 

 Isso é impossível. 

 Ah, é? 
 É. 

 E como o senhor tem tanta certeza? 

 É que só existem dois caminhos, o vício e a virtude, e eu sou 
um homem de virtudes. 

 [...] 

 Entrego o dinheiro ao cientista louco. 
 Seus olhinhos de bêbado chegam a faiscar. Ele seleciona a 

maior das notas entre as que lhe dei. Aí, ele olha pra mim. Seu rosto 

está iluminado, disforme do tanto que ri. Estica a nota. Apóia a nota 

na escrivaninha. Esfrega. Tenta deixá-la como nova. Ele me olha e 
diz: 

 Eu estou pronto, doutor, e o senhor? 

 Pode começar quando quiser. 
 Então tá. 

 Agora seu rosto se fecha em estado de plena concentração. 

 Sua boca distorce, como se ele estivesse pronunciando um U. 
 Segura a nota com ambas as mãos. 

 Só polegar e indicador, movimento de pinça, feito a Ilha das 

flores. 

 E aí ele rasga. 
 E rasga de novo. 

 Fica eufórico. 

 Pula na cadeira batendo com a bunda, feito criança brincando 
de cavalinho. Ele baba, ele agora emite o som do seu U. Ele é doido 

de pedra. 

 Vamu lá, doutor, everybody, vamos lá, doutor, todos juntos. 

 Apanho uma nota na caixa dos cubanos, não custa tentar. 
 Imito seus movimentos com precisão. É indescritível o prazer. 

 Agora é ele de novo. 

 E agora sou eu. 
 Agora os dois num ato simultâneo. 

 E segue assim. 

 Eu já tô de pau duro, doutor! 
 O meu já fisgou. 

 Vamos ver quem chega primeiro, doutor. 

 Vamos ver. 

 Quem chegar primeiro é o vencedoOOoarghhuhlffff. 
 Ele ganhou (MUTARELLI, 2011, p. 161-162). 

 

 O símbolo do dinheiro aqui é contundente. Ele surge como lei máxima na 

sociedade capitalista, como força superior. O Capitalismo, inclusive, parece ser lido, no 

presente romance, como sinônimo de racionalismo, uma vez que ambas as ideias 

funcionam como fundações da realidade que engloba toda a narrativa, postulando-se ao 
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redor e sobre todas as personagens. Sendo assim, rasgar dinheiro, na perspectiva 

mutarelliana, é, em essência, retirar-lhe o poder; não só o poder de compra, como é 

óbvio, mas, acima de tudo, o poder de controle sobre o indivíduo. E, ao fazer isso, o 

sujeito se pronuncia efetivamente enquanto sujeito, no sentido de que age, de que tem 

vontade própria e não se submete aos desmandos de uma força invisível acima de si.  

 Temos plena consciência de que, também na perspectiva platônica, o homem 

cujos ideias sucumbem diante do poder monetário é visto como um homem menor14. Ele 

deve ser tido não como um ideal, mas como um sujeito a quem se deve criticar; um 

indivíduo cuja conduta de ser julgada como tirana e verdadeiramente distante de ser 

tocada pela ideia do bem. Essa perspectiva é fortemente discutida principalmente no 

primeiro livro d’A República, no qual se começa a refletir sobre as noções de justiça e 

injustiça e suas relações com o comportamento dos homens. 

 No entanto, sob o olhar mutarelliano, segundo o que podemos interpretar em O 

cheiro do ralo, a perspectiva platônica – ou, de outro modo, a perspectiva do que é 

considerado correntemente como realidade organizada, tendo em vista que Platão em si 

não seja mencionado textualmente na obra do romancista paulistano – parece ser lida 

como uma espécie de mentira, de verdade falseada, um mecanismo argumentativo que 

visa enganar os sujeitos que participam da realidade racionalista, levando-os a crer que a 

razão – tocada pela ideia do bem – é superior ao interesse própria, à cobiça, ao proveito 

egoísta, quando, em verdade, aquela seria submissa a esses. Essa perspectiva parece ser, 

inclusive, um dos principais fundamentos da atitude violentamente subversiva do 

narrador-personagem desse romance. 

 Sendo assim, quando a personagem diz que só existem dois caminhos, o da 

virtude e o do vício, e o caminho dele é o da segunda natureza, ele não está sendo 

incorreto, mas sim coerente com a visão de mundo dele. Segundo a sua perspectiva, é o 

mundo esclarecido que segue o caminho do vício: o vício no controle, a obrigação da 

obediência, o império da razão. Segundo essa tortuosa visão, razão e dinheiro são 

símbolos irmanados. 

                                                             
14A título de ilustração, vejamos o que diz Platão sobre o governo dos bons: [...] os bons não querem 

governar nem por dinheiro nem em troca de honras; nem reclamando abertamente uma recompensa pelo 

exercício de seu cargo querem merecer o nome de assalariado, nem o de ladrões [...]. E tampouco lhes 

interessam as honras, porque não são ambiciosos. Precisam, pois, ser induzidos e coagidos a governar 

pelo temor ao castigo; [...]. O maior castigo está em ser o que recusa; governado por um homem mais 

perverso. E é esse temor, segundo me parece, que induz os bons a governar – não porque assim o 

desejem, mas porque não têm outro remédio; e tampouco com a ideia de que irão tirar proveito disso [...] 

(PLATÃO, 2011, p. 39). 
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 Temos, então, na cena em questão, a presença de todos os elementos importantes 

do discurso subterrâneo mutarelliano: a subversão da lógica corrente, o apreço à 

distorção dos símbolos e a imagem do sujeito que “atesta a realidade” – a tortuosa, 

imprecisa e criada realidade – do outro. 

 Quando o “cientista maluco” seleciona a nota de maior valor e trabalha para 

deixar com aparência de nova, vemos a imagem da realidade corrente sendo 

reconstruída a partir do símbolo da nota: o maior e mais organizado dos valores. Por sua 

vez, quando essa mesma nota é rasgada, num ritual que parece emular o autoerotismo – 

a concentração, a distorção das expressões faciais, a euforia do ato –, vemos essa 

mesma realidade sendo simbólica e concretamente subvertida, destruída. Desse modo, é 

possível perceber que a realidade proposta pelo vício do cliente se configura enquanto o 

prazer simbólico de subverter as leis da realidade ao seu redor. Num geral, esse prazer 

parece ser caracterizado enquanto atitude íntima e particular. No entanto, quando essa 

experiência passa a ser compartilhada com o outro – o protagonista, no caso –, vê-se o 

fator de euforia escalonar drasticamente: as personagens alternam-se no frenesi da 

destruição, chegam mesmo a criar uma espécie de jogo erótico, de competição, e a 

experiência culmina, por fim, no gozo – e novamente aqui ressurge a ideia de 

autoerotismo, agora acompanhada também do voyeurismo. É como se, ao 

compartilharem o ato vicioso e desviante, as personagens atestassem uma a realidade da 

outra, suportando-se, incentivando-se coletivamente na perspectiva subversiva, 

destrutiva. O mesmo movimento ocorre, por exemplo, na cena com o cliente dos 

soldadinhos de chumbo, que já há muito discutimos. 

 Vemos então que toda a narrativa parece culminar para a ideia da desconstrução, 

da subversão, da ruptura destruidora da lógica e dos valores burgueses e capitalistas – 

ruptura essa que é lida aqui com tons de prazer, de libertinagem ou mesmo de 

libertação. É o fim absoluto do mundo iluminado, do mundo esclarecido, do mundo 

civilizado; atingido em suas funções mais fundamentais, o mundo capitalista rui diante 

da existência dessas personagens. Um dono de uma loja de penhores que nada vende e 

baseia suas compras em valores outros que não os do mercado; um homem que vende 

objetos valiosos única e exclusivamente para alimentar o vício de rasgar dinheiro (ação 

subversiva ao ponto de ser considerada crime). O direito a propriedade privada é posto 

em questão aqui, ele é subvertido: se eu possuo o dinheiro, se eu possuo o objeto, não 
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cabe também, portanto, a mim, como possuidor, como proprietário, o direito de destruir 

esse mesmo produto, esse mesmo objeto, essa mesma “coisa”? 

 

4.3 A poética mutarelliana do subterrâneo 

 

 Acreditamos que, a essa altura, está vivamente estabelecida a relação entre as 

questões estético-crítico-filosóficas do subterrâneo e a literatura mutarelliana – em 

especial, em relação aos romances O Natimorto, obra central do Capítulo 2, e O cheiro 

do ralo, centralizador do Capítulo 3 e parte do 4 da presente tese. 

 Traremos à baila agora outra parcela da obra mutarelliana, ainda não comentada 

de maneira mais direta: sua produção quadrinesca. Trazemos essa discussão aqui, ainda 

que de maneira relativamente rápida, para comprovar a nossa ideia de que o subterrâneo 

existe enquanto tópico em toda a obra de Lourenço Mutarelli, migrando e se 

ressignificando a cada nova obra, ecoando e se reiterando a cada novo experimento de 

linguagem. Nosso comentário aqui terá como centro metonímico passagens dos álbuns 

Transubstanciação, Mundo Pet e da trilogia Diomedes. 

 

4.3.1Outros ecos do subterrâneo 

 

 Quando analisamos a romanesca de Lourenço Mutarelli, não podemos deslocar 

essa parcelado restante de sua obra, a não ser, naturalmente, se estivermos diante de 

uma questão didática. Além dos romances, como se sabe, o autor paulistano tem uma 

vasta e premiada produção quadrinesca, e, ainda, algumas peças de dramaturgia – hoje 

reunidas sob o título O teatro de sombras. Os quadrinhos de Lourenço Mutarelli, no 

entanto, são, em relação às peças, bem mais relevantes. 

 Sendo assim, não é surpresa constatar que a questão do subterrâneo esteja 

presente, antes dos romances, também na obra verbo-visual desse autor. Tratemos, pois, 

dessa parcela de sua produção agora, não buscando comentá-la em sua totalidade – o 

que seria impossível aqui –, mas tomando alguns exemplos mais significativos. 

 Transubstanciação (1991), primeira graphic novel de Lourenço Mutarelli, é um 

álbum divisor de águas na carreira e na estética desse autor. Tendo ultrapassado sua fase 

inicial, em que tentou se apoiar no humor contestador e em histórias curtas para 
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conquistar um lugar no mercado editorial da década de 198015, o autor se alça a um 

novo patamar de expressão estética no começo dessa nova década. Suas obras passam, 

então, a construir narrativas mais longas, com enredos e problemáticas mais complexas, 

mais bem trabalhadas. Os temas retratados também se tornam mais densos e adultos – 

ou ainda, mais obscuros, macabros e perversos. O próprio traço e a composição dos 

quadrinhos mutarellianos mudam, desenvolvem-se, passando a constituir “desenhos 

mais elaborados, com um acabamento meticuloso e uma composição cheia de elementos 

significantes” (PAZ, 2008, p. 136). Ou seja, vê-se que os elementos que, na primeira 

fase da produção de Mutarelli, apenas se insinuavam enquanto traços estéticos próprios, 

passam agora a configurar a essência do trabalho desse artista. E Transubstanciação é o 

álbum que marca essa transição. 

 A narrativa desse primeiro grande álbum trata da história de Thiago, um sujeito 

extremamente melancólico e perturbado, que toma remédios controlados para tratar do 

que, com o desenrolar dos fatos, revela-se como sendo um estado insano de consciência. 

O protagonista nos é apresentado quando recém-saído da cadeia, depois de ter cumprido 

pena pelo assassinato do próprio pai, Zoster (uma estranha personagem, que trabalhava 

como atração de circo; um deformado homem, com quatro braços, duas mãos e uma 

face em seu estômago). O enredo de Transubstanciação, de maneira ora trágica, ora 

cômica – mas sendo essa comicidade sempre a de uma comédia visceral e 

desconcertante –, acompanha, assim, a descida de Thiago aos mais profundos lugares de 

sua paranóia, seu parafuso emocional em direção à loucura completa – o que culmina 

em uma série de assassinatos, atos sexuais criminosos e, por fim, na morte do 

ensandecido protagonista. 

                                                             
15Acerca da produção quadrinesca mutarelliana – suas temáticas, estética e fases –, indicamos duas obras 

fundamentais e abrangentes:Considerações sobre sociedade e tecnologia a partir da poética e linguagem 

dos quadrinhos de Lourenço Mutarelli no período de 1988 a 2006, de Liber Eugênio Paz (2008), e Os 

quadrinhos autorais como meio de cultura e informação, de Lucimar Mutarelli (2004). 
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Fonte: Mutarelli (2001, p. 75). 

 

 Com ar sombrio e perverso, a história de Thiago trabalha, direta ou 

tangencialmente, temas como a loucura, o absurdo, a violência (em suas formas física e 

emocional), a solidão e fragilidade das relações humanas, a desconfiança, a angústia e o 

assassinato. Do mesmo modo, vemos insinuadas, nos discursos e devaneios de Thiago, 

questões como a confusa relação entre realidade e sonho, a percepção de divindades 

enquanto criaturas subvertidas e monstruosas, a visão de mundo de um sujeito sob o 

efeito de paranóias e medicamentos etc. Esses temas, e mais alguns outros, intimamente 

correlatos a esses, formam a coluna dorsal que irá reverberar em toda essa segunda fase 

da produção quadrinesca mutarelliana. 
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 Desse modo, não é surpresa relacionar as discussões presentes no referido 

álbum, bem como as apresentadas em Desgraçados (1993), Eu te amo, Lucimar (1994) 

e A confluência da forquilha (1997), com as questões do subterrâneo que estamos 

discutindo. Em certo sentido, é aqui, nesses quatro primeiros álbuns, que se firma o 

Lourenço Mutarelli que hoje conhecemos – que é também o que verte as narrativas 

romanescas das quais ora nos aproximamos. Essa primeira fase de produção mais 

autoral define, portanto, o que reconhecemos como a estética mutarelliana, não somente 

no universo das histórias em quadrinhos, mas de um modo geral, englobando suas 

produções de dramaturgia e romance. O Mutarelli dessa fase nos soa como um autor já 

maduro, consciente do seu traço, dos seus temas e do seu espaço na arte; e, a partir de 

então, o que vemos é o refinamento de um autor inquieto. Se olharmos bem no fundo 

dos olhos de Mauro, um dos protagonistas de O grifo de Adbera – penúltimo romance 

lançado pelo escritor16 –, ainda é possível enxergar um olhar perturbado, tal qual o 

presente nos olhos “transubstanciados” de Thiago. 

 Por sua vez, em Mundo Pet, coletânea publicada em 2004, temos vários 

exemplos da lógica do subterrâneo sendo manifestada enquanto crítica à realidade. Em 

“Estampa forjada”, realidade e Alzheimer se fundem, numa espiral em que aquela vai 

paulatinamente sendo tomada por essa; “Destrudo” trata da poética reflexão de um 

bêbado sobre a natureza humana, que nos faz lembrar a alegoria do poço em O 

Natimorto – “desconfio que o Mar também guarde um terrível segredo e forje nossa 

imagem para nos proteger de nossa cara medonha, para nos poupar, para que pensemos 

ser o que não somos, o que nunca fomos” (MUTARELLI, 2004(b), p. 48) –; em “Somos 

todos iguais perante a lei”, um homem vive uma narrativa cíclica e incoerente, em que é 

levado a crer ser alguém que ele não é – ou, ao menos, não sabe se é. No entanto, talvez 

o momento mais marcante, em relação à lógica do subterrâneo sendo usada como crítica 

da realidade racionalista, esteja presente na história “A ninguém é dado alegar o 

desconhecimento da lei”, sétima narrativa da coletânea. 

 A história gira em torno de José Manoel Rotundo, sujeito conhecido pelo apelido 

de Risadinha, devido a uma deformação facial que, desde a infância, deu-lhe um 

permanente e espasmódico sorriso. Ele trabalha no departamento de cobrança de uma 

grande empresa, mas possui um cargo de responsabilidades ínfimas – “doze anos numa 

                                                             
16Até a conclusão da presente tese, não havíamos tido acesso a’O filho mais velho de Deus e/ou livro IV, 

romance mais recente a ser publicado pelo autor.  
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salinha úmida improvisada [...] a ele é confiado apenas o que for considerado caso 

perdido” (MUTARELLI, 2004(b), p. 63). Invisível no trabalho, em casa sua sina não é 

muito diferente. Violentamente dominado pela esposa, José possui apenas uma 

liberdade: “Quinta-feira era um dia mágico para José. Como sua esposa ia ao bingo, ele 

podia controlar a TV” (Ibidem p. 65); uma mísera liberdade, efetivamente. 

 Um dia, no entanto, ao assistir ao filme de guerra “The great escape” – sobre 

prisioneiros de guerra que, para fugir, cavam um túnel –, José tem uma ideia: 

equacionar, ele também, um plano de fuga para si. E, emulando as personagens no 

filme, o homem conhecido como Risadinha começa a cavar – literalmente – um túnel no 

chão da sua casa. A questão que mais no chama atenção aqui, além do natural 

estranhamento que a ideia em si nos provoca, é que a personagem não parece ter um 

destino definido, uma direção para onde o túnel deve verter. José simplesmente cava e 

aumenta o buraco secreto – ele o esconde sob uma tampa que simula o revestimento em 

tacos do assoalho – no chão de sua casa, e isso parece, por si só, já surtir o efeito de 

fuga que a personagem busca. 

 

 

Fonte: Mutarelli (2004b, p. 68). 

 

 Quando o narrador afirma que a visão da personagem se amplia na mesma 

proporção que o túnel se aprofunda – e vemos na imagem o homem em sua atividade 

subterrânea –, estabelece-se uma relação muito nítida entre a visão da personagem e a 

obscura realidade dentro do túnel. É como se, de certa forma, a verdade daquele 

experimento despropositado, daquela fuga sem rumo ou lógica definida, servisse melhor 
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e mais completamente à natureza dessa personagem, em oposição à “realidade 

controlada pela lei” que o dominou durante toda a vida. É categórico, nesse sentido, 

que, páginas antes, a própria personagem pronuncie a taxativa e impositiva frase que dá 

título à história; é como se antes ele fosse um agente da lei e agora, sob o solo secreto da 

sua casa, ele fosse o agente da subversão dessa mesma lei. 

 

Fonte: Mutarelli (2004b, p. 69). 

 

 José então abandona as suas “atividades normais” – seu trabalho, seu 

relacionamento, sua vida passada – e passa a se dedicar exclusivamente ao túnel, ao 

abismo particular. No entanto, conforme lemos no excerto acima, enquanto cava e se 

aprofunda, a personagem repete resmungando a mesma frase que, outrora, era utilizada 

por ele e que lemos aqui como símbolo da realidade controlada pela lei. Essa 

informação pode nos parecer contraditório a priori, mas, quando recordamos toda a 

discussão que desenvolvemos ao longo de nossa análise, lembramo-nos que é 

justamente a partir da subversão da lógica corrente que se postula a anti-razão 

mutarelliana. Sendo assim, fica-nos claro que, ao repetir “a ninguém é dado alegar o 

desconhecimento da lei”, a personagem está, a partir da própria repetição dessa 

sentença, agora deslocada de seu emprego utilitário, retirando o significado do discurso 

corrente. Estamos diante do puro mecanismo subversivo mutarelliano: a lógica da 

racionalidade às avessas.  
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Fonte: Mutarelli (2004b, p. 70). 

  

 E o final da narrativa é bastante enfático: “não havia motivos para voltar”. A 

lógica da anti-razão, da subversão, do inútil, apela à personagem como a única 

possibilidade de fuga, de libertação. A realidade controlada pela lei o oprime; sob seu 

jugo, José sempre foi tomado como um ser invisível, destituído de importância, de 

subjetividade; em outras palavras: um completo perdedor. No entanto, a realidade 

subterrânea o abraça e, em sua ausência de significado, justamente em função dessa 

ausência de serventia, liberta-o – se o túnel para nada serve, nele, José também não 

serve a ninguém, não é submisso a lei nenhuma. No túnel, sim é dado alegar o 

desconhecimento da lei; ou ainda, mais que isso, a lei é absolutamente obliterada. Sendo 

assim, a conclusão a que chegamos, após ler essa curta narrativa em quadrinhos, condiz 

claramente com a perspectiva de crítica da realidade que enxergamos na poética 

mutarelliana. 

 Passemos, então, ao nosso derradeiro exemplo.  

 “Um dos grandes temas do álbum é justamente a discussão a respeito da 

realidade” (PAZ, 2008, p. 173); assim nos afirma Paz acerca de O dobro de cinco, 

primeiro da série de quadrinhos mais famosa de Lourenço Mutarelli. Ao que nos parece, 

essa afirmação transborda esse álbum, estendendo-se a toda a série do personagem 

Diomedes. Mais que isso, poderíamos dizer ainda que, reforçando a leitura crítica que 

ora desenvolvemos, a problemática acerca da razão subvertida é um dos temas centrais 

de todo o universo ficcional mutarelliano. Vejamos, portanto – ainda que rapidamente –, 

como se configura essa “discussão sobre a realidade” nessa série quadrinesca do autor. 
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 O dobro de cinco (1999), O rei do ponto (2000), A soma de tudo parte I (2001) e 

A soma de tudo parte II (2002); esses são os álbuns que contam a tortuosa história do 

detetive Diomedes, um delegado aposentado e decadente que trabalha como detetive 

particular. Gordo, sedentário, incompetente, impopular e um tanto vil, o protagonista 

desses álbuns mutarellianos, ao mesmo passo que retoma uma série de características 

típicas das personagens da ficção desse autor – seres desenhados a partir de um traço 

distorcido, com proporções disformes, feições deformadas e portadores de uma 

perspectiva um tanto negativista em relação à vida –, também apresenta um traço há 

muito perdido na obra do referido quadrinista: o humor. Diomedes é um piadista. Sua 

vida e seu ofício se desenvolvem nas narrativas a partir de uma série de desmentidos e 

desventuras – daí o nome sugestivo de “Trilogia do acidente”. 

 A ideia de realidade e esclarecimento nessas HQs é questionada sob duas 

formas, fundamentalmente: os discursos proferidos pelas personagens acerca da 

realidade – uma visão fragmentada e impregnada de dúvidas – e o enredo “acidental” 

das narrativas. Comentemos, pois, esses dois elementos. 
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Fonte: Mutarelli (2012, p. 98). 

 

Nessa passagem, no diálogo acerca da condição psicológica do filho da 

personagem José, é possível percebermos as marcas da lógica do subterrâneo ecoando 

no discurso das personagens. Levemos em consideração as seguintes assertivas: “ele 

não consegue aceitar a fantasia”, “ele desmascara os pequenos encantos”, “ele é incapaz 

de vivenciar uma ilusão”, “incapaz de sonhar, viver uma fantasia, desconhece a 

mágica”. Todas elas parecem tratar de um processo quase clichê no amadurecimento da 

mentalidade humana: a assunção de uma realidade baseada em fatos, na vida adulta, 

substituindo a realidade fantasiosa, típica da infância; parafraseando Diomedes, a 
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assunção de uma postura mais cética. No entanto, essas frases estão sendo usadas no 

discurso da personagem como sendo sintomas de um transtorno mental, uma doença 

psicológica real. Sendo assim, a busca – a estranha busca – do pai da criança é pela cura 

do crescente ceticismo dela. E essa cura, na perspectiva desse pai, reside na mágica 

perpetrada pelo mágico Enigmo. 

Estamos falando então de fantasia, encanto, ilusão, sonho e mágica como fatores 

ativos de cura, como ações que se projetam contra a realidade cética – palavra que, no 

discurso da personagem Diomedes, e, consequentemente, da narrativa, é colocada 

enquanto antônimo de todas essas outras. Ou seja, pode-se dizer que, nessa obra 

mutarelliana, o ceticismo é apresentado como sinônimo – ou mesmo como símbolo – de 

uma realidade mais factual, mais lúcida, mais esclarecida: outro nome para a realidade 

supraterrânea, diríamos. E, novamente aqui, essa realidade é tida como um problema a 

ser combatido; sendo, no presente caso, comparada mesmo a uma doença, um 

transtorno. É como se as personagens mutarellianas nos dissessem constantemente, e 

sobre vários nomes e formas: há que se postar ao lado da anti-razão; há que se 

considerar o eco como voz e a sombra como verdade; há que descer, cada vez mais, em 

direção ao obscuro e tortuoso mundo da caverna. 

É importante, ainda, deixar claro que, diferentemente do que acontece na 

maioria das narrativas mutarellianas, não é o discurso do protagonista da história que 

carrega consigo a natureza de subverter a racionalidade. Em Diomedes, o atarracado 

detetive normalmente professa visões mais céticas do que mágicas – para usar aqui a 

oposição anteriormente esmiuçada. Apesar dessa distinção, as marcas da perspectiva 

subterrânea da realidade não são apagadas do discurso dessas narrativas; aqui, elas 

aparecem ao redor da personagem central, ecoando quase sempre nas vozes das 

personagens secundárias. 
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Fonte: Mutarelli (2012, p. 78). 

 

Agora nos voltemos aos enredos das HQs. Em O dobro de cinco, por exemplo, 

temos a reviravolta na história de Hermes (que depois se revela José), a loucura do vício 

em tranquilizantes animais do domador Lorenzo, a insanidade temporária que toma 

Diomedes no momento em que conversa com a cartomante Melissa e o próprio 

desenrolar de uma trama que começa com a busca de um “verdadeiro mágico”, Enigmo, 

e culmina numa série de crimes “não tão mágicos”, como roubo, estelionato e 

assassinato. Em O rei do ponto, por sua vez, deparamo-nos com a estranha – e 

puramente acidental – resolução de um caso de furto e roubo de carros que começa com 

a tentativa de resolver uma investigação de assassinato em série. Em A soma de tudo 

parte I e parte II, a misteriosa história do mágico Enigmo é retomada, apresentando 

agora uma teoria sobre a materialização do “espírito de Lisboa” (que seria a imagem de 

uma bela mulher) e uma sociedade secreta que protege esse segredo, além da 

interessante reflexão de Diomedes acerca do porquê da criação de histórias ficcionais – 

ou seja, os motivos da arte –, quando existem inúmeras histórias reais. 



135 

 

 Sendo assim, vemos que em cada um dos casos acima listados, é a noção de 

realidade enquanto constructo bem acabado e racional que está sendo posta em cheque, 

sendo questionada e subvertida. Na trilogia do acidente, a visão melancólica e 

negativista da vida, tão prezada pela obra de Lourenço Mutarelli, ganha novos ares – 

mais contidos, menos extravagantes e viscerais. Se a estética e o teor da narrativa se 

modificaram mais uma vez, alguns dos velhos temas mutarellianos reaparecem e são 

novamente discutidos, como as noções de realidade, memória, representação e relações 

humanas – juntamente com angústia, traição, morte e a fragilidade da vida. É como se 

Mutarelli nos dissesse com essa trilogia: nada é o que parece ser; tudo é acidental, 

misterioso e mágico – ou não. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 “E para cada coisa que houvesse ele ofereceria o contrário” (MUTARELLI, 

2012, s/p). Essa fala é posta na boca de um gato antropomorfo em um dos cadernos 

d’Os Scketchbooks de Lourenço Mutarelli. Como é da própria natureza dos textos e 

imagens criados nos “livros de rascunho”, essa personagem parece surgir sem 

propósitos maiores; trata-se de um rascunho, ou seja, um esboço, um ideia ainda em 

fase inicial, que poderá ou não ser desenvolvida em outros momentos do mesmo 

caderno – ou, até mesmo, em alguns casos, forjar seu caminho até o corpo de alguma 

obra. Ausente de coerência com os outros elementos da página – a reprodução de um 

rótulo de uísque e dois personagens mascarados dialogando –, essa personagem surge 

somente para anunciar a referida fala. Mas quão significativa essa fala se torna quando 

nós, pinçando-a conscientemente de seu caótico contexto primeiro, arremessamo-la de 

encontro à leitura analítica que aqui desenvolvemos acerca da literatura mutarelliana. 

 Quando nos aproximamos aqui da obra estética de Lourenço Mutarelli, a ideia 

fundamental foi a de sondar o universo desse autor, buscando observar e discutir não só 

os mecanismos de linguagem, mas também as questões temáticas e as problemáticas 

que fundamentam esse universo. Levando-se em consideração a vastidão e a 

variabilidade de linguagens dessa obra – de HQs a romances, passando, ainda que 

brevemente, pelo texto teatral –, se quiséssemos abordá-la como um todo, precisaríamos 

considerar metodologias e abordagens teóricas igualmente variadas e complexas – de 

teorias narrativas à semiótica –, o que tornaria a nossa análise um campo de forças de 

proporções gigantescas. E isso sem falar na quantidade de problemáticas presentes ali 

enquanto tema, que, por rigor crítico, seríamos obrigados a sondar, tramando uma 

ampla gama de discussões teóricas – e isso antes mesmo de nos aproximarmos do texto 

estético em si, que é, em última instância, nosso principal foco. 

 Sendo assim, tomando como exemplo a leitura crítica auerbachiana, que se 

aproxima de determinada passagem de determinada obra para, a partir do exaurimento 

analítico dessa, tentar, metonimicamente, compreender melhor aquela e, 

consequentemente, o todo que a comporta – ou seja, as outras obras do mesmo autor e o 

contexto estético e social ao seu redor –, traçamos recortes para fundamentar a nossa 

abordagem. Esses recortes se projetaram tanto do ponto de vista semiótico quanto do 

temático: a romanesca mutarelliana e a questão do subterrâneo, respectivamente. Ainda 
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mais especificamente, nos momentos mais intensamente dedicados à análise, 

centralizamos a nossa leitura ao redor de um dos romances desse autor: sua inaugural 

obra, O cheiro do ralo. 

 Definido o nosso objeto de análise e a questão temática que analisaríamos nesse 

objeto, precisamos então criar a sustentação, a definição do que aqui chamamos de 

“questão do subterrâneo”; dizendo de outro modo, era necessário, a essa altura, definir o 

nosso arcabouço teórico acerca do tema. Sendo assim, esse arcabouço se fundou ao 

redor de uma das aproximações mais basilares acerca da questão do subterrâneo no 

pensamento ocidental: a platônica. Portanto, discutir a filosofia de Platão constituiu o 

primeiro lance de nossa leitura. E, como buscávamos compreender as visões desse 

filósofo acerca do subtérreo e do supraterrâneo, optamos por focalizar uma passagem 

específica dentro da longa cadeia de discussões do autor grego: a alegoria da caverna – 

pinçada da obra A República. 

 Sendo assim, num primeiro momento – o capítulo “O poço, a caverna e o 

inferno” –, fizemos uma leitura comparativa entre a alegoria da caverna e uma 

passagem da obra O Natimorto, de Lourenço Mutarelli, que passamos a denominar de 

“alegoria do poço”. A partir dessa comparação estabelecemos as discussões filosóficas e 

as simbologias associadas ao subterrâneo na visão platônica: o lugar das sombras e dos 

ecos, a prisão perpétua da ignorância, da imprecisão, da irracionalidade; o lugar nunca 

tocado pela luz e ideia do bem. Começamos também a perceber que a visão 

mutarelliana do subterrâneo se construía enquanto oposição a essa, apresentando sua 

própria leitura desses símbolos subtérreos, dando-lhes outra feição e outro significado. 

Trouxemos, além da visão platônica, discussões acerca do Hades e do Inferno, buscando 

enxergar como essas simbologias subterrâneas eram apresentadas na antiguidade, tanto 

na cultura grega quanto no Cristianismo. Concluímos então que, naquela idade do 

pensamento ocidental, as noções que se projetavam acerca das dimensões abaixo, do 

universo sombrio das cavernas subterrâneas, irmanavam-se, ecoando, quase sempre, 

símbolos similares. 

 A partir daí começamos a adentrar mais categoricamente na literatura 

mutarelliana – no capítulo “A linguagem e as simbologias do subterrâneo mutarelliano” 

–, tomando O cheiro do ralo como base. Foi o momento então de exercitarmos nossa 

leitura analítica, inspirada em Candido e Auerbach, debruçando-nos sobre passagens do 

referido romance para buscarmos entender, a partir de um olhar minucioso para o texto, 
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a poética de Lourenço Mutarelli. Desse modo, discutimos questões relativas à 

linguagem – a construção dos parágrafos e das cenas do romance, a lógica distorcida 

dos ecos e a mecânica dos sonhos como fundamentos do discurso do narrador-

personagem etc. – e às simbologias construídas pelo autor paulistano acerca do 

subterrâneo. Vimos, a partir dessa análise, que a literatura mutarelliana se fundamenta 

sob o signo da ruptura e da anti-razão. Trata-se, portanto, de um discurso fundado a 

partir da subversão; tanto da subversão da lógica discursiva – a partir de recursos como 

anagramas, rupturas coesivas, imprecisão e distorções – quanto da subversão da 

construção das ideias – através de conclusões que se constroem sobre erros 

interpretativos, o uso de silogismos que se desenvolvem acerca de axiomas falhos e 

percepções absurdas etc. 

 Munidos agora das discussões acerca do subterrâneo, tanto platônico quanto 

mutarelliano, passamos a discutir mais detidamente – no capítulo “O subterrâneo e as 

representações da realidade” – as implicações filosóficas e críticas das representações 

subterrâneas construídas pelo romancista/quadrinista paulistano. 

 Tal qual fizemos no capítulo 2, quando trouxemos à baila as visões da cultura 

grega e da cultura cristã para pôr em diálogo com a visão platônica, nesse momento da 

nossa leitura também propusemos relações entre reflexões; mas, dessa vez, as relações 

se projetaram sobre a perspectiva mutarelliana de subterrâneo. Surgiram então as figuras 

de Nietzsche e de Adorno e Horkheimer. Vimos então que o primeiro desses 

pensadores, lido especialmente a partir de sua obra Além do bem e do mal, reverbera nas 

discussões de Lourenço Mutarelli a partir da visão incisivamente crítica que traz acerca 

dos fundamentos da filosofia de Platão. Nietzsche propõe a máxima da inverdade como 

possibilidade reflexiva, tal qual fez Mutarelli ao construir sua obra sob a lógica da 

subversão e anti-razão. Por sua vez, Adorno e Horkheimer, em sua Dialética do 

esclarecimento, trazendo para o campo mais empírico da crítica social, põem em 

questão a máxima da sociedade esclarecida – aquela que nasce já em Platão e Sócrates e 

que se desenvolve em direção à lógica formal. Os pensadores frankfurtianos criticam 

intensamente o desenvolvimento do esclarecimento no Ocidente, ideia que, ao longo do 

tempo, passa do campo da reflexão filosófica para o da técnica, tornando-se, então, um 

aparato cada vez menos crítico e cada vez mais mecânico e controlador. Essa tríade de 

pensadores é trazida à tona aqui para dar mais corpo à visão problematizante da 
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literatura mutarelliana, comprovando que essa visão literária surge amparada dentro de 

um universo crítico-filosófico maior. 

 Por fim, retornamos a’O cheiro do ralo, pinçando ainda outras cenas e 

passagens, para discutir efetivamente as representações críticas da realidade na literatura 

mutarelliana. Trouxemos ainda, a título de ilustração, algumas passagens da quadrinesca 

do autor, estabelecendo diálogos com as discussões desenvolvidas acerca dos seus 

romances. Confirmamos então o que, de outro modo, já havia sido percebido nas 

relações que estabelecemos entre a alegoria platônica da caverna e a mutarelliana do 

poço: em Lourenço Mutarelli, as simbologias e questões do subterrâneo platônico estão 

subvertidas. Nesse caso, são os habitantes do mundo iluminado que carregam consigo a 

violência, e não os obscuros habitantes do subterrâneo; a razão, de natureza opressora e 

controladora, representa o aprisionamento, enquanto que a anti-razão simboliza a única 

liberdade possível; e é a partir da subversão da ordem, e não da ordem, que os 

indivíduos conseguem agir socialmente contra as amarras que as aprisionam. 

 Sendo assim, quando lemos, solta no vórtex experimental e desconexo dos 

Scketchbooks de Lourenço Mutarelli, a máxima que diz que o que ele oferecia a todas as 

coisas que existem era o seu contrário, ressoa-nos fortemente, nesse “contrário 

oferecido”, a ideia da anti-razão mutarelliana, e, nesse “ele”, vemos surgir a própria 

obra de Lourenço Mutarelli. 
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