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RESUMO: Em 2006, a Editora Leitura publicou postumamente o romance Eles estão aí
fora, de Wander Piroli. O romance coloca em cena os aspectos sociais envolvidos nas
relações cotidianas de uma família que se enquadra em um modelo convencional. O
narrador-protagonista oscila entre sua inserção no mundo social (e todas as
obrigatoriedades decorrentes disso, inclusive o apagamento de sua subjetividade) e sua
“negação” aos padrões comportamentais assumidos pela ótica familiar pequeno-burguesa.
A doença emocional desenvolvida por Rui ao mesmo tempo em que o distancia de todos e
de uma aparente normalidade, o aproxima mais de uma espécie de lucidez, capaz de
desvendar a realidade das coisas. Um tema que ganha destaque no romance é o da
“violência simbólica”, conforme propõe Pierre Bourdieu. Expressando o tema da violência
nas relações sociais, Piroli desvela a natureza social e convencional do indivíduo,
violentado pelo sistema e pelas obrigações diárias quanto à encenação de papéis.
PALAVRAS-CHAVES: Wander Piroli; violência simbólica; ideologia; personagem.
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ABSTRACT: Written by Wander Piroli, the novel Eles estão aí fora was published
posthumously in 2006 by Editora Leitura. The novel features the social aspects involved in
the everyday relations of a family which fits into a conventional model. The narrator
protagonist oscillates between his insertion in the social world (and all obligations arising
from it including the erase of his subjectivity) and his "denial" to behavioral patterns
assumed by the petty-bourgeois perspective. The emotional illness developed by Rui, at the
same time it takes him away from everyone and from an apparent normality, it takes him
closer to some kind of lucidity capable of revealing the reality of the things. A theme that
is highlighted in the novel is the “simbolic violence”, as proposed by Pierre Bourdieu.
Expressing the theme of the violence in the social relations, Piroli unveils the social and
conventional nature of the individual, violated by the system and the daily obligations
regarding the staging of roles.
KEY-WORDS: Wander Piroli; simbolic violence; ideology; character.
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Nós vos pedimos com insistência:
Nunca digam – Isso é natural!
Diante dos acontecimentos de cada dia.
Numa época em que reina a confusão,
Em que corre o sangue,
Em que o arbitrário tem a força da lei,
Em que a humanidade se desumaniza...
Não digam nunca: Isso é natural!
A fim de que nada passe por ser imutável.
(Bertold Brecht)
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INTRODUÇÃO

Wander Piroli escreveu, dentre vários livros de contos e de literatura infantojuvenil, um único romance, Eles estão aí fora, publicado postumamente no ano de sua
morte, 2006.1 O romance narra, pela perspectiva de Rui Álvares, o cotidiano de um pai de
família, estranho a seus filhos e envolvo em um casamento de 20 anos. Preocupado com a
possível perda de seu emprego de gerente de uma agência bancária, ele reflete sobre sua
vida

e

escolhas,

à

medida

que

vai

desenvolvendo

uma

depressão

que

o

2

desestabiliza/paralisa emocionalmente. O livro é composto por nove capítulos, nos quais o
narrador “avisa, linha após linha, que da penumbra do lugar-comum onde a maioria de nós
se insere, muitas vezes só se pode sair com o auxílio de uma lanterna de luz negra,
vulgarmente denominada loucura.”3 Nesse sentido, a doença emocional desenvolvida por
Rui ao mesmo tempo em que o distancia de todos e de uma aparente normalidade; o
aproxima mais de uma espécie de lucidez, capaz de desvendar a realidade das coisas.
O principal objetivo de nossa dissertação é analisar este romance, observando os
aspectos sociais envolvidos nas relações cotidianas de uma família que se enquadra em um
modelo convencional. Por meio de suas divagações e angústias, o narrador protagonista
oscila entre sua inserção no mundo social (e todas as obrigatoriedades decorrentes disso,
inclusive o apagamento de sua subjetividade) e sua “negação” aos padrões
comportamentais assumidos pela ótica pequeno-burguesa, expressos simbolicamente por
sua desestabilidade psicológica.
Tanto nos contos do escritor mineiro como no romance aqui estudado, um dos
temas que ganha destaque é o da violência, não só entendida como manifestação física

1

O autor publicou os livros de contos: Minha bela putana (1984); A mãe e o filho da mãe (1966); É proibido
comer a grama (2006); A máquina de fazer amor (1980); Os melhores contos de Wander Piroli (1996) e
Lagoinha (2004). E os seguintes destinados ao público infanto-juvenil: O Matador (2008), publicado
postumamente; O menino e o pinto do menino (1975); Os dois irmãos (1980); Nem pai educa filho (1998);
Os rios morrem de sede (1976); Macacos me mordam (1978) e Tres menos um é igual a sete, livro que
permaneceu inédito até ser publicado em 2014 pela editora Cosac Naify. Foi publicado também
postumamente, em 2007, uma seleção de contos de várias de histórias de pescaria, intitulado Para pegar
bagre é preciso sujar a água.
2
“Convém tomar cuidado”; “Como outra qualquer”; “O pão que o diabo amassou”; “Um negócio perigoso”;
“Amanhã é outro dia”; “Uma nova época”; “Você vai ser o próximo”; “Um prato perfeito”; “Sim, até
quando?”, respectivamente.
3
Trecho retirado do verso da capa final do romance Eles estão aí fora (PIROLI, 2006).

11

(que parece emergir principalmente em seus contos), mas sobretudo aquela identificada por
Pierre Bourdieu como simbólica, que
[...] se institui por intermédio da adesão que o dominado não pode deixar
de conceder ao dominante (e, portanto, à dominação) quando ele não
dispõe, para pensá-la e para se pensar, ou melhor, para pensar sua relação
com ele, mais que de instrumentos de conhecimento que ambos têm em
comum e que, não sendo mais que a forma incorporada da relação de
dominação, fazem esta relação ser vista como natural... (BOURDIEU,
2002, p. 47).

É a violência em sua forma mais sutil, configurada na vivência cotidiana de cada
indivíduo diante, inclusive, das imposições da sociedade. Nesse sentido, o exercício dessa
violência simbólica passa efetivamente pela composição dos papéis sociais, os quais, para
Costa Lima, representam uma “armadura, necessariamente simbólica”, “constituída por
ingredientes socialmente oferecidos”. Ainda que haja, segundo o crítico, uma distinção
entre papéis socias impostos e adotados, vemos que, em resumo, há uma obrigatoriedade
no uso dessa vestimenta social que complementa o homem, diante de sua “imaturidade
biológica”, em seu “processo de socialização”. (COSTA LIMA, 1991, p. 46). Assim,
expressando o tema da violência nas relações sociais, Piroli desvela a natureza social e
convencional do indivíduo, violentado pelo sistema e pelas obrigações diárias quanto à
encenação de papéis.
Um levantamento bibliográfico inicial, feito por meio de pesquisa em bancos de
teses da Capes e das principais universidades do Brasil, revela a inexistência de estudos
mais profundos a respeito da obra do autor mineiro. Em relação a seus volumes de contos,
é possível recolher algum material, retirado de apresentações de coletâneas e do
Suplemento Literário do Estado de Minas Gerais, de 2011, dedicado integralmente ao
autor.4 Este material foi um ponto de partida importante e valioso para pensarmos o único
romance adulto de Piroli. Considerando a escassa bibliografia a respeito da obra do autor e
da inexistente sobre o romance objeto desta pesquisa, tornou-se objetivo tambem deste
estudo colocar em evidência o nome de um importante escritor mineiro, contribuindo para
4

Os títulos e respectivos autores que escreveram para a edição especial do Suplemento, dedicada a Piroli,
são: “Marca Inconfundível”; “Uma casa na pedreira: depoimentos” (Sebastião Martins); “A lei do Silêncio”
(Márcio Octavio Camargo Teodoro); “Um nome curto para um legado enorme” (Paulo Narciso); “Encontro”
(André Carvalho); “Mestre de Ética e Dignidade” (Glória Varela); “Criador de pés-rapados e joões-ninguém”
(Regis Gonçalves); “Os rios revivem mas choram” (Fernando Brant); “O mais brasileiro de todos os contos”
(Sebastião Nunes); “Pouca coisa publicada, muita coisa guardada” (Antônio Torres); “Rio bom é para nadar
pelado” (Ignácio de Loyola Brandão); “Conversa de escritor” (Flávia Batista da Silva Santos).
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a inserção de sua obra no cânone literário por meio de uma atenção crítica.5 Nesse sentido,
esta pesquisa se associa aos esforços do Grupo de Pesquisa Minas Gerais – Diálogos,6 que
tem como um de seus objetivos descortinar obras de autores mineiros pouco estudados.
É justo também dizer que o estudo do romance de Piroli pode ajudar a compreender
sua obra, visto que o tema tão caro ao autor, o da violência e suas ramificações e
consequências, aparece de maneira bastante complexa, justamente porque referendada
institucionalmente por meio do casamento e do mundo do trabalho, mostrando o indivíduo
assujeitado às obrigações sociais impostas por padrões de consumo e de modos de vida.
Para melhor organização das ideias expostas nesta pesquisa, ela se estrutura em
dois capítulos, dos quais o primeiro, chamado “A narrativa brasileira contemporânea (e a
violência)”, traça um desenho, não exaustivo, dos elementos que caracterizam a produção
literária em prosa a partir das décadas de 1960-70, com o surgimento de autores como
Rubem Fonseca e João Antônio, considerados, por Antonio Candido (1989) e Alfredo Bosi
(1977), os pilares de um tipo de narrativa realista que prima pelo tema e pela forma da
violência.
No segundo capítulo, “Os dois mundos de Eles estão aí fora”, dedicamo-nos à
análise do romance, considerando sua relação com a literatura contemporânea, sobretudo
em sua ênfase na violência, considerada, aqui, conforme já dissemos nesta introdução, de
maneira mais simbólica, justamente porque incorporada como algo natural e cristalizado.
Dito isso, o capítulo apresenta uma subdivisão em seis itens, nos quais se ressaltam
aspectos particulares na leitura do romance, ancorados na apresentação das personagens
(“Pessoas de papel (e o olhar)”); nas discussões sobre papéis sociais (“A família Álvares e
a encenação de papéis”) e sobre o modo como estes levam à construção de uma narrativa
protocolar (“Mecanização dos atos e burocratização da linguagem”). Nesse sentido, é
fundamental entender como se dá a constituição da violência simbólica e da ideologia
(“Violência simbólica e a instabilidade do sujeito”) e como se organizam os espaços do
romance (“Lá fora e aqui dentro: os espaços do romance”), propondo, por fim, uma leitura
da metáfora da loucura (“A lanterna de luz negra”).

5

A reedição de suas obras pela Editora Cosac Naify, a partir do primeiro semestre de 2015, poderia ajudar
também nessa difusão, não fosse o fechamento da editora em dezembro de 2015.
6
Cadastrado no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq desde 2011, e sediado na Universidade Vale do
Rio Verde (UNINCOR), o grupo tem como líderes os professores Doutores Cilene M. Pereira e Luciano Dias
Cavalcanti.
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1. A NARRATIVA CONTEMPORÂNEA BRASILEIRA E A VIOLÊNCIA

Em “A nova narrativa”, Antonio Candido examina a produção literária das décadas
de 1960 e 1970 a partir de duas tendências: a urbana e realista e aquela que seria uma
espécie de “ruptura do pacto realista”, associada ao que se convencionou chamar “realismo
mágico”, que “teve nos contos de Murilo Rubião o seu precursor” (CANDIDO, 1989, p.
210) – associada à “proximidade do boom da narrativa hispano-americana com seu
realismo mágico dos anos 1960” (GALVÃO, 2005, p. 64).
À vertente urbana e realista de nossa literatura atual – que nos interessa aqui –,7
Candido denominou de “realismo feroz”, visto que corresponderia
[...] à era de violência urbana em todos os níveis do comportamento.
Guerrilha, criminalidade solta, superpopulação, migração para as cidades,
quebra do ritmo establecido de vida, marginalidade econômica e social —
tudo abala a consciência do escritor e cria novas necessidades no leitor,
em ritmo acelerado. Um teste interessante é a evolução da censura, que
em vinte anos foi obrigada a se abrir cada vez mais à descrição crua da
vida sexual, ao palavrão, à crueldade, à obscenidade — no cinema, no
teatro, no livro, no jornal —, apesar do arrocho do regime militar.
(CANDIDO, 1989, p. 211).

Os escritores cuja obra representa o “realismo feroz” não têm a intenção de deixar o
leitor em êxtase ou em contemplação, mas pretendem impactá-lo e constrangê-lo por meio
da frieza e “brutalidade” de seus textos, alterando o paradigma crítico de julgamento. Para
Candido,
Não se cogita mais de produzir (nem de usar como categorias) a Beleza, a
Graça, a Emoção, a Simetria, a Harmonia. O que vale é o impacto,
produzido pela Habilidade ou a Força. Não se deseja emocionar nem
suscitar a contemplação, mas causar choque no leitor e excitar a argúcia
do crítico, por meio de textos que penetram com vigor mas não se deixam
avaliar com facilidade. (CANDIDO, 1989, p. 214).

7

Ao lado dessas duas vertentes mais gerais, Candido observa o aparecimento de escritores inovadores, como
Guimarães Rosa e Clarice Lispector. A respeito desse período conturbado da política brasileira, Candido
comenta que a maioria das obras dos autores de 1950 e 1960 tratam da vida urbana, sem maiores
preocupações ideológicas, fato que muda após o golpe de 1964. Entretanto, o crítico destaca as inovações de
Clarice Lispector, Guimarães Rosa, Murilo Rubião e Álvaro Lins. (Cf. CANDIDO, 1989, p. 205).
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Alfredo Bosi denomina a tendência chamada por Candido de “realismo feroz” de
“literatura brutalista”, explicando que
O adjetivo caberia melhor a um modo de escrever recente, que se formou
nos anos de [19]60, tempo em que o Brasil passou a viver uma nova
explosão de capitalismo selvagem, tempo de massas, tempo de renovadas
opressões, tudo bem argamassado com requintes de técnicas e retornos
deliciados a Babel e a Bizâncio. (BOSI, 1977, p. 18).8

Em Ficção brasileira contemporânea, Karl Schollhammer observa que o termo
contemporâneo não se refere apenas ao presente atual, mas diz respeito, seguindo a
orientação de Roland Barthes, ao que é intempestivo (Cf. SCHOLLHAMMER, 2009, p. 9).
Contemporâneo seria, asssim, a capacidade de sentir e captar as antíteses, as indiferenças e
as discrepâncias de seu tempo. Relacionando o termo à literatura, Schollhammer afirma
que
A literatura contemporânea não será necessariamente aquela que
representa a atualidade, a não ser por uma inadequação, uma estranheza
histórica que a faz perceber as zonas marginais e obscuras do presente,
que se afastam de sua lógica. (SCHOLLHAMMER, 2009, p. 9-10).

Em um momento em que a quantidade de escritores cresce de forma exagerada,9 a
dificuldade estaria, nesse sentido, em escrever sobre a violência de forma inovadora, visto
que ela se faria cada vez mais presente em todos os lugares.
Dessa perspectiva, o escritor brasileiro se depara logo de saída com o
problema de como falar sobre a realidade brasileira quando todos o fazem
[o crítico refere-se à mídia] e, principalmente, como fazê-lo de modo
diferente, de modo que a linguagem literária faça uma diferença.
(SCHOLLHAMMER, 2009, p. 56).

8

Bosi ressalta os nomes de Rubem Fonseca, de Luiz Vilela (algumas de suas páginas), de Sérgio Sant’Anna,
de Manoel Lobato, de Wander Piroli e outros contistas que escreviam para o Suplemento Literário de Minas
Gerais, de Moacyr Scliar e outros escritores gaúchos ligados à Editora Movimento. (Cf. BOSI, 1977, p. 18).
Candido cita também João Antônio, que “publicou em 1963 a vigorosa coletânea Malagueta, Perus e
Bacanaço; mas a sua obra-prima (e obra-prima em nossa ficção) é o conto longo “Paulinho Perna-Torta”, de
1965). Nele parece realizar-se de maneira privilegiada a aspiração a uma prosa aderente a todos os níveis da
realidade, graças ao fluxo do monólogo, à gíria, à abolição das diferenças entre falado e escrito, ao ritmo
galopante da escrita, que acerta o passo com o pensamento para mostrar de maneira brutal a vida do crime e
da prostituição.” (CANDIDO, 1989, p. 209-210).
9
Uma das razões dessa proliferação diz respeito ao fato de que “os jovens escritores não esperam mais a
consagração pela ‘academia’ ou pelo mercado. Publicam como possível, inclusive usando as oportunidades
oferecidas pela internet. E mais, formam listas de discussão, comentam uns com os outros, encontram
diferentes formas de organização, improvisam-se em críticos” (REZENDE, 2008, p. 17).
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Em seu artigo “As vozes da violência na cultura brasileira contemporânea”, Tânia
Pelegrini mostra que a literatura urbana tem como pano de fundo ou “roteiro”
(PELEGRINI, 2008, p. 136) lugares excluídos socialmente do espaço em que vivem as
“pessoas de bem”. Tais lugares eram representados, na literatura do século XIX, pelos
cortiços e pelas pensões, e as

[...] formas de violência ali representadas obedeciam aos códigos
estéticos da época [século XIX], compreendidos como a simbolização
mimética determinista de conflitos sociais que brotavam do submundo
dos centros urbanos então. (PELEGRINI, 2008, p. 137).

A crescente industrialização fez com que as cidades se expandissem, criando,
assim, uma divisão entre as áreas centrais e marginais (favelas) e novos opostos surgiram:
centro/periferia, cidade/subúrbio, chão de terra/asfalto. Sobre essa divisão, Pelegrini
comenta que
[...] estava formado o novo cenário para a revitalização do realismo e do
naturalismo, agora com tintas mais sombrias, não mais divididos em
“campo” e “cidade”, como antes, mas ancorados numas única matéria
bruta, fértil e muito real: a cidade cindida. (PELEGRINI, 2008, p. 137,
grifos da autora).

Quando se refere a esta literatura brutalista, um nome que se impõe é o de Rubem
Fonseca, pois, para Pelegrini,

O tipo de representação da violência consolidado por Fonseca, com seu
estilo característico, que, entre outras coisas, absorve o antigo
coloquialismo do submundo, em uma versão chula e descarnada, revela
uma crueza sem compaixão em relação ao homem, até então inédita na
ficção brasileira. De certa forma, essa revelação quase epifânica da
brutalização da vida urbana podia ser vista - e foi - naquele momento,
como uma denúncia implícita das condições violentas do próprio sistema
social, em plena ditadura. [...] representando uma realidade inaceitável do
ponto de vista ético ou político, permitia, de alguma maneira, a reflexão
sobre ela e a emergência mediada de vozes abafadas culturalmente.
(PELEGRINI, 2008, p. 138).

Um dos motivos que Pelegrini relata como provocador do surgimento do tema da
violência na literatura a partir dos anos de 1960 é justamente a ditadura militar. Para ela,
“não há como negar que a violência assume o papel de protagonista destacada da ficção
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brasileira urbana a partir dos anos 60 do século XX, principalmente durante a ditadura
militar, com a introdução do país no circuito do capitalismo avançado.” (PELEGRINI,
2008, p. 137).10
O termo que define uma das tendências da literatura produzida no Brasil nas
últimas décadas, “brutalista”, seria, então, a representação das condições de vida a que
estavam submetidos os brasileiros, pressionados pela corrida desenvolvimentista, pela falta
de estrutura do país e pela eminência de um sistema capitalista agressivo. Além de ter
inaugurado o “gênero brutal”, Rubem Fonseca também teria consolidado, no Brasil, outro
gênero, o policial,
[...] que só então encontra solo e condições necessárias para medrar, em
meio ao avanço da industrialização e do processo de modernização
conservadora. Com ele surgem personagens bem mais perigosas do que
os pequenos amigos do alheio, malandros, pilantras, salafrários, larápios,
espertalhões e pequenos meliantes, presentes na literatura anterior,
quando o país ainda crescia com base em uma estrutura econômica
agrária e pré-capitalista. (PELEGRINI, 2008, p. 138).11

Em “A literatura brasileira na era da multiplicidade”, Beatriz Resende, ao traçar um
mapa das principais dominantes identificáveis na produção literária recente, indica que “a
primeira evidência que salta aos olhos [...] é a fertilidade dessa forma [literatura] de
expressão entre nós, hoje.” (RESENDE, 2008, p. 16). Por meio de um processo intertextual
dinâmico, a expressão literária mistura-se a outras formas e gêneros (linguagem da
internet, grafite, rap, funk, comunidades da favela, etc.), ocupando um mesmo plano: a
folha do escritor. Essa multiplicidade literária já havia sido identificada por Candido nas
narrativas das décadas de 1960-70:
Não se trata mais de coexistência pacífica das diversas modalidades de
romance e conto, mas do desdobramento destes gêneros, que na verdade
deixam de ser gêneros, incorporando técnicas e linguagens nunca dantes
10

Segundo Candido, a revolta do povo brasileiro foi expressa na música, teatro, cinema e, como não poderia
deixar de ser, na literatura, por meio de obras de Antônio Callado, Érico Veríssimo e Renato Tapajós, dentre
outros. (Cf. CANDIDO, 1989, p. 208).
11
Em estudo sobre a tradição noir na narrativa (policial) mineira, Teresa Kobayashi esclarece que esse
gênero é considerado uma revolução na narrativa policial, criado em “oposição” à narrativa policial clássica.
Segundo a autora, “[...] Esta vertente narrativa, cujos maiores representantes são Daniel Hammet e Raymond
Chandler, apresenta uma relação bastante próxima com a tendência do “novo realismo” da narrativa
brasileira pós-1960. O tema da violência protagonizado por personagens amorais que ocupam espaços sociais
marginalizados e que, como tais, são responsáveis pela estilização dessa violência por meio de uma
linguagem vulgar e de descrições e ações frias e cínicas são, em resumo, o que associa o “novo realismo” à
tradição noir.” (KOBAYASHI, 2013, p. 10).
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imaginadas dentro de suas fronteiras. Resultam textos indefiníveis:
romances que mais parecem reportagens; contos que não se distinguem
de poemas ou crônicas, semeados de sinais e fotomontagens;
autobiografias com tonalidade e técnica de romance; narrativas que são
cenas de teatro; textos feitos com a justaposição de recortes, documentos,
lembranças, reflexões de toda a sorte. A ficção recebe na carne mais
sensível o impacto do boom jornalístico moderno, do espantoso
incremento de revistas e pequenos semanários, da propaganda, da
televisão, das vanguardas poéticas que atuam desde o fim dos anos 50,
sobretudo o concretismo, storm-center que abalou hábitos mentais,
inclusive porque se apoiou em reflexão teórica exigente. (CANDIDO,
1989, p. 209-210).

De acordo com Resende, um dos caminhos para identificarmos “as possibilidades
plurais de nossa prosa de ficção, é partir do importante elenco de escritores que tornou a
década de 1990, especialmente a partir da segunda metade, um momento bastante rico.”
(RESENDE, 2009, p. 22). Alguns dos autores citado por ela são Milton Hatoum, Rubens
Figueiredo, Marçal Aquino, Bernardo Carvalho, Paulo Lins, Silviano Santiago e Sérgio
Sant’Anna. Esses autores e os que surgiram posteriormente produziram, como observa
Resende,
[...] escritas bastante diversas, indo da irreverência iconoclasta da maior
parte dos representantes até as características de um outro grupo
preocupado com a sofisticação da escrita e estabelecendo um interessante
diálogo entre a literatura e outras artes, como a música e as artes
plásticas. (RESENDE, 2008, p. 24).

Se a violência teria sido destaque na literatura das décadas de 1960 e 70 decorrente
da ditadura militar, da explosão demográfica e urbana do país e de seu desenvolvimento
capitalista; a grande variedade e multiplicidade da literatura contemporânea (hoje) estão
intrinsecamente relacionadas à instalação da democracia no país, pois se era necessário
democratizar a política e promover a ascensão das classes trabalhadoras, essa
democratização deveria se estender também ao campo cultural. Grande parte da produção
literária brasileira provinha da região sudeste e, a partir da libertação do regime autoritário,
houve uma “descentralização da produção literária”12, que até então se limitava ao Rio e
São Paulo (Cf. RESENDE, 2009, p. 25).

12

Resende pontua que “hoje a literatura vem ainda de São Paulo e do Rio de Janeiro, mas também de
Curitiba (Cristóvão Tessa, José Castello), Florianópolis (Marcelo Mirisola) ou do Centro-Oeste. No Pará,
Edyr Augusto Proença escreveu Moscow, espécie de romance/rap, deferente de tudo que podemos esperar vir
do Norte.” (RESENDE, 2009, p. 25).
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Em se tratando do assunto da violência nas cidades, Resende declara ser esse o
tema mais evidente na cultura produzida no Brasil contemporâneo:
Em torno da questão da violência aparecem a urgência da presentificação
e a dominância do trágico, em angústia recorrente, com a inserção do
autor contemporâneo na grande cidade, na metrópole imersa numa
realidade temporal de trocas tão globais quanto barbaramente desiguais.
[...] A cidade – real ou imaginária – torna-se, então, o locus de conflitos
absolutamente privados, mas que são também os conflitos públicos que
invadem a vida e o comportamento individuais, ameaçam o presente e
afastam o futuro, que passa a parecer impossível. (RESENDE, 2008, p.
31-32).

Assim como Schollhammer destaca a urgência dos escritores contemporâneos,
Resende também discute esse tema, pontuando que
Na literatura, o sentido de urgência, de presentificação, se evidencia por
atitudes, como a decisão de intervenção imediata de novos atores
presentes no universo da produção literária, escritores moradores da
periferia ou segregados da sociedade, como presos, que eliminaram
mediadores na construção de narrativas, com novas subjetividades
fazendo-se definitivamente donas de suas próprias vozes. [...] O que
interessa, sobretudo, são o tempo e o espaço presentes, apresentados com
a urgência que acompanha a convivência com o intolerável. (RESENDE,
2008, p. 27-28, grifos da autora).

As novas formas e temas adquiridos pela literatura contemporânea, hibridizadas,
com raízes nas mais distintas manifestações de arte, levantaram vozes antes silenciadas,
como as de presidiários, prostitutas e outros, que dispensaram mediadores para sua
expressão. Resende, ao discorrer sobre essa literatura múltipla, afirma que
A maior novidade, porém, está seguramente na constatação de que novas
vozes surgem a partir de espaços que até recentemente estavam afastados
do universo literário. Usando seu próprio discurso, vem hoje, da periferia
das grandes cidades, forte expressão artística que, tendo iniciado seu
percurso pela música, chega agora à literatura. (RESENDE, 2008, p. 17).

As discussões de acadêmicos sobre a frequência com que a violência tem sido
abordada pelos autores contemporâneos justificam a questão lançada pela autora, ao
indagar se é possível discutir, hoje, a situação política do atual estado do mundo sem
passar pelo debate da violência, sua reprodução e sua narrativa (Cf. RESENDE, 2008, p.
34). Entretanto, Resende lança a pergunta e a responde, de forma objetiva: “Ser político é
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ser capaz de agir como membro da pólis e é neste princípio de intervenção que aparecem
as diversas possibilidades de se tratar da violência, na literatura e fora dela.” (RESENDE,
2008, p. 34).
O processo de democratização proporcionado pelo fim da ditadura e pelas eleições
diretas trouxe de volta a esperança para o povo brasileiro. Nesse sentido, a ideia de
Resende de comparar o surgimento da pólis grega ao caminho traçado pela literatura do
Brasil contemporâneo nos leva a pensar que os eupátridas (termo grego que significa o
mesmo que “bem nascido”), os georgoi (“agricultores”) e os thetas (“marginais”) da nossa
sociedade foram trazidos para o mesmo lócus, a ágora:
A praça pública de assembleias do povo, de trocas religiosas e políticas,
numa pólis onde, de maneira distinta da própria pólis grega, não houvesse
cidadãos com diferentes direitos à existência, à sobrevivência, à
circulação e à imaginação. (RESENDE, 2008, p. 34).

A libertação das vozes antes abafadas se dá com a produção de autores que viam (e
viviam) a situação da violência pelo lado de dentro, e não apenas como observadores
pertencentes a uma classe social distante, cuja preocupação maior não era a violência nas
comunidades e nas favelas. Resende afirma que
Nesta ágora, as novas identidades se afirmam como sujeitos de seus
destinos, de sua história e de sua vida privada, são novos autores de um
mundo do trabalho que se desestrutura. A produção cultural desta pólis
diversificada exibe uma arte que toma a grande cidade, em sua
configuração cotidiana submetida à organização da nova ordem mundial,
como cenário e tema. (RESENDE, 2008, p. 34).

Dessa forma, há uma grande quantidade de narrativas sobre a vida criminosa,
mercenários, matadores de aluguel, inclusive filmes e seriados com essa temática. 13 O
motivo causador desse boom sangrento é o mercado promissor, que continua crescendo
graças à produção acelerada de escritores e roteiristas. Resende alerta, entretanto, que
Quando esse realismo ocupa de forma tão radical a literatura, excesso de
realidade pode se tornar banal, perder o impacto, começar a produzir
indiferença em vez de impacto. [...] Corre-se o risco de resultarem disso

13

Pelegrini também observa que “esse novo realismo caracteriza-se acima de tudo pela descrição da
violência entre bandidos, delinquentes, policiais corruptos, mendigos, prostitutas, todos habitantes do ‘baixo
mundo’” (PELEGRINI, 2008, p. 137).
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tudo, o mais das vezes, obras literárias que temo considerar descartáveis.
(RESENDE, 2008, p. 38).14

A discussão recente sobre a narrativa contemporânea do Brasil revela que são
várias as tendências, e que a violência tem sido assunto de destaque, transformando-se, em
alguns casos, em forma literária, como ocorre com o mineiro Rubem Fonseca, que,
conforme observou Candido,
Agride o leitor pela violência, não apenas dos temas, mas dos recursos
técnicos – fundindo ser e ato na eficácia de uma fala magistral em
primeira pessoa, propondo soluções alternativas na sequência da
narração, avançando as fronteiras da literatura no rumo duma espécie de
notícia crua da vida. (CANDIDO, 1989, p. 210-211).

Trata-se, nesse caso, de uma série de expedientes que tem sido incorporada por
outros autores de nossa narrativa contemporânea em busca de processos miméticos que
visem dar conta da realidade histórico-social.
Para Walnice Nogueira Galvão, os autores da nova prosa “devot[aram]-se a
escrever sucinto, direto, elíptico”, impondo um “modelo de literatura metropolitana aos
leitores” (GALVÃO, 2005, p. 41). No caso da obra de Rubem Fonseca – nome mais
referido pelos críticos quando se trata de vertentes do “realismo ferroz”, bastante evidente
em nossa literatura –, a maior influência é, de acordo com Galvão, a da literatura norteamericana, por meio do thriller ou roman noir, reservatórios nos quais o “grande mestre do
conto” bebeu. (Cf. GALVÃO, 2005, p. 44). Para Galvão, destaque deve ser dado também a
João Antônio que falou dos pobres e marginais das áreas urbanas sem se deixar levar pelo
roteiro fácil do thriller e do policial:
Oriundo da periferia de São Paulo, debuxava seus lumpens e malandros
numa linguagem rica e inventiva, fazendo notável uso da gíria e de um
vivaz coloquial. Um vento de originalidade varreu a literatura brasileira
quando esse pioneiro da prosa metropolitana estreou (logo depois seguido
pelo mineiro Wander Piroli)...(GALVÃO, 2005, p. 57).15
14

Ao contrário da grande leva de escritores que produzem histórias que poderiam ser consideradas
“descartáveis”, Resende destaca um autor que elitizou essa literatura proveniente da margem: “Férrez –
Reginaldo Ferreira da Silva –, morador da periferia de São Paulo.” (Cf. RESENDE, 2008, p. 38). A intenção
de Férrez, ao colocar em xeque a tendência seguida por alguns, não era somente focar “a terrível realidade”
que chama a atenção do leitor, mas “levar tal realidade para a ágora, para o espaço de discussão de
intelectuais (que mereçam esta qualificação), editores, políticos, público, enfim, mas levar por suas próprias
mãos.” (RESENDE, 2008, p. 39).
15
É interessante pontuar como, para Galvão, Piroli seria um seguidor dessa tendência do “realismo feroz”
mais associado, no entanto, à prosa de João Antonio.
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Nesse sentido, o que Bosi denomina de “brutalismo” e Candido de “ultra-realismo”
ou “realismo feroz” deixa sua marca na atual literatura brasileira. Para Galvão, tal projeção
se dá também pela proximidade, cada vez maior, das mídias: “A contribuição da sangueira
fornecida pelo cinema e pela televisão, com personagens que seviciam e mutilam sem
pestanejar, também trabalha as sensibilidades, predispondo-as a um paroxismo crescente
de crueza.” (GALVÃO, 2005, p. 47).
A oposição tratada por Candido, no ensaio citado, entre literatura urbana e
regionalista, evidenciando uma nítida predominância da primeira, não significa que esta
não tenha, de fato, despertado como tendência presente em nossa narrativa contemporânea.
Desde a década de 1930, com a emergência de romances que localizavam sua ação
narrativa no sertão, sobretudo do Nordeste, evidenciou-se uma tendência que, apesar de
descentralizada das grandes cidades, apresentava marcas de um realismo crítico. Dessa
forma, outro caminho tomado por essa prosa atual é o do regionalismo. Para Galvão, o fato
é que, apesar de parecer obsoleto, ele continua a ser praticado, com a predominância da
linha realista documental em detrimento da mágica, que quase desapareceu. (Cf.
GALVÃO, 2005, p. 58).
Dentre as tendências atuais de nossa narrativa, Galvão ressalta, além das ligadas às
obras de Rubem Fonseca e João Antônio, conforme ressaltamos, a “[...] crescente
afirmação do romance histórico”, momento em que os escritores voltam sua atenção para
episódios da “linha do tempo” do Brasil, refletindo sobre os tempos anteriores ao nosso.
(Cf. GALVÃO, 2005, p. 69). Considerando essa reflexão sobre nossa linha temporal em
nível privado, a ficção contemporânea tem priorizado, em linhas gerais, a discussão das
relações familiares com certa “dose de crueldade”, como avalia Galvão, ao falar sobre a
obra de Lygia Fagundes Telles, e a exposição da “decadência das velhas famílias”, tema
tratado na prosa irônica de Zulmira Ribeiro Tavares. (Cf. GALVÃO, 2005, p. 85-86). Esse
tema do desnudamento e da decadência das relações familiares, via de regra, tem abarcado
tanto a produção regional quanto urbana, sempre pelo viés crítico.
A partir dessas considerações, é possível pensar que essa nova narrativa, desde as
décadas de 1960-70 até os dias atuais, tem contemplado formas e temas variados, dos quais
se destaca, como certa frequência, uma literatura mais documental e realista – mesmo que
dotada de certo hibridismo –, voltada (sobretudo) para áreas urbanas e que tem priorizado
assuntos ligados à violência, muitas vezes narrada por vozes minoritárias e oprimidas que,
hoje, revelam certa “dezelitização” e descentralização literária. Chama a atenção o fato de
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que o tema da violência, presente de maneira bastante evidente nessa literatura, apesar de
sugerir uma vocação mais física e temática, por meio da imagem da “cidade cindida”,
conforme observa Tania Pellegrini, relacionado à explosão demográfica das cidades de
grande e médio porte e aos antagonismos resultantes de uma exclusão social em níveis
alarmantes, revela-se também nas articulações sociais e no modo como estas organizam o
indivíduo socialmente, instaurando o que se entende como status simbólico da violência,
alicerçada, muitas vezes, no seio da família, vista sob a perspectiva de um sistema que alija
seus integrantes de sua própria subjetividade.
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2. OS DOIS MUNDOS DE ELES ESTÃO AÍ FORA

Considerando o retrato da ficção contemporânea apresentado no capítulo anterior,
podemos perceber que muitas das obras de Wander Piroli se constroem a partir da exclusão
social de suas personagens, conforme observa Pellegrini como um dos traços gerais dessa
“nova narrativa”. Na introdução do livro de contos A mãe e o filho da mãe, primeira obra
publicada por Piroli (1985), é feita uma apresentação geral das personagens, que são
caracterizadas como

Gente humilde, homens em luta contra as aparentes possibilidades, contra
a dificuldade de viver. Homens sós, mas não degradados pelas estruturas
sociais que os prendem – personagens que conseguem, quase sem
exceção, manter a sua dignidade ante a derrota aparente. São operários
braçais, biscateiros, fregueses crônicos de bar, crianças pobres,
namorados infelizes, e muitos outros, que em sua variedade constituem
um retrato sofrido da natureza humana, vista pelo autor com uma ternura
que nem o seu estilo direto nem sua maneira objetiva e quase jornalística
de escrever um episódio conseguem ocultar. É essa ternura pelo ser
humano que dá à narrativa de Piroli uma força de comunicação raramente
atingida na moderna ficção brasileira, tornando palpáveis as dimensões
trágicas do conflito social por ele retratado.16

É possível perceber o contraste existente entre as personagens do primeiro livro do
autor e as que compõem seu romance póstumo,17 centrado no cotidiano de uma família que
podemos denominar como de classe média não só por suas condições sociais, mas
exemplarmente pelo seu modus vivendis. Em A mãe e o filho da mãe, ao contrário, o que
vemos são personagens de condição humilde que têm seu cotidiano retratado pelo autor
com certa ternura:

[...] a crítica saudou este livro de contos de Wander Piroli, onde são
retratados momentos do cotidiano de gente humilde que não se deixa

16

Trecho retirado da introdução de A mãe e o filho da mãe, de Wander Piroli, 1985. (Não há autor
explicitado). É interessante comentar a relação de proximidade entre a origem operária de Piroli e suas
personagens. Além dessa característica marcante, o autor faz a seguinte declaração: “o azeite Bertoli, o bairro
da Lagoinha (que até hoje carrego no peito), o tio Tonico, a cidade, enfim, influíram no tipo de literatura que
estou tentando fazer.” (Trecho retirado da orelha do livro Eles estão aí fora).
17
Este contrastre é aparente, uma vez que a mesma ausência de proteção que alicerça as personagens do
conto está presente no protagonista de Eles estão aí fora, conforme veremos ao longo deste estudo.
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abater ante as dificuldades de viver, personagens que suportam em
silêncio e com dignidade a insignificância aparente da sua existência.18

Em Eles estão aí fora, em vez de superar as dificuldades da vida, Rui caminha em
direção à alienação emocional por meio do desenvolvimento de um transtorno psíquico.
Ele é apresentado, na contracapa do romance, como “um bancário comum, um pai e esposo
às voltas com problemas cotidianos: filhos adolescentes, um casamento de vinte anos, um
pouco de álcool para embalar os dias medíocres.” Antes mesmo de ler a obra, o leitor já
tem sugerido que se trata de uma personagem que se deixa derrotar pelo cotidiano. Rui
parece apontar para o oposto das personagens da primeira obra de Piroli, que “não são
degradadas pelas correntes das estruturas sociais” por mais que estejam colocadas à
margem destas. Talvez por isso mesmo (pela não inserção social), elas têm este “escape”
que falta a Rui.
Portanto, não seria exagero afirmar que Piroli deixa um pouco de lado a “ternura”
em relação à natureza humana, antes percebida em suas obras, para tratar, em Eles estão aí
fora, do tema da violência simbólica sob uma perspectiva mais áspera, com o intuito de
revelar, através dos conflitos íntimos de Rui (a fragilidade e a impotência humanas), que
encontra seu refúgio no álcool, na solidão e, por fim, na desestabilidade emocional. Se há
uma diferença social entre as personagens de seus contos e de seu romance, por outro lado,
há também semelhanças nos temas discutidos pelo escritor mineiro, que evoca as relações
familiares, a hostilidade da vida e a luta pela aceitação social em outras publicações, como
em O matador, obra infanto-juvenil publicada postumamente em 2008 pela Editora
Leitura. Transcrevemos abaixo a apresentação da obra para mostrar o quanto a abordagem
desses temas se aproxima do modo como são tratados em Eles estão aí fora, romance que,
por sua temática, se distanciaria do universo infanto-juvenil:

O Matador é a história de um menino que vivia tentando matar pardais,
mas nunca conseguia. Apesar de todos os esforços, suas investidas eram
sempre frustradas. Para os outros meninos, acertar um pardal, usando um
estilingue, era a coisa mais fácil que havia, até que um dia acontece algo
que ninguém esperava, nem mesmo o garoto. Tal acontecimento mudaria
para sempre a sua vida. Pelo que é apresentado no conto, o menino queria
matar o pardal. Já que não conseguia fazer algo tão simples, muitas vezes
ficava no fundo do quintal, sozinho, onde treinava suas habilidades de
pontaria, para que depois pudesse mostrar que também era um dos
meninos que acertavam “o desgraçado” do pardal, gerenciando, assim, a
18

Este trecho se encontra na contracapa do livro.
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busca, além de tudo, da aceitação dos outros meninos. O conto então
entoa o que acontece em nossas vidas: “a busca pela aceitação social”,
mesmo que violentando nossa essência, nossa vontade verdadeira. O
texto apresenta, nessa perspectiva, um âmbito psicológico, oferecendo
reflexão do mundo como um todo e em questões específicas, algumas até
silenciosas, como aceitação, desejo, e luta pelo reconhecimento, e que
ocorreram por força social. No conto, é evidente a pressão expressa por
essa camada externa (sociedade), na construção do caráter no garoto.19

A fragilidade da estrutura familiar e da vida, tratada no romance póstumo de Piroli,
já havia sido tema de Piroli em 1986, quando publicou O menino e o pinto do menino,

Livro clássico considerado, pela Grande Enciclopédia Larousse Cultural,
“responsável pela inauguração, no Brasil, da vertente realista no campo
da ficção destinada à infância.” O desejo de ter um animal de estimação é
um tema comum. Mas o que surpreende em O menino e o pinto do
menino é a maneira como Piroli conduz o argumento. Bumba ganha um
pintinho na escola e, apesar da sua pouca idade, tenta ocultar o pintinho
da mãe que, após fracassar em suas tentativas de subornar o menino,
torna-se sua cúmplice. Partem dela as ideias para contornar as proibições
do ônibus e do edifício. Desajeitada, vai lidando como pode com a
situação, mantendo uma frágil cumplicidade que não impede Bumba de
sentir-se o tempo todo ameaçado de perder seu pintinho. O pai, ao chegar
cansado do trabalho, pouco tem a contribuir a não ser lamentar o mau
gosto da situação criada pela escola que o faz precisar lidar com a dor do
filho pela provável morte do pintinho. A fragilidade do pintinho, a
fragilidade de Bumba, a fragilidade da família, a fragilidade de todos nós
é retratada nesse livro terno e realista.20

Em Minha bela putana, livro de 1980, o autor esmiúça, ao longo de 22 contos, os
diferentes tipos de relacionamentos íntimos entre homem e mulher, recorrendo à utilização
de uma linguagem seca, sem floreios, por meio de flashes, o que nos remete, mais uma
vez, ao modo como Rui narra seus pensamentos e seu dia a dia. Para Marçal Aquino,

Minha Bela Putana compõe-se de narrativas em que o autor utiliza seu
lirismo indignado para detectar o aparecimento da brutalidade como
moeda de troca no cotidiano do brasileiro comum. A prosa é seca, sem
ornamentos como a maioria dos personagens focalizados. Flashes
concisos de pequenas criaturas no corpo a corpo com a vida, narrados
com uma simplicidade assombrosa.21
19

Disponível em <www.wanderpiroli.com.br/livros/bibliografia> Acesso em: 26 jul. 2015 (Não há autor
explicitado).
20
Disponível em <www.wanderpiroli.com.br/livros/bibliografia> Acesso em: 26 jul. 2015 (Não há autor
explicitado).
21
Disponível em <www.wanderpiroli.com.br/livros/bibliografia> Acesso em: 26 jul. 2015 (Não há autor
explicitado).
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Na reedição do mesmo livro, publicada em 1984, encontramos a seguinte
apresentação:

Amores, paixões, sexo, encontros e desencontros. Histórias líricas e
eróticas. A intimidade dos casais devassada com compaixão e olhar
cúmplice. Diálogos de frases mínimas, às vezes insinuantes, às vezes
banais. E a vida de brasileiros anônimos aparece de forma intensa, em
toda sua complexidade. Belo Horizonte, seus inúmeros cenários e
personagens estão presentes nos 22 contos, dividido em quatro partes, de
'Minha bela putana' [...]. Wander Piroli fez cortes e modificações em
todos os textos e alterou também a ordem de publicação dos contos.
'Minha bela putana' recoloca Wander Piroli entre os maiores escritores
brasileiro contemporâneos. Disse o autor: Eu acho que a matéria prima do
autor é o ser humano. O caso do livro é o homem e a mulher e o
relacionamento entre eles em vários níveis.22

Por conseguinte, notamos o quanto Piroli se preocupava em escrever sobre os
conflitos íntimos e sociais do ser humano, especialmente aqueles vividos pelos
insignificantes e desprezados pela sociedade.
Em A máquina de fazer amor, coletânea de contos publicada em 1980, os temas
variam:
Em “A máquina de fazer amor”, temos a violação de uma mulher em
plena praia, numa espécie de ritual fantástico, quebrado apenas pela
desobediência às ordens estabelecidas, por parte de uma das personagens.
“Seja o que Deus quiser” é a pungente narrativa de fidelidade de uma
mulher a seu homem, mesmo quando este, na prisão, mente-lhe
piedosamente. “Relações humanas” apresenta-nos um desvio, através da
relação homossexual, em que o travestimento se dá de maneira dupla, já
que até mesmo o nome os personagens aceitam modificar. “Um bom Fim
de Semana para todos”, cuja forma aproxima-o muito mais da novela
(sobretudo porque é uma espécie de “continuação” do texto “Até logo,
Mamãe”), é a dramática procura de dinheiro por parte de um homem, no
fim de semana, a fim de poder ir assistir ao enterro da mãe. Não obstante,
o desejo sexual fala mais alto, ou seja, uma vez mais, Eros coloca-se
contrário a Tânatos, a morte. “Gentileza” é uma curta parábola a respeito
da vida contemporânea. “Até logo, Mamãe” fala da solidão de duas
mulheres, cuja fidelidade se estende para além da morte. “Dia dos
Namorados”, enfim, reenfoca o amor, mesmo entre marginais.
(HOHLFELDT, 1980, p. 65).

22

Disponível em <www.wanderpiroli.com.br/livros/bibliografia> Acesso em: 26 jul. 2015 (Não há autor
explicitado).
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Apesar de as personagens de Eles estão aí fora assumirem comportamentos
divergentes das que encontramos em seus contos, os temas são praticamente os mesmos,
nos quais a violência emerge evidenciando a fragilidade da condição humana e social do
indivíduo.
Em Eles estão aí fora, romance narrado em primeira pessoa, temos acesso ao
cotidiano exaustivo e normatizado da família Àlvares por meio de Rui, um gerente de
banco que se vê às voltas com a possibilidade da perda de seu emprego. Imersas muitas
vezes em um sistema que as domina e subjulga por meio da encenação de papéis
previamente determinados, as personagens do romance, à medida que representam uma
estrutura familiar tradicional, organizada em torno da figura paterna, mostram sua
fragilidade diante desse mesmo sistema que encenam. Essa situação paradoxal é
formalizada, no romance, por meio do narrador protagonista que oscila entre sua
adequação ao mundo social e sua “negação” aos padrões comportamentais da família
pequeno-burguesa,23 representado simbolicamente pela expressão “lá fora” e “aqui
dentro”, respectivamente, conforme veremos.

2.1. Pessoas de papel (e o olhar)

Em “A personagem do romance”, Antonio Candido discute os procedimentos de
construção da personagem considerando, sobretudo, o romance. Para ele,
O enredo existe através das personagens; as personagens vivem no
enredo. Enredo e personagem exprimem, ligados, os intuitos do romance,
a visão da vida que decorre dele, os significados e valores que o animam.
(CANDIDO, 1976, p. 53-54).

Portanto, pensar no enredo de um romance como Eles estão aí fora é pensar,
consequentemente, em Rui (narrador-protagonista) e sua família (Madalena, Rogério e
Andreia), assim como nas demais personagens, com menor representação na obra, mas
inscritas no quadro de relações do protagonista. Nesse sentido, Candido reforça a

23

Aquela que, segundo Chaui, reproduz “os ideiais e valores burgueses para toda a sociedade”. (CHAUI,
1982, p. 117).
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importância da personagem como organizadora do enredo e das ideias de uma obra, na
qual estes três elementos [...] “só existem intimamente ligados, inseparáveis, nos romances
bem realizados”, sendo que os dois primeiros representam a sua matéria, enquanto as
ideias são seu significado. A personagem, segundo o crítico, “[...] representa a
possibilidade de adesão afetiva e intelectual do leitor, pelos mecanismos de identificações,
projeção, transferência, etc.” (CANDIDO, 1976, p. 54).
Piroli, aos poucos, descortina Rui ao leitor, apresentando seus problemas,
questionamentos, inseguranças e incertezas em relação ao futuro. Ao mesmo tempo, a voz
reflexiva de seu narrador sugere a subjugação deste ao casamento e ao cumprimento de
seus papéis familiares, assim como ao trabalho. Essa construção familiar, na qual a
encenação de papéis é fundamental para sua própria existência, não diz respeito apenas ao
narrador, mas também a sua esposa (subjugada também a um casamento burocrático) e aos
filhos do casal, que mantêm uma relação de distanciamento com seus genitores, apesar de
ocuparem o mesmo espaço físico (todos moram no mesmo apartamento). O autor faz com
que o leitor se identifique com suas personagens, uma vez que são perceptíveis, durante a
leitura da obra, características semelhantes às de pessoas reais, sobretudo considerando as
relações distanciadas entre membros da família no mundo atual. Isso porque, segundo
Massaud Moisés, a personagem
Designa, no interior da prosa literária (conto, novela e romance) e do
teatro, os seres fictícios construídos à imagem e semelhança dos seres
humanos: se estes são pessoas reais, aqueles são ‘pessoas’ imaginárias; se
os primeiros habitam o mundo que nos cerca, os outros movem-se no
espaço arquitetado pela fantasia do prosador. (MOISÉS, 2004, p. 348,
grifos nossos).

Para Candido, essa identificação entre leitor e personagem ocorre devido à
verossimilhança, isto é, a aparência de realidade da personagem:
[...] o problema da verossimilhança no romance depende desta
possibilidade de um ser fictício, isto é, algo que, sendo uma criação da
fantasia, comunica a impressão da mais lídima verdade existencial.
Podemos dizer, portanto, que o romance se baseia, antes de mais nada,
num certo tipo de relação entre o ser vivo e o ser fictício, manifestada
através da personagem, que é a concretização dêste. (CANDIDO, 1976,
p. 55).
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Para criar esse sentimento de verdade, é preciso aproximar a percepção que o leitor
tem das personagens da que temos das pessoas na vida real. Nesse sentido, haveria, na
relação entre pessoas reais, um processo de “continuidade” (conhecimentos adquiridos a
partir de nossa percepção física do outro) e de “descontinuidade” (percepção “espiritual”
do outro, que entra em choque com a primeira),24 levando a um conhecimento
fragmentário sobre os seres reais, já que a intimidade de alguém não se revelaria por
completo a outra pessoa, conforme observa Candido (1976, p. 55-56). Nas palavras do
crítico, “[...] a noção a respeito de um ser, elaborada por outro ser, é sempre incompleta,
em relação à percepção física inicial.” (CANDIDO, 1976, p. 56).
Considerando isso, vemos que Piroli constrói seu romance permitindo que os
membros da família de Rui representem esse conhecimento fragmentário que temos em
relação ao outro. No segundo capítulo do livro, "Como outra qualquer", pode-se perceber
que o narrador não tem intimidade com o filho Rogério. Durante o almoço, em que ambos
estão sentados à mesa, há uma passagem em que Rui se pergunta sobre a possibilidade do
filho saber de seu caso extraconjugal. Essa cena (banal e cotidiana) entre pai e filho leva à
reflexão sobre o distanciamento existente entre as personagens, revelando o
desconhecimento entre ambas:
Ele continuou sentado à mesa, me espiando sem que eu visse. Será que
ele sabe de alguma coisa? Engraçado é que nunca conversamos antes.
(PIROLI, 2006, p. 30, grifos nossos).

O uso do verbo “espiar” sugere uma relação paradoxal entre as personagens, visto
que pode aludir à desconfiança existente entre elas, como se pai e filho estivessem
estranhando a intimidade que os cerca, mas que efetivamente não lhes diz respeito, como
ao desejo de conhecimento do outro, revelando a vontade de sair de si e penetrar na
intimidade do outro. Se por um lado os segredos de Rui o levam à desconfiança (afinal,
tem uma amante e pode estar prestes a perder o emprego); por outro, a narrativa marca
uma relação familiar desencontrada, na qual o olhar (e o não olhar) sugerem deslocamentos
de uma previsibilidade nas relações.

24

“A primeira idéia que nos vem, quando refletimos sobre isso, é a de que tal fato ocorre porque não somos
capazes de abranger a personalidade do outro com a mesma unidade com que somos capazes de abranger a
sua configuração externa.” (CANDIDO, 1976, p. 55-56, grifos do autor).
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Em outro trecho do romance, Rui demonstra sua dificuldade de encenar
comportamentos padrões relativos ao papel paterno, dissociando-se, ainda mais, de uma
previsibilidade que, no entanto, é encenada.
Devia me aproximar dele? Como? É o que se espera de um pai? Difícil a
resposta. [...] Nunca nos olhamos diretamente. Ele me vê, abaixa a vista.
Só olho para ele quando estamos distraídos. (PIROLI, 2006, p. 31, grifos
nossos).

Nas passagens citadas é possível ver a incompletude da relação entre pai e filho e
como o conhecimento que um tem do outro é lacunar e fragilizado, desprovido de
intimidade. Rogério não sabe quem é Rui e vice-versa, assim como o pai não sabe
representar o papel paterno; pois se trata disso, da representação de algo que se associa ao
comportamento esperado de um pai (pelo filho). A reflexão de Rui sobre o “verdadeiro”
papel de um pai revela, enfim, uma espécie de inadequação. É interessante refletir também
sobre o olhar de ambos, que está sempre em fuga, pois se olhar nos olhos demanda a
revelação da existência do outro.
Em “Janela da alma, espelho do mundo”, Marilena Chaui parte do pensamento de
Leonardo da Vinci, segundo o qual o olho é a janela do corpo humano, para chegar à
afirmação de que “[...] cremos que as coisas e os outros existem porque os vemos e que os
vemos porque existem” (CHAUI, 1988, p. 32). Assim, a autora esclarece o título dado ao
ensaio, afirmando que:

Porque cremos que a visão se faz em nós pelo fora e, simultaneamente, se
faz de nós para fora, olhar é, ao mesmo tempo, sair de si e trazer o mundo
para dentro de si. Porque estamos certos de que a visão depende de nós e
se origina em nossos olhos, expondo nosso interior ao exterior, falamos
em janelas da alma. (CHAUI, 1988, p. 33).

A partir dessas considerações, podemos pensar e entender o motivo pelo qual as
personagens da família Álvares mal se olham, pois essa ação demanda assumir e
reconhecer a existência do outro. Em outras palavras, quando vemos o outro, passamos a
nos mostrar também, por isso, do mesmo modo que os olhos são as janelas da alma e por
uma janela é possível ver o interior e o exterior, é pelos olhos que vemos, através do outro,
quem realmente somos. Essa escassez do olhar, apresentada em Eles estão aí fora, revela o
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medo de conhecimento do outro. Refletindo sobre o privilégio de olhar, Chaui cita
Aristóteles:

Por natureza, todos os homens desejam conhecer. Prova disso é o prazer
causado pelas sensações, pois mesmo fora de toda utilidade, nos agradam
por si mesmas e, acima de todas, as sensações visuais. Com efeito, não só
para agir, mas ainda quando não nos propomos a nenhuma ação,
preferimos a vista a todo o resto. A causa disto é que a vista é, de todos os
nosso sentidos, aquele que nos faz adquirir mais conhecimentos e o que
nos faz descobrir mais diferenças. (ARISTÓTELES apud CHAUI, 1988,
p. 38).

É o olhar que nos proporciona maior possibilidade de exploração e investigação.
Portanto, é “[...] o sentido que maior prazer nos causa, pois, por natureza, desejamos
conhecer” (CHAUI, 1988, p. 38). Apesar de os membros da família Alvares não se
olharem diretamente, em diversas passagens do romance, as personagens estão explorando
o conhecimento do outro por meio do olhar:

Olho-a a meu lado, juntos, um braço me prende na cama. [...] Levantome, vou ao banheiro, olho as estrelas lá fora. (PIROLI, 2006, p. 25).
– Pensei que estivesse clareando. Você também dormiu, não é?
– Fiquei te olhando o tempo todo.
– Olhando só?
– E bebendo. Mais te olhando. Você sabe dormir. (PIROLI, 2006, p. 27).
Parei num sinal, quase chegando, e olhei intrigado para Madalena.
(PIROLI, 2006, p. 29).
Parei no meio do quarto e fiquei olhando os retratos imensos na parede.
(PIROLI, 2006, p. 34).
Fiquei ali, imbecil. Sem entender direito o que me acontecera. O garçom
me olhava. Pedi a conta. (PIROLI, 2006, p.44).
Neusa ficou me olhando, intrigada, sem compreender. (PIROLI, 2006, p.
46).
Madalena saiu do quarto aparvalhada, sem saber o que fazer. Estava
penteada para trás, os cabelos amarrados com um elástico. O vestido, não
era um vestido, mas algo colante, cor de rosa, com umas flores verdes.
Olhei seu corpo antes de passar pela porta. (PIROLI, 2006, p. 113-114).

32

Nos trechos citados, há vários tipos de olhares: o olhar contemplativo, o intrigado e
o de desejo. O último tipo, por sua vez, é justamente aquele que causa prazer e satisfaz os
sentidos, o que, segundo nos mostra Chaui, Aristóteles prezava (Cf. CHAUI, 1988, p. 38).
Rui não somente olha, mas também percebe que é observado. Ele deixa transparecer o
desejo de conhecer o outro e, por isso, olha os retratos na parede e sua esposa dormindo e
observa os olhares dos outros sobre ele. Seu olhar é, muitas vezes, o de procura pelo outro,
por mais que pareça fugir ao encontro direto, revelando, conforme observa Chaui (a patir
de Platão), “[...] que a verdadeira causa pela qual recebemos a vista e audição é estarmos
destinados ao conhecimento”. (CHAUI, 1988, p. 47). O olhar de Rui revela seu desejo de
se externalizar na tentativa de entender o que realmente está se passando com ele. Silviano
Santiago, em seu ensaio sobre “O narrador pós-moderno”, faz uma análise do narrador dos
contos de Edilberto Coutinho, escritor que, segundo o crítico, trabalha com “[...] o narrador
que olha para se informar” (SANTIAGO, 2002, p. 45). Para o ensaísta, na
contemporaneidade, o narrador muda de posição, passando a se interessar
[...] pelo outro (e não por si) e se afirma pelo olhar que lança ao seu
redor, acompanhando seres, fatos e incidentes (e não por um olhar
introspectivo que cata experiências vividas no passado). (SANTIAGO,
2002, p. 49-50, grifos do autor).

Dessa forma, o narrador pós-moderno pode ser considerado uma espécie de
“repórter” observador, que prefere não narrar sua experiência de vida e cede lugar para o
outro, tornando-se um “observador atento da experiência alheia” (SANTIAGO, 2002, p.
51). De acordo com Santiago,
A maioria dos contos de Edilberto se recobrem e se enriquecem pelo
enigma que cerca a compreensão do olhar humano na civilização
moderna. Por que se olha? Para que se olha? Razão e finalidade do olhar
lançado ao outro não se dão à primeira vista, porque se trata de um
diálogo-em-literatura (isto é, expresso em palavra) que, paradoxalmente,
fica aquém ou além das palavras. A ficção existe para falar da
incomunicabilidade de experiências: a experiência do narrador e a do
personagem. A incomunicabilidade, no entanto, se recobre pelo tecido de
uma relação, relação esta que se define pelo olhar. Uma ponte, feita de
palavras, envolve a experiência muda do olhar e torna possível a
narrativa. (SANTIAGO, 2002, p. 52).

A incomunicabilidade descrita acima por Santiago, identificada na configuração do
que ele entende por “narrador pós-moderno”, pode ser percebida no romance de Piroli
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também pela questão do olhar, visto que é por meio dele que o narrador tenta estabelecer a
comunicação com as demais personagens, considerando a ineficácia da palavra e da
contradição entre seu querer-dizer e o dito. Dessa forma, o olhar torna-se, em Eles estão aí
fora, um modo de comunicação que evidencia o outro. Rui é um “narrador que olha”
(SANTIAGO, 2002, p. 52).
A partir das considerações feitas, é necessário pontuar que este olhar/não olhar
compõe um aspecto de sua densidade como personagem. As personagens são, conforme o
grau de importância e densidade que adquirem no enredo, mais complexas, devido
justamente à sua profundidade psicológica. A esse respeito, Candido apresenta, de modo
bastante didático e retomando as explicações de Forster,25 dois tipos de personagens: as de
“natureza” e as de “costumes”, sendo que em relação ao primeiro tipo “é preciso ser capaz
de mergulhar nos recessos do coração humano” enquanto que as outras são apresentadas
“por meio de traços distintivos, fortemente escolhidos e marcados” (CANDIDO, 1976, p.
61), convergindo as duas em tipos de romances e romancistas distintos:
[...] o romancista “de costumes” vê o homem pelo seu comportamento em
sociedade, pelo tecido das suas relações e pela visão normal que temos do
próximo. Já o romancista de “natureza” o vê à luz da sua existência
profunda, que não se patenteia à observação corrente, nem se explica pelo
mecanismo das relações. (CANDIDO, 1976, p. 62).

Partindo dessa definição, entendemos que, em Eles estão aí fora, Piroli cria
“personagens de natureza”, levando o leitor a fazer uma análise mais profunda sobre o
comportamento assumido por elas, tanto no âmbito social como no familiar. Isso está
ligado também à consciência e aos pensamentos do narrador que filtra, a partir de seu
olhar, a representação da família no romance.
Em Foco narrativo e fluxo de consciência, Carvalho discute sobre a multiplicidade
e a variação dos pontos de vista dentro de uma mesma obra. No caso de um narrador
protagonista, centrado, portanto, em uma primeira pessoa, o crítico pontua que sua visão

25

Segundo Forster, “[...] em sua forma mais pura [as personagens planas] são construídas ao redor de uma
única ideia ou qualidade: quando há mais de um fator, atingimos a curva em direção às redondas. A
personagem realmente plana pode ser expressa por uma só frase” (FORSTER, 1998, p. 66), ao contrário das
redondas. Para ele, “[...] uma grande vantagem das personagens planas é serem reconhecidas com facilidade
sempre que aparecem” (FORSTER, 1998, p. 67). “O teste para uma personagem redonda está nela ser capaz
de surpreender de modo convincente. Se ela nunca surpreende, é plana.” (FORSTER, 1998, p. 75).

34

[...] não é periférica: é central. Tem, entretanto, a desvantagem de ser
fixa. O narrador-protagonista é um personagem que, por definição, é
atuante, não podendo ser, ao mesmo tempo, espectador, crítico ou
colecionador de opiniões alheias. (CARVALHO, 2012, p. 11)

A narração em primeira pessoa é, segundo Komroff, uma “fingida autobiografia”
(CARVALHO, 2012, p. 17). “Fingida” por ser um ponto de vista subjetivo, no qual o
narrador, o eu narrante, apresenta uma visão encenada/construída de si mesmo. Nesse
sentido, o leitor do romance de Piroli tem à sua disposição apenas um ponto de vista
internalizado, subjetivo e “fingido”: o de Rui, uma vez que
O narrador não tem acesso aos pensamentos dos outros personagens; o
protagonista que narra não pode fazer de si próprio uma adequada
apreciação (que seria importante, dado o seu relevo na história)...
(CARVALHO, 2012, p. 18).

Devido à sua limitação, pela condição de narrador-personagem, Rui tenta desvendar
os pensamentos dos coadjuvantes e, mais uma vez, é o olhar o índice dessa desconfiança
sobre o outro:
– Sei que é besteira. Seu emprego é seguro. O banco precisa de você. Mas
me responde: o que você faria? Não te vejo fazendo outra coisa.
– Nem vai ver.
– Já pensou nisso?
– Nem pensar. Não entendo por que você está pensando nisso.
– É bobagem. Mas me passou pela cabeça. Te vejo sempre como gerente
de banco. Bobagem – reconheceu.
Parei num sinal, quase chegando, e olhei intrigado para Madalena. Como
se fosse outra pessoa que estivesse falando. Teria eu sonhado em voz
alta? (PIROLI, 2006, p. 29).

Em outra passagem, durante seu encontro com Ferreira, um colega com quem havia
trabalhado no banco, Rui também deixa transparecer sua desconfiança em relação ao
entendimento do outro:
– Tenho ouvido notícias de demissão, fechamento de agências. A do
Padre Eustáquio, por exemplo – disse em dado momento. – Você corre
algum risco?
– Claro que não – reagi estupidamente.
– Esqueci do dr. Jurandyr. Como ele está? Afobado, como sempre. É um
homem a mil. Ainda está saindo com a Lourdinha? Deve estar. O dr.
Jurandyr. Você deve estar por fora das demissões, lógico.
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Ferreira calou-se, me olhando de forma estranha, como se eu fosse ligado
ao dr. Jurandyr. Consertou o relógio de pulso várias vezes. (PIROLI,
2006, p. 56, grifos nossos).

A constante tentativa de Rui de desvendar os pensamentos das outras personagens
também pode ser vista no momento em que está diante de Rogério. Por não se olharem
diretamente, essa tarefa de “adivinhação” fica ainda mais árdua para Rui:
Hoje, na hora do almoço, Rogério me seguiu o tempo todo
sorrateiramente com os olhos. [...] É sempre assim. Mas agora, não. Está
esperando uma oportunidade. Por que não fala? Pode ser algo a meu
respeito que ele viu ou ficou sabendo? Ou é outra coisa, algo entalado na
sua garganta? (PIROLI, 2006, p. 30-31).

Nesse trecho está expresso, mais uma vez, o distanciamento entre pai e filho, uma
vez que Rogério precisa esperar uma oportunidade para falar algo importante com Rui.
Talvez a asfixia que Rui sente é também compartilhada por Rogério, e o pai percebe isso
ao se perguntar se é “algo entalado na sua garganta”. É como se o filho não tivesse voz
ativa e liberdade de expressão dentro de casa, junto à família. O narrador nos conta que ele
já “não é mais um menino. Vai fazer dezesseis anos. Ou dezessete? Acho que é dezesseis.”
(PIROLI, 2006, p. 31). Por não saber, com certeza, a idade de seu próprio filho, fica
explícito o afastamento e o desinteresse que ele sente em relação à vida particular de
Rogério, que se encontra em plena adolescência, fase cheia de questionamentos e
rebeldias:
Rogério tornou-se um rapagão. Qual seria o problema? Recriminei-me de
não vê-lo crescer, não seguir o seu curso, quase nenhuma conversa. “Oi,
pai”. “Oi, filho.” Só isso. Às vezes um pouco mais, mas nada pessoal,
que revelasse meu interesse. (PIROLI, 2006, p. 33, grifos nossos.).

Apesar de seu desinteresse ser consciente e se mostrar arrependido por não ter
participado do desenvolvimento do filho, Rui não faz nada para mudar a situação. Sua
inércia entra em cena, deixando a ação e agitação apenas para seus pensamentos.
O advérbio “sorrateiramente”, do trecho anterior a esse, é um indicativo de que Rui
se sente vigiado, espreitado dentro de sua própria casa. Preocupado com o envolvimento de
Andréa com Bruno, um investigador que colhia informações a respeito da morte de uma
amiga dela, Rui declara:
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Ele veio em casa, tudo bem, estava fazendo levantamento, colhendo
dados. Tratamos ele bem. Madalena até serviu-lhe café com torradas.
Preciso falar-lhe. Não sei como. Na primeira oportunidade. Ele está
pensando o quê? Quando se referiu ao meu emprego, notei logo que
estava por dentro. Por dentro de tudo. Sabia de alguma coisa. Senti. É
isso. Percebi pela sua cara, pelos olhos principalmente, que ele conhece o
banco. (PIROLI, 2006, p. 75, grifos nossos).

O narrador-protagonista faz uso de palavras de sentido dúbio, na tentativa de se
mostrar como uma vítima, que está sendo observada por todas as personagens ao seu redor.
Essa fixação no olhar como forma de conhecimento/reconhecimento do outro parece
apontar, por um lado, uma espécie de tentativa de tornar próximo o que está distante, como
se o olhar revelasse este distanciamento e paradoxalmente o desejo de distanciar-se; por
outro lado, indica o modo como o narrador se sente “vigiado”, expressando, em vários
trechos do romance, sintomas da depressão que o acomete.
No segundo capítulo do romance, Rogério passa pelo banco para conversar com o
pai depois do expediente. O garoto espera do lado de fora da agência. Durante a conversa,
Rogério, hesitante, pede ao pai um empréstimo de mil reais para seu amigo Fernando.
Assustado com a quantia, Rui interroga o motivo do pedido. O filho confessa ser para um
aborto, já que teria engravidado uma colega.
"Aborto", pensei, horrorizado. E tive a intolerável certeza de tudo. Disse
a palavra. Rogério ouviu-a. A história se repetia também com ele. A
mesma história. Livrei-me de imagens que julgava soterradas. (PIROLI,
2006, p. 38, grifos meus).

O romance põe em cena o dilema de um jovem que, diante de uma gravidez não
prevista, opta pelo aborto, na tentativa de consertar seu "erro". No dia seguinte, depois de
conseguir 500 reais para ajudar o filho, Rui tem diante de si um rapaz esquecido e
despreocupado.
Não distinguia o meu filho que esteve ontem no banco do Rogério atual.
Consegui a metade, pensei com ironia. Sou um palhaço. Estava
preocupado à toa. Passara a noite acordado inutilmente, inquieto, com
pesadelo. Sentia-me estúpido. Está tudo resolvido. Como? Parecia tão
real o Rogério que esteve ontem no banco atrás de mim, seu pai. Não
passo de um paizão, como ele diz. É, serve de lição. Mais uma. (PIROLI,
2006, p. 53, grifos nossos).
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A frieza com que Rogério trata o assunto denota, mais uma vez, o quanto pai e filho
são parecidos psicologicamente; ambos têm a mesma personalidade instável. Rogério
assume um comportamento diante da sociedade, mais uma vez, diferente do que é esperado
de cada indivíduo. Diante disso, é possível traçar semelhanças entre pai e filho, que têm
experiências parecidas e apresentam um comportamento diferente frente às questões
sociais. O trecho grifado representa a praticidade da comunicação de Rui, que por meio de
frases curtas, coloca rapidamente um ponto final na situação. O mesmo pragmatismo visto
na linguagem do protagonista é refletido na forma como pai e filho tomam o problema como
resolvido.
O comportamento passivo de Rui diante da situação é mostrado pelo próprio
narrador ao chegar à conclusão de que "estava preocupado à toa". O título do segundo
capítulo do romance é, conforme dissemos, "Como outra qualquer". Pai e filho, apesar de
diferentes, tratam a situação como ordinária. Um assunto complexo como o aborto é
tratado, por membros de uma família comum (para os padrões sociais), como um problema
trivial, que se resolve da noite para o dia por intermédio do dinheiro. Um problema que não
exige nem uma noite mal dormida: "Estávamos aparentemente entusiasmados com o lugar,
como se nada estivesse em jogo, como se não fosse uma situação embaraçosa, delicada"
(PIROLI, 2006, p. 40).

2.2. A família Álvares e a encenação de papéis

Em seu artigo “Como vai a família? As reconfigurações da instituição familiar no
imaginário do romance brasileiro contemporâneo”, Anderson da Mata propõe a
investigação da maneira como nossa prosa recente “tem investido na tematização da
família”. Utilizando-se de uma pergunta retórica, “como vai a família?”, o pesquisador
afirma que
Espera-se que a resposta seja sempre positiva, pois as crises familiares
dificilmente serão discutidas em público. Assim, resguardadas sob o
manto do segredo, as famílias são matéria de literatura de fundamental
importância desde o surgimento do romance, no século XVIII. (MATA,
2012 p. 77).
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Apesar de cada família ter suas regras internas e seus segredos, configurando-se
assim como uma instituição privada, é a partir do núcleo familiar que as relações sociais se
tornam possíveis. Este núcleo “ganha força à medida que a burguesia se distancia dos
pobres e miseráveis, fechando-se em seus núcleos familiares, ao longo do século XVIII”
(MATA, 2012, p. 78). Para chegar ao exame da família no romance atual, o pesquisador
observa o casamento, fruto das relações sociais e considerado como um contrato, em dois
romances do século XIX, Iracema, de José de Alencar, e O cortiço, de Aluísio de
Azevedo, evidenciando que,
De mediação pacificadora porém fundada no amor genuíno, na literatura
indianista de Alencar, o casamento se transforma em mera convenção
social na literatura finissecular, seja nessa obra de Azevedo, seja nos
primeiros, e principalmente, nos romances finais de Machado de Assis,
por exemplo. (MATA, 2012, p. 79).

Matta esclarece que a convencionalização do casamento levou a instituição familiar
a “sofrer abalos ao longo do século XX”, alterando sua estrutura, ainda, pela “retomada da
individualidade”. A esse respeito, ele afirma:
Na relação do indivíduo com o espaço individual no qual ele circula e a
partir do qual ele elabora suas relações individuais com o mundo,
privadas ou não, há um processo de intensificação da privacidade que,
aliado às transformações sociais ligadas principalmente à educação
pública, aos poucos vai problematizando a própria ideia de uma unidade
familiar. Nesse sentido a família passa a ser mais um ajuntamento
provisório de indivíduos com interesses comuns, que propriamente um
bloco fechado, do qual o sobrenome (ou nome de família) representaria o
conjunto. (MATA, 2012, p. 79).

Essa individualização do espaço familiar (que leva à quebra da noção de bloco
fechado na consituição da família) é bem marcada no romance de Piroli, que, apesar de não
ser examinado por Anderson da Mata, revela apontamentos importantes à pergunta “como
vai a família?”, mote do artigo citado. A casa de Rui é um ambiente particular que abriga
indivíduos que se privam da companhia um do outro ao se enclausurarem entre as paredes
dos quartos, visto que as portas estão sempre cerradas (fechadas ao contato com o outro).
Para explicar essa dualidade entre a família e os indivíduos, Mata cita o romance A crônica
da casa assassinada, de 1956, peça-chave, segundo ele, para a compreensão de família na
narrativa contemporânea:
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O romance de Cardoso apresenta olhares sobre os diversos eventos (e às
vezes sobre os mesmos repetidas vezes) que dificilmente se encontram,
pois as experiências individualizadas decorrentes da conquista da
privacidade, mesmo em um espaço controlado como o da casa,
transforma o grupo de habitantes daquele espaço em um ajuntamento
dissonante de sujeitos. Essa dissonância, contudo, só existe porque está
em tensão com o projeto unificador e homogeneizador que se encontra
por detrás da própria ideia de <uma família> sob <um mesmo teto>.

(MATA, 2012, p. 79).

Assemelhando-se quanto ao encerramento familiar promovido em A crônica da
casa assassinada; Eles estão aí fora revela, por meio de uma arquitetura narrativa diversa
da do romance de Cardoso, o mesmo ajuntamento familiar individualizado, no qual seus
membros estão isolados uns dos outros, fechados em seus quartos, mundos e segredos,
tendo como ponto de contato a figura do pai que, ao contrário do esperado na constituição
tradicional de família, não dirige (moralmente) seus membros, mas se encontra regido por
forças sociais que não pode controlar. Rui sente-se tomado pelo cumprimento de deveres e
pela expectativa social dos membros de sua família que o reconhecem como provedor,
conforme veremos, assim como o de outros. Em conversa com Walter, um colega de
trabalho, Rui é cobrado por uma imagem social, atrelada esta a necessidade da exibição de
um bem de consumo, o carro:
– Ninguém usa mais uma Brasília. Você precisa comprar outro. Ainda
mais um gerente de banco. Não te falaram?
“Igual em casa”, pensei. Igual aos outros, todo mundo. Carro é qualquer
um. Me levava a todos os lugares. Estava bem conservado. Raramente ia
na oficina.
– É um veículo psicológico.
– Você tem cada uma.
– Psicológico, sim. Me esperam ver noutro carro, então chego numa
Brasília. Pensam que eu tenho um do ano, em casa. Ficam na dúvida. É
ou não é? (PIROLI, 2006, p. 94).

A frase “igual em casa” denuncia que o protagonista sofre pressão também por
parte da família para se adequar ao que a sociedade de consumo considera aceitável:
“Minha Brasília estava enxuta. Fora lavada e lustrada. Parecia nova.” (PIROLI, 2006, p.
14). Todo mundo espera algo dele e esta espera, normalmente, está associada a um padrão
econômico. E pelo que se pode perceber no trecho acima, ele está lutando contra a opinião
de todos que pensam de modo igual ao amigo. É interessante percebermos que a solução
encontrada pela personagem para lidar com o desapontamento do outro (saída de cunho
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psicológico, conforme observa) revela, ainda, a projeção social a partir da posse material,
uma vez que a dúvida estaria associada à existência de um carro do ano em casa.
Considerando o individualismo de cada membro da família, podemos perceber que
há mesmo uma prática de isolamento social assumida pelas personagens de Eles estão aí
fora que se dá, também, no não olhar como negação do processo de alteridade e de
conhecimento de si mesmo. Rui, Madalena, Rogério e Andréa sofrem os “desencontros de
uma companhia que nunca se consolida” (MATA, 2012, p. 80). O quarto é, para as
personagens, como um refúgio. Apenas Rui passa parte de seu tempo fora desse âmbito,
podendo ser visto no espaço da sala de televisão e da cozinha, além dos externos a casa.
Rogério fecha a porta do quarto para ouvir o seu som. No último volume.
Vizinhos reclamaram, principalmente um casal de velhos. Falei com ele
para tocar mais baixo, só para ele. “Não tem graça”, foi a resposta. “Os
outros podem não gostar”, observei. Ele abaixou o som, mas logo em
seguida poderia escutá-lo na garagem do prédio. [...] Parei no meio do
quarto e fiquei olhando os retratos imensos na parede. [...] Uma gaveta da
escrivaninha estava fechada a chave, que Rogério leva no bolso. [...] Só
agora que vi que ele não é mais um menino. Um homem? Devo admiti-lo.
De boné e calça jeans. Deixo o seu quarto. (PIROLI, 2006, p. 33-34,
grifos nossos).
Rogério leva sua sacola. A turma o espera. A galera, como ele diz. Todos
usam boné. O abominável boné. Encontra-se sempre com o pessoal. Aula
de musculação. Nem sei onde fica. Todos os dias tem o conjunto, sua
guitarra. Precisa ensaiar, ensaiar, ensaiar. E o estudo? Sei que tem
passado de ano, raspando, notas baixas. Quase não temos conversado.
(PIROLI, 2006, p. 32, grifos nossos).
Ouvi uma porta se fechando. Andréa vai fazer dezoito anos. Não a vejo
como criança há muito tempo. [...] Não sei por que se produz ao sair. O
tal desfile. Até cílio postiço. No colégio é diferente. Sempre de tênis,
camisa de meia e calça comprida, cabelo preso atrás. Devia andar assim.
E não devia ter conhecido aquele investigador. Bruno. Não gosto da
aproximação com ele. (PIROLI, 2006, p. 74-75, grifos nossos).

É na privacidade de seu quarto que Rogério guarda seus segredos e pode ouvir sua
música no volume pretendido, pois está em um espaço que é só seu (e que é reconhecido
pelos membros da família como individual). Ao adentrar o quarto do filho, Rui inicia um
processo de análise e reflexão, na tentativa de compreender, via os objetos, a vida íntima
de Rogério. Os objetos do quarto e os posters na parede parecem dar, ao protagonista, uma
espécie de conhecimento sobre o filho (é uma forma de olhar o filho sem olhá-lo de fato).
Apesar de Rui não passar pelo quarto da filha, vemos que ele também a analisa ao observar

41

suas roupas e as mudanças em seu corpo. Nos trechos citados acima, a ideia de fechamento
se ressalta, seja por meio das portas que limitam os espaços privados (quartos) e familiares
(sala e cozinha) ou das gavetas que escondem segredos, seja pela não abertura do pai para
os filhos e vice-versa.
A família, no romance de Piroli, perde, assim, sua unidade para se tornar um
conjunto de sujeitos (com papéis sociais a cumprir) com um prazo de validade previamente
estabelecido (visto que os filhos se tornarão pais num moto-pérpetuo). O nome da
personagem, assim (Rui), não diz respeito apenas à própria ruína, mas a de toda a família,
que tem no protagonista uma espécie de centro catalisador. Nesse sentido, a ruína
evidencia uma crise no modelo familiar tradicional, que se concentra na figura do pai como
elemento organizador e apresenta uma figura materna, como veremos, domesticada.
Em Nova História das Mulheres no Brasil, obra organizada pelas historiadoras
Carla Pinsky e Joana Pedro e composta por 21 capítulos destinados a discutir “as
representações do feminino” no “mundo do trabalho, na organização familiar, nas leis e
nas políticas de Estado” (PINSKY; PEDRO, 2012, p. 11), compreendemos melhor como se
estrutura a família do bancário Rui, bem como o papel exercido por Madalena dentro do
núcleo familiar. No capítulo destinado a discutir os modelos rígidos de representação do
feminino e da família, Pinsky comenta que
O modelo de família propalado desde o início do século [XIX] ganhara
bastante espaço em corações e mentes e agora a grande referência:
nuclear, com uma nítida divisão de papéis femininos e masculinos (aos
homens, a responsabilidade de prover o lar; às mulheres, as funções
exclusivas de esposa, mãe e dona de casa) e baseada na dupla moral, que
permite aos homens se esbaldar em aventuras sexuais ao mesmo tempo
que cobra a monogamia das esposas e a “pureza sexual” das solteiras.
(PINSKY, 2012, p. 480, grifos da autora).

Apesar de o modelo ao qual a pesquisadora se refere datar do século XIX, há traços
marcantes dessa ótica patriarcal no século XX e não seria exagero confirmar a presença de
resquícios significativos da divisão de papéis ainda neste, época da publicação do romance
de Piroli examinado. Isso porque a família piroliana se constrói dentro desses padrões
rígidos e estigmatizados, no qual Rui é (e se vê como) o provedor de todos os membros.
Segundo o próprio narrador, Madalena só pensa “[...] nos seus cremes, na casa
arrumada, na ginástica, nas reuniões, na escola” (PIROLI, 2006, p. 78). O universo da
esposa estaria, assim, ligado a um padrão feminino claro, que se remete ao mundo da casa
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e da escola, como extensão da casa. A ginástica ocupa, aqui, um espaço significativo, pois
se associa a uma espécie de adequação feminina a padrões estéticos relacionados ao desejo
masculino. Rui, ao observar Madalena com seu novo corte de cabelo, comenta que a achou
“[...] bem com aquele cabelo curto, conservada para seus trinta e oito anos e dois filhos”
(PIROLI, 2006, p. 21). Em outro momento, enquanto ela toma banho no banheiro do
motel, ele admite: “Procurava vê-la debaixo do jato d’água, se ensaboando, os seios mais
ou menos caídos. Apesar de se cuidar, de fazer ginástica. A ginástica melhorou a sua
celulite e quase não tinha barriga. Mas as estrias estavam lá." (PIROLI, 2006, p. 22).
No romance de Piroli não é difícil perceber que até os espaços físicos frequentados
por Rui diferem dos de Madalena em um grau significativo. Enquanto ela vive mais
reclusa (casa)26 e frequentando ambientes que sugerem sua função materna (escola), Rui
circula por bares, escritórios e pela agência bancária na qual trabalha, ambiente em que se
destacam figuras masculinas. Essa oposição espacial deriva de um antagonismo maior, no
qual a figura masculina exerce o poder público, e a feminina, relativo domínio sobre o
território doméstico. Isso porque, segundo a história dos gêneros,
Homem e mulher eram vistos como seres opostos, com palcos de atuação
bem delimitados. O horizonte feminino não deveria ir além do mundo
doméstico, o masculino estendia-se aos espaços públicos, ao mercado de
trabalho, à política institucional. Embora considerados imprescindíveis, o
certo é que a papéis femininos e masculinos eram atribuídos valores
desiguais, levando o homem a ter mais poder. (PINSKY, 2012, p. 487).

Assim, o “palco de atuação” de Madalena era, além da casa, a sala de aula, lugar
mais propício à extensão de sua função materna. Em uma conversa com um colega com
quem trabalhou em outra agência bancária, este pergunta sobre Madalena:
_ Madalena vai bem? Desculpe eu não ter perguntado antes. Essa pressa
louca.
_ A mesma de sempre – respondi.
_ Continua dando aula?
_ Um sacerdócio, segundo ela. Ganha uma mixaria. (PIROLI, 2006, p.
57, grifos meus).
Ele quase me olhou. Ah, e o banco? Era só pegar o dinheiro, e pronto.
Pouco importava a minha situação. Que eu me fornique. Como se eu
26

Essa configuração da mulher como responsável pelo gerenciamento do território doméstico é expressa pelo
narrador com certa admiração: “Quando cheguei para almoçar, vi logo a corbeille numa jarra em cima da
televisão. A casa estava toda arrumada, limpa, as cortinas lavadas, os móveis lustrados.” (PIROLI, 2006, p.
13).
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tivesse um grande emprego e ele fosse eterno. Nunca perguntou de onde
vem o dinheiro. Nem ele. Nem Andréa. Ninguém quer saber. O colégio,
os cadernos, o uniforme. É tanto. Sou uma máquina de pagar as despesas.
Religiosamente. Um dia antes do vencimento. Madalena também deixou
de saber como se pagam as despesas da casa. É cada um para si. As
despesas? É com o Rui. Sempre foi. (PIROLI, 2006, p. 44).

Apesar de ganhar pouco, Madalena encara o magistério como um sacerdócio
(segundo a ótica masculina) e este era, de acordo com Pinsky, vinculado à ideia de missão
feminina (Cf. PINSKY, 2012, p. 509). A escola era, portanto, um lugar que, de certa
forma, moldava a mulher a um papel reservado a ela, segundo a lógica patriarcal. Rui
também declara, sutilmente, o desprezo que sente em relação ao trabalho de sua esposa.
Em sua visão, Madalena vive para a família e ganha muito pouco: “Ganha quinhentos reais
na escola” (PIROLI, 2006, p. 25), “É um emprego vagabundo, mas é o seu emprego,
importante” (PIROLI, 2006, p. 78), deixando claro que quem realmente sustenta a casa é
ele, o marido. Considerando essa lógica antagônica, há um certo descaso por parte dos
filhos e da esposa, uma vez que todos entendem que a função de provedor é mesmo
reservada ao chefe da família.27
Em “Persona e Sujeito Ficcional”, ao desenvolver suas reflexões sobre o
memorialismo presente em nossa literatura, Luiz Costa Lima questiona por que se tem
confundido tanto o termo “autor” com o nome próprio do “produtor de obras” (CF.
COSTA LIMA, 1991, p. 42). Para esclarecer isso, Costa Lima discute o significado do
termo pessoa, postulando que
[...] ao mesmo tempo que o homem tem de se instrumentalizar para fora,
precisa criar, dentro de si, uma carapaça simbólica; constituir sobre o
indivíduo que é, biologicamente, a persona, a partir da qual estabelecerá
as relações sociais. A persona não nasce do útero senão que da sociedade.
Ao tornar-me persona, assumo a máscara que me protegerá de minha
fragilidade biológica. Se nossa imaturidade biológica não nos entrega
prontos para a vida da espécie, então a convivência social será direta e
imediatamente marcada pela constituição variável da persona. Sem esta,
aquela se torna impensável (COSTA LIMA, 1991, p. 43).

De modo diferente das outras espécies, que nascem prontas para a vida, o homem
não nasce geneticamente preparado para a vida em comunidade. Ele é, como Costa Lima

27

“Não poderia mesmo falar com Madalena sobre a situação do banco. Ela tem impressão de que meu
emprego é eterno.” (PIROLI, 2006, p. 25).
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afirma, imaturo biologicamente. Assim sendo, faz uso de ferramentas externas na tentativa
de se instrumentalizar para fora, para se relacionar socialmente. Entretanto, não é somente
esse o esforço a ser feito. Para sobreviver ele também deve munir-se interiormente, criando
sua persona.
Tal perpectiva nos ajuda a entender como se constróem as personagens de Piroli em
Eles estão aí fora, visto que Rui usa máscaras que o protegem de sua “fragilidade
biológica”, como a que usa no banco, ao cumprir sua função de gerente, ou como a que
utiliza em casa, exercendo seu papel de pai e marido, por exemplo. Sobre a última, a
personagem tenta se convencer de que seu casamento é bem sucedido. Assim, expressando
o tema da violência nas relações sociais, Piroli desvela a natureza social e convencional do
indivíduo, violentado pelo sistema e pelas obrigações diárias quanto à realização
profissional, pessoal e amorosa.
No primeiro capítulo do romance, Rui leva Madalena para comemorar seus vinte
anos de casados em um quarto de motel.
Entrei debaixo do lençol. Beijei-a rapidamente. E fiz o que tinha de fazer.
Foi um pouco menos depressa dessa vez. Terminei. E, como sempre
acontece, Madalena experimentou apenas dor no princípio. Nunca sentiu
nada. Cumpria sua obrigação. Sabia que ela se esforçava. Queria sentir,
mas não sentia. E de certa forma isto era normal... (PIROLI, 2006, p. 23,
grifos nossos).

Neste trecho é possível ver que ambas as personagens se esforçam para manter
obrigações matrimoniais, revelando o casamento como um contrato, no qual cada um deve
desempenhar um papel já previsto. São sintomáticos, nesse sentido, os termos grifados
acima, denotando um ritual que precisa ser seguido, mesmo que mecanicamente (e rápido).
Madalena e Rui cumprem seus papéis matrimoniais relativos ao sexo, acreditando-os
naturais ou fazendo-os naturais.
Segundo a concepçao de Rui, ele e Madalena seriam sortudos por ainda estarem
juntos. Para mostrar os antagonismos do narrador-personagem, pressionado pelo
casamento sem amor e pela necessidade de continuidade dele, Rui pratica a “autosabotagem”, na tentativa de convencer-se de que se encontra em uma boa situação.
Olho-a a meu lado, juntos, um braço me prende na cama. Sim, é uma boa
mulher. Madalena. Não me queixo. Seria o último homem se tivesse
alguma reclamação. Temos até sorte. Um pouco de sorte. Vinte anos um
ao lado do outro, como unha e carne. Encravados?
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Pelo que a gente fica sabendo, a coisa está preta. Separações, desquites,
divórcios. [...] Sim, tivemos sorte. Tivemos, sim.
Estamos aqui, comemorando vinte anos de casados, dois filhos,
apartamento pago, carro pago, tudo bem. Não poderia mesmo falar com
Madalena sobre a situação no banco. Ela tem a impressão de que meu
emprego é eterno. (PIROLI, 2006, p. 26, grifos nossos).

Vemos que Rui vai moldando seu discurso, na tentativa de anunciar seu papel
adotado, em meio à encenação. No trecho acima há várias expressões que denunciam que o
bancário tenta convencer a si mesmo de que seu casamento é bem sucedido: “Temos até
sorte”, “Um pouco de sorte”, “como carne e unha”. No entanto, em meio a junçao entre
“carne e unha” surge um reflexivo Rui, “encravada”, denunciando a situação estática e
desconfortável do seu casamento. Outro aspecto notado no trecho é o fato de a família
possuir bens materiais e não ter dívidas. Isso é, para o narrador, não apenas uma
confirmação de que ele está em uma situação melhor que a grande maioria que passou por
divórcio, mas sobretudo que há realização socio-econômica segundo padrões familiares
pequeno-burgueses: casamento duradouro, filhos, casa e carro. Um receituário que revela
sua inserção e adequação a um sistema social e econômico capitalista.
Em Inventário do irremediável: navegante de águas turvas, analisando alguns
contos de Caio Fernando Abreu, Valéria de Freitas Pereira observa que a metáfora
“máscaras” presente no livro Inventário do irremediável do escritor gaúcho, “as pessoas,
máscaras dependuradas em corpos”, nos “permite interpretar as relações sociais como
carentes de sinceridade, como se os corpos sustentassem fraudes, e não rostos verdadeiros”
(PEREIRA, 2008, p. 31). Ela explica que no primeiro parágrafo do conto homônimo,28 o
narrador escolhe palavras que, se analisadas atentamente, denunciam todo o sentimento por
trás do texto e isso, em sua visão, “[...] se torna bastante significativo quando relacionado a
um contexto marcado por exigências quanto a padrões de comportamentos sociais, em que
só é aceito aquele que cumpre o papel determinado pelo conservadorismo” (PEREIRA,
2008, p. 32). A observação de Pereira acima, relativa à obra de um escritor marginal,
ajuda-nos a entender como essa padronização de comportamentos inscrita em uma ótica
tradicional alija os desejos pessoais do indivíduo. Há uma passagem do livro de Piroli,
28

Segundo Pereira, “no primeiro parágrafo do conto, o narrador-personagem faz uma espécie de síntese do
que vai narrar: ‘Foi de repente que o cigarro queimou os cabelos dele. Levantamos os olhos, nos encaramos
tensos, quase em ódio, quase em amor – naquela repressão à beira de alguma coisa que poderia levar a
qualquer gesto, mesmo ao homicídio. Mas sorrimos, e foi depois que tudo quebrou. Jamais voltamos à
entrega mesma de antes e à ausência de solicitações e à aceitação sem barreiras.’” (PEREIRA, 2008, p. 3132).
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quando Rui e Madalena estão se preparando para sair do motel, na qual se pode perceber
que o casal é vitimizado pelo clichê da relação sexual, encenando aquilo que pode ser
identificado como naturalização de ações culturais e evidente mostra de um padrão
conservador alienante:
_ Foi bom? – disse ela antes de sair.
_ Como se fosse a primeira vez.
_ Acha mesmo?
_ Claro.
_ Fico feliz.
Voltamos para casa. Madalena cumpria mais uma etapa de sua vida.
Parecia satisfeita. (PIROLI, 2006, p. 28).

Nesse trecho fica claro que não somente Rui cumpre sua função como marido,
como Madalena também se esforça para exercer o que lhe foi imposto pelos moldes da
família tradicional: dar prazer ao chefe da família. Rui tem plena consciência disso, ao
afirmar que ela “cumpria mais uma etapa de sua vida.” O simples fato de ela perguntar se
“foi bom” denota que a relação sexual deveria agradá-lo, isso porque, conforme lembra
Pierre Bourdieu, o gozo masculino é “gozo do gozo feminino, do poder de fazer gozar”
(BOURDIEU, 2002, p. 30). Segundo o sociólogo,
Uma comprovação exemplar do poder masculino de fazer com que a
interação entre os sexos se dê de acordo com a visão dos homens, que
esperam do orgasmo feminino uma prova de sua virilidade e do gozo
garantido por essa forma suprema de submissão. (BOURDIEU, 2002, p.
30).

A felicidade da esposa, mesmo que fingida porque encenada, deriva da satisfação
sexual dada ao marido. A resposta, fingida e encenada, revela uma espécie de contrato
maior, no qual marido e mulher cumprem o receituário protocolar que dá continuidade ao
casamento “feliz”, no qual não há mais amor (se um dia houve), mas apenas a convivência
de vinte anos.
Fiz vários rascunhos do cartão no banco. Pensava nele desde que desci
para a cidade. Ou antes. Mas foi no banco. Falei em amor. Risquei a
palavra. Soara falsa. Vinte anos do nosso casamento. A palavra “amor”
estava em todos os rascunhos. Mas, com o tempo, não era verdade. Aliás,
nunca foi uma verdade completa. Nem no princípio. (PIROLI, 2006, p.
12, grifos nossos).
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Se o trecho anterior deixa alguma dúvida sobre o fingimento da cena, este evidencia
a cisão entre a relação sexual do casal (como parte do cerimonial da comemoração dos
vinte anos de casados) e o pensamento de Rui, pois, aqui, a personagem assume o que é
realmente seu casamento, um casamento sem amor desde o início, funcionando apenas
como um elemento da composição social do indivíduo, entregue às convenções.
Costa Lima pontua que a persona só se concretiza e atua pela assunção de papéis.
Entretanto existe, segundo o crítico, uma diferença entre o papel socialmente imposto e o
particularmente adotado. Como exemplos de papéis socialmente impostos, ele cita a
castidade, que era um critério de diferenciação social entre os fiéis e o ascetismo dos
cristãos (Cf. COSTA LIMA, 1991, p. 43-44). No caso do romance de Piroli, o próprio
casamento do protagonista pode ser entendido como uma adequação social imposta,
justamente porque esperada socialmente. Sobre o papel “individualmente modelado”,
Costa Lima o justifica afirmando que sua incidência se cumpre no interior de sociedades
menos rigidamente constituídas, nas quais o indivíduo não é bombardeado,
antecipadamente, por obrigações impostas. Assim,
[...] a imaturidade biológica humana independe da sociedade em que lhe
foi dado nascer. Isso lhe impõe o estabelecimento, durante seu processo
de socialização, de uma armadura que suplemente sua fragilidade física.
Esta armadura, necessariamente simbólica, não é por certo menos
constituída por ingredientes socialmente oferecidos. E não se atualiza
menos do que pela assunção de papéis. (COSTA LIMA, 1991, p. 46).

Nesse sentido, entendemos porque, mesmo sem estar à mercê da coação por parte
da sociedade, assumir um papel é necessário ao homem, visto sua incompletude. Isso o
leva a ser um ser multifacetado, como nosso protagonista e sua família, com
comportamentos que mesmo variados estão previstos para adoção. Considerando as
observações de Costa Lima, vemos que Rui exerce seu papel paterno de modo paradoxal,
uma vez que não se relaciona diretamente com os filhos. Ele não sabe ao certo como agir,
deixando essa tarefa para a mãe. Assim, como elemento central da família e ocupado com
seu provento, Rui denega a Madalena a criação dos filhos.
Madalena, por sua vez, ao assumir seu papel de mãe e organizadora da rotina
familiar, não interpela Rogério diretamente, repassando esta função para Rui, o primeiro na
hierarquia familiar, revelando sua subordinação a uma ordem maior, que ambos
reconhecem como natural:
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_ Guarda o meu prato, está bem, mãe? _ disse Rogério, dirigindo-se ao
quarto. Madalena embargou-lhe a passagem na porta que dá para a sala:
_ Espera. Um momento. Fala com ele, Rui.
_ Responde sua mãe _ eu disse, olhando para os dois. (PIROLI, 2006, p.
31).

Ainda nos atendo à questão dos papéis sociais, é importante citar a conclusão a que
Costa Lima chega ao se questionar se é possível fugir desse enquadramento social:
Por acaso, não supõe ter-se a persona como destino forçoso e inevitável?
Declará-la pois solidária e escravizada a sonhar o mundo? Talvez a
resposta seja menos interessante que a pergunta correlata: não há
maneiras de sair-se do papel? Se encararmos a série com que temos
trabalhado -- o homem e sua imaturidade biológica; a persona,
imprescindível armadura simbólica; o papel, maneira de atualizá-la -- a
resposta será que, em termos absolutos, não há saída; estamos exilados do
mundo do Ser. [...] A persona, portanto, enquanto preenchimento
resultante de nossa carência biológica, e a inevitável contribuição do
agente no que tomará por verdade são a face e contraface da mesma
moeda. (COSTA LIMA, 1991, p. 49-50, grifos do autor).

O trecho deixa claro que persona e papel são interdependentes e fazem parte da
nossa existência social, tornando possíveis nossas relações pessoais e impedindo, ao
mesmo tempo, que nossa subjetividade venha à tona. A persona que Rui apresenta ser
diante da sociedade não é capaz de livrá-lo da doença. Podemos notar, por meio das
divagações e angústias do narrador, que seu pêndulo oscila entre sua inserção no mundo
social (e todas as obrigatoriedades decorrentes disso, bem como o apagamento de sua
subjetividade) e a desestabilidade psicológica (que seria mais parecida como a luz no fim
do túnel), única solução para seus problemas. Diante desse impasse, sua desestabilidade
psicológica parece ser a solução mais racional para todas as suas incertezas.
A situação da gravidez indesejada, vivida por Rogério, alude ao passado de seus
pais:
Via através dele sua mãe jovem, uma fazenda. Tinha acontecido o
mesmo. Era um assunto proibido. Até hoje Madalena não se perdoa. No
fundo, no fundo, esperava outra coisa. (PIROLI, 2006, p. 39).

O trecho acima, apesar de curtíssimo, além de apontar um espelhamento entre a
figura filial e paterna, pois, como num círculo, Rogério passa pelo mesmo problema que o
pai, evidencia também um descompasso entre os desejos de Rui (a conclusão da situação; a
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efetivação do aborto) e os de Madalena (desejo de ter a criança). Nesse flashback é
evidenciado que quem decide, de fato, sobre o aborto não é a mulher, mas o homem: "Eu
vivera uma situação idêntica. E só pensara em livrar a cara. Será diferente do mundo de
hoje?" (PIROLI, 2006, p. 43). A fragmentação presente neste capítulo é bastante grande e é
decorrente do fluxo de consciência do narrador, que, por meio do espelhamento das
situações, torna a narrativa mais complexa. Apesar de garantir certa linearidade na
condução da história por meio da narração do cotidiano de Rui e sua família, Piroli
conserva ainda algumas rupturas temporais, justamente devido ao uso de um narrador com
visão central e parcial.29
Em Jogos e Cenas do Casamento, Cilene Pereira faz um estudo aprofundado sobre
os papéis antagônicos assumidos por homens e mulheres no casamento, tendo como objeto
os contos iniciais de Machado de Assis. Para tanto, a ensaísta lembra a diferença
hierárquica entre os gêneros ao citar Michelle Perrot, que pontua que haveria, nos
discursos científicos e eruditos, uma distinção relacionada à cultura e à natureza:
Os homens estão do lado da razão e da inteligência que fundam a cultura;
a eles cabe a decisão, a ação e, consequentemente, a esfera pública. As
mulheres se enraízam na Natureza, elas têm o coração, e a sensibilidade e
a fraqueza também. (PERROT apud PEREIRA, 2012, p. 30-31).

Ainda que as discussões promovidas por Perrot e Pereira estejam centradas em uma
sociedade oitocentista (francesa e brasileira, respectivamente), ambas nos ajudam a entender
o cenário familiar do romance de Piroli, no qual a decisão da realização do aborto cabe a
Rui, uma vez que isso estaria “culturalmente” predeterminado. Se a ação está colocada do
lado masculino, cabe à mulher contornar sua rotina pela aceitação de sua “natural”
submissão, ainda que ela diga respeito, no caso do romance, a não encenação do papel
materno (com a realização do aborto). Ou seja, a citação acima nos ajuda a entender a
complexidade da situação de Madalena que, na esteira das decisões de Rui, ainda antes do
casamento, acaba por negar algo que os discursos endossavam como natural à mulher, a
maternidade, associado a um mito a respeito do “instinto” materno, confirmando, numa
espécie de trajetória feminina tradicional, “[...] o êxito da mulher em cumprir seu ‘destino
29

Segundo Carvalho, “Komroff divide os focos narrativos em dois tipos principais: o ponto de vista interno e
o ponto de vista externo. No ponto de vista interno, que corresponde sempre a uma narrativa em primeira
pessoa, o narrador toma parte nos acontecimentos. É um dos ‘atores’. O ponto de vista externo é o de alguém
que não ‘toma parte na história’, uma mente externa aos acontecimentos.” (CARVALHO, 2012, p. 17, grifos
do autor).
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natural’” (PINSKY, 2012, p. 491). Isso porque, conforme observa Pinsky, a maternidade era
vista no século XX como “[...] uma sagrada missão da qual não se pode[ria] abrir mão”
(PINSKY, 2012, p. 491). Portanto, ao se resignar e aceitar a realização do aborto, Madalena,
de certa forma, anula (provisoriamente) sua principal condição e missão como mulher, a de
ser mãe. Apesar de ter seu emprego e apontar, com isso, certa liberdade econômica,30 é
possível notar que Madalena ainda mantém certos comportamentos tradicionais, não só
porque depende financeiramente de Rui (todos na casa dependem), mas também porque se
submete a uma rotina sexual que busca unicamente agradar ao marido e que a violenta
(física e psicologicamente).
Madalena é uma mulher presa ao que Pinsky chama de “modelos rígidos”
femininos, sobretudo em seu comportamento como esposa, pois nem sequer se despe para
o marido, sugerindo certo acanhamento e vergonha, mesmo depois de vinte anos de
casada:
Apareceu no quarto enrolada na toalha. Não molhara o cabelo. A
maquilagem do rosto estava intacta. Não falei nada. Ela me viu indo para
o chuveiro. Tomei um banho rápido, molhei porém a cabeça, pois do
contrário era como se não tivesse tomado banho. Quando voltei ao
quarto, ele estava quase escuro. Madalena apagara a luz central, ligara a
luz negra e estava sob o lençol, apenas a cara de fora. A toalha molhada
jazia no chão. (PIROLI, 2006, p. 23).

Apesar da nova condição feminina que começa a se esboçar em meados do século
XX, conforme observa Pinsky, uma “[...] nova realidade que se instaurava (não sem
traumas e ambiguidades)” (PINSKY, 2012, p. 516), na qual o sexo antes e mesmo sem o
casamento pode ser uma realidade, Madalena age de maneira púdica. O fato de ela manter
a luz apagada e o corpo escondido nos leva a inferir também sobre sua insegurança em
relação ao corpo, como se a ausência de luz a protegesse do olhar crítico do marido, pois
“Apesar de se cuidar, de fazer ginástica. A ginástica melhorou a sua celulite e quase não
tinha barriga. Mas as estrias estavam lá." (PIROLI, 2006, p. 22).
Não vemos em momento algum sua busca pelo prazer, e sim, sua tentativa (sem
êxito) de proporcioná-lo ao marido. O modo como ambos encaram o casamento, como um
“[...] matrimônio para toda a vida” (PINSKY, 2012, p. 522), evidencia-o como “[...]
obrigação social, resignação, frustração sexual e afetiva” (PINSKY, 2012, p. 523-524).
30

Certa liberdade econômica porque seu salário como professora não permite sua indepedência econômica
completa.
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Madalena, ao contrário das mulheres que fazem parte da “era dos modelos flexíveis”,
como denomina Pinsky, não tinha se emancipado ainda, e confundia sua satisfação sexual
com a satisfação de Rui. Para a historiadora,

O ideal da igualdade na relação de casal deveu muito à emancipação
feminina e ao aumento das exigências das mulheres com relação ao
companheiro. Claro que, na prática, mesmo que ambos os cônjuges
abraçassem o modelo do “companheirismo”, as expectativas de cada um
podiam ser diferentes, levando a conflitos e frustrações. Homens
esperavam (e muitos ainda esperam) que as mulheres se encarregassem
de todo o serviço doméstico ou de fazer do lar um local acolhedor.
Mulheres monopolizavam (e muitas ainda o fazem) o cuidado com os
filhos, acreditando serem as únicas capacitadas para a tarefa, ou
aguardavam que todas as iniciativas sexuais partissem do homem.
(PINSKY, 2012, p. 526).

Desse modo, não há uma parceria, um companheirismo entre Rui e Madalena. O
casal não divide as tarefas domésticas, o que a deixa sobrecarregada. Devido à dupla
jornada (na escola e em casa), Madalena dorme rapidamente, logo após a comemoração
pelos vinte anos de casados, demonstrando sua exaustão: “Depois ela se calou, exausta.
Virou-se para mim, pôs a mão no meu peito e dormiu logo em seguida. [...] Sim, estava
cansada.” (PIROLIL, 2006, p. 23-24).
É interessante pensarmos sobre o próprio nome da persoangem, Madalena.
Inscrito na tradição bíblica como relacionado à prostituição e, portanto, à luxúria e ao
pecado, a personagem de Piroli se comporta como uma “virgem de segunda categoria”
(VAINFAS, 1986, p. 39), denotando uma inversão clara e irônica. Madalena é, na verdade,
uma esposa frígida, envergonhada e recatada, cumpridora de um dever matrimonial. Na
citação acima, sua frigidez é representada visualmente na cena, na qual a personagem está
em um quarto escuro, com o corpo coberto por um lençol, apenas com o rosto exposto, tal
qual um morto no caixão. Para ressaltar isso, o narrador fala da toalha que jaz no chão. O
verbo jazer sugere, junto à inércia de Madalena, sua morte simbólica: em primeiro lugar,
porque o sexo é obrigação e lugar de dor (nesse sentindo, o nome Madalena parece se
associar realmente ao da prostituta bíblica, entendida como objeto de uso masculino, como
“vaso de ejaculação”); em segundo, porque a coloca, mais uma vez, no lugar de
passividade diante da ação masculina (ela espera, enquanto Rui deve agir).
A cena da comemoração de vinte anos do casamento de Rui e Madalena, descrita
no primeiro capítulo do romance, evidencia um roteiro pré-estabelecido socialmente em
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relação ao momento, espécie de ritualização do casamento num novo e contínuo (e mesmo)
ato sexual (de fundação) da família, considerando a caracterização tradicional do
matrimônio, conforme observa Vainfas a respeito do modelo cristão, pois desde que “o
leito conjugal” foi sacramentado [séculos XII e XIII], ele “tinha de ser devassado e
ordenado” (VAINFAS, 1986, p. 36-37).
No tocante à vigilância e à ordenação do leito conjugal, os teólogos
construíram um “sistema” baseado em três eixos fundamentais: 1) a
imposição da relação carnal como algo obrigatório no casamento, sem a
qual ele não teria sentido; 2) a condenação de todo e qualquer ardor na
relação carnal entre os cônjuges, quase sempre entendido como “excesso”
ou, às vezes, como prática anticultural; 3) a minuciosa classificação dos
atos permitidos ou proibidos, tendo em vista a função procriadora da
comixtio sexus. (VAINFAS, 1986, p. 37, grifos do autor).

Assim, resume Vainfas, “Obrigava-se o ato, mas condenava-se o excesso...”
(VAINFAS, 1986, p. 41), ritualizando-o. Essa frase dita a organização do leito conjugal de
Rui e Madalena: ausência de prazer, rapidez e frequência diminuída: “Tinha três semanas
que não fazíamos nada. O que era normal. Cada vez mais normal. Estou ficando velha, ela
dizia. Mas não se sentia velha. Pelo contrário. Desde o princípio era assim. Cumpria o seu
dever conjugal.” (PIROLI, 2006, p. 24).
Essa ritualização do ato sexual, entendido dentro de convenções cristãs
conservadoras, está relacionada ao que Bourdieu entende como “corpo socializado”, visto
que este (com seus movimentos e deslocamentos) está “revestido de significação social”,
no qual “[...] o movimento para o alto sendo, por exemplo, associado ao masculino, como a
ereção, ou a posição superior no ato sexual.” (BOURDIEU, 2002, p. 16). Isso porque o
socialmente construído (e a religião é uma das promotoras desse bem cultural tomado
como natural) é naturalizado, uma vez que
A divisão entre os sexos parece estar na “ordem das coisas”, como se diz
por vezes para falar do que é normal, natural, a ponto de ser inevitável:
ela está presente, ao mesmo tempo, em estado objetivado nas coisas [...],
em todo o mundo social e, em estado incorporado, nos corpos e nos
habitus31 dos agentes, funcionando como esquemas de percepção, de
pensamento e de ação. (BOURDIEU, 2002, p. 17).
31

O que Costa Lima entende por persona, Bourdieu chama de habitus. Para o sociólogo, habitus “[...] é o
produto de um trabalho social de nominação e de inculcação ao término do qual uma identidade social
instituída por umas dessas linhas de demarcação mística, conhecidas e reconhecidas por todos, que o mundo
social desenha, inscreve-se em uma natureza biológica e se torna um habitus, lei social incorporada.”
(BOURDIEU, 2002, p. 63-64).
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Considerando que a divisão sexual imposta entre os gêneros tem relação com a
distinção biológica entre homem e mulher, Bourdieu observa, na sociedade Cabília, que
esta diferença anatômica entre os órgaos (fora e dentro) “[...] pode assim ser vista como
justificativa natural de diferença socialmente construída entre os gêneros e, principalmente,
da divisão social do trabalho”. (BOURDIEU, 2002, p. 20, grifo do autor). Assim, a partir
de um referencial biológico é construído um discurso que opõe natureza e cultura,
conforme vimos em Perrot, estabelecendo espaços reservados a cada gênero e uma divisão
social do trabalho. Nesse sentido, o romance de Piroli reiteira essa divisão espacial e de
funções, associadas a uma construção familar tradicional, na qual o ambiente externo,
público, é reservado a Rui. Não por acaso, este espaço é símbolo ainda de poder
econômico, reforçando o papel do homem como responsável pela organização econômica
da família. O privado, feminino por excelência, é reservado a Madalena, personagem
mostrada sempre nos limites da casa, exceto quando vai a um motel com o marido
comemorar (obrigatoriamente) os vinte anos de casamento. O mesmo ocorre com Neusa, a
amante, que, ademais, precisa ser preservada dos olhares alheios.
Se a unidade doméstica é um dos lugares em que a dominação masculina
se manifesta de maneira mais indiscutível (e não só através do recurso à
violência física), o princípio de perpetuação das relações de força
materiais e simbólicas que aí se exercem se coloca essencialmente fora
desta unidade, em instâncias como a Igreja, a Escola ou o Estado e em
suas ações propriamente políticas, declaradas ou escondidas, oficiais ou
oficiosas [...]. (BOURDIEU, 2002, p. 138).

A respeito dessa organização espacial de gêneros, Bourdieu observa que, mesmo
com o movimento feminista e com suas conquistas, as mulheres obedecem ainda à lógica
de um modelo tradicional androcêntrico. Prova disso é que a dominação masculina
continua no espaço público (político e econômico) e a atuação feminina circunscrita ao
privado (onde predominam os serviços sociais, hospitalares e educacionais). Na sociedade
cabila, essa divisão do trabalho dá ao homem a função de arar a terra, abri-la e fecundá-la.
Metáfora mais que clara para indicar o homem como responsável por “encher” a mulher de
vida, uma vez que o órgão sexual feminino é vazio, fechado e seco. Segundo Bourdieu,
O esquema ambíguo do enchimento é o princípio gerador dos ritos de
fecundidade que, destinados a fazer crescer mimeticamente (o falo e o
ventre da mulher), [...] se impõem nos momentos em que a ação
fecundadora da potência masculina deve se exercer, como nos
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casamentos – e também por ocasião do início das lavouras, tempos de
uma ação homóloga de abertura e fecundação da terra. (BOURDIEU,
2002, p. 21, grifo do autor).32

Voltamos, pois, a encenação do ritual sexual do casamento no romance de Piroli,
conforme já examinamos, e o quanto esta é esvaziada de sentido ao oferecer-se como
replicação de um ato sem valor real, uma vez que mecanizado, instituído como obrigação
matrimonial, e responsabilidade masculina, sobretudo.

2.3. Mecanização dos atos e burocratização da linguagem

Considerando essa voz narrativa única que organiza a matéria narrada e o exercício
de uma função burocrática (gerência de uma agência bancária), chama atenção o modo
como Rui se utiliza de uma expressão mecanizada, burocratizando não só suas ações no
romance, mas também sua linguagem. Permeado por diálogos curtos e diretos, o romance
se constrói por meio de um ritmo automatizado.
– E Andréa? – continuei.
– Você sabe, o desfile. Só pensa nisso.
– Só?
– Você não entende o mundo de hoje.
– Estou falando daquele investigador.
– Que tem ele? É o seu serviço. É um rapaz educado, fino. Nem parece
policial.
– Aí é que está – murmurei baixinho (PIROLI, 2006, p. 14).
32

Logo, essa construção social dos órgãos sexuais contribui com a naturalização da organização da sociedade
e ratifica a dominação masculina. E segundo o pesquisador, ela é “produto de uma construção efetuada à
custa de uma série de escolhas orientadas, ou melhor, através da acentuação de certas diferenças, ou do
obscurecimento de certas semelhanças.” (BOURDIEU, 2002, p. 23). Desde pequena, a mulher é orientada a
esconder seu sexo, a cruzar as pernas assim que se sentar, a ter compostura, cobrir o decote, desviar os olhos,
dentre outras atitudes incutidas pela ordem social. É como “se a feminilidade se medisse pela arte de se fazer
pequena” (BOURDIEU, 2002, p. 29). Assim, “Essa espécie de confinamento simbólico é praticamente
assegurado por suas roupas (o que é algo mais evidente ainda em épocas mais antigas) e tem por efeito não só
dissimular o corpo, chamá-lo continuamente à ordem (tendo a saia uma função semelhante à sotaina dos
padres)...” (BOURDIEU, 2002, p. 39, grifo do autor). O homem, por outro lado, deve andar ereto, com o
olhar para cima e jamais deve cruzar as pernas, mas se sentar de forma desleixada. Deve, acima de tudo,
repelir qualquer atitude submissa. É válido fazer menção ao que Bordieu comenta: “A cintura é um dos
signos de fechamento do corpo feminino, braços cruzados sobre o peito, pernas unidas, vestes amarradas,
que, como inúmeros analistas apontaram, ainda hoje se impõe às mulheres nas sociedades euro-americanas
atuais. Ela simboliza a barreira sagrada que protege a vagina, socialmente constituída em objeto sagrado...”
(BOURDIEU, 2002, p. 25, grifo do autor).
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Nesse diálogo entre Rui e Madalena, impera, novamente, uma superficialidade nas
ações e falas, dando um aspecto de previsibilidade estranha. As falas são curtas, como se
ambas as personagens não quisessem dar continuidade ao assunto (é preciso destacar)
sobre a rotina da filha do casal, imersa em um possível (complicado) caso amoroso. Tal
modo de construção do diálogo apela não só para uma rotina previsível do casal, como
para um desinteresse relativo à situação narrada.
Tal previsibilidade, impressa sobretudo pela burocratização das ações das
personagens, alcança a construção linguística do romance inúmeras vezes. Vejamos
algumas delas. Na primeira, temos novamente uma cena de diálogo, agora entre Rui e
Euclides, um advogado bem sucedido que o narrador conhece desde os tempos do colégio.
Euclides é um advogado sagaz, sabe que minha visita tem algum
objetivo. Tomo uma golada funda. Ele está atento, sempre sorridente.
– Como vai o nosso banco? – continua. – É cada vez mais difícil passar
por lá, você compreende, é claro. Mas eu mantenho a conta que você
abriu. Me ajudou muito, reconheço.
– Estou pensando em mexer com outra coisa – digo, sem rodeios. – O que
é que você acha? Queria ouvi-lo, saber sua opinião.
– Bem – Euclides derrama o uísque novamente no meu copo. Pergunta se
eu quero mais gelo. Agradeço.
– Bem... – repete. – O banco te aborrece?
– De jeito nenhum.
– Você deve ter algo em vista.
– Uma coisa e outra. Tenho sondado, avaliado.
– Por exemplo.
Não tinha nada em mente, para falar a verdade. Pensei no Ferreira, mas
achei complicado.
– Fitas – disse, olhando para o computador.
– Fitas? Euclides não tinha atinado com a viabilidade do negócio. Nem
eu. Falei “fitas” por falar. Não sabia sequer se o computador usava fitas.
– Você deve ter mais de dez anos de banco.
– Doze e alguns meses.
– Parece que foi outro dia. Lembro quando você entrou, como se fosse
hoje. Estou te interrompendo. Você está pensando em largar o banco,
não?
– Largar não é o caso.
– É força de expressão.
– Vamos supor que eu esteja cansado daquela rotina.
– O negócio então é sério.
– O que você acha como advogado?
– Não consigo te ver fora do banco.
– Vamos supor que eu esteja cansado daquela rotina.
– O negócio então é sério.
[...]
Mas você vai largar o banco mesmo?
– Claro que não. Só queria que você fizesse comigo as contas, saber
quanto que eu tenho, essas coisas. (PIROLI, 2006, p. 65-67).
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O trecho citado denota uma linguagem protocolar, na qual cada um dos
interlocutores exerce um papel esperado, compondo um diálogo esvaziado de sentido (ou
com sentido já pré-construído), até mesmo porque Rui atende a um script (roteiro) – ele
não fala o que, de fato, quer dizer. Diante da possibilidade de confessar um “fracasso
profissional”, Rui inventa respostas esperadas socialmente, esquivando-se da verdade e do
que gostaria mesmo de falar (sobre outras perspectivas profissionais). Há mesmo um medo
de assumir suas fragilidades com o amigo, procurado justamente para indicar outras
possibilidades caso a demissão do banco venha de fato a ocorrer.
Um ruído vem do quarto. Presto atenção. Deve ser Madalena. Se houver
uma descarga, é ela, sem dúvida. Foi cumprir uma necessidade. Quanto
mais velha a pessoa, mais vai ao banheiro. Não aguenta. É a ordem das
coisas. (PIROLI, 2006, p. 73).

Assim, descrições de situações banais e corriqueiras, centradas até mesmo na
intimidade do casal, vão sendo narradas por meio de uma linguagem que evita períodos
complexos e encadeamentos sintáticos.
Fiquei ali, imbecil. Sem entender direito o que acontecera. O garçom me
olhava. Pedi a conta. Voltei para o banco. Sentia-me aturdido. A história
se repete? É muita coincidência. (PIROLI, 2006, p. 44).
Volto para a cozinha. Desligo, antes, a televisão. Era um programa de
crentes. Mas não é por isso que emudeci o aparelho. Se eu tomasse um
pouco de vodca, talvez caísse no sono. Duas doses caprichadas, e pronto.
Mas não bebo. Nem o leite. Estou com calor, mas não tiro o paletó do
pijama. Não é normal não dormir. A temperatura é desculpa. Se o sujeito
estiver com sono, dorme, segundo os almanaques. Estarei amolado? A
pessoa pode estar incomodada e não reconhecer. Hein? (PIROLI, 2006, p.
73).

Impera no romance, nesse sentido, o uso de orações sem que estas sejam
organizadas por meio de conectivos, como ocorre nos exemplos acima. Essa concentração
linguística, associada a situações de intimidade, dá-se também quando, por exemplo, Rui
visita a amante Neusa, repetindo a mesma construção protocolar vista com Madalena, com
a qual também não exerce, de fato, uma intimidade e não consegue falar sobre o problema
que o aflige:
– Você me conhece?
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– Acho que sim. E mesmo que eu não te conhecesse, está escrito nos seus
olhos, no seu rosto, em você todo.
– Sim, é coisa do banco – concordei.
– Grave?
– Oh, não. É como nos outros dias.
– Não parece.
– Ora, você está acostumada.
– Não estou. Depois vamos falar sobre isso.
– Você também?
– Que tem eu?
– Como se fosse me deixar.
– Por ora – ela riu forçado.
– Sacanagem. (PIROLI, 2006, p. 47)

Rui e Neusa não aprofundam a conversa, evidenciando que, apesar de amantes, não
são cúmplices. Ela não tem interesse em ouvir os problemas dele da mesma forma que ele
não consegue se abrir com ela mediante o medo da perda do emprego: “- Oh, não. É como
nos outros dias.”. Assim, Neusa também cumpre seu papel de forma protocolar, como se
existisse um contrato, cujas cláusulas não incluem um envolvimento íntimo maior entre os
amantes. Assim como há um espelhamento entre filho e pai na situação do aborto; aqui,
esse espelhamento ocorre em relação à amante de Rui, que cumpre um papel muito
semelhante ao de Madalena, roteirizando uma situação e inscrevendo a vida de Rui na
repetição de certos padrões (narrativos). É interessante pontuar o fato de que a própria
construção do enredo (homem casado há vinte anos + insatisfação sexual no casamento +
amante) apela também para uma situação protocolar, constituída de um clichê narrativo.
Cilene Pereira comenta, em relação ao adultério masculino, que o pensamento
moral brasileiro entendia a extrapolação dos limites da união conjugal como algo lícito ao
homem e como uma forma de defesa do próprio casamento: 33
Com a monogamia e a impossibilidade do divórcio, talvez se
reconhecesse implicitamente que o adultério funcionava como válvula de
33

Em Jogos e Cenas do Casamento, a estudiosa comenta sobre a sugestão do triângulo amoroso composto
em “Confissões de uma viúva moça”, conto publicado por Machado de Assis em 1865. Ao analisar o
comportamento das personagens machadianas, Pereira afirma que “Se há uma moral disciplinadora das ações
possíveis à mulher casada do século XIX, é porque a traição feminina desarticula a ordem familiar e põe em
dúvida a paternidade. Se a mulher é o elemento incumbido de preservar o mundo íntimo do lar, inscrevê-la
no papel de adúltera significaria uma ameaça a essa estrutura que ela deveria, segundo os padrões morais e
sociais (e higienistas), defender.” (PEREIRA, 2012, p. 74). No entanto, se a traição feminina era algo
inaceitável, pois cabia à mulher se resignar e encenar um casamento de aparências; ao homem, por outro
lado, “não se exigia abstinência sexual antes, nem fidelidade após o matrimônio contraído, sendo inclusive
estas ‘infrações’ questão de prestígio” (Cf. STEIN, apud PEREIRA, 2012, p. 75). As palavras da estudiosa,
apesar de se referirem a uma situação dos oitocentos, marca uma tendência moral ainda vista em nossa
sociedade, construída sob a insígnia do patriarcalismo.
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escape. Os que estavam insatisfeitos no casamento tinham a possibilidade
de encontrar satisfação em outra parte, e pode ter havido um certo
reconhecimento de que isso era tanto inevitável quanto tolerável.
(MACFARLAME apud PEREIRA, 2012, p. 74).

No entanto, até mesmo essa válvula de escape a um casamento esvaziado de sentido
não chega a se realizar no romance, visto a figuração de Neusa como uma espécie de
repetição de Madalena. Ou seja, uma situação construída para quebrar a rotina do
casamento (e talvez fazê-lo permanente, visto a preocupação do narrador com certa
encenação da felicidade conjugal) torna-se, ela mesma, uma rotina que esvazia seu sentido
inicial, a compensação emocional/sexual, evidenciando que esta prática social “corrente” e
institucionalizada (se podemos dizer assim) serve também para o estreitamento existencial
de Rui, submetido à encenação de papéis que o aprisionam ao sistema ainda mais.
A figura de Neusa, no romance, por apontar para uma duplicidade de Madalena
pode mesmo revelar sua relativa insignificância. Ela é quase invisível na narrativa e, nas
poucas vezes que a vemos, é mostrada como uma mulher passiva, que espera ser procurada
por Rui. Ele a procura apenas uma vez e, em outra, dá a entender que irá encontrá-la. Isso
ocorre no dia em que ele e Walter vão ao encontro do Mestre Hermógenes:
O endereço era na rua Curitiba, perto da praça Marília de Dirceu. Walter
me ofereceu seu carro, um Santana escuro. Preferi ir no meu. Precisava
estar livre às oito horas. Na verdade, me esperavam a partir de oito e
meia. Ficara de passar num bar da rua Inconfidentes. Não dei detalhes
para o Walter. Falei apenas que ia tratar de negócios, me esperavam às
oito da noite.
– Ah, – tornou ele com um estranho sorriso na cara, como se estivesse
duvidando ser um encontro de negócios.
– É um cliente antigo. Lá pelas oito – insisti. – Mas, se precisar, posso me
atrasar um pouco. É na casa dele – expliquei em seguida, estupidamente.
– Se você não quer, não precisa me dizer – engoliu o sorriso, um sorriso
forçado que não lhe pertencia. [...] (PIROLI, 2006, p. 94).

O fato de Rui achar-se estúpido devido à explicação dada ao colega, nos leva a
pensar que ele teria um encontro com Neusa. Essa falta de informações aumenta a
invisibilidade da amante, que deve ser mantida em segredo. Neusa se sujeita à condição de
segunda mulher, sendo “castrada” socialmente, pois é vítima do antigo processo de
inferiorização da mulher.
A passagem em que Rui vai ao encontro de Neusa ocorre no romance logo depois
da conversa entre ele e Rogério. Assustado ao ouvir a palavra "aborto", Rui procura Neusa.
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Ele também não consegue se abrir com ela a respeito da situação no banco e diz que "está
tudo em ordem" (PIROLI, 2006, p. 46). O encontro de Rui com a amante reflete o
relacionamento vazio que tem com a esposa, visto que a mesma falta de intimidade se
repete com ela. Vamos percebendo uma mecanização dos atos de Rui, como se ele os
cumprisse de maneira protocolar, burocrática, como uma espécie de extensão de suas
funções bancárias. "Abracei-a maquinalmente. [...] Esperei que acontecesse. Não
aconteceu. Por mais força que fizesse. Que estava acontecendo comigo?" (PIROLI, 2006,
p. 46, grifo nosso). A personagem, sob um grande estresse emocional, não consegue ter
relação sexual com Neusa. O ato de falhar com a amante, perda da virilidade e de sua
condição de macho portanto, representa a própria possibilidade da perda do emprego e,
consequentemente, a perda da posição de provedor, a qual o distingue de todos os outros
membros da família.
Nesse sentido, a maneira comportamental de Neusa e de Madalena, personagens
espelhadas (de certa forma) são inscritas dentro de uma ótica de dominação, na qual a
mulher funciona como uma espécie de extensão do homem, a quem se deve proporcionar
prazer. Este mesmo homem, no entanto, falha com as duas, uma vez que a esposa só
consegue sentir dor (durante a rápida relação sexual), mostrando seu incômodo na
obrigação sexual (que insiste em cumprir), e Neusa não obtém a noite de amor esperada.
Em O poder do macho, Heleieth Saffioti analisa a temática da discriminação
feminina e racial, tendo em vista o cenário brasileiro.34 A intenção da autora é, sobretudo,
revelar o porquê do tamanho desinteresse masculino pela “problemática feminina”, que se
dá, como nos revela, pelo fato de que
[...] em geral, não se lhes mostra a face oculta do ‘privilégio’ do macho. E
por que não o fazem? Ora, no momento em que o homem entender que
34

Deter-nos-emos na questão feminina que nos interessa mais de perto por estar associada ao tipo de família
apresentada no romance. Saffioti explica como as classes dominadas são socialmente castradas pela
“preservação do patriarcado-racismo-capitalismo” (SAFFIOTI, 1992, p. 63). Um dos objetivos de seu livro é
“conscientizar homens e mulheres dos malefícios que o patriarcado-racismo-capitalismo acarreta para ambos,
sobretudo para os que integram as classes subalternas.” (SAFFIOTI, 1992, p. 64). Segundo ela, este modelo
tríplice de estruturação social “consolida o poder do macho branco e adulto”. (SAFFIOTI, 1992, p. 64). “A
penetração da ideologia das classes dominantes nas cabeças dos membros das classes dominantes permite
que o processo de domesticação da mão-de-obra se desenvolva no seio da própria família, pois enquanto a
menina tende a repetir o papel da mãe, o menino tomará o pai como modelo. Desta forma, perpetua-se o
sistema de poder que privilegia o homem branco e adulto, em prejuízo das mulheres, dos não-brancos e das
crianças e adolescentes. Nunca é demais afirmar: o poder é branco, masculino e adulto. [...] Observa-se quão
complicada é a situação, uma vez que os três sistemas de dominação-exploração [...] não ocorrem
paralelamente, mas atuam conjuntamente, formando um só sistema de poder, ainda que com uma lógica
contraditória.” (SAFFIOTI, 1992, p. 85).
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também ele é prejudicado pelas discriminações praticadas contra as
mulheres, a supremacia masculina estará ameaçada. E com ela estarão
também ameaçados o duplo padrão de moral que alimenta a família
burguesa, a própria família, o domínio dos poderosos.35 (SAFFIOTI,
1992, p. 6-7, grifo da autora).

Ainda que o patriarcado não seja a única forma responsável pelo modo segundo o
qual a sociedade brasileira é estruturada;36 de maneira generalizada, a “[...] supremacia
masculina” está em todas as classes sociais e o poder do macho se encontra tanto entre os
dominantes quanto entre os dominados, sem fazer distinção entre etnia ou poder
econômico. (Cf. SAFFIOTI, 1992, p. 16). Nesse sentido, podemos afirmar com
tranquilidade que Rui exerce o poder de dominador tanto no âmbito familiar, com
Madalena, quanto fora dele, quando está com Neusa. Por outro lado, ele também se coloca
no papel de dominado quando está no trabalho, uma vez que se submete às regras do
proprietário do banco. Retomando as figuras de ambas as mulheres do romance,
poderíamos pensar, em um primeiro momento, que por ocuparem papéis diferentes,
haveria uma grande distinção entre elas. Saffioti comenta que
Aparentemente, estes dois modelos ou arquétipos de mulher são opostos.
Na verdade, existem diferenças entre eles. Todavia, o mais importante é
mostrar sua identidade básica: esposa legal ou a “outra”, a mulher é
sempre escolhida, não escolhe. (SAFFIOTI, 1992, p. 30, grifo da autora).

Portanto, vemos que apesar da diferença de nomenclatura (esposa e amante), Neusa
e Madalena são simétricas:
A “outra” não é tida e havida como máquina de proporcionar prazer, sem
desfrutar de nenhuma vantagem social? Somadas as vantagens e
desvantagens, chega-se a zero, ou seja, “uma” e “outra” são igualmente
infelizes. Por quê? Exatamente porque são iguais entre si e diferentes do
homem, socialmente falando. Ambas submentem-se ao domínio
masculino. (SAFFIOTI, 1992, p. 32, grifos da autora).

A duplicidade de Rui, entre o agir social e a ação individual, é reforçada também na
cena com a amante, na qual se percebe que ele tenta cumprir sua atribuição de amante, ao
mesmo tempo em que mostra seu desconcerto diante do que é estabelecido como padrão (o
35

“O mesmo pode ser dito com relação à discriminação contra negros.” (SAFFIOTI, 1992, p. 7).
Segundo Saffioti, “a divisão da população em classes sociais, profundamente desiguais quanto às
oportunidades de ‘vencer na vida’, representa outra fonte de dominação, considerada absolutamente legítima
pelos poderosos e por aqueles que se proclamam neutros, o mesmo se passando com as diferenças raciais e
ou étnicas.” (SAFFIOTI, 1992, p. 16, grifo da autora).
36
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adultério). Ainda assim, mesmo sabendo de seu vazio significativo, ele esforça por repetir
este mesmo padrão que parece repelir. Dessa forma, o romance vai se construindo entre os
desejos sociais da personagem (repetição de padrões impostos socialmente) e os
individuais, formalizados pela expressão de sua consciência, entre o que diz e o que
gostaria de dizer.

2.4. Violência simbólica e a instabilidade do sujeito

Em Eles estão aí fora, notamos o descompasso de Rui em relação ao padrão de vida
estabelecido como saudável e normal. Podemos entender o processo que leva Rui a atingir
seu momento de paralização emocional, mostrado por Piroli no final do livro, quando a
personagem tem alucinações de que a polícia está do lado de fora de sua casa para matá-lo,
como uma espécie de nova duplicação, pois reproduz de certa forma a situação ocorrida
com Recenvindo, no oitavo capítulo do romance. Diante da situação de imobilidade,
Madalena liga para um médico indicado pelo hospital:
_ O exame que eu fiz está normal. Está tudo normal. Clinicamente ele
está bem. Mas estou preocupado com os sintomas. Voltarei com um
especialista.
_ Por que um especialista?
_ O seu marido assim não tem condições de ser consultado, de ir lá
pessoalmente. É preferível que o médico venha vê-lo. O caso me parece
de psiquiatria. Trata-se, aparentemente, de depressão. Uma forma comum
de depressão. Vamos ver se o médico é da mesma opinião.
_ É caso de internamento?
_ Acho melhor aguardar.
_ Na sua opinião?
_ A situação é, até certo ponto, simples. Mas acho que vai ser bom para
ele. Ficar uns dois meses sem ir ao banco. Desintoxicar-se. Vai sair outro.
_ Mas ontem ele não tinha nada.
_ Todo mundo está sujeito a isso. O pior é quando se protela o
atendimento. Não é o caso do sr. Rui. A senhora está atenta. (PIROLI,
2006, p. 122, grifos nossos).

A frase do médico – “Todo mundo está sujeito” – indica, metaforiamente em
acordo com o que vínhamos apontando a partir das considerações de Costa Lima, que
todos estão submetidos a uma espécie de atuação social violentadora, que dita
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comportamentos necessários e aceitáveis e condena transgressões. Essa imagem de
sujeição/subordinação do indivíduo a certas imposições sociais está claramente associada
ao que Pierre Bourdieu denominou de “violência simbólica”, entendida como uma
violência não visível e mais sutil, justamente porque dada como natural.37
Discutiremos, aqui, o conceito de violência simbólica considerando o livro A
dominação masculina, publicado originalmente em 1998. É importante dizer, no entanto,
que nosso interesse está necessariamente no conceito e na forma como ele revela a relação
ambígua entre dominante e dominado, inclusive nas relações de gênero, mas não apenas
nestas, conforme destacadas por Bourdieu no livro citado.
Em A dominação masculina, Bourdieu analisa as relações entre os sexos a partir do
estudo da divisão sexual de uma comunidade de camponeses residentes das montanhas da
Cabília (localizada no território da Argélia). As imposições a que estão sujeitas as
mulheres da sociedade cabila seguem o princípio androcêntrico, uma vez que a sociedade
foi, por inteira, constituída segundo essa visão. Bourdieu chega à conclusão de que as
sociedades contemporâneas seguem os mesmos conceitos de dominação masculina das
tribos primitivas, elencando instituições como Igreja, Família e Escola para reproduzir o
androcentrismo. O pesquisador dá ênfase ao termo (cunhado por ele) “violência simbólica”
e explica que simbólico deve ser entendido como “o oposto do real, de efetivo, a suposição
é de que a violência simbólica seria uma violência meramente ‘espiritual’” (BOURDIEU,
2002, p. 46). Para que haja esse tipo de violência, deve haver dominantes e dominados, que
por sua vez “aplicam as categorias construídas do ponto de vista dos dominantes às
relações de dominação, fazendo-as assim ser vistas como naturais.” (BOURDIEU, 2002, p.
46). Para Bourdieu,
A violência simbólica se institui por intermédio da adesão que o
dominado não pode deixar de conceder ao dominante (e, portanto, à
dominação) quando ele não dispõe, para pensá-la e para se pensar, ou
melhor, para pensar sua relação com ele, mais que de instrumentos de
conhecimento que ambos têm em comum e que, não sendo mais que a
forma incorporada da relação de dominação, fazem esta relação ser vista
como natural...(BOURDIEU, 2002, p. 47).

37

Em “Pierre Bourdieu: A Herança Sociológica”, Maria Drosila Vasconcellos oferece um panorama,
cronologicamente organizado, da obra do sociólogo francês, explicando de forma prática os principais
conceitos elaborados por ele, dentre esses, o de violência simbólica, conceito exposto primeiramente na obra
Reprodução, de 1970. Segundo Vasconcellos, nessa obra, Bourdieu tenta, “através do uso da noção de
violência simbólica”, “desvendar o mecanismo que faz com que os indivíduos vejam como ‘natural’ as
representações ou as idéias sociais dominantes.” (VASCONCELLOS, 2002, p. 80).
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Bourdieu arrazoa que sempre viu esse tipo de violência na dominação masculina.
Para ele, nem suas próprias vítimas têm consciência de que ela existe e que “se exerce
essencialmente pelas vias puramente simbólicas da comunicação e do conhecimento, ou,
mais precisamente, do desconhecimento, do reconhecimento, ou, em última instância, do
sentimento”. (BOURDIEU, 2002, p. 7-8).
Segundo Bourdieu, a divisão entre os sexos parece fazer parte de tudo desde a
origem do mundo. Para comprovar isso, um simples exemplo é o da casa, cujas partes são,
segundo ele, “sexuadas” (BOURDIEU, 2002, p. 17). A cozinha é o espaço onde a mulher
passa a maior parte do tempo; já o escritório é quase um santuário, onde criança nenhuma
pode entrar para pertubar o pai. Essa ordem social passa a ser natural e é organizada por
meio de jogos de oposições como alto/baixo, em cima/embaixo, duro/mole, seco/úmido,
fora/dentro, no qual um determina o superior e o outro, o inferior (Cf. BOURDIEU, 2002,
p. 16). A violência simbólica torna-se maior e mais perigosa, uma vez que os seres
subjudados acabam por perpetuá-la por meio da incorporação e da adaptação às regras
impostas pelo domínio do outro.
Os comentários acima a respeito da obra de Bourdieu nos interessam sobretudo pela
concepção do que ele chamou de violência simbólica, expressa pela própria vítima da
dominação que a entende como natural e não fruto de uma construção cultural. Isso porque
é possível pensar que ela está no cerne da construção das personagens do romance de
Piroli, sobretudo do narrador, já que Rui se torna vítima dessa violência institucionalizada.
A lógica patriarcal inscrita no romance, aparentemente perversa e opressora apenas
com a mulher, alcança também a figura masculina que é responsabilizada pelo bem estar
de todos. No romance de Piroli, essa pressão é claramente sentida pela figura masculina,
sobretudo porque a angústia (mais aparente) de Rui gira em torno da possível perda do
emprego e das consequências disso para toda a família. Assim, não só Madalena e Neusa
passam pela castração social, mas também o homem, subordinado a um sistema que tolhe
sua individualidade e que o leva ao uso excessivo de álcool, à impotência sexual e à
doença. Para Saffioti,
O macho é considerado o provedor das necessidades da família. Ainda
que sua mulher possa trabalhar remuneradamente, contribuindo, desta
forma, para o orçamento doméstico, cabe ao homem ganhar o maior
salário a fim de desimcumbir (sic)38 de sua função de chefe. Logo, quer
38

Há, certamente, aqui, um erro gráfico na edição da obra, sendo a palavra correta “incubir”.
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seja o único provedor das necessidades familiares, quer seja o principal
deles, não lhe é permitido fracassar. [...] Sem dúvida, é demasiado pesado
o fardo masculino de provedor do lar. Quantos homens não perdem o
desejo de viver em face da impossibilidade de cumprir o destino que a
sociedade lhes reserva? Quantos não se tornam alcoólatras ao cabo de um
longo período de buscas infrutíferas de emprego? Quantos não se tornam
sexualmente impotentes pela impossibilidade de desempenhar suas
funções de macho, segundo reza a cartilha das classes dominantes?
(SAFFIOTI, 1992, p. 24-25, grifos da autora).

Apesar de Saffioti estar referindo-se a uma situação real, o discurso da socióloga se
associa claramente às pressões sentidas por Rui, no romance, em vista de sua adequação ao
sistema social-produtivo. Em O que é ideologia, Marilena Chaui observa que
Um dos traços fundamentais da ideologia consiste, justamente, em tomar
as ideias como independentes da realidade histórica e social, de modo a
fazer com que tais ideias expliquem a realidade, quando na verdade, é
essa realidade que torna compreensíveis as ideias elaboradas. (CHAUI,
1982, p. 10-11).

Nesse sentido, a ideologia se constroi por meio de um discurso que oculta a
construção histórica:

[...] os homens produzem ideias ou representações pelas quais procuram
explicar e compreender sua própria vida individual, social, suas relações
com a natureza e com o sobrenatural. Essas ideias ou representações, no
entanto, tenderão a esconder dos homens o modo real como suas relações
sociais foram produzidas e a origem das formas sociais de exploração
econômica e de dominação política. Esse ocultamento da realidade social
chama-se ideologia. Por seu intermédio, os homens legitimam as
condições sociais de exploração e de dominação, fazendo com que
pareçam verdadeiras e justas. (CHAUI, 1982, p. 21).

As condições de exploração e de dominação organizam-se em torno da divisão
social do trabalho:

Essa divisão começa no trabalho sexual de procriação, prossegue na
divisão de tarefas no interior da família, continua como divisão entre
pastoreio e agricultura e entre estes o comércio, caminha separando
proprietários das condições do trabalho e trabalhadores, avança como
separação entre cidades e campo e entre trabalho manual e trabalho
intelectual. Essas formas de divisão social do trabalho, ao mesmo tempo
em que determinam a divisão entre proprietários e não proprietários, entre
trabalhadores e pensadores, determinam a formação das classes sociais e,
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finalmente, a separação entre sociedade e política, isto é, entre
instituições sociais e Estado. (CHAUI, 1982, p. 54).

A partir das considerações de Chaui, compreendemos como a ideologia constitui
um tipo de violência simbólica, aprisionando o sujeito a um mundo de regras e imposições
sociais estabelecidas por uma minoria (econômica) e entendidas pela maioria como
naturais e legítimas. Prova disso é que

À medida que uma forma determinada da divisão social do trabalho se
estabiliza, se fixa e se repete, cada indivíduo passa a ter uma atividade
determinada e exclusiva que lhe é atribuída pelo conjunto das relações
sociais, pelo estágio das forças produtivas e, evidentemente, pela forma
da propriedade. Cada um não pode escapar da atividade que lhe é
socialmente imposta. (CHAUI, 1982, p. 64).

Nesse sentido, podemos entender que essa atividade exclusiva, sobre a qual a autora
comenta, é exclusiva no sentido de ser instransferível. Por exemplo, a atividade que cabe
ao Rui, como chefe da família, não deve ser repassada para Madalena, que não assume
com seu trabalho a responsabilidade principal pelo bem estar físico dos filhos. Como nos
lembra Safiotti, “[...] cabe ao homem ganhar o maior salário a fim de desimcumbir de sua
função de chefe.” (SAFIOTTI, 1992, p. 24). Vemos que o assujeitamento de Rui o leva a
abdicar de seus interesses próprios para buscar os da família, bem como os coletivos,
deixando, assim, o que ele realmente quer para um segundo plano (isso se dá, conforme
apontamos, até no nível da linguagem, visto que a personagem nunca diz o que quer).
Considerando, como observa Chaui, que “O mundo social é contraditório”, é
possível pensar que, na verdade, os interesses coletivos também não são essencialmente
coletivos, mas, sim, particulares que colaboram para o fortalecimento de um sistema social
que beneficia uma minoria detendora do poder econômico, representada pela “parte mais
forte e poderosa da sociedade (a classe dos proprietários)” (CHAUI, 1982, p. 69). Dessa
forma,

A ideologia é um dos instrumentos de dominação de classe e uma das
formas da luta das classes, A ideologia é um dos meios usados pelos
dominantes para exercer a dominação, fazendo com que esta não seja
percebida como tal pelos dominados. (CHAUÍ, 1982, p. 86).
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Rui é, assim como tantos outros, um trabalhador assalariado que vende sua mão de
obra a um banco privado e que, diante da instabilidade econômica – que tem levado ao
fechamento de várias agências –, vê como incerto seu futuro profissional. Segundo
Hohlfeldt,
A repetição de tarefas, a fragmentação do trabalho, a especialização, a
submissão a ordens emanadas de uma fonte na maioria das vezes
desconhecida, criam uniformidades (que o próprio “uniforme” das
empresas ainda mais acentua, por trás da falsa máscara de igualitarismo
com que o justificam), gerando o espedaçamento do indivíduo, sua
alienação, seu recalque. (HOHLFELDT, 1980, p. 72)

Essa imposição ideológica do capitalismo condiciona o protagonista de Eles estão
aí fora a uma alteração paradoxal de papéis, pois, se por um lado, ele aparece na condição
de dominador em relação à figura feminina, conforme apontamos; por outro, é mais um
dominado pela violência do sistema econômico, que alija a todos: “[...] o que faz da
ideologia uma força quase impossível de ser destruída é o fato de que a dominação real é
justamente aquilo que a ideologia tem por finalidade ocultar.” (CHAUI, 1982, p. 87).
Nesse sentido, o conceito de ideologia, conforme observado por Chaui, se associa ao de
violência simbólica (de Bourdieu), na medida em que ambos entendem que este domínio é
exercido por meio de seu ocultamento, fazendo com que o dominado o entenda como
natural.
Nesse sentido, a ideologia é essencialmente exercida pelo poder econômico e pela
constituição de uma superestrutura e uma infraestrutura, conforme aponta Althusser. A
imagem utilizada pelo filósofo francês para explicar estes dois conceitos é a de um prédio,
no qual a base é sempre de ordem econômica (fundação) que sustenta o resto ou serve ao
resto (as leis e a política são a superestrutura, gerenciadas pelo Estado por meio de leis e do
sistema político). (Cf. ALTHUSSER, 1980, p. 25-27). Ele mostra como o Estado
compactua com a ideologia das classes dominantes, utilizando seus aparelhos repressivos
por meio da violência, como a lei, por exemplo, enquanto os aparelhos ideológicos do
Estado
[...] funcionam de um modo massivamente prevalente pela ideologia,
embora funcionando secundariamente pela repressão, mesmo que no
limite, mas apenas no limite, esta seja bastante atenuada, dissimulada ou
até simbólica. (ALTHUSSER, 1980, p. 47, grifo do autor).
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Desse modo, vemos que a ideologia, disseminada entre as relações de produção e
de exploração capitalistas, consegue agir como uma violência simbólica. Invisível, mas que
gera consequências para os dominados, que a enxergam como a pré-determinação da
ordem das coisas. Assim, as vítimas dessa violência passam a perpetuá-la na medida em
que entendem que tudo “está em ordem”. Ao pensar sobre o pedido feito pelo filho (para a
realização do aborto), Rui acaba adormecendo na poltrona da sala e tem um pesadelo. Ao
acordar, assustado, vai até o banheiro:
Lavei o rosto na pia. Passei o pente no cabelo, tirei a roupa e fui para a
cama. Amanhã é outro dia. Não há de ser nada. Está tudo em ordem, as
coisas vão se ajeitar. Rogério, o banco, tudo. Sim, amanhã. (PIROLI,
2006, p. 49, grifos nossos).

Ele vai para o quarto e tenta dormir, mas o pesadelo se repete:
Sentei-me na cama. E desta vez não tinha vontade de ir ao banheiro e
nem sede. Levei a mão à cabeça: meus cabelos estavam molhados. O suor
ensopara também o travesseiro. O relógio estava no meu pulso; não o
tirava nem para tomar banho. Eram duas horas apenas. Calma, disse para
mim mesmo. Rogério está dormindo no seu quarto. Está tudo em ordem.
Deite-se novamente sossegado. (PIROLI, 2006, p. 50, grifos nossos).

Algo que nos interessa, sobretudo, nesses trechos, é a frase “está tudo em ordem”,
também proferida por Rui nas linhas finais do romance: “Está tudo em ordem. Que venha o
psiquiatra e me interne.” (PIROLI, 2006, p. 123). Notamos o comportamento passivo do
protagonista, que tem uma aceitação siginificativa de que tudo está como deveria ser. Seus
conflitos internos, indicadores de que nada estava bem externamente, são ignorados em um
processo de resignação que apaga todo o seu potencial subjetivo questionador. Que ordem
é essa segundo a qual tudo se estabelece? Ao aceitar a existência de uma ordem maior que
ele, Rui assina um pacto com a ideologia dominante e deixa de ser sujeito de sua história
para ser apenas um paciente, conforme avalia Chaui (1982, p. 125).
Para Althusser, a Escola (instituição também estudada por Bourdieu) seria um dos
aparelhos ideológicos mais eficientes criados pelas classes dominantes, visto que se
constitui por um processo de seleção, exclusão e sanção, em que
[...] cada massa que fica pelo caminho está praticamente recheada da
ideologia que convém ao papel que ela deve desempenhar na sociedade
de classes: papel de explorado [...]; papel de agente de exploração [...], de
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agentes da repressão [...]. nenhum aparelho ideológico do estado dispõe
durante tanto tempo da audiência obrigatória (e ainda por cima
gratuita...), 5 a 6 dias em 7 que tem a semana, à razão de 8 horas por dia,
da totalidade das crianças da formação social capitalista. (ALTHUSSER,
1980, p. 65-66).

A ideologia leva o indivíduo a pensar e a agir de maneira não autônoma. Seus atos
são, portanto, inseridos em práticas
[...] reguladas por rituais que elas se inscrevem, no seio da existência
material de um aparelho ideológico, mesmo que se trate de uma
pequeníssima parte deste aparelho: uma missa pouco frequentada numa
capela, um enterro, um pequeno desafio de futebol numa sociedade
desportiva, um dia de aulas numa escola, uma reunião ou um meeting de
um partido político, etc. (ALTHUSSER, 1980, p. 87-88, grifos do autor).

Por meio dos rituais, a ideologia transforma os indivíduos em sujeitos, que vivem
“[..] espontaneamente ou naturalmente na ideologia” (ALTHUSSER, 1980, p. 94).
Podemos, então, a partir das considerações de Bourdieu, Chaui e Althusser, refletir sobre a
condição de Rui, no romance, um sujeito que cumpre de maneira automática os rituais já
projetados para a vida prática, os quais são, em sua essência, banais.
Se a Escola é uma instituição bastante eficaz na disseminação ideológica das
classes dominantes, a Família contribui muito para a afirmação desta, uma vez é
apresentada não como uma instituição variável de acordo com cada classe social, culturas e
sociedades, mas como algo imutável,
[...] sendo sempre a mesma (no tempo e para todas as classes) e, portanto,
como uma realidade natural (biológica), sagrada (desejada e abençoada
por Deus), eterna (sempre existiu e sempre existirá), moral (a vida boa,
pura, normal, respeitada) e pedagógica (nela se aprendem as regras da
verdadeira convivência entre os homens, com o amor dos pais pelos
filhos, com o respeito e temor dos filhos pelos pais, com o amor fraterno).
Estamos, pois, diante da ideia da família e não diante da realidade
histórico-social da família. (CHAUI, 1982, p 88, grifo da autora).

Esse mascaramento faz com que a ideia de Família seja única quando, na verdade,
precisamos definir sobre que tipo de família se está falando. Na introdução deste capítulo,
afirmamos que a família Alvares pode ser associada ao modelo pequeno-burguês, que teria,
segundo Chaui, “[...] a finalidade de reproduzir os ideais e valores burgueses para toda a
sociedade” (CHAUI, 1982, p. 116). Esta família, sendo um tipo consagrado por uma classe
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social específica, reprodutora do modus vivendis burguês, “[...] está encarregada de
oferecer ao pai uma autoridade substitutiva que o compense de sua real falta de poder na
sociedade, e que, por isto, ele aparece como devendo encarnar para toda a sociedade o
ideal do Pai.” (CHAUI, 1982, p. 117). Nisto reside, em parte, o drama de Rui em Eles
estão aí fora, um romance que trata da violência simbólica e da ideologia, uma vez que põe
em cena os conflitos internos (não explicitados) de um pai de família, descortinando uma
estrutura familiar sufocante que teima em se afirmar.
A respeito disso, além do que já comentamos sobre a relação conjugal entre Rui e
Madalena, vemos como a violência simbólica degrine também a relação entre pais e filhos,
incapazes de ter um diálogo profundo sequer. Os integrantes da família são mostrados, por
Piroli, como moradores de uma casa, alheios ao universo do outro. Para que seja possível a
convivência com o outro, é preciso munir-se dos rituais, das máscaras e dos papéis sociais.
Esses são, nesse sentido, instrumentos de dominação ideológica que estabelecem regras e
práticas a serem reproduzidas
Para Costa Lima, há três categorias fundamentais para o entendimento social do
indivíduo: persona, papel e forma ritual (Cf. COSTA LIMA, 1991, p. 43). Em relação às
duas primeiras já mostramos como elas são importantes para a construção das personagens
de Eles estão aí fora. A respeito da terceira, a forma ritual, devemos entendê-la como algo
socialmente exigido, tornando “social a conduta de seu agente” (COSTA LIMA, 1991, p.
45). Isto significa dizer que o rito revela a atualização de papéis pré-determinados como os
que vemos, por exemplo, em um enterro e/ou velório, no qual o sujeito está inscrito em
certas normas de conduta que garantem a encenação da situação.
O luto não é a expressão espontânea de emoções individuais. Se os
parentes choram, se lamentam, se mortificam, não que se sintam 1-pessoalmente atingidos pela morte de seu próximo. Sem dúvida, pode
suceder, em casos particulares, que a aflição expressa seja realmente
sentida. Mas, na maioria dos casos, não há relação entre os sentimentos
experimentados e os gestos executados pelos atores do rito.
(DURKHEIM apud COSTA LIMA, 1991, p. 43).

A propósito dessa ritualização, vemos que, em Eles estão aí fora, Rui ritualiza
algumas de suas poucas ações, utilizando, inclusive, a linguagem protocolar. Dentre este
padrão ritualístico, podemos idenficar tamém a insônia. Desde o primeiro capítulo do
romance, suas noites são marcadas pela ausência de sono, conforme as citações abaixo:
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Depois ela [Madalena] se calou, exausta. Virou-se para mim, pôs a mão
no meu peito e dormiu logo em seguida. Notei pela sua respiração
compassada. Chamei-a baixinho. Ela deu um gemido. Sim, estava
cansada. Permaneci acordado. [...] Levanto-me, vou ao banheiro, olho as
estrelas lá fora. Sim, vinte anos. Vale a comemoração. [...] Com o copo
na mão, sentado na cadeira, vigio o sono de Madalena. (PIROLI, 2006, p.
23-25).
Passara a noite acordado inutilmente, inquieto, com pesadelo. Sentia-me
estúpido. (PIROLI, 2006, p. 53).
Já que não durmo, o melhor é me levantar, deixar a cama. Tem mais de
uma hora que estou tentando. Vou esperar mais um pouco, dar uma
chance a mim mesmo. Presto atenção: da favela galos cantam e cachorros
latem. Acabo deixando a cama devagar. (PIROLI, 2006, p. 71).
A cidade dorme. É o silêncio da madrugada. As copas das árvores lá
embaixo estão quietas. Um carro notívago passa na rua. Quase quatro
horas da madrugada. De onde ele vem? Ou vai? Não vejo o motorista.
Sei, porém, que o carro é do ano. (PIROLI, 2006, p. 79).

A insônia do narrador e o tumulto de seus pensamentos contrastam com a imagem
da cidade, que dorme. É principalmente durante a madrugada que Rui reflete sobre seus
problemas, dando início ao ritual da reflexão. A insônia está associada à iniciação do
transtorno psíquico da personagem. O advérbio "tumultuadamente" é usado muitas vezes
pelo narrador. Ele tem consciência de que seus pensamentos estão desordenados, mas não
imagina que isso pode ser um indicador dos sintomas de sua doença, 39 assim como sua
falta de sono, uso excessivo de álcool, não conclusão de suas ideias (sua "fuga de ideias")
e, ao final do livro, sua vontade de não sair da cama.
O almoço com Ferreira não me fez bem. Passei o resto do dia com
caraminholas na cabeça. E tudo o que eu pensava era para pior. Ninguém
percebeu nada. Nem o Walter. Sem saber o que fazer, acabei discando
para Euclides. (PIROLI, 2006, p. 63).
Volto para a cozinha. Desligo, antes, a televisão. Era um programa de
crentes. Mas não é por isso que emudeci o aparelho. Se eu tomasse um
pouco de vodca, talvez caísse no sono. Duas doses caprichadas e pronto.
39

No romance, Rui é diagnosticado com PMD (Psicose Maníaco Depressiva), hoje mais conhecida como
“Transtorno Bipolar”. “No passado, o transtorno bipolar era conhecido pelo nome de psicose maníacodepressiva, uma doença psiquiátrica caracterizada por alternância de períodos de depressão e de
hiperexcitabilidade ou mania. Nesta fase, a pessoa apresenta modificações na forma de pensar, agir e sentir...
Sabe-se que os transtornos bipolares estão associados a algumas alterações funcionais do cérebro, que possui
áreas fundamentais para o processamento de emoções, motivação e recompensas. É o caso do lobo préfrontal e da amígdala, uma estrutura central que possibilita o reconhecimento das expressões fisionômicas e
das tonalidades da voz. Junto dela, está o hipocampo que é de vital importância para a memória.” Disponível
em: < http://drauziovarella.com.br/letras/t/transtorno-bipolar/> Acesso em 02 dez. 2014.
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Mas não bebo. Nem o leite. Estou com calor, mas não tiro o paletó do
pijama. Não é normal não dormir. A temperatura é desculpa. Se o sujeito
estiver com sono, dorme, segundo os almanaques. Estarei amolado? A
pessoa pode estar incomodada e não reconhecer. Hein? (PIROLI, 2006, p.
73, grifos nossos).
Bebi mais alguma coisa nos bares da Savassi, depois peguei o carro e fui
para casa, pensando tumultuadamente em Rogério, na minha situação no
banco, em Neusa, em tudo. O quarto de Rogério estava fechado. O
relógio na parede da sala marcava mais de dez horas. Todos os quartos
estavam fechados. (PIROLI, 2006, p. 45).

Rui não consegue se desprender de seus pensamentos e não encontra nem mesmo o
alívio que uma noite de sono pode proporcionar. Ele não sabe o que fazer e não entende o
porquê de suas noites em claro, não sabe se está realmente amolado e não compreende sua
situação com Rogério, muito menos com Neusa. Tudo o que Rui tem são questionamentos
para os quais não encontra resposta alguma. Ele procura explicações em casa, no trabalho,
durante as conversas com amigos, mas acaba voltando ao ponto zero: preso e sem
possibilidade de saída de seus rituais incessantes.

2.5. Lá fora e aqui dentro: os espaços do romance

Em seu artigo “O espaço e a sua funcionalidade nO Deserto de Tártaros de Dino
Buzzati”, Altamir Botoso analisa a importância do espaço para o entendimento do
“universo que cerca o protagonista da história, Giovani Drogo, revelando sua imobilidade e
a sua incapacidade para agir diante dos conflitos que surgem na narrativa” (BOTOSO,
2010, p. 1-2). A esse respeito, Botoso discorre sobre como o “fenômeno do insulamento”
ou “ilhamento” – termos cunhados por Osman Lins em Lima Barreto e o espaço
romanesco (1976) – marca a vida de Drogo. Segundo essa orientação, o protagonista do
romance italiano parece viver “fechado em si mesmo num mundo onde as comunicações
foram cortadas” (LINS apud BOTOSO, 1976, p. 36). Não é nosso interesse detalhar a
análise feita por Botoso, por meio das considerações de Lins, mas perceber como essa ideia
de isolamento também reverbera no romance de Piroli não só por meio da fixação com o
olhar que acompanha o protagonista, como espécie de estranhamento diante da família e
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dos amigos – conforme mostramos –, mas também como indícios da doença próxima que o
levará, efetivamente, ao isolamento (físico e mental).
Apesar de não se encontrar em um deserto real (tal como no romance italiano), Rui
sente-se cerrado dentro do espaço familiar e do trabalho, nos quais a constituição do
apartamento e do banco são desdobramentos físicos dessa tensão. No romance de Buzati,
Botoso detecta que
As janelas do forte e da estalagem [do romance analisado por ele] são
índices que conotam a indecisão, a fraqueza e a incapacidade de ação e
reação do personagem central da obra. Em seus momentos mais críticos,
quando deve tomar uma decisão, ele está sempre próximo a uma janela.
Entretanto, ele nunca se decide a enfrentar a realidade. Falta-lhe ousadia e
coragem para agir. Inclinado à reflexão e não à ação, Drogo não é capaz
de aventurar-se, de mudar de vida. (BOTOSO, 2010, p. 16).

A janela representa, nesse sentido, o limite entre a ação (lá fora) e a não ação (aqui
dentro), revelando o limiar entre o acontecimento e o não acontecimento inscrito no mover
da personagem. No romance de Piroli, no qual os espaços são ambientados, no sentido
entendido por Osman Lins,40 a imagem da janela é recorrente, sobretudo nos momentos de
insônia:
A cortina cobria parte da janela, deixando entrar um pouco da claridade
vinda de fora. (PIROLI, 2006, p. 47).
A janela da sala está aberta. Quando faz silêncio na televisão, ouço um
samba. Deve ser uma festa. (PIROLI, 2006, p. 70).
Se eu chegar à janela e olhar lá para baixo, aposto que as árvores nem se
mexem. O vento sumiu. (PIROLI, 2006, p. 77).
Passo pela sala de copo na mão e chego à janela. A cidade dorme. É o
silêncio da madrugada. As copas das árvores lá embaixo estão quietas.
(PIROLI, 2006, p. 79).

40

Osman Lins faz uma diferenciação entre espaço e ambientação. Segundo ele, “por ambientação
entenderíamos o conjunto de processos conhecidos ou possíveis, destinados a provocar, na narrativa, a noção
de determinado ambiente. Para a aferição do espaço, levamos a nossa experiência do mundo; para ajuizar
sobre a ambientação, onde transparecem os recursos expressivos do autor, impõe-se um certo conhecimento
da arte narrativa.” (LINS, 1976, p. 77, grifos do autor). Nesse sentido, compreender a ambientação do
romance é mais complexo, uma vez que as ações das personagens também vão dando cor, forma e
organização ao ambiente. Interpretar uma obra não é o mesmo que observar uma pintura, uma sala ou um
quadro, nos quais o observador tem à sua frente todo o panorama, mas é perceber tudo que ocorre na
narrativa através da percepção da personagem (Cf. LINS, 1976, p. 77-82).
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É durante suas noites de insônia que Rui começa a olhar para a janela, com o
objetivo de observar o mundo do lado de fora, o qual aparenta quase sempre mudo,
estático, em oposição aos seus pensamentos agitados. O contraste entre os dois mundos
(externo e interno, o mundo íntimo de Rui) é bastante nítido, uma vez que a cidade dorme,
as árvores estão quietas e o silêncio impera. Rui, por sua vez, não consegue controlar seus
tumultuados pensamentos, que falam de maneira desorganizada. A claridade e toda a paz
de uma noite de sono bem dormida se encontram lá fora, lá embaixo, na cidade que dorme,
mas não ali, dentro de seu apartamento, dentro de seus pensamentos. Essa imagem
opositora dos espaços alicerça o comportamento da personagem, pois enquanto, à noite, o
mundo lá fora está estático, o pensamento de Rui se movimenta. Durante o dia, a oposição
entre mundo e personagem se mantém, pois este mesmo mundo agora age (gira em torno
de suas obrigações sociais) enquanto Rui só pensa e reflete, não exerce a ação (move-se de
um lado para o outro sem agir ativamente).41 A inércia pertence, agora, a seus gestos,
incapazes de fazê-lo agir, ainda que os pensamentos continuem em agitação.
Se n´O Deserto de Tártaros “as janelas simbolizam a indecisão e o medo de mudar
de vida” e “fora da janela existe a liberdade, a possibilidade do novo, do desconhecido”
(BOTOSO, 2010, p. 15); aqui, no romance de Piroli, a mesma analogia pode ser feita pela
representação do ambiente, onde a casa e o banco não exercem lugares de ação do
narrador; antes, são espaços duplicados (espécie de espelhamento) que o levam ao
sentimento de isolamento, no qual a fuga se dá por meio dos pensamentos que projetam
planos que não se cumprem, inclusive no nível da linguagem se pensarmos nos vários
momentos em que o narrador afirma algo contrário ao que queria de fato dizer, conforme
mostramos em alguns exemplos.
Se as janelas representam esse limiar entre o dentro (interno, indíviduo) e fora
(externo, social), as portas reforçam, no romance, os membros da família, que se isolam
41

O romance nos apresenta a odisséia iniciada por Rui, em busca de respostas para suas preocupações (em
relação ao Rogério, ao banco e à PMD). A partir do segundo capítulo, ele faz uma visita à sua amante:
“Acabei indo ao apartamento de Neusa. Ficara de ir lá depois das oito. Não sabia o que fazer.” (PIROLI,
2006, p. 45). Marca um encontro com Ferreira, vai ao escritório de Euclides e a uma vidente, decide ir ao
consultório do Dr. Penido, mas como não o encontra, vai até a livraria Status em busca de informações sobre
a PMD. É interessante ressaltar que ele somente encontra o que procura em um livro de introdução à
psiquiatria. “As respostas estavam todas lá.” (PIROLI, 2006, p. 109). Sem conseguir se abrir e conversar
sobre seus problemas, o protagonista vê como último recurso um livro, o qual, segundo ele, “era o de que
precisava” (PIROLI, 2006, p. 109). A partir de então, ele se intera do assunto e a impressão que temos é a de
que ele passa por um momento de aceitação, após entender que estava apresentando todos os sintomas da
doença: “A PMD está ligada a uma série de coisas. Quase tudo pode causar a doença. Mas o pior é quando o
cidadão faz uso de bebida. São duas coisas graves. Uma está ligada à outra.” (PIROLI, 2006, p. 110).
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uns dos outros, resultando na incomunicabilidade entre pai e filho visto no início desta
análise e que se desdobra nas relações sociais de Rui. As portas dos quartos do
apartamento são mostradas sempre cerradas, sobretudo as dos filhos:
Os quartos de Rogério e Andréa estavam abertos. Não havia ninguém em
casa. (PIROLI, 2006, p. 50).
Andréa abriu a porta do quarto. Vem para cozinha descalça. [...] Ouvi
uma porta se fechando. Andréa vai fazer dezoito anos. (PIROLI, 2006, p.
73-74).
[Andréia] Dorme também com a porta fechada. Um hábito. Todo mundo
com a porta fechada. Madalena, Andréa, Rogério. (PIROLI, 2006, p. 78,
grifos nossos).

No segundo capítulo do romance, sozinho em casa, Rui diz sentir “a casa
respirando vazia” (PIROLI, 2006, p. 32). No mesmo capítulo, quando todos já estavam em
casa, Rui comenta que “Todos os quartos estavam fechados. A casa em silêncio.”
(PIROLI, 2006, p. 47). A casa “respirava” quando estava vazia e quando cheia, ficava em
silêncio. É interessante que essa oposição entre “respirar no vazio” e “silenciar no cheio” é
marcada pelo narrador, único observador deste fenômeno, que, afinal, parece dizer mais
sobre ele que sobre a casa propriamente dita. Isso sugere que a casa vazia possibilita a ele o
respiro enquanto a movimentação da família revela sua asfixia. Mais uma vez, voltamos à
ideia das encenações dos papéis e como estes subjugando o indivíduo o aprisionam e o
violentam em sua subjetividade.
Para Osman Lins, a separação entre personagem e espaço pode ser um pouco
difícil, visto que “a personagem é espaço” (LINS, 1976, p. 69, grifos do autor). Desse
modo, podemos pensar que se a casa de Rui é um espaço vazio de significação, não seria
exagero afirmar que Rui também é esse vazio, pois não encontra um sentido para sua vida.
Ele não encontra satisfação em nada que faz: sua relação conjugal é nula assim como a
extra-conjugal que poderia, conforme aventamos, servir como este respiro último. Seu
trabalho está por um fio e seu relacionamento com os filhos não existe.
De acordo com Osman Lins, há dois aspectos importantes para a ambientação: a
ordenação e a precisão dos elementos espaciais. Quanto a esses aspectos, vemos que Piroli
é bastante impreciso em relação à citação de determinados lugares, chegando a ser uma
“imprecisão que, de certo modo, nega-o[s]” (LINS, 1976, p. 88). A casa de Rui, por
exemplo, não é situada no romance, o que impede o leitor de localizar em que bairro de
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Belo Horizonte reside o protagonista. Além do espaço da casa, o banco também não é
localizado e nomeado, apesar de ser possível inferir que se trata de um banco privado
devido ao fato de haver demissões. Por outro lado, ao deixar esses dois espaços, Rui
nomeia alguns locais e ruas pelos quais passa: “Fomos a pé na direção do Acaiaca”
(PIROLI, 2006, p. 14); “Vi os pivetes no canteiro da avenida do Contorno” (PIROLI,
2006, p. 15); “Passamos pelo túnel e pegamos a Cristiano Machado” (PIROLI, 2006, p.
17); “Seguimos pela Cândido Silveira calados” (PIROLI, 2006, p. 17); “Bebi mais alguma
coisa nos bares da Savassi, depois peguei o carro e fui para casa...” (PIROLI, 2006, p. 47).
“O escritório de Euclides ficava perto, nos Funcionários” (PIROLI, 2006, p. 63); “O
endereço era na rua Curitiba, perto da praça Marília de Dirceu” (PIROLI, 2006, p. 17). A
imprecisão quanto ao local onde mora e trabalha contrasta com a precisão dos outros
lugares pelos quais passa o protagonista no romance. Os locais que definem socialmente o
protagonista (a casa e o trabalho) não são identificados, denotando, consequentemente, sua
falta de identidade, sua indeterminação emocional/existencial. Assim, essa espacialidade
do romance concorre para a construção do seu protagonista.
Desse modo, vemos que o espaço é elemento fundamental no romance de Piroli,
pois as personagens são como prolongamentos dos dois espaços centrais da obra: o banco e
o apartamento. A rotina, as obrigações de Rui e a imensidão da cidade o tornam mais um
prisioneiro do sistema, que vive cumprindo seu dever como pai, esposo e empregado, não
realizando nada, cheio de dúvidas e indecisões, um simples observador por trás da janela.
Assim, o espaço influi “[...] no ânimo do personagem, complementando-o ou refletindo seu
estado de espírito” (BOTOSO, 2010, p. 15), visto que Rui reflete o clima dos espaços que
percorre: sua sistematização e burocratização (vindas do banco) e seu vazio existencial
(reverberada pelo espaço vazio da casa).
Passo pela porta do quarto, torno a fechá-la. Ligo a televisão baixinho ao
mesmo tempo que confiro o relógio da parede com o de pulso. São quase
duas horas. Sento-me na cozinha. Apenas a luz da TV mantém a
claridade. Se olho através da cozinha, vejo a imagem na sala. [...] Pus um
copo de leite gelado em cima da mesa, mas só tomei um pouco, apesar do
calor. Fez um dia quente. E agora o ar da noite está parado. Nenhum
vento deve bulir com as árvores lá embaixo. (PIROLI, 2006, p. 72).

O modo como Rui narra sua noite é fragmentado. As cenas vão aparecendo como
slides, que nos mostram toda a sua sistematicidade. Tudo é regrado: ele só toma um pouco
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do leite que colocou, não acende nenhuma luz, apenas a TV ilumina a cozinha e a sala
(como se a economia das palavras decorresse na economia do espaço). Como marca de sua
sistemática, ele checa ambos os relógios. O trecho parece apontar para uma circularidade
(repetições) que aprisiona o indivíduo, marcada pela insistência do relógio e das descrições
econômicas no nível sintático.
Eles estão aí fora é um romance, portanto, que perpassa quase sempre dois espaços
gerais: um centrado no espaço da casa e da família (espaço interno); outro externo, do qual
o banco é o principal, visto que mesmo ausente é assunto de várias cenas externas e
públicas. São dois mundos espelhados, uma vez que o espaço externo, cheio de cobranças
e com a prefiguração da perda do emprego, se reflete no espaço íntimo da casa, onde a
burocratização do mundo do trabalho funciona como uma espécie de claustrofobia que
assoma as personagens. Ao invés de ser um lugar de refúgio das pressões sociais, de
conforto, intimidade e, sobretudo, de espontaneidade; a casa da família Álvares é uma
continuidade do banco, uma vez que seus integrantes estão fechados para os outros,
asfixiados pela ritualização.
O título da obra é a maior indicação de que o romance trata dessa duplicidade: “aí
fora” e “aqui dentro”; banco e casa; outros e eu; sanidade e loucura, respectivamente. A
capa do livro nos dá mais uma indicação de que essa oposição entre dois lugares (o de
dentro e o de fora) é o cerne do romance de Piroli, que representa essa cisão a partir da
construção de Rui, o narrador. O detalhe vazado na capa do livro (vermelho) nos remete a
uma cortina veneziana e, através dela, a imagem da cidade, ao fundo. No exame da capa, o
leitor tem a mesma visão de Rui ao observar a cidade através da janela do apartamento: a
visão de que eles estão lá fora.
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Figura 1 - Fonte: Capa do livro (Créditos: Ana Sofia Mariz).

2.6. A “lanterna de luz negra”

Essa dualidade espacial do romance (lá fora; aqui dentro) nos ajuda a entender
porque o narrador vai desenvolvendo, aos poucos, a síndrome da Psicose Maníaco
Depressiva. A doença é mais uma duplicação existente na trama. Enquanto estava no
banco, absorto em seus pensamentos (mais um fluxo longo que corta a linearidade
narrativa), Rui se lembra de um vigia noturno, antigo conhecido que tinha desenvolido
Psicose Maníaco Depressiva.

78

Não me sai da cabeça o caso de um rondante. Penso nele cada vez mais.
Vim de casa pensando nele. Penso agora. E com força. [...] Recenvindo
era uma espécie de rondante, vigia noturno. Permanecia a noite toda no
escritório. Até as seis da manhã. [...] Acho que Recenvindo foi indicado
para o chefe. Uma indicação de alto coturno, que era preciso atender. [...]
Eu conversava muito com ele. Era uma espécie de amigo. [...] Um dia
Recenvindo não veio. Fechei o escritório e saí. (PIROLI, 2006, p. 101102).

Chamado a ajudar Recenvindo que se tranca em casa, Rui tem seu primeiro contato
direto com a doença que logo se manifestará nele próprio, descrita a partir da expressão
“estão aí fora”, evidenciando uma espécie não só de duplicação/espelhamento (como
outras que vimos no decorrer deste texto), mas também de circularidade que é sugerida
pelo título do capítulo 7 do romance, “Você vai ser o próximo”:
– Cuidado, doutor.
– Vim ver se você precisa de alguma coisa – disse junto da porta, ainda
cobrindo o nariz. – Está todo mundo preocupado – menti.
– Estão aí fora.
– Quem?
Não parecia haver resposta.
– Quê, Recenvindo?
A polícia – murmurou.
– Só tem eu, dona Paula e uma menininha. (PIROLI, 2006, p. 105).

Ao desenvolver a doença, Recenvindo anuncia com insistência: “Eles estão aí fora
[...] Eles vão me matar” (PIROLI, 2006, p. 106). Na passagem acima, vemos, novamente, a
cisão entre o interno (o que pensa) e externo (o que diz) de Rui, ao afirmar que todos
estavam preocupados com o vigia. Prefigurando o que virá a acontecer com ele próprio,
Recenvindo não faz falta à empresa que continua a funcionar enquanto o funcionário passa
três meses internado em tratamento em um hospital psiquiátrico. De lá, volta “mais magro
e pálido, é verdade, mas bom para outra” (PIROLI, 2006, p. 108). A fala do narrador, já
com sintomas da Psicose Maníaco Depressiva, reflete novamente a circularidade por meio
de um jargão popular “bom para outra”.
A lembrança da doença de Recenvindo surge no penúltimo capítulo do romance,
chamado “Um prato perfeito”, no qual se narra essencialmente o contato de Rui com a
Psicose Maníaco Depressiva. Logo depois da lembrança da doença do vigia, Rui compra
um livro de psiquiatria sobre o assunto que “dominava quase todas as páginas, mais da
metade. A doença do momento. Os hospitais estão lotados.” (PIROLI, 2006, p. 109):
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A PMD está ligada a uma série de coisas. Quase tudo pode causar a
doença. Mas o pior é quando o cidadão faz uso de bebida. São duas
coisas graves. Uma está ligada à outra. [...] A PMD não depende de
laboratório. Pode acontecer com qualquer um. Comigo, com você. O
sujeito está conversando, sentindo-se bem, vai para casa, e amanhã
ninguém sabe. A depressão vem sem avisar, de repente. Azar? Poderia
ser pior. (PIROLI, 2006, p. 110).

Considerando o título deste capítulo (“Um prato perfeito”) e do anterior (“Você vai
ser o próximo”), podemos pensar que as nomeações estão estritamente relacionadas à
possível perda do emprego e que, com tantas demissões no banco, Rui seria o próximo.
Essa leitura é pertinente, mas não seria exagero afirmar que o uso do pronome de
tratamento “você” possa se estender não só a Rui, mas a tantos outros, visto que o narrador
nos assevera que a doença “Pode acontecer com qualquer um. Comigo, com você.”
(PIROLI, 2006, p. 110). Insistindo na duplicidade e circularidade do romance, essa
hipótese revela o desdobramento contínuo da doença, entendida não só em sua dimensão
patológica, mas também como representação de uma (in)sanidade mental que retira
(momentamente) o indivíduo de suas obrigações e imposições sociais – responsáveis estas
pela doença. Isso explicaria, em parte, o final do romance, em que Rui, já diagnosticado
com Psicose Maníaco Depressiva e a caminho da internação, esboçaria uma reação
tranquila e mesmo irônica em relação à perda do emprego (na lembrança do chefe) e à
organização familiar:
Então eu ia ser internado depois de doze anos de banco? Não me lembro
de ter me afastado do banco mais de quinze dias de férias. E nunca fiquei
um período tão grande fora de casa. Madalena poderá me visitar, é
natural. Rogério e Andréa irão me ver? Não devo me preocupar antes da
hora. Como vai ser o tratamento? Na base de bolinha, só? Sem injenção?
Os choques já eram. Está tudo em ordem. Que venha o psiquiatra e me
interne. Imagino a cara do Dr. Jurandy. (PIROLI, 2006, p. 123).

A internação funciona, assim, não só como uma cura provisória – (“Sim, até
quando?” é o título deste último capítulo –, mas também como uma pausa nas pressões do
dia-a-dia. Talvez por isso o narrador nos alerte para o fato de que “quase todo mundo é a
favor da internação. Não se vê mal nenhum em retirar o cliente de circulação por uns
tempos. Faz bem para ele e para sua família” (PIROLI, 2006, p. 110-111). Assim, a
nomeação da sequência dos capítulos finais do romance (“Você vai ser o próximo”; “Um
prato perfeito”; “Sim, até quando?”) indicam que a doença psiquiátrica de Rui (de
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Recenvindo e tantos outros) pode ser consequência de imposições/obrigações sociais
diárias,42 originárias de uma violência simbólica e ideológica (e também física), que o
levaria a “criar”, de maneira “insconsciente”, este estado patológico numa clara
identificação com a situação de Recenvindo.43 Assim, o contato direto com a Psicose
Maníaco Depressiva (o surto de Recenvindo) e as informações vindas de um manual
médico (do ponto de vista clínico) tornar-se-iam “um prato perfeito” que o retiraria do
mundo social e familiar, demonstrando, mesmo que provisoriamente e de maneira rápida,
as engrenagens do sistema ao qual está aprisionado. O transtorno psiquiátrico seria, nesse
sentido, a forma mais racional de ser “normal” no mundo, espécie de “riso louco” que
revela a doença mental como saída única no fim do túnel. Resta saber, dada a circularidade
do romance,“até quando?”
Como citado na introdução deste trabalho, o protagonista “avisa, linha após linha,
que da penumbra do lugar-comum onde a maioria de nós se insere, muitas vezes só se pode
sair com o auxílio de uma lanterna de luz negra, vulgarmente denominada loucura.” É
bastante interessante essa metáfora da lanterna de luz negra como representação da
loucura, uma vez que a ausência de luz levaria à solução dos problemas de Rui
(entendendo sua doença como a pausa necessárias nas pressões vividas pela personagem).
De acordo com Chaui, é interessante observarmos que as palavras contrárias “[...]
alucinado e lúcido, isto é, que loucura e sanidade sejam designadas como ausência ou
presença de luz” (CHAUI, 1988, p. 32). Apesar de Rui não estar propriamente louco, ele
tem sua sanidade mental momentaneamente desestabilizada. No último capítulo do
romance, vemos a seguinte cena:
Madalena dirige-se à janela.
– Não abre a cortina.
– O quarto está escuro.
– Assim estou protegido.
42

Outro momento do romance, que confirma que o transtorno psicológico de Rui é fruto das obrigações
sociais, é mostrado no último capítulo, quando Madalena conta para o marido que ligou para o banco
avisando que ele não iria trabalhar. A pessoa com quem ela conversa ao telefone é justamente o dr. Jurandyr,
que ao saber do ocorrido, passa um número de um médico para ela. Isso evidencia o quão trivial e previsível
é essa situação, uma vez que ele tem o número de um especialista já preparado para indicar assim que surge
um problema. (Cf. PIROLI, 2006, p. 119-120).
43
Considerando a vasta possibilidade de interpretações proporcionadas pelo romance, bem como a riqueza
do texto de Piroli, há outra vertente bastante evidente no momento da leitura, que leva o leitor a pensar que
toda a situação de Rui é uma encenação, algo consciente. Em nosso entendimento, Rui está tão imerso em
seu papel social, que não seria possível ele planejar e encenar sua válvula de escape das obrigações às quais
se submete. Dadas às várias duplicidades da narrativa (anteriormente apresentadas) e devido ao fato de ser
possível apontar indícios da iminente manifestação da PMD, desde as páginas iniciais de Eles estão aí fora,
escolhemos seguir pela leitura de que Rui não encenou sua “fuga”.
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– Então vou acender a luz.
– A luz, não.
– Ora, vou acender a luz.
– Por favor, não. A luz também não. (PIROLI, 2006, p. 113).

A ausência de luz física dá a sensação de segurança e conforto para Rui. Na mente
do bancário, a escuridão (ausência de luz) já havia tomado conta de si internamente. É
interesssante percebermos que, aqui (momento de visualização da doença), há uma
tentativa de correspondência entre o interno (a escuridação psíquica) e o externo da
personagem (o quarto escuro), correspondência que estava ausente em vários trechos do
romance referente ao que pensa a personagem e o que diz, conforme apontamos em
inúmeras passagens.
Fábio Landa, em seu ensaio “Olhar-louco”, discorre sobre o tema da loucura,
afirmando que este nos toca por se referir “[...] inevitavelmente a um sofrimento, não a
qualquer sofrimento, talvez aos limites do sofrimento humano, quando se resolve por uma
morte mental num último esforço para sobreviver antes de sucumbir também
biologicamente” (LANDA, 1988, p. 425). Ele afirma que
A partir dos ensinamentos da psicanálise, já estamos relativamente
habituados ao fato de que todos os fenômenos ocorrem com todos.
Eventualmente, varia um pouco o grau de intensidade, claro que varia de
acordo com as capacidades, tendências e talentos individuais, mas não há
um fenômeno humano que se passe com determinado homem que seja
estranho a outro. (LANDA, 1988, p. 425).

O limiar entre loucura e sanidade é bastante tênue e, por essa razão, o ensaísta
alerta que “[...] declarar que você é louco, e eu não, parece mais uma solução de
compromisso do que uma constatação de verdade; parece mais um grito do que uma
convicção” (LANDA, 1988, p. 426). Rui ficaria afastado da aparente normalidade da
sociedade por um périodo de dois ou três meses para o tratamento, isso porque a internação
é, via de regra, no romance, um caminho quase inequívoco: “[...] quase todo mundo é a
favor da internação” (PIROLI, 2006, p. 110). A internação é uma forma de isolamento do
sujeito.
Em A história da loucura, Michael Foucault observa que a internação significa uma
“[...] obscura finalidade social que permite ao grupo eliminar os elementos que lhe são
heterogêneos ou nocivos, a apenas um passo. O internamento seria assim a eliminação
espontânea dos ‘a-sociais’” (FOUCAULT, 1972, p. 90, grifo do autor). Apesar de Foucault
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apresentar um histórico da loucura, e o trecho acima se referir a um contexto renascentista
e a um conceito primitivo do termo “loucura”, vemos que o “mundo correcional” – forma
como o filósofo denomina os hospitais psiquiátricos – não passou por mudanças
significativas ao longo dos séculos, uma vez que, no romance, a internação acaba por ser
apontada como uma solução imediata. Isso porque “[...] o internamento destina-se a
corrigir, e se lhe é fixado um prazo, não é um prazo de cura mas, antes, o de um sábio
arrependimento.” (FOUCAULT, 1972, p. 129). O período de internação é marcado, assim,
não por um tempo físico, cronológico, mas moral: “[...] o tempo que marca e limita o
internamento é sempre apenas o tempo moral das conversões e da sabedoria, tempo para
que o castigo cumpra seu efeito” (FOUCAULT, 1972, p. 129). Ou seja, o tempo da
internação é destinado para que o indivíduo, que está em dissonância com a dita
“sociedade normal e saudável”, entre novamente em seu eixo, tornando (outra vez) um ser
social. Foucault nos mostra que
No fundo, o internamento não visa tanto suprimir a loucura, ou escorraçar
da ordem social uma figura que aí não encontra lugar; sua essência não é
a conjuração desse perigo. Ele apenas manifesta aquilo que a loucura é
em sua essência: uma revelação do não-ser. (FOUCAULT, 1972, p. 276).

Nesse sentido, se a manifestação da doença psíquica é, conforme viemos
apontando, uma forma de deslocamento social (talvez consciente) que desencaixa Rui das
engrenagens do sistema; sua internação é, ao contrário, um modo de adequá-lo novamente
às práticas sociais, de retorno ao ser social. E isso se dá, no romance, pela instauração de
mais um ritual, o da internação, que não só tem um protocolo próprio, como que é também
um ato de repetição, uma vez que já temos narrada a de Recenvindo.
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DA EPÍGRAFE: CONSIDERAÇÕES FINAIS

Entendendo que o romance Eles estão aí fora apresenta uma estrutura circular,
nossas considerações finais partem justamente de seu início, dado por uma epígrafe bem
peculiar: “Se eu tiver uma fábrica de chapéu, meus filhos vão nascer sem cabeça”, do
Bisavô Fortunato. A epígrafe já anuncia, como síntese do romance, uma espécie de
sentimento de revolta contra o sistema capitalista no qual todos estão inseridos. A imagem
da fábrica é bastante propícia para representar uma rotina mecanizada que sufoca as
personagens, dada pela encenação de papéis específicos, os quais precisam ser realizados
pelo bem de uma estrutura comum. A imagem da fábrica se constrói por meio da
ampliação sugestiva de outras imagens: linha de montagem, peças, mecanicidade,
burocratização, fumaça, circularidade. Mais do que tudo a grande imagem construída é a
da industrialização como símbolo de um mundo capitalista globalizado.
A ideia de filhos que nasceriam sem cabeça é uma imagem forte que rompe com a
lógica organizada do trabalho mecânico, uma vez que exporia a não necessidade da
fábrica; afinal, apenas cabeças precisam de chapéus. Chama a atenção que dentro dessa
imagem geral da fábrica, outra, portanto, se revela, a fábrica de pessoas (produzir filhos
sem cabeça), sobretudo com a inserção das relações familiares representadas pela figura do
pai e dos filhos (que nasceriam). Isso porque uma família proletária tem, conforme observa
Chaui, “por função exclusiva reproduzir a força-de-trabalho procriando filhos”. (CHAUI,
1992, p. 116). O poema de Jorge de Lima, “Mulher proletária”, publicado em Poemas
escolhidos (1925-1930), apresenta uma leitura crítica dessa produção de mão de obra,
revelada pelo uso das palavras “proletário”, “operário”, “produção”, “proprietário”, em que
a mulher aparece como elemento mais insignificante e significativo (ao mesmo tempo)
para a continuidade do sistema:
MULHER PROLETÁRIA — única fábrica
que o operário tem, (fabrica filhos)
tu
na tua superprodução de máquina humana
forneces anjos para o Senhor Jesus,
forneces braços para o senhor burguês.
Mulher proletária,
o operário, teu proprietário
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há de ver, há de ver:
a tua produção,
a tua superprodução,
ao contrário das máquinas burguesas
salvar o teu proprietário. (LIMA, 1958, p. 333)

Assim, o fato de a epígrafe de Eles estão aí fora falar da possibilidade de filhos que
não comprariam chapéus, deixando, portanto, de colaborar com o lucro da fábrica, pode ser
visto como a grande ruptura com o sistema social e familiar, instituindo uma pequena
grande revolução na organização de um estado de coisas ditas como normais, naturais.
Se a epígrafe tem a função de introduzir (e sumariar) o livro, ela também anuncia
uma espécie de ruptura com padrões que se mostram, no romance, desajustados tanto do
ponto de vista social quanto familiar, quando se pensa no direito às liberdades individuais.
Desse modo, esse rompimento, anunciado pela imagem dos filhos sem cabeça, é revelada
no nível do conteúdo (tema) e da forma (linguagem), no romance de Piroli, pela construção
da doença psicológica de Rui e na sugestão de que “Você vai ser o próximo”. Portanto,
Piroli já anuncia no primeiro capítulo do livro... “Convém tomar cuidado”.
Eles estão aí fora revela-nos a importância da obra de Piroli na contemporaneidade
por tratar de problemas vividos por um protagonista que, segundo o próprio nome sugere,
está em ruínas, desmoronando diante de um sistema que o aprisiona ao trabalho e à família.
Rui, assim como as personagens dos contos e das histórias infantis de Piroli, tem sua vida
esvaziada de sentido. No posfácio da coletânea A máquina de fazer amor, Antonio
Hohlfeldt discorre sobre “Violência e piedade” ao analisar os contos do escritor,
observando o temor existente em nossa sociedade quanto ao “louco e ao criminoso”
(HOHLFELDT, 1980, p. 69). Segundo ele, Foulcault mostra que justamente o que a
sociedade quer negar, isolar ou ignorar, “[...] surge em evidência em todos os tipos de
instituições que guardam os marginalizados desta mesma sociedade: hospitais, asilos,
prisões e hospícios” (HOHLFELDT, 1980, p. 69-70). Nesse sentido, fica claro que
A culpabilidade por certo não se encontra no louco, no homicida, no
velho, no doente. Pelo contrário, a culpabilidade se encontra no mundo, e
é por isso, certamente, que o alienista machadiano termina por isolar-se
nas paredes protetoras em que ele pretendera marginalizar aos seus
“loucos”. (HOHLFELDT, 1980, p. 70, grifo do autor).

Assim, Rui se torna um ser marginalizado que almeja deixar sua “condição de
outro” e “existir por ele mesmo” (HOHLFELDT, 1980, p. 71). Apesar de não ser dado
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como louco no romance, Rui se encaixa no rol dos socialmente instáveis, dos insociáveis.
Por isso, ele deve estar à margem da sociedade e se enclausurar por determinado tempo,
até que deixe de ser uma ameaça à aparente normalidade do mundo social. Diante do
desajuste social,
O doente mental acabará assimilando, introjetando a imagem que dele
projetam os demais, aceitando o rótulo que o determina como um
“louco”, um marginal, etc., da mesma forma que um detento termina por
concentrar em si altíssima carga de complexos de culpabilidade. Mesmo
porque, continua Basaglia, a sociedade em que já tanto se luta pela posse
de um emprego, não tem, na verdade, maior interesse em recuperar
aqueles que já alcançou marginalizar. (HOHLFELDT, 1980, p. 75, grifo
do autor).44

Uma leitura atenta da obra do escritor belo-horizontino evidencia seu apreço pelos
despossuídos, marginalizados e incompreendidos. Em crítica feita a duas obras de Piroli, A
mãe e o filho da mãe e A máquina de fazer amor, Lecy Pereira afirma que, ao terminar a
leitura, o leitor experimenta uma “sensação de descaminho.”.45 Isso porque o autor teria a
[...] façanha de dar visibilidade a cidadãos forçadamente invisíveis. [...] O
autor, em foco, é esse croniconista que enxerga aspectos, de uma
comunidade, invisíveis a muitos de nós. Talvez, aqueles aspectos que não
queremos enxergar por nos tirarem da superficialidade confortável.46

Apesar de seu único romance estar centrado em um drama pequeno-burguês,
diferenciando-se assim dos tipos humanos encontrados em seus contos; todos estão e são
desprotegidos sociais, alicerçados em um mundo do qual não podem fugir (ou se podem,
essa fuga é provisória, como ocorre em Eles estão aí fora).
O que importa ver, acima da miserável condição humana retratada, é que
a literatura de Wander Piroli, realizando a negação (do escritor) à
44

No último capítulo do romance, ao questionar sobre o estado de saúde do pai, Andréa afirma que o achou
“um pouco pálido”. Madalena responde que “Rui não tem nada. Está representando”. (PIROLI, 2006, p.
117). A negação de Rui aos padrões esperados e sua inadequação àquilo que é previsível são entendidas, em
um primeiro momento, como representação ou fingimento. A negação é explicada por Hohlfeldt como “a
única modalidade atualmente viável no interior de um sistema político-econômico que absorve qualquer nova
afirmação e que a utiliza como novo instrumento de sua própria consolidação” (HOHLFELDT, 1980, p. 75).
Em A máquina de fazer amor, encontramos a negação como tema principal, uma vez que “os seres humanos
reduzidos a máquinas, mesmo no seu momento mais sublime, alcançam a rebelião” (HOHLFELDT, 1980, p.
75).
45
Expressão que pode ser aplicada a toda a obra de Piroli.
46
Disponível em <http://www.gostodeler.com.br/materia/19037/a_desesperanca_em_wander_piroli.html>
Acesso em 19 nov. 2015.
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negação (da inumanidade, da opressão, do domínio, etc.), alcança, como
já afirmava a velha retórica, uma afirmação, já que a soma de duas
negações corresponde a uma afirmativa. [...] É nesse sentido mais
profundo do termo, portanto, que vejo Wander Piroli como um
humanista. (HOHLFELDT, 1980, p. 76)

Esta “sensação de descaminho”, da qual fala Lecy Pereira, é a incerteza diante do
futuro e de nossa posição nas engrenagens do mundo e da vida. O romance de Piroli, ainda
que se centre em um drama urbano de uma família pequeno-burguesa, diz muito a respeito
de todos nós, que podemos ser os próximos, uma vez que somos todos, sem exceção, peças
no tabuleiro de um jogo no qual nossa vontade é limitada e intimidada pela vontade de
outros. No entanto, resta ainda uma esperança mínima, dada de maneira suave e tímida
pelo próprio romance, no título de seu capítulo final: “Sim, até quando?”.
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