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RESUMO 
 
 

O objetivo central desta dissertação é a análise de O Cheiro do Ralo (2002), a 
novela inaugural do cartunista Lourenço Mutarelli. O propósito é compreender a 
linguagem underground na estrutura híbrida dentro da forma do gênero 
romance. Nós fizemos uma comparação estrutural discursiva entre O Cheiro do 
Ralo e Gargantua (1985), do livro de Rabelais, e O terceiro livro dos fatos e 
os ditos heróicos do bom Pantagruel (2006). Associamos a linguagem 
marginal representada por Mutarelli com os trabalhos de artistas como Renoir, 
Munch e Bosch, além da arte musical. Todos eles são entendidos enquanto 
trabalhos de leitura do romance, e fundamentam as referências ou as 
apropriações feitas pelo autor no processo de estruturação da narrativa. A 
contaminação destas linguagens em cada uma delas é feita pela voz do 
narrador implícito. Além disso, as teorias selecionadas de Bakhtin sobre o 
plurilinguismo e o skaz fundamentam a pesquisa a partir do discurso social e o 
trabalho crítico de Will Eisner (2010;2013) sustenta a entrada da voz do autor 
através do trabalho artístico, principalmente, na linguagem da graphic novel. As 
hipóteses afirmam que O Cheiro do Ralo está localizado no limiar do romance 
e da grafic novel, transitando entre os dois gêneros sem fixar-se em nenhum 
deles.  Ao mesmo tempo, a linguagem underground difere da linguagem 
marginal através de certos procedimentos artísticos, e da reciclagem de outras 
linguagens, como o grotesco e a linguagem das ruas. É conclusivo que O 
Cheiro do Ralo representa um trabalho mediador de inclusão da literatura 
underground amparado pela linguagem marginal, que é, por sua vez, 
evidenciado pelo imaginário artístico. O cartunista converge para a escritura 
contemporânea em uma linguagem original que "conta e mostra" enquanto 
imagem e voz social na Literatura Underground. 

 

 Palavras-chave: Literatura Underground; Prosa Marginal; Graphic novel; 
Skaz; Lourenço Mutarelli; O Cheiro do Ralo.   
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ABSTRACT 
 
 

The main objective of this thesis is the analysis of O Cheiro do Ralo (2002), 
the debut novel by the cartoonist Lourenço Mutarelli. The purpose is to 
understand the underground language in the hybrid structure within the form of 
the romance genre. We have made a discursive structural comparison between 
O Cheiro do Ralo and Rabelais's work, Gargantua (1985) and O terceiro livro 
dos fatos e ditos heróicos do bom Pantagruel (2006). We associate the 
marginal language represented by Mutarelli with the works of artists such as 
Renoir, Munch and Bosch, besides the musical art. All of them are understood 
as reading devices of the novel, and support the references or the 
appropriations made by the author in the process of framing the narrative. The 
contamination of these languages one each other is made by the voice of the 
implicit narrator. In addition, the selected theories of Bakhtin about 
plurilingualism and skaz support the research from the social discourse 
standpoint, and the critical work of Will Eisner (2010; 2013) sustains the entry of 
the author's voice through the current artwork, mainly, in the language of the 
graphic novel. It is the entrance of the language of comics, which allows the 
introduction of these artistic languages contained within the production of 
Mutarelli before his debut novel. The hypotheses assert that O Cheiro do Ralo 
is located at the threshold of the novel and the graphic novel, by transiting 
between the two genres without fixating on any of them. Whereas the 
underground language differs from the marginal language through certain 
artistic procedures, and through the recycling of other languages, such as the 
grotesque and the language of the streets.  It is concluded that O Cheiro do 
Ralo stands as a mediating work of inclusion of the underground literature 
supported by the marginal one, which is, in turn, evidenced by the artistic 
imaginary. The cartoonist converges toward to the contemporary scripture in an 
original language that tells and shows as image and social voice in the 
Underground Literature. 

 
Key words: Underground Literature; Marginal prose; Graphic novel; Skaz; 

Lourenço Mutarelli; O Cheiro do Ralo.   
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INTRODUÇÃO  
  

 

 

O propósito central desta dissertação é o estudo do romance de estréia 

de Lourenço Mutarelli (1964) – O Cheiro do Ralo – associado à literatura 

marginal por meio de sua linguagem underground. Em nosso país, uma grande 

profusão de obras tem surgido sob a denominação de Literatura Marginal, o 

que a colocou em evidência. A notoriedade de escritores dos subúrbios das 

grandes cidades, como Ferréz (1975), Sérgio Vaz (1964), Sacolinha (1983), 

Allan da Rosa (1976) ou Rodrigo Ciríaco (1981), e a proliferação dos saraus – 

como a Cooperifa – justificam esse crescimento e expansão da expressão 

"literatura marginal".  

O termo marginal associado à literatura não é desconhecido. Fora do 

Brasil, ele já aparece diretamente ligado a produções que datam desde o 

período do Romantismo. Em nosso país, a expressão serve para designar 

diversos tipos de produção. Para Oliveira (2011, p.33), “O aspecto 

característico da literatura marginal contemporânea é o fato de ser produzida 

por autores da periferia, trazendo novas visões, a partir de um olhar interno, 

sobre a experiência de viver na condição de marginalizados sociais e culturais”. 

 Na visão de Oliveira, marginal é a literatura produzida por autores das 

periferias que têm suas realidades retratadas nessas obras. O termo foi tomado 

por Ferréz (pseudônimo de Reginaldo Ferreira da Silva), autor de Capão 

Pecado (1999), Manual Prático do Ódio (2003), e Ninguém é inocente em 

São Paulo (2006), para denominar a sua produção e a de seguidores desse 

estilo e freqüentadores dos saraus periféricos urbanos. Em texto de abertura da 

coletânea Literatura marginal: talentos da escrita periférica (2005), Ferréz 

declara que é “Literatura de rua com sentido sim, com um principio sim, e com 

um ideal sim, trazer melhoras para o povo que constrói esse país, mas não 

recebe sua parte” (Ferréz). Essa modalidade de literatura – marcada por uma 

linguagem própria, característica da cultura dos excluídos – vem, segundo 

Ferréz, para suprir uma necessidade, para preencher uma lacuna deixada pelo 

mercado editorial que não costuma lançar obras de autores da periferia.  
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Em sua maioria, as leituras realizadas da literatura marginal dão conta 

de um fator marginal associado à condição de vida de seus produtores e sua 

situação periférica nos grandes centros urbanos. Parte destes estudos tem 

origem nos programas de pós-graduação em Sociologia ou Antropologia 

Social. Nessa perspectiva, as análises centram-se em fatores extraliterários, 

focados mais na situação dos autores e como estes se fazem representar em 

suas próprias obras. 

Heloísa Buarque do Holanda, organizadora da antologia 26 poetas hoje 

(1975) – que traz a poesia marginal dos anos 1970, a geração mimeógrafo – 

em artigo intitulado Literatura Marginal, reconhece o autor Ferréz como um 

autêntico representante da literatura marginal. Para ela, Ferréz entende por 

marginal 

a busca de um lugar na série literária para aqueles que vêm da 

margem. E (Ferréz) explica melhor: Literatura marginal é aquela feita 

por marginais mesmo, até por cara que já roubou, aqueles que 

derivam de partes da sociedade que não têm espaço. Mas adverte: 

“Quando a gente consegue alguma coisa por meio da arte, não quer 

dizer que a vamos sossegar. Temos é que organizar o nosso ódio, 

direcioná-lo para quem está nos prejudicando. Tudo o que o sistema 

não dá, temos que tomar”.  (HOLANDA) 

 

Dentre os estudos críticos publicados no Brasil, o de Érica Peçanha do 

Nascimento, em dissertação de mestrado para o programa de pós-graduação 

em Antropologia Social da Universidade de São Paulo (2006) – Literatura 

Marginal: os escritores da periferia entram em cena –, traça um estudo da 

literatura periférica, no qual os autores se vêem representados por meio de sua 

escrita. Trata do marginal como independente, que não tem acesso aos bens 

culturais e só se vê representado por meio da sua arte. Os autores estudados 

por Nascimento são justamente Ferréz, Sérgio Vaz – co-fundador do sarau da 

Cooperifa – e Sacolinha. Nascimento reconhece na geração mimeógrafo a 

gênese da Literatura marginal brasileira, como lemos: 

 

O termo “Literatura Marginal” surgiu na década de 70 num cenário 

político bastante conturbado em nosso país. Vivíamos um período de 

ditadura militar e, como forma de subversão a ordem, um grupo de 
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intelectuais escreviam poemas em folhas mimeografadas e 

distribuíam por lugares de convívio comuns, como bares, cinemas 

entre outros. Os textos produzidos nesta época eram “marcados pela 

ironia, pelo uso da linguagem coloquial e do palavrão e versavam 

sobre sexo, tóxico e principalmente do cotidiano das classes 

dominantes”. Tais escritores eram de classes media alta e estudantes 

universitários, sobretudo, esse movimento se concentrava 

basicamente na cidade do Rio de Janeiro (NASCIMENTO, 2006, p. 

14). 

 

Os produtores dessa literatura pertenciam à classe média alta, eram 

geralmente universitários e tinham o objetivo de atingir, de alguma forma, a 

ditadura militar. Tentavam, através da linguagem chula e palavrões, já que a 

censura reprimia tal tipo de manifestação artística. Mais tarde, Nascimento 

lança Vozes marginais na literatura (2009). Nesta obra, a autora apresenta 

os problemas referentes à expressão Literatura Marginal e cita Andréa Hossne, 

para quem esta literatura de Ferréz e seguidores poderia ser chamada 

“literatura marginal dos marginalizados” que “não está excluída do mercado 

editorial, que não está se excluindo do cânone, mas que está sendo produzida 

por quem está excluído social, econômica e literariamente” (apud 

NASCIMENTO, 2009, p.37).   

Robert Ponge (1981) aponta que “a literatura marginal seria a literatura à 

margem da literatura oficial, isto é, da literatura da classe dominante” (p. 137). 

No entanto, o próprio autor questiona os critérios para se diferenciar uma obra 

marginal de uma não-marginal: seria a língua utilizada, a forma, a classe social 

do escritor, o número de livros vendidos, a forma ou enfoque ou o ponto de 

vista?  

[...] definiremos a literatura marginal como a literatura que, num 

momento dado, aparece à classe dominante (isto é, à classe 

dominante e/ou a seus ideólogos, seus críticos, sendo consenso 

relativamente unânime) como sendo outra, como não lhe 

pertencendo. Insistimos que isso é num momento dado, o que implica 

que um autor, uma obra, pode deixar de aparecer como marginal e 

que, inclusive, o estado de marginalidade pode ser muito transitório, 

muito efêmero... (PONGE, 1981, p. 139 – grifos do autor)  
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Ponge encara a marginalidade como fenômeno espaço-temporal. No 

momento em que a classe dominante tem a sua literatura oficial, qualquer obra 

que surja e não faça parte desse espaço central/oficial é encarada como outra 

literatura; portanto, marginal. Porém, no momento em que passa a ser aceita e 

consumida pela classe dominante deixa de ser marginal, pois incorporada à 

sua cultura, passa a fazer parte dela. Além disso, Ponge aponta algumas 

tendências da Literatura Marginal francesa da época. A Literatura de “mulheres 

revoltadas”, em que um grupo de mulheres passa a produzir literatura sobre a 

mulher numa cultura monopolizada pelos homens; a literatura inspirada no 

proletariado, na luta de classes e a literatura de indivíduos marginalizados 

(hippies, beatniks, drogados, etc.).  

Bem mais recente, o estudo de Andrea Hossne (2007), aponta Ferréz, 

com o romance Capão Pecado, como representante da literatura marginal à 

qual teriam pertencido Lima Barreto, nos anos 1920, Antônio Fraga, nos anos 

40 e 50, e João Antônio, entre os 60 e 80. Hossne observa um paradoxo na 

literatura de Ferréz: a tentativa de criar uma ficção verossímil quando a 

realidade parece tão absurda. Para ela, “sous cet aspect, le roman est très 

proche de certaines compositions du rap, nées dans la même sphère” 

(HOSSNE, 2007, p.28). “Sobre esse aspecto, o romance está mais próximo de 

certas composições de rap, nascidas na mesma esfera.” Nesse sentido, a 

crítica compara a tentativa de o autor narrar certas realidades às composições 

de rap dos autores periféricos. Hossne revela que, apesar de todas as 

tentativas de se declarar a morte do romance, é justamente na exclusão 

literária que se dá a renovação do gênero.  

Além desta literatura marginal, já apontada por outros pesquisadores na 

produção de Ferréz, Hossne observa um diferente processo de marginalização. 

Seu estudo se orienta sobre a experiência da marginalidade literária ou social e 

o mercado, que é o seu contraponto. Analisando a produção romanesca 

brasileira dos anos 1990 em diante, a autora observa a exclusão literária em 

relação ao cânone e a sua apropriação por segmentos de posição periférica, 

como o fenômeno da Literatura Marginal. Por outro lado, a exclusão é tratada 

no tema que se conjuga ao longo do romance. A autora cita a obra de Joca 

Reiners Terron (1968), Hotel Hell (2003), editada a partir de textos do autor 
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produzidos para um blog e publicados na coleção Tumba do Cânone, da 

editora Livros do Mal. Para Hossne (2007, p. 30), o nome da coleção revela um 

outro tipo de exclusão que não aquela social, mas a exclusão do cânone.  

Segundo a autora, a exclusão literária na narrativa brasileira dos anos 90 

se configura de duas maneiras: uma mais ligada à denominação de literatura 

marginal, ao termo marginalizado, com as acepções do português do Brasil, de 

criminoso, bandido, que carregam consigo o aspecto de marginalização em 

relação ao cânone, e os livros, tal como o de Terron, que carregam uma 

exclusão sem passar pelo caminho da criminalidade. O tema da exclusão 

aparece aqui diluído “en une espèce d’expèrience du malaise dans la 

metrópole moderne et contemporaine produit par le capitalisme, ainsi que le 

formule André Bueno” (HOSSNE, 2007, p.31). “em uma experiência de mal-

estar da metrópole moderna e contemporânea produzida pelo capitalismo, 

assim propõe André Bueno.” Nesse sentido, a exclusão se dá pelo mal-estar 

provocado pelas metrópoles capitalistas modernas. Para Hossne (2007, p. 31), 

Hotel Hell apresenta uma nova forma de narrativa, que utiliza os quadrinhos ou 

as ilustrações como parte do processo narrativo e representa a intenção da 

literatura de receber outras formas narrativas que fazem parte da cultura pop. É 

aqui que encontramos a literatura de Lourenço Mutarelli, sua marginalização se 

dá não pela condição marginalizada do produtor, mas pela exclusão causada 

pelo “mal-estar” próprio da estética underground. 

Nosso objetivo maior, neste estudo, é tentar a análise de fenômenos 

marginais aplicados à obra de Mutarelli, em seu romance de estréia, O Cheiro 

do Ralo, de 2002. Esse caráter marginal do qual tratamos está ligado ao 

underground, o marginal que se localiza na margem inferior. Quando citamos, 

aqui, o termo marginal, falamos em relação à posição central da literatura 

oficial, canônica. Racionero (2002) esclarece que o underground é um 

movimento à margem, que nunca aparece como obra oficial e representa as 

artes ligadas à contracultura como a ênfase na música rock, nas drogas 

psicodélicas e nas filosofias orientais.  É da margem inferior que o underground 

vê a cultura oficial. 
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Lourenço Mutarelli iniciou sua carreira artística nos quadrinhos 

underground, e é reconhecido por suas publicações, inicialmente em fanzines, 

e mais tarde em revistas. Os quadrinhos underground foram os principais 

responsáveis pelo rompimento com a visão das HQs como arte voltada para o 

público infanto-juvenil. A linguagem utilizada, recheada de palavrões e termos 

chulos, a temática sexual ou escatológica, além dos temas relacionados às 

drogas e ao universo rock aproximaram o gênero do público adulto. O traço 

grotesco da maioria dos autores também contribuiu para uma mudança de 

público, de um gênero predominantemente infantil e com uma linguagem tão 

vigiada.  

Mutarelli cursou Faculdade de Belas Artes, trabalhou nos estúdios 

Maurício de Souza e recebeu vários prêmios como cartunista. Seus primeiros 

trabalhos depois do fanzine saíram na revistas Over-12 (1988) e Solúvel 

(1989) da editora Pro-c, de Marcatti. Seus trabalhos nos HQs representam um 

universo caótico, ligado ao submundo, personagens doentias, com problemas 

existenciais e psicológicos. Mutarelli sofreu com várias crises de síndrome do 

pânico, foi internado e fez tratamento psicanalítico e psiquiátrico. Seus 

primeiros trabalhos nos quadrinhos são autobiográficos, seus protagonistas, 

refletem a vida do próprio autor. Publicou várias graphic novels. 

Transubstanciação (1991), vencedora da primeira Bienal Internacional de 

Quadrinhos e do premio HQ Mix, entre outros; Eu te amo Lucimar (1994), 

prêmio HQ Mix; e a trilogia do detetive Diomedes – O dobro de cinco (1999), 

O Rei do Ponto (2000) e A Soma de Tudo, parte I (2001) e parte II (2002) –, 

também ganhadora de diversos prêmios no Brasil e em Portugal, são os 

destaques. O clima presente nos quadrinhos, Mutarelli transferiu para seus 

romances.  

Entretanto, o traço marcante do cartunista revelou-se numa escrita 

marcada pelo experimentalismo, em que cada um dos romances possui uma 

forma única de narrar que não se repete. Até o momento, conta com seis 

publicações nesse gênero. Além do romance de estréia, publicou O natimorto 

(2004) adaptado para o cinema por Paulo Machline e protagonizado pelo 

próprio Mutarelli; Jesus Kid (2004); A arte de produzir efeito sem causa 

(2008); Miguel e os demônios (2009) e Nada me faltará (2010).   
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Toda a obra mutarelliana apresenta-se sob a estética do underground, 

que diferentemente do fenômeno da Literatura Marginal, seu processo de 

exclusão literária se dá por sua posição em relação ao cânone, pela utilização 

da estética do grotesco e da linguagem popular, das ruas, que podemos 

encontrar em um paralelo distante, na literatura renascentista, com Rabelais, 

que no séc. XVI já escrevia utilizando-se da linguagem popular da praça 

pública. 

Antes de se aventurar nos romances, Mutarelli possuía uma carreira 

consolidada nos quadrinhos, principalmente na produção de graphic novels. 

Pode-se verificar sua interferência como quadrinista na produção narrativa 

literária. Uma das características do underground é o reaproveitamento de 

várias estéticas e gêneros e mesmo a mistura deles. Nesse sentido, O Cheiro 

do Ralo é uma narrativa de limiares. Ela não se detém nos limites do romance 

propriamente dito. Gagnebin (2010) demonstrando o conceito de limiar 

apresentado por Benjamin, assim o define: 

O conceito de schwelle, limiar, soleira, umbral, seuil, pertence 

igualmente ao domínio de metáforas espaciais que designam 

operações intelectuais e espirituais; mas se inscreve de antemão num 

registro mais amplo, registro de movimento, registro de 

ultrapassagem, de “passagens”, justamente de transições, em 

alemão, registro do Übergang. Na arquitetura, o limiar deve permitir 

ao andarilho ou também ao morador que possa transitar, sem maior 

dificuldade de um lugar determinado a outro, diferente, às vezes, 

oposto. [...] o limiar não faz só separar dois territórios (como a 

fronteira), mas permite a transição, de duração variável, entre dois 

territórios (GAGNEBIN, 2010, pp.13/14). 

 

A analogia de Gagnebin na arquitetura, de “transitar de um lugar ao 

outro”, explicita o tom dessa narrativa, ela transita entre uma e outra 

linguagem, diferentes, permite ao andarilho (leitor) deslocar-se entre elas. Das 

graphic novels, O Cheiro do Ralo herdou a ausência de grandes descrições 

verbais. O desenho, que nas narrativas gráficas, descreve e narra, está 

ausente, obrigando o leitor a fazer esse preenchimento. Esses limiares são 

responsáveis pela formação de um gênero híbrido – em que intervêm no 

romance as linguagens dos quadrinhos, do cinema, da pornografia, da 

linguagem popular. A narrativa acontece praticamente por meio das ações e 
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falas das personagens, frases curtas, soltas, que são apresentadas sem 

nenhum sinal gráfico como travessões ou aspas, confundindo narração e fala. 

As indicações de entrada das personagens lembram os roteiros de cinema: 

Ela entra. 
Ela treme. 
Ela não olha em meus olhos. 
Olhos que parecem nem se mover. 
Nas mãos um porta-joias. Nele, um bracelete, um par de brincos, um 
alfinete de gravata, um ágnus-dei. 
Tudo de ouro. 
Reclamo do cheiro como se nunca o tivesse sentido.  
É do ralo. [...] 
(MUTARELLI, 2002, p.15) 

 

A obra de Mutarelli é ainda pouco estudada e a maioria dos trabalhos 

produzidos pertence a áreas dissociadas da crítica literária. Destes, 

destacamos a dissertação de mestrado de Leila Toshie Yabiku para o 

programa de Psicologia Clínica da Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo. Um desafio na construção superegóica – Lourenço e o pai (2008) 

analisa o conceito de supereu na obra de Freud, confrontando-o com O Cheiro 

do Ralo (que o classifica como crônica), como caso clínico. É a relação do 

narrador do romance com o pai ausente e sua posterior construção 

fragmentária que dá margens para a análise e interpretação da construção 

superegóica no sujeito na imagem do protagonista de O Cheiro do Ralo, 

analisado clinicamente.  

No campo da Lingüística, Candeias (2007), em dissertação de mestrado 

do programa de Linguística e Semiótica do departamento de Linguística da 

USP, analisa a obra mutarelliana, mais precisamente, os romances O Cheiro 

do Ralo, Jesus Kid e O Natimorto, respectivamente, sob os conceitos de 

lítotes, ironia e concordância entre enunciado e enunciação. Sobre O Cheiro 

do Ralo, Candeias investiga os percursos figurativos e temáticos da cena 

inicial em que um vendedor oferece um relógio antigo e o comprador nega. O 

vendedor comenta que com aquela atitude o comprador estaria fechando as 

portas para a sorte, anunciando assim o desfecho do romance. O conceito de 

lítotes é o que se afirma algo por meio da negação. O personagem quando 

nega a compra do relógio, tido como a sorte, afirma sua disposição para perdê-

la.  
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Protocolos críticos (2008), editado pela Iluminuras e Instituto Itaú 

Cultural, traz uma série de trabalhos, artigos sobre a literatura contemporânea 

brasileira. Arali Lobo Gomes, em Disritmia narrativa: a literatura de 

Mutarelli, analisa a obra romanesca mutarelliana lançada até aquele momento. 

Gomes traça a trajetória literária de Mutarelli partindo da “temática 

existencialista” presente nos quadrinhos e as interferências de outras obras de 

arte, como as pinturas de Munch e Bosch.  

Para a autora, nos romances de Mutarelli podem ser notadas marcas 

peculiares que compensam a ausência de imagem, própria da arte seqüencial 

dos quadrinhos.  

Mutarelli ressignifica em sua obra as citações, músicas, cirandas e 

imagens, desconstruindo seu significado original e reconstruindo-os de acordo 

com a personalidade da personagem, as reproduzindo por meio da ironia ou 

paródia.  

Gomes analisa, ainda, os romances O natimorto e Jesus Kid, ambos 

vistos pela ótica existencialista. O primeiro, associado à filosofia 

schopenhaueriana, “precursora das premissas do existencialismo, para o qual 

é intrínseco à natureza humana agredir o Outro” (GOMES, 2008, p. 246). Em 

Jesus Kid, é a inação que lança a personagem às questões existenciais. Para 

Gomes, pode-se perceber um estilo mutarelliano nestas obras relacionado à 

estética caricatural das personagens, além dos elementos psicológicos e a 

linguagem autorreflexiva ligada à personagem principal e a deformação e 

exageração de características que remetem à estética do grotesco.  

Paz (2008), em dissertação de mestrado do Programa de Pós-

Graduação em Tecnologia do Centro Federal de Educação Tecnológica do 

Paraná, analisa a tecnologia e a sociedade a partir da obra de Mutarelli nos 

quadrinhos. O trabalho investiga as relações entre tecnologia e sociedade no 

período contemporâneo através da análise das histórias em quadrinhos de 

Mutarelli, no período acima anotado. Temas como modernidade, tecnologia, 

arte e linguagem, são visitados através do autor traçando-se um estudo 

comparado multidisciplinar. Como a lógica de mercado, a fragmentação 

configura-se na produção dos quadrinhos. A partir dessa análise, o autor tenta 
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compreender as relações entre esse gênero e seu entorno, nas dimensões 

sociais, culturais e tecnológicas. 

Milton Sgambatti Júnior, na dissertação de mestrado da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo – O narrador e a narrativa gráfica de 

Lourenço Mutarelli em Nada me Faltará, indaga-se sobre a narrativa no 

romance de 2010 de Mutarelli. Para o autor da dissertação, a narração nesta 

obra se dá na forma de resíduos e esquecimentos marcados pelos espaços 

vazios e o uso de reticências que revelam um narrador em potência. 

O romance O Cheiro do Ralo, como as demais produções 

mutarellianas, enquadra-se na literatura contemporânea brasileira, o que não é 

o suficiente para explicar o estilo de sua construção. Para Bosi (2006, p. 383), 

“O termo contemporâneo é por natureza, elástico e costuma trair a geração de 

quem o emprega. [...] Somos hoje contemporâneos de uma realidade 

econômica, social, política e cultural que se estruturou depois de 1930”. A 

relação de contemporaneidade que nos coloca Bosi enquadra o termo ligado 

ao tempo, em que somos contemporâneos ao período de 1930 até hoje. Já 

para Agamben:  

A contemporaneidade, portanto, é uma singular relação com o próprio 

tempo, que adere a este e, ao mesmo tempo, dele toma distâncias; 

mais precisamente, essa é a relação com o tempo que a este adere 

através de uma dissociação e um anacronismo. Aqueles que 

coincidem muito plenamente com a época, que em todos os aspectos 

a esta adere perfeitamente, não são contemporâneos porque, 

exatamente por isso, não conseguem vê-la, não podem manter fixo o 

olhar sobre ela. (AGAMBEN, 2009, p.59)  

 

Para Agamben, o contemporâneo não está ligado somente ao tempo 

presente, ele se desloca a outros tempos para ser capaz de perceber as 

rupturas, a ‘escuridão’ de seu tempo e poder transformá-lo. Para o filósofo, o 

poeta “contemporâneo é aquele que mantém fixo o olhar no seu tempo, para 

nele perceber não as luzes, mas o escuro” (AGAMBEN, 2009, p.62). 

Partícipe da literatura contemporânea brasileira, O Cheiro do Ralo será 

estudado com a intenção de investigar seus traços presentes de obra marginal. 

A marginalidade, entendida aqui como um meio de exclusão, não como um 
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movimento literário inédito, associado à produção periférica de Ferréz. 

Pretendemos refletir sobre a obra de Mutarelli dentro de uma escrita marginal, 

apoiada na visão do underground, de Racionero. Na nossa visão, o conceito de 

marginal está ligado à supremacia do espaço sobre o tempo. Assim, a obra é 

marginal e periférica por sua relação à centralidade, entendendo-se como 

centro a arte oficial, canônica. Nosso objetivo geral é compreender, no 

romance O Cheiro do Ralo, de Lourenço Mutarelli, o sentido da linguagem 

underground. 

Nessa perspectiva, pretendemos, como objetivos específicos, apreender 

os procedimentos estéticos da escrita underground em presença em O Cheiro 

do Ralo e destacar os marcadores de expressão marginal indiciada na prosa 

contemporânea de Mutarelli. 

O romance, ao receber a marginalização e seus dispositivos sociais, 

artísticos, históricos, discursivos, idiomáticos, ideológicos, transmuta a 

representação em irrepresentação, que abre passagem para a inclusão do 

“grotesco underground”, à semelhança das artes visuais, ou seja, na linguagem 

da graphic novel. 

Segundo este paradigma contemporâneo, que lugar/não-lugar na 

estética da forma do romance de Lourenço Mutarelli se atribuiria ao O Cheiro 

do Ralo? E o indivíduo como se descreveria na dessubjetivação de suas 

funções como personagem? Como conceituariam e descreveriam o grotesco 

nas formas inclusivas do graphic novel? E o registro do diálogo na cena 

narrativa, quais são as funções comunicativas no discurso informal? Qual é a 

medida da contracomunicação na hibridização linguística do romance? Que 

medida artística ou valor literário resulta do tratamento da relação do narrador e 

personagem? 

Apresentamos como respostas à nossa problemática, duas hipóteses. A 

primeira assevera que a espacialidade é a lógica construtora de não-lugares 

para a linguagem marginal, responsável por essa hibridização de linguagens. 

 A segunda hipótese afirma que a escrita underground diferencia-se da 

linguagem marginal por meio do uso de procedimentos artísticos, via 
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introdução da voz do autor, voltados para as modelizações da expressão 

estética.  

A prosa de Mutarelli, em O Cheiro do Ralo, será analisada a partir de 

um ponto de vista artístico de escrita marginal associada ao popular. A estética 

underground utiliza a linguagem popular, das ruas e dos quadrinhos, que 

veicula não o belo, o sublime, mas o grotesco. A inter-relação entre o 

quadrinista e o escritor Lourenço Mutarelli terá como apoio bibliográfico a obra 

crítica de Eisner (2010; 2013), que chama a atenção para a evolução na arte 

dos quadrinhos, que passou de uma simples produção para consumo do 

público infantil a uma arte mais voltada para o público adulto, a partir das 

graphic novels. Essa mudança se dá justamente com o advento dos 

quadrinhos underground: 

 

Entre 1965 e 1990, os quadrinhos começaram a procurar um 

conteúdo literário. Isso começou com o movimento underground de 

artistas e escritores criando o mercado de distribuição direta. Isso foi 

seguido pelo surgimento das lojas especializadas em quadrinhos, que 

facilitaram o acesso a um maior número de leitores. Foi o começo do 

amadurecimento do meio. Por último, os quadrinhos procuraram 

tratar de assuntos que até então haviam sido considerados como 

território exclusivo da literatura, do teatro ou do cinema. (EISNER, 

2013, p.8) 

 

Com o underground, o movimento de distribuição independente dos 

cartunistas, e a interferência de outros meios, como o da literatura, os temas 

dos quadrinhos começaram a mudar, veiculando assuntos considerados mais 

sérios. 

Racionero (2010) destaca o reaproveitamento de linguagens artísticas 

do underground. O autor sustenta a necessidade de se criar uma mentalidade 

planetária e, para isso, o underground compreende todos os estilos de vida e 

culturas, daí a sua grande mistura de elementos culturais. 

A hibridação de linguagens e gêneros não é nenhum fenômeno novo. 

Bakhtin (2005) declara que o gênero sempre se renova, mas sempre traz algo 

do antigo e é essa renovação que mantém vivo o antigo: 
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O gênero sempre é e não é o mesmo, sempre é novo e velho ao 

mesmo tempo. O gênero renasce e se renova em cada etapa do 

desenvolvimento da literatura e em cada obra individual de um dado 

gênero. Nisto consiste a vida do gênero. Por isso, não é morta nem a 

archaica que se conserva no gênero; ela é eternamente viva, ou seja, 

é uma archaica com capacidade de renovar-se. O gênero vive do 

presente mas sempre recorda o seu passado, o seu começo. É o 

representante da memória criativa no processo de desenvolvimento 

literário. É precisamente por isto que tem a capacidade de assegurar 

a unidade e a continuidade desse desenvolvimento. (BAKHTIN, 2005, 

p.106) 

 

A archaica é o termo grego que designa a antiguidade e seus traços 

característicos. Então todo novo gênero traz uma raiz na antiguidade. No caso 

do romance, Bakhtin encontra sua procedência no campo do sério-cômico. “Em 

termos simplificados e esquemáticos, pode-se dizer que o gênero romanesco 

se assenta em três raízes básicas: a épica, a retórica e a carnavalesca” (2005, 

p.108).  

Para a variedade dialógica do romance, o autor busca suas origens no 

diálogo socrático e na sátira menipéia, que por sua vez têm raiz no 

carnavalesco popular. Bakhtin (2005) coloca como uma das peculiaridades dos 

gêneros do sério cômico uma nova forma de interpretação e apreciação da 

realidade. O tratamento dispensado a ela não é mais aquele épico, distanciado, 

mas um contato direto imediato, “familiar com os contemporâneos vivos.” 

A carnavalização – não deve ser confundida com o carnaval, que tem ali 

o seu período de celebração –, as formas do carnaval que se transformaram 

em linguagem, é a responsável pela transposição da linguagem popular da 

praça pública, marcada pelos palavrões, xingamentos, seu caráter licencioso e 

libertário para a literatura popular. O carnaval criou toda uma simbologia 

sincrética de liberdade ante a todo o medo teológico da Idade Média, um 

contato familiar entre os povos, uma “inversão da ordem habitual”, “um mundo 

às avessas.” “É essa transposição do carnaval para a linguagem da literatura 

que chamamos carnavalização da literatura” (BAKHTIN, 2005, p.122). Essa 

carnavalização, para Bakhtin (2005, p.23), foi responsável pela aparição da 
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linguagem popular na literatura, a linguagem advinda do “contato familiar da 

praça pública.”  

Na prosa de Mutarelli, o romance encontra a graphic novel e a 

linguagem popular. É aqui, no aproveitamento dessa linguagem, das ruas, que 

vamos encontrar parentesco entre a obra de Mutarelli e a linguagem 

rabelaisiana. No realismo grotesco de Rabelais encontramos as raízes do estilo 

utilizado por Mutarelli. A linguagem, a sátira, as paródias e a ambivalência dos 

elementos escatológicos estão nos estudos bakhtinianos acerca de Rabelais.  

Entre O Cheiro do Ralo e o realismo grotesco de Rabelais estão as 

imagens ambivalentes da escatologia, as imagens do corpo grotesco e seu 

despedaçamento, as imagens de banquete e excrementos, o riso e a 

linguagem da vida carnavalizada. No rebaixamento ao plano material, em que 

tudo o que está no nível etéreo, no céu, divino, sacralizado, deve aparecer no 

nível terreno, no plano da matéria e o corpo, integrado ao cosmo e, como 

representação deste, apresenta este rebaixamento no nível da degradação à 

região baixa dos genitais. “O traço marcante do realismo grotesco é o 

rebaixamento, isto é, a transferência ao plano material e corporal, o da terra e 

do corpo na sua indissolúvel unidade, de tudo que é elevado, espiritual, ideal e 

abstrato” (BAKHTIN, 2013, p.17). No nível do corpo esse rebaixamento se dá 

da região do alto, da cabeça, do rosto para o genital ou o traseiro.  

Mutarelli não utiliza o grotesco pela primeira vez em O Cheiro do Ralo. 

Em sua vasta produção como quadrinista, o estilo grotesco é um dos traços 

mais marcantes nos seus desenhos. Corpos deformados, órgãos imensos e 

traços grosseiros são marcas principalmente de suas obras primeiras. Para 

Bakhtin (2013) as imagens do corpo grotesco “são imagens que se opõem às 

imagens clássicas do corpo humano acabado, perfeito e em plena maturidade, 

depurado das escórias do nascimento e do desenvolvimento” (BAKHTIN, 2013, 

p.22). As imagens do corpo grotesco são as dos orifícios, as protuberâncias, 

onde ele se liga com o mundo. A boca, o nariz, o falo, a barriga, o traseiro. E é 

comum estarem misturadas, confundidas com as imagens de animais.  

Bakhtin assevera que a mesma concepção grotesca do mundo está na 

obra pictórica de Hyeronimus Bosch – artista dos séculos XV e XVI, que não 
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por acaso é citado na obra de Mutarelli. Bosch pintou uma tela denominada O 

jardim das delícias (1480-1490), em que no detalhe do inferno pode-se 

verificar imagens de corpos humanos e objetos saindo de seus traseiros. São 

imagens ambivalentes, pois o mesmo baixo que degenera é o que dá a luz, 

representa a morte, o excremento, mas ao mesmo tempo, a vida, o 

renascimento. O narrador de Mutarelli associa a imagem do traseiro ao inferno, 

de onde constrói toda uma simbologia entre as fezes, o ralo e o inferno, em que 

o ralo seria o seu portal.  

Em Rabelais, o tratamento é semelhante. Tripas representam as 

entranhas, e o traseiro ou a região do genital, responsável pelos excrementos, 

também fertiliza. Bakhtin (2013) insiste que as imagens do realismo grotesco 

são ambivalentes. Esse caráter de ambivalência também pode ser verificado 

n’O Cheiro do Ralo. O cheiro insuportável das fezes também é sinônimo de 

recomeço.  

 

Chego. Ela já me espera. Diz estar ansiosa e feliz. 
Espera não me desapontar. Não como recepcionista. 
[...] 
Caminho até o banheirinho e descubro o ralo. 
Ontem, até esqueci. 
Deitado de bruços, inalo. 
Trago. 
Para ele o ralo sou eu. 
Observo, atento, o buraco. 
Nesta pose relembro o Narciso que Caravaggio pintou. 
Só que não há o reflexo. 
Só há o escuro que sou. 
E isso tudo é o que me resta para amar. (MUTARELLI, 2002, 
pp.137/138) 

 

No realismo grotesco personificado na obra de Rabelais a imagem 

ambivalente dos excrementos está ligada também ao inferno: 

 

As imagens dos excrementos são ambivalentes como todas as 

imagens do baixo material e corporal: elas simultaneamente rebaixam 

e dão a morte por um lado e por outro dão à luz e renovam [...] Ao 

mesmo tempo essas imagens estão estreitamente ligadas ao riso. [...] 

são apresentadas sob seu aspecto jocundo e cômico. É por isso que 

a satisfação das necessidades naturais acompanha quase sempre os 

alegres espantalhos que o riso cria como substituto ao terror vencido, 
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e é por isso que essas imagens estão indissoluvelmente ligadas à 

imagem dos infernos. [...] (BAKHTIN, 2013, p.130) 

 

 

Outros traços característicos do estilo grotesco, como a hiperbolização 

das imagens e a deformidade são também traços presentes em O Cheiro do 

Ralo e, à semelhança da obra de Rabelais, Mutarelli também se utiliza da 

linguagem popular/familiar, a linguagem das ruas, marcada por gírias, 

palavrões e pelo tratamento informal da língua na sua oralidade.  

O estilo grotesco não é exclusividade da obra de Rabelais e não termina 

no Renascimento. Bakhtin vê sua origem na literatura na Coena Cypriani – 

gênero surgido entre os séculos V e VIII, que tinha a intenção didática de 

memorizar nos alunos os acontecimentos da Santa Escritura – que reunia 

todas as cenas de festa e banquete nas sagradas escrituras e no Evangelho, 

quase como uma paródia. A estética do grotesco passa por todos os séculos e 

movimentos literários até os nossos dias. No entanto, é no realismo grotesco 

de Rabelais que encontramos o caráter de ambivalência e a linguagem 

popular, que na obra de Rabelais era a linguagem de seu tempo. Todas as 

imagens do baixo material e corporal traziam a significação de morte e 

renascimento, o riso também era apresentado em seu aspecto ambivalente: 

alegre e sarcástico. As imagens mutarellianas são dotadas dessa 

ambivalência, nascimento e morte, superior/inferior, celeste e terreno. Quando 

as obras de arte são degeneradas são para colocá-las no plano terreno, 

material, mortal, assim como os símbolos religiosos. Como na obra de 

Rabelais, O Cheiro do Ralo, com sua linguagem popular, das ruas e todas 

essas imagens grotescas opõe-se à literatura oficial. Bakhtin (2013) destaca 

essa particularidade: 

 

É também esse caráter popular que explica “o aspecto não-literário” 

de Rabelais, isto é, sua resistência a ajustar-se aos cânones e regras 

da arte literária vigentes desde o século XV até aos nossos dias, 

independentemente das variações que o seu conteúdo tenha sofrido 

(BAKHTIN, 2013, p.2 – grifo nosso). 
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 Procurando atender o exposto, nossa dissertação apresentará a 

seguinte disposição: 

 O primeiro capítulo tratará da entrada do elemento popular no romance, 

via Rabelais. Os temas introduzidos na literatura pelo romancista francês, sua 

linguagem popular e as séries que serviriam de parâmetro a toda literatura 

baseada no realismo grotesco. As formas de entrada do discurso do autor no 

romance por meio da hibridização da linguagem e o segundo plano da 

representação refratando as intenções do autor. 

 Nosso segundo capítulo abordará os entrelaçamentos e contágios em O 

Cheiro do Ralo. O estilo graphic novel e a expressão da forma sobre o tempo 

fragmentado do quadrinho. Ação, timing e ritmo próprios das narrativas gráficas 

no romance e a voz de outrem no skaz verbal do underground.   

 O terceiro capítulo trata do resultado destes contatos multiformes de 

linguagens no romance de Mutarelli. A forma como o realismo é representado 

no corpo textual de O Cheiro do Ralo e as comparações artístico-literárias 

entre a pintura de Bosch, a graphic novel, a partir das análises de Eisner, e a 

arte mutarelliana. 

 Propomos, desta forma, a análise de O Cheiro do Ralo tendo como 

pressupostos as teorias bakhtinianas do diálogo (skaz) e do pluringuismo; os 

quadrinhos; a leitura de pinturas, como a arte de Bosch, Munch ou Renoir, e a 

música como dispositivos artísticos nas formas de introdução da voz do autor, 

justificando a linguagem presente da graphic novel na forma relativizada do 

romance. 
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CAPÍTULO 1: A FICÇÃO DO DIÁLOGO POPULAR: FRONTEIRAS E 

LIMIARES DA COMUNICAÇÃO 

 

 

 

1.1 A liberação do elemento épico popular: o sujeito que fala no romance 

(o tempo/espaço de Rabelais) 

 

 

 O homem é objeto principal do romance, o homem que fala e sua 

palavra. Bakhtin (1990) esclarece que “o homem no romance é essencialmente  

o homem que fala; o romance necessita de falantes que lhe tragam seu 

discurso original, sua linguagem” (p.134). De acordo com essa afirmação, 

destaca três momentos: 

 

1) o homem que fala  e sua palavra são objeto tanto de 
representação verbal como literária. O discurso do sujeito falante no 
romance não é apenas transmitido ou reproduzido, mas representado 
artisticamente e, à diferença do drama, representado pelo próprio 
discurso (do autor) [...]; 2) é um homem essencialmente social, 
historicamente concreto e definido e seu discurso é uma linguagem 
social (ainda que em embrião) e não um ‘dialeto individual’[...]; 3) é 
sempre, em certo grau, um ideólogo e suas palavras são sempre um 
ideologema. Uma linguagem particular no romance representa 
sempre um ponto de vista particular sobre o mundo, que aspira a uma 
significação social (BAKHTIN, 1990, p.137). 

 
 

 O homem, no romance, é um homem real, que não apenas é 

representado, mas age. Sua ação é sempre ideológica e, diferentemente da 

épica, ele também fala. Na epopéia, o discurso do herói se confunde com o 

discurso do autor, no romance o herói possui seu próprio mundo ideológico. 

Impossível representar o mundo ideológico de outrem sem lhe dar sua própria 

palavra. 

 

Para o gênero romanesco, não é a imagem do homem em si que é 
característica, mas justamente a imagem de sua linguagem. Mas para 
que esta linguagem se torne precisamente uma imagem de arte 
literária, deve se tornar discurso das bocas que falam, unir-se à 
imagem do sujeito que fala (BAKHTIN, 1990, p.137). 
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 Nesse sentido, mesmo que o autor não construa um discurso direto para 

o herói e descreva somente suas ações, ressoará com o discurso do autor o 

discurso de outrem e da própria personagem.  

 

 Na intenção de analisar o romance popular e identificar o sujeito 

presente nessa variante, buscamos em Rabelais – autor mais representativo no 

uso da linguagem popular no romance, ainda no período renascentista – esse 

parentesco.   No posicionamento ideológico do narrador em Rabelais 

encontramos o problema da percepção e representação do sujeito no 

Renascimento tendo como pano de fundo a cultura popular. 

 Os estudos de Bakhtin acerca da obra de Rabelais demonstram que 

este encontrou cenário favorável para expressão popular no meio literário. A 

linguagem familiar da praça pública adentrou sua literatura com tudo que tinha 

de peculiar: o uso de grosserias, palavrões, expressões injuriosas ou 

blasfêmias. Rabelais restitui ao corpo o espaço material terreno, diferente da 

visão medieval vertical do além. Segundo Bakhtin (1990, p.283), “a tarefa de 

Rabelais é limpar o mundo espaço-temporal dos elementos que o corrompem, 

da visão do além, da interpretação simbólica e hierárquica desse mundo em 

vertical, do contágio da antiphysis que nela penetrou”. Era necessário, então, 

um novo tempo-espaço para esse homem novo renascentista, distante da 

visão de céu e inferno imposta pela sociedade feudal. Para Bakhtin (1990, p. 

283), os “problemas de purificação e reconstituição do mundo real e do homem 

determinam as particularidades do método literário de Rabelais”. O método 

rabelaisiano consiste na destruição das vizinhanças e laços estabelecidos pela 

religião, pela tradição e criação de novas vizinhanças e ligações às coisas e 

ideias. “Era preciso destruir e reconstruir todo este falso quadro do mundo” 

(BAKHTIN, 1990, p.284). Devia-se, então, destruir as falsas relações 

hierárquicas, libertar todas as coisas dessa visão vertical e permitir-lhes 

combinações livres. Rabelais vai buscar na Antiguidade e no folclore a 

resolução deste problema, “onde a vizinhança das coisas correspondia mais a 

sua natureza, onde as convenções falsas e o ideal do além eram 

desconhecidos” (BAKHTIN, 1990, p.284).      

 Para Bakhtin, Rabelais “é o herdeiro e o realizador de um riso popular 

milenar” (1990, p.429). Rabelais é responsável pela introdução da linguagem 
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popular (da praça pública) na arte literária. Todo o processo de entrada dessa 

linguagem se dá por meio da carnavalização, isto é, o modo como a literatura 

trouxe as visões de mundo do carnaval, do riso, etc. de modo a constituir sua 

estética.  

 Bakhtin (2013) destaca que o carnaval, na Idade Média, era o único 

momento de liberdade no regime feudal, distante dos pecados da igreja. Os 

festejos duravam muitos dias e eram organizados à maneira cômica. Os 

participantes não apenas assistiam, mas viviam o carnaval, como se fosse uma 

outra vida. As apresentações teatrais e os ritos cômicos apresentados no 

carnaval da Idade Média originou uma linguagem própria, caracterizada pelo 

contrário, o avesso das coisas: a face e o traseiro, o alto e o baixo, travestis, 

bufões e, principalmente, o riso festivo, que não é um riso cômico particular, 

mas um riso universal, que atinge a todos. 

 Outra forma de cultura popular a influenciar a escrita de Rabelais são as 

obras cômicas verbais, geralmente paródicas, de forma oral ou escrita, em que 

se destaca A ceia de Ciprião (Coena Cipriani), onde a escritura sagrada, os 

evangelhos, inclusive, foram travestidos segundo a tradição do riso pascal. 

Seguiu-se toda uma linha de paródia sacra que alcançou seu auge, no 

Renascimento com o Elogio à loucura, de Erasmo. 

 A terceira forma de manifestação popular ocupa um papel importante na 

arte de Rabelais e toda tradição popular literária: a linguagem familiar da praça 

pública. Bakhtin (2013) aponta para o fato de as comemorações carnavalescas 

na praça pública aproximarem as pessoas eliminando o caráter hierárquico, 

quebrando tabus da vida ordinária. Essa aproximação criou uma nova forma de 

linguagem, tratavam-se por tu, usavam diminutivos, criavam laços de amizade 

que não necessitavam um polimento da linguagem. Essas relações familiares 

durante o carnaval refletiram-se em fenômenos lingüísticos. As grosserias, 

palavras injuriosas e os palavrões são alguns deles. As blasfêmias dirigidas às 

divindades eram elementos dos cultos cômicos mais antigos e durante o 

carnaval mudavam de seu sentido prático específico e se tornavam universais. 

“Graças a essa transformação, os palavrões contribuíram para a criação de 

uma atmosfera de liberdade, e do aspecto cômico secundário do mundo” 

(BAKHTIN, 2013, p.15). 
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 As três formas de manifestação popular da Idade Média serviam como 

formas de expressão da liberdade frente ao regime fechado, sério, proibitivo 

recheado de tabus da igreja. Essas formas libertárias encontraram na 

linguagem sua forma de expressão: 

 

A linguagem familiar converteu-se, de certa forma, em um 
reservatório onde se acumularam as expressões verbais proibidas e 
eliminadas da comunicação oficial. Apesar de sua heterogeneidade 
original, essas palavras assimilaram a concepção carnavalesca do 
mundo, modificaram suas antigas funções, adquiriram um tom cômico 
geral e converteram-se, por assim dizer, nas centelhas da chama 
única do carnaval, convocada para renovar o mundo (BAKHTIN, 
2013, p.15).  

 

 Busca Rabelais, na tradição oral da Idade Média, as formas de 

manifestação popular libertárias e, na Antiguidade, encontra as bases do 

homem novo, renascentista. “Rabelais exemplifica as duas vertentes, 

conservando em suas obras as formas de literatura orais da tradição medieval, 

bem como farsas e paródias, e ao mesmo tempo voltando-se para os Antigos 

como fundamento de um novo homem” (OLIVER, 2006, p.20). 

 Nessa forma rabelaisiana de representar o mundo, o gigante Gargantua, 

personagem do folclore francês é retomado. Em meio às construções 

hiperbólicas grotescas e ao humor ingênuo, toda uma nova significação adquire 

o homem liberto das amarras da visão cristã medieval do além. O homem 

rabelaisiano, da era dos descobrimentos, do novo, era representado pelo 

gigantismo de Gargantua, Pantagruel, Grandgousier e suas listas infindáveis de 

ações e objetos que readquiriam agora seus antigos valores ou ganhavam 

novos.  

 

Pantagruel, depois de ter inteiramente conquistado o país da 
Dipsódia, para aí transportou uma colônia de Utopianos em número 
de 9876543210 homens sem contar as mulheres e crianças, artesãos 
de todas as profissões e professores de todas as ciências liberais, 
para o dito país renovar, popular e ornar, pois outrora era deserto e 
pouco habitado em grande parte. E transportou-os nem tanto pela 
excessiva multitude de homens e mulheres que tinham, em Utopia, se 
multiplicado como gafanhotos – vocês já compreendem bem, não é 
preciso explicar mais, que os utopianos tinham os genitais tão 
fecundos e as utopianas possuíam matrizes tão amplas, glutonas, 
tenazes e bem divididas pela boa arquitetura, que ao fim de cada 
nono mês sete filhos ao menos, tanto homens como mulheres, 
nasciam em cada casamento [...] (RABELAIS, 2006, p.53) 
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 O tema do gigantismo era caro a Rabelais, pois simbolizava o universo 

de possibilidades do homem liberto.  

 

Gargantua era um herói bem conhecido do folclore. O tema gigantal 
acompanhava-se de detalhes narrativos que incitavam a imaginação 
do leitor, sobretudo quanto a volumes, tamanhos e quantidades. 
Traços bem marcantes do cômico popular foram usados e um notável 
e bem sucedido estilo oral, ao qual Rabelais acrescentou inúmeros 
jogos de palavras (OLIVER, 2006, p.15). 

 

 O renascentista tinha agora um mundo enorme de possibilidades 

inesgotáveis. Liberdade esta que incluía o uso de sua linguagem usual, 

familiar, com tudo o que tinha de característico: xingamentos, injúrias, 

palavrões, parte da linguagem popular:  

 

...as fórmulas de injúrias obscenas, que ainda não tinham perdido 
inteiramente sua antiga significação religiosa [...] eram amplamente 
empregadas na linguagem corrente oficiosa, da qual constituíam a 
originalidade estilística e ideológica (sobretudo nas classes sociais 
inferiores). As fórmulas mágicas sacrílegas (carregadas também de 
obscenidades) e as injúrias obscenas da vida corrente são 
semelhantes entre si, são dois galhos do mesmo tronco, suas raízes 
penetram no folclore arcaico... (BAKHTIN, 1990, p.298). 
 

 

 Ressalta-se, portanto, ideologicamente o uso dessa forma de linguagem. 

Os xingamentos, injúrias e blasfêmias não eram simples jogos de mau gosto, 

carentes de significação, mas formas de driblar o discurso oficial religioso e 

mesmo libertar-se dele. Como forma de libertação, a linguagem popular era 

base da literatura de Rabelais. No trecho, que narra a resistência do Frade de 

Seuillé à invasão do exército de Picrocolo às terras de Gargantua, a linguagem 

chula dá o tom da batalha: 

 

Se aparecia algum temerário que se dispusesse a enfrentá-lo, ele 
mostrava-lhe a força dos músculos trespassando-lhe o peito pelo 
mediastino e pelo coração. Outros, atingidos no vão das costelas, 
ficavam com o estômago em pandarecos e tinham morte instantânea. 
Outros eram tão ferozmente alcançados no umbigo que as tripas 
pulavam para fora. Outros, enfim, atingidos no meio dos colhões, 
recebiam golpes no olho-do-cu. Era o espetáculo mais horroroso que 
já se viu (RABELAIS, p.124). 

 

 

 Entretanto, essa linguagem por ser popular não é apenas simples, é 

também uma linguagem complexa, que mistura erudição e filosofia, como nos 
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episódios sobre a educação formal de Gargantua ou as conversas à mesa, 

após os banquetes. “O estilo de Rabelais reúne [...] riqueza e elegância nas 

flexões de uma língua que enfeixa vários pontos de encontro entre erudição e 

escatologia, linguagem popular e técnica, dialetos e estrangeirismos” (OLIVER, 

2006, p.23).  

 O estilo rabelaisiano é o “grotesco-cômico e baixo” (AUERBACH, 1971, 

p.232). Além da prática das paródias e sátiras, cuja fonte mais próxima é a 

sátira menipeia, Rabelais inspirou-se, ainda, nos sermões dos fins da Idade 

Média. Segundo Auerbach (1971, p.233), “estes sermões são, 

simultaneamente, populares, na mais crua das acepções, criaturalmente 

realistas, e sábios e edificantes no sentido bíblico-figural-interpretativo”. 

Rabelais, que fora franciscano, soube utilizar a forma dos sermões, com as 

enumerações de conhecimento erudito numa forma embaralhada, misturando 

as categorias. O riso rabelaisiano representa o riso de si mesmo, a todas as 

convenções e seriedade do período. “Os elementos fortemente realistas ou 

obscenos tornam-se pelo tempo do discurso [...] um redemoinho espiritual; as 

tempestuosas gargalhadas que tais passagens ocasionam, estremecem todos 

os conceitos da ordem costumeira daquele tempo” (AUERBACH, 1971, p. 234). 

 Rabelais, em sua atitude humanista, busca na Antiguidade clássica a 

libertação. Da Antiguidade busca a ampliação de horizonte, nunca o purismo 

da divisão de gêneros. Ao contrário, seu estilo é a mistura deles: “Para ele não 

há medida estética; tudo casa com tudo. O real quotidiano está embutido na 

fantasia mais inverossímil; a farsa mais grosseira está cheia de erudição, e as 

elucidações filosófico-morais brotam de palavras e de estórias obscenas” 

(AUERBACH, 1971, p. 239).     

 Se busca a libertação, sua linguagem não pode conhecer barreiras. O 

gênero, a língua, o estilo popular ou o erudito convivem para que a linguagem 

possa representar esse novo homem ainda em construção, inacabado. “A base 

da sátira rabelaisiana é a luta contra quaisquer impedimentos que barrem o 

livre acesso do homem a seu pleno desenvolvimento. Por ela, então, desfilam 

seres incompletos, visões parcializadas, que formam uma multidão de seres 

fanáticos, intolerantes, fracos” (OLIVER, 2006, p.21). 
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  Bakhtin (1990) destaca as séries de Rabelais como particularidade de 

sua literatura. A série do corpo humano, do ponto de vista fisiológico e 

anatômico, em sua obra, é diferente da visão medieval. Nessa nova vizinhança, 

o corpo readquire sua vida corporal, no mundo real, com seus órgãos, 

profundidades, protuberâncias, distante da visão medieval do além em que 

toda carnalidade era vista como licenciosa e grosseira. Esse corpo é 

apresentado por Rabelais sob um aspecto científico, bufo, sob a forma 

grotesca e folclórica. Para Bakhtin (1990, p.287), “todas estas análises 

anatômicas não são descrições estáticas, elas estão inseridas na dinâmica viva 

da ação: batalhas, brigas, etc”.  Assim, os corpos despedaçados das batalhas 

adquirem sentido participando da ação. Na passagem do nascimento de 

Gargantua, o corpo da mãe em sua imagem grotesca dá uma idéia dessa 

participação: 

 

Numerosas parteiras chegaram de todos os lados e, apalpando-a por 
baixo, encontraram uns pedaços de pele de muito mau gosto. 
Pensaram que fosse a criança, mas era o reto que lhe escapara, por 
se ter afrouxado o ânus, que vós chamais de olho-do-cu. Como 
narramos acima, ela tinha comido tripas (Rabelais, p.42). 

 

 

 Para Bakhtin (1990, p. 287), “A estrutura anatômica do corpo humano se 

revela na ação, transformando-se como que num personagem à parte do 

romance”. A visão rabelaisiana do corpo tende a revelar a visão humanista do 

médico e pedagogo Rabelais: após a educação humanista filosófica de 

Gargantua, por exemplo, acrescenta-se a educação fisiológica do corpo que 

apresenta toda sua série de excrementos, mas também se desenvolve 

harmonicamente pelo esporte. 

 A série da comida e da bebida-embriaguez, para Bakhtin, é uma das 

mais importantes. Quase todos os temas passam por essa série, inclusive os 

mais elevados espiritualmente. Partindo dos nomes das personagens; 

Grandgousier (grande goela), Gargantua (devido aos gritos de bebida quando 

de seu nascimento) e Pantagruel (sedento de tudo), o rei dos sedentos: quando 

de seu nascimento, todos tinham sede; do ventre de sua mãe saíram vários 

carregadores levando mulas carregadas de sal. Gargantua nasce em meio a 

um banquete onde todos comem e bebem demais. Rabelais cria uma série 
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grotesca: “seca, calor, suor (sua-se quando faz calor), sal (suor salgado), 

aperitivos salgados, bebida, embriaguez [...] Cria-se uma contigüidade nova, 

insólita das coisas e dos fenômenos incompatíveis nos contextos habituais” 

(BAKHTIN, 1990, p. 293). 

  Toda essa série é hiperbolizada, faz-se enumerações detalhadas de 

quantidades de comidas e bebidas. A guerra de Picrocolo, no livro de 

Gargantua, ocorre por conta de fogaças com uvas consideradas purgativas, o 

que cruza a série das comidas com a dos excrementos, além da associação 

das duas séries aos escarros, tosses, urina, etc.  

 

O bom Grandgousier estava satisfeitíssimo e ordenava que todos se 
empanturrassem. Apenas à mulher recomendava que comesse 
menos, porque estava para dar à luz e aquela tripalhada não era 
carne muito recomendável: 
- Quem tiver vontade de comer merda, - dizia ele, - tire-a daquele 
monte. 
Apesar dessa advertência, ela comeu dezesseis moios, duas cubas e 
seis potes. Que bela matéria fecal devia crescer dentro dela! 
(RABELAIS, p.35) 

 

  Essa série cruza-se também com a série das mortes, como quando o 

diabo, no livro IV, reflete sobre a qualidade gustativa das almas humanas. 

Segundo Bakhtin (1990), Rabelais não era simplesmente um pregador da 

glutonaria e da bebedeira, mas ele eleva o significado da bebida e da comida 

para a vida humana, como uma cultura, longe da visão pecaminosa do além, 

que negava seus valores positivos e tinha o jejum como forma de disciplina. 

Por conta dessa falsidade ascética do mundo, a glutonaria e a bebedeira 

encontravam seus adeptos justamente nos mosteiros. 

 Às cenas de banquete são realizadas conversas sábias, embora 

recheadas de licenciosidade e riso, concorrendo para as novas vizinhanças das 

coisas e destruindo as antigas. “Em seu pólo positivo, esta série culmina com a 

consagração ideológica, com a cultura da comida e da bebida, traço 

substancial na imagem do homem novo, harmonioso e completo” (BAKHTIN, 

1990, p.300). Essas novas vizinhanças eram necessárias, pois o período 

medieval, e a religiosidade que marcou a época, foi responsável pela mudança 

dessas contiguidades atribuindo novas significações de caráter religioso às 

coisas. A série dos excrementos, nesse sentido, ocupa lugar importante e cria 
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também novas proximidades, como no episódio dos limpa-cus protagonizado 

por Gargantua, que utiliza os mais diferenciados objetos na limpeza do traseiro. 

 A licenciosidade sexual – que aparece frequentemente na boca de frei 

Jean – apresenta-se como série nas brincadeiras sobre a potência sexual, a 

eficácia, o esperma do homem e o casamento.  

 A morte é encarada por Rabelais como uma situação limítrofe, na 

divisão entre o mundo provisório e o mundo do além, é geralmente 

apresentada num plano grosseiro e bufo, cruzando com as outras séries, dos 

excrementos, da comida e da bebida, e às vezes sublinhado por detalhes 

cômicos. Ela jamais é colocada em primeiro plano, como um fim, mas em seu 

aspecto material englobada à vida terrena. É colocada em vizinhança direta 

com o riso, inclusive como representação da própria morte em seu aspecto 

jocoso. 

 Para Bakhtin (1990), o tempo-espaço de Rabelais liga a vida real com a 

terra real, não a destruição, mas a construção, que encontravam os 

fundamentos nas imagens e temas do folclore. Segundo Bakhtin (1990), todas 

as séries servem “para que Rabelais destrua o velho quadro do mundo, criado 

por uma época moribunda, e construa um novo, onde no centro encontra-se o 

homem total, corporal e espiritual” (BAKHTIN, 1990, p. 315).  

 

Através de Rabelais e suas séries é reconstruída a imagem 
tradicional do homem na literatura, o que ocorre às custas das 
esferas não oficiais e das esferas  extraverbais da sua vida. O 
homem se exterioriza e se esclarece inteiramente pela palavra em 
todas as manifestações da sua existência. Mas além disso, o homem 
absolutamente não se deseroifica e nem se rebaixa, não se torna de 
modo algum um homem de nível inferior. Poder-se-ia antes falar que 
Rabelais heroifica todas as funções da vida corporal – a comida, a 
bebida, os excrementos, a esfera sexual. Já a própria hiperbolização 
de todos esses atos contribui para a sua heroificação: ela está isenta 
do seu comum, do colorido ordinário e naturalista (BAKHTIN, 1990, 
p.305 – grifo do autor). 

 

   

 Bakhtin (2013) denomina como realismo grotesco as imagens referentes 

ao princípio material e corporal na obra de Rabelais, herança da cultura cômica 

popular. Longe da visão do além medieval, o realismo grotesco consiste na 

materialidade do corpo rebaixado ao nível terreno. “O traço marcante do 

realismo grotesco é o rebaixamento, isto é, a transferência ao plano material e 
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corporal, o da terra e do corpo na sua indissolúvel unidade, de tudo que é 

elevado, espiritual, ideal e abstrato” (BAKHTIN, 2013, p.17). Diferente da 

simples oposição do grotesco em relação ao sublime presente principalmente 

no período romântico, a degradação grotesca estabelece o material como sua 

mundivisão. A terra em oposição ao céu, o baixo dos órgãos genitais, o ventre, 

o traseiro ao invés do rosto.  

 

Rebaixar consiste em aproximar da terra, entrar em comunhão com a 
terra concebida como um princípio de absorção e, ao mesmo tempo, 
de nascimento: quando se degrada, amortalha-se e semeia-se 
simultaneamente, mata-se e dá vida em seguida, mais e melhor 
(BAKHTIN, 2013, p. 19).  
 

 A degradação possui assim um caráter ambivalente, ao mesmo tempo, 

por exemplo, em que o corpo é sepulto, a terra é a mesma responsável pelos 

novos frutos. A região do baixo genital, responsável pela matéria fecal, também 

é a região do nascimento. O fim é sempre um recomeço. 

 As imagens grotescas em Rabelais “diferenciam-se das imagens da vida 

cotidiana, preestabelecidas e perfeitas. São imagens ambivalentes e 

contraditórias que parecem disformes, monstruosas e horrendas, se 

consideradas do ponto de vista da estética clássica” (BAKHTIN, 2013, p.22). 

 

Em oposição aos cânones modernos, o corpo grotesco não está 
separado do resto do mundo, não está isolado, acabado nem perfeito, 
mas ultrapassa-se a si mesmo, franqueia seus próprios limites. 
Coloca-se ênfase nas partes do corpo em que ele se abre ao mundo 
exterior, isto é, onde o mundo penetra nele ou dele sai ou ele mesmo 
sai para o mundo, através de orifícios, protuberâncias, ramificações e 
excrescências, tais como a boca aberta, os órgãos genitais, seios, 
falo, barriga e nariz. É em atos tais como o coito, a gravidez, o parto, 
a agonia, o comer, o beber e a satisfação de necessidades naturais, 
que o corpo revela sua essência como princípio em crescimento que 
ultrapassa seus próprios limites. É um corpo eternamente incompleto, 
eternamente criado e criador [...] (BAKHTIN, 2013, p. 23). 

 

 

 Bakhtin (2013) esclarece que “a função do grotesco é liberar o homem 

das formas de necessidade inumana em que se baseiam as idéias dominantes 

sobre o mundo. O grotesco derruba essa necessidade e descobre seu caráter 

relativo e limitado” (BAKHTIN, 2013, p. 43). 
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O riso e a visão carnavalesca do mundo, que estão na base do 
grotesco, destroem a seriedade unilateral e as pretensões de 
significação incondicional e intemporal e liberam a consciência, o 
pensamento e a imaginação humana, que ficam disponíveis para o 
desenvolvimento de novas possibilidades. (BAKHTIN, 2013, p. 43). 

 

 

 O universo grotesco dá liberdade para repensar o homem e o mundo, 

distante da idéia de ser completo e acabado. As entradas e protuberâncias do 

corpo ligam diretamente o homem com o mundo e extrapolam os próprios 

limites aparentemente, numa primeira visão, impostos pelo corpo atribuindo-lhe 

a possibilidade de total integração com os elementos da terra tornados agora 

reais e, finalmente, materiais.  

 A obra de Rabelais trouxe muitos elementos da cultura popular através 

da sua linguagem e, por conta disso, desafiou os cânones, sendo assim 

marginalizada. 

 
 [...] As imagens de Rabelais se distinguem por uma espécie de 
caráter “não-oficial”, indestrutível e categórico, de tal modo que não 
há dogmatismo, autoridade nem formalidade unilateral que possa 
harmonizar-se com as imagens rabelaisianas, decidamente hostis a 
toda perfeição definitiva, a toda estabilidade, a toda formalidade 
limitada, a toda operação e decisão circunscritas ao domínio do 
pensamento e à concepção do mundo. 
 Daí a solidão particular de Rabelais nos séculos seguintes: 
impossível chegar a ele seguindo qualquer dos caminhos batidos que 
a criação artística e o pensamento ideológico da Europa burguesa 
adotaram nos quatro séculos que o separam de nós [...] enquanto 
que as imagens de Rabelais estão perfeitamente posicionadas dentro 
da evolução milenar da cultura popular (BAKHTIN, 2013, pp.2/3).  

 

 Rabelais foi perseguido, tendo que exilar-se em várias cidades francesas 

e na Itália. Sua obra foi proibida mais de uma vez pela Sorbonne e permaneceu 

séculos esquecido pela elite literária, sendo redescoberto no período 

romântico. Auerbach alerta para o caráter popular de Rabelais. Para ele, “Não 

há dúvida que Rabelais é popular, pois sempre é possível divertir muito um 

público inculto, na medida em que conhece a língua com suas estórias; mas os 

destinatários específicos da sua obra são uma elite espiritual, não é o povo” 

(AUERBACH, 1971, p. 239). Com sua linguagem popular, Rabelais atingiu, 

sim, o povo, pois vendia suas obras nas mesmas praças públicas de onde se 

inspirou, porém, seu alvo era a elite espiritual – que era também a elite literária. 
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Buscava atingir essa elite com a linguagem do homem comum, retrato do 

homem novo, calcado na visão materialista do novo mundo. 

 

 

 

1.2 A perspectiva lingüística sobre a relativização da forma do romance 

 

 

O romance é uma forma aberta para a manifestação das mais diversas 

linguagens. As linguagens que se fundem no romance podem ser literárias ou 

extra-literárias. Bakhtin considerava insuficiente a abordagem da poética sobre 

o estudo do romance, por isso construiu uma teoria denominada prosaística – 

um pensamento sobre o comum, o cotidiano, o prosaico – que, mais que 

estudar a prosa, examinaria principalmente a forma do romance. Explicitando a 

teoria de Bakhtin, Morson & Emerson (2008, p.34) apontam que “na melhor das 

hipóteses, a poética tende a descrever a prosa como poesia desprovida de 

algumas características poéticas e acrescida de características não-poéticas...” 

O romance pode fazer uso tanto de formas retóricas como de formas poéticas 

e tem “um modo especial de conceber os acontecimentos e de entender as 

inter-relações entre espaço, tempo, meio social, personagem e ação [...] O 

enredo no romance é tão especial quanto a linguagem” (MORSON; 

EMERSON, 2008, 37). A prosaística bakhtiniana investiga as linguagens 

presentes no romance por meio do pluringuismo, a hibridização de linguagens 

que tem como finalidade refratar as intenções do autor nas vozes do narrador 

ou do personagem. 

Lukács (2003) considera o romance como uma forma abstrata. Tudo se 

constrói no romance sobre o fundamento desse sistema abstrato. 

 
A totalidade do romance só se deixa sistematizar abstratamente, 
razão pela qual também um sistema atingível nesse caso [...] pode 
ser apenas um sistema de conceitos deduzidos e que, portanto, em 
seu caráter imediato, não entra em apreço na configuração estética 
(LUKÁCS, 2003, p. 70). 

 

Sendo assim, não é possível delimitar a forma do romance. Para o 

teórico alemão, esse caráter abstrato só pode ser combatido quando se 
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reconhecer o romance como forma que abarca o inacabamento e a inserção de 

linguagens outras: “E só se pode combatê-lo na medida em que se puser como 

realidade última, de maneira consciente e conseqüente, a incompletude, a 

fragmentariedade e o remeter-se de si mesmo ao mundo” (LUKÁCS, 2003, 

p.70/71). A forma do romance é uma forma inacabada, incompleta e só pode 

ser assim, pois na intenção de representar o homem real, ser fraturado, 

incompleto e construído por linguagens não poderia apresentar-se como forma 

segura, completa. 

O romance, como forma aberta que é, é a mais ameaçada, pois em 

“contraposição à existência em repouso dos demais gêneros, aparece como 

algo em devir, em processo” (LUKÁCS, 2013, p. 72). É a forma da “virilidade 

madura”: sua completude é uma imperfeição. Diferentemente dos outros 

gêneros, o romance não possui uma forma fechada e está sempre em 

consonância com as realidades. “Equilíbrio oscilante”, a imperfeição e a 

problemática normativa excluem a completude no que tange ao conteúdo.  

À introdução das várias formas de linguagem no interior do romance, 

Bakhtin (1990) dá o nome de pluringuismo. O romance traz toda a linguagem 

de seu tempo em forma parodística. Bakhtin (1990) utiliza o romance 

humorístico inglês como exemplo, onde as linguagens de seu tempo são 

representadas parodicamente, como no discurso jurídico, no jornalístico, no 

científico, bíblico, nos mexericos ou na maneira de falar de algum personagem 

socialmente definido e concreto. Quebra-se esta estilização, às vezes, somente 

pela entrada do discurso direto do autor (narração) com suas intenções 

semânticas ou axiológicas. Bakhtin (1990) esclarece que a base do romance 

humorístico é o uso da linguagem comum, isto é, a linguagem média utilizada 

em um ambiente, tomada pelo autor como uma opinião corrente, normal para o 

meio social.  

 
A linguagem comum, a linguagem de um dado grupo social definidor 
da opinião pública – ou seja, a opinião do grupo investigado pelo 
romance – traz em si “o ponto de vista corrente e o valor corrente”. 
[...] Ela define, por assim dizer, O Modo como Vivemos Agora e o 
“modo como conversamos agora” (MORSON; EMERSON, 2008, 
p.347 – grifos do autor).  
 
 

O autor a objetiviza, colocando-se de lado e intencionando através da 

opinião pública. No entanto, essa relação não é imóvel, ela oscila. Ora o autor 
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se afasta da linguagem comum, ora se aproxima, ora faz confundir sua voz 

com ela. Segundo Bakhtin (1990, p. 108) “o estilo humorístico exige esse 

movimento vivo do autor e a sucessiva passagem de luz para sombra ora de 

uns, ora de outros momentos da linguagem”. Dessa linguagem comum 

destacam-se as linguagens de profissões, de gêneros, etc. 

A fala de outrem pode ser introduzida no discurso do autor de uma forma 

dissimulada, sem qualquer indicação de ordem formal. Bakhtin (1990, p. 110) 

denomina construção híbrida 

 

o enunciado que, segundo índices gramaticais (sintáticos) e 
composicionais, pertence a um único falante, mas onde, na realidade, 
estão confundidos dois enunciados, dois modos de falar, dois estilos, 
duas linguagens, duas perspectivas semânticas e axiológicas. 

 

Nessa construção não há nenhuma fronteira sintática ou formal, as 

vozes se encontram dentro do mesmo limite sintático. A construção híbrida 

integra dois tons, duas vozes, dois sentidos numa mesma proposição e essas 

construções são de suma importância para o estilo do romance. A ação real 

nos romances é “um jogo de valores e tons, à medida que os discursos e seus 

falantes se dirigem uns aos outros. O lugar mais importante onde se 

desenvolve essa complexidade é na voz do autor” (MORSON; EMERSON, 

2008, p.343). A vida real do romance, segundo Morson & Emerson (2008), está 

neste contar autoral, em que as hibridizações do discurso são favorecidas por 

meio do diálogo, que não deve ser compreendido como o diálogo entre as 

personagens, expresso composicionalmente, o diálogo dramático, mas no 

diálogo entre autor e personagens, na própria voz (bivocalizada) do autor.   

Uma das variantes da construção híbrida, a motivação pseudo-objetiva é 

a forma dissimulada da fala de outrem. Ela ocorre quando no aspecto formal, a 

motivação apresenta-se como sendo do autor, mas se coloca de fato na 

perspectiva da opinião corrente ou na subjetividade da personagem. Bakhtin 

(1990) utiliza uma passagem de Dickens para exemplificar esse uso: “Mas o Sr. 

Tite Barnacle era um homem fechado e por conseguinte um homem pesado” 

(DICKENS apud MORSON; EMERSON, 2008, p. 349 – grifo do autor). 

Segundo os índices formais, a lógica dessa construção pertenceria ao autor. 

No entanto, Morson & Emerson (2008, p.349) destacam que a “lógica pertence 
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à opinião comum ou às crenças das personagens que a compartilham”. A 

locução “por conseguinte” só se justificaria sob esse ponto de vista. A 

motivação pseudo-objetiva é uma das características do romance.  

A fala de outrem, compacta ou espalhada – a opinião pública, a 

linguagem de uma profissão, etc. –, está sempre inserida no discurso do autor: 

“as fronteiras são intencionalmente frágeis ou ambíguas, passam 

frequentemente por dentro de um único conjunto sintático ou de uma oração 

simples” (BAKHTIN, 1990, p.113). Constitui um dos traços mais marcantes do 

estilo humorístico esse jogo com as fronteiras das perspectivas, linguagens e 

discursos. 

Dessa forma, a motivação pseudo-objetiva tem um importante papel, já 

que a voz do autor é utilizada para apresentar uma opinião corrente, ou a 

crença de alguma personagem segundo essa opinião e, afinal, a paródia 

literária parodia as linguagens de seu tempo, por isso o autor se distancia 

dessa linguagem e do próprio espaço do romance. O discurso romanesco 

torna-se um objeto “e se transforma num meio de refração das novas intenções 

do autor” (BAKHTIN, 1990, p.114). O papel da história do romance tem 

importância na paródia literária, pois serviu como forma de degeneração na 

obra de autores como Cervantes e Rabelais, que além da influencia sobre o 

romance humorístico, parodiou os discursos filosófico, científico, religioso e 

poético. 

Na linguagem do romance, em seu caráter plurilíngue, o autor parece 

não possuir linguagem própria, suas intenções, “ao sofrerem refrações através 

de todos esses planos (lingüísticos) podem não encontrar eco em nenhum 

deles” (BAKHTIN, 1990, p. 116).  

Bakhtin (1990) esclarece, porém, que toda a introdução dessas 

linguagens não vai decrescer a finalidade, o grande significado do objeto: “Esse 

jogo com as linguagens e frequentemente a ausência completa de um discurso 

direto, inteiramente seu, não diminui nem um pouco, é claro, a intencionalidade 

geral e profunda, ou seja, o significado ideológico, de toda obra” (BAKHTIN, 

1990, p. 116). Ao contrário, a adição de outras linguagens no romance só faz o 

enriquecer e o coloca como gênero único na possibilidade desse diálogo. “O 

potencial para tal diálogo é um dos privilégios fundamentais da prosa 

novelística, privilégio que não está disponível nem para o drama nem para os 
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gêneros puramente poéticos” (BAKHTIN apud MORSON; EMERSON, 2008, p. 

343). 

O plurilinguismo no romance humorístico, esclarece Bakhtin (1990), é 

caracterizado por duas particularidades: 1) são introduzidas linguagens  e 

perspectivas ideológico-verbais – de profissões, grupos sociais (linguagem do 

comerciante, do camponês, etc) ou familiares (do mexerico, tagarelice, etc.), 

que ocorrem na língua literária oral ou escrita e, geralmente, não são 

reforçadas por parte de personagens definidos, mas inseridas no discurso do 

autor, sem considerar as fronteiras formais. 2) a introdução das perspectivas e 

linguagens sócio-ideológicas, utilizadas com a intenção de refração para as 

idéias do autor, são apresentadas e destruídas, já que apresentam linguagens 

constituídas, reconhecidas, por isso devem ser atacadas e daí que 

predominam diferentes formas de estilização paródica.  

 Como meio para parodização, a linguagem normal, padrão, é 

apresentada e logo atacada pela voz do autor, pois essa linguagem, que pode 

estar representada na forma da narração ou na voz da personagem, é o objeto 

da paródia do autor.   

 

O discurso desses narradores é sempre o discurso de outrem [...] 
numa língua de outrem [...] E nesse caso temos diante de nós um 
falar não direto, não numa língua, mas através de uma língua, através 
de um meio lingüístico alheio e, por conseguinte, através de uma 
refração das intenções do autor (BAKHTIN, 1990, p.118). 
 
 
 

Assim, a própria linguagem do romance pode ser tomada pelo 

romancista como ponto de partida para parodização da forma, dentro de seu 

próprio romance. O romance pode ser uma parodização da própria forma 

romanesca, como é comum observar-se no romance contemporâneo. 

A relativização do romance justifica-se, pois como gênero que 

representa a vida (a prosaica) do homem, que está sempre em construção, é 

uma forma sempre inacabada que tenta reproduzir todas as linguagens desse 

homem e que com elas dialoga. “Os romances como gênero exploram os 

recursos da vida diária e reprocessam constantemente o discurso imediato 

direto [...] mediante o distanciamento e a bivocalização. (MORSON; 

EMERSON, 2008, p.342).  
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A hibridização do romance foi tratada até aqui do ponto de vista da 

língua. No entanto, tratando-se especificamente do romance de Mutarelli, O 

Cheiro do Ralo sofre o processo de hibridação por meio da própria arte, o 

desenho que se transmuta em romance gera uma página que, ainda que 

possua a letra, o signo lingüístico, é essencialmente visual. A arte dos 

quadrinhos não só influencia a escrita de Mutarelli, mas participa ativamente na 

construção da própria narrativa, conforme veremos adiante.   

 

 

 

1.3 O segundo plano da representação da contracomunicação 

 

  

 Após examinar as formas de introdução da linguagem popular no 

romance, por meio da obra de Rabelais, e investigar a forma do romance com 

toda a introdução de linguagens múltiplas refratando as intenções do autor nas 

formas do plurilinguismo, exploramos nosso corpus no que ele tem de 

representativo como forma de romance popular centrado na linguagem do 

autor, própria dos quadrinhos. A linguagem popular, das ruas, aparece na obra 

mutarelliana, por meio de sua produção, já nos quadrinhos underground e 

permanecem em sua estréia na prosa. 

 O Cheiro do Ralo narra o cotidiano de um dono de uma loja de 

antiguidades, transtornado com o cheiro do esgoto exalado pelo ralo do 

banheirinho de seu escritório. Esse narrador-personagem transita entre seu 

trabalho, sua casa e a lanchonete, onde conhece uma balconista e adquire sua 

grande obsessão. Este ciclo – representado pela repetição dos espaços, 

somados à sua incessante busca pelos glúteos da garçonete mais o cheiro 

advindo do ralo – conduz a narrativa. O próprio Mutarelli o classifica como a 

“história da busca.” A história de O Cheiro do Ralo é contada por meio das 

relações do protagonista com o outro. Elas vão revelando sua personalidade 

egocêntrica, fria e desprovida de sentimentos. Todas suas relações são 

mediadas pelo seu poder de compra. Ele manipula as pessoas que vão a seu 

estabelecimento para vender alguma coisa com o poder advindo da sua 

posição, pois é aquele detém o poder, através do dinheiro. Tudo é colocado no 
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plano das coisas, passíveis de serem negociadas, compradas. Até as relações 

sentimentais, como no caso da ex-noiva, são reificadas. Isso se dá, inclusive, 

quando tenta literalmente reconstruir o pai por meio de objetos comprados: um 

olho de vidro, uma perna mecânica, vão construindo a imagem de seu “pai 

frankenstein.” Nesse jogo de compra e venda, só perde o controle da situação 

quando alguém utiliza seu próprio método. Uma cliente, por quem - diz ele - 

começara a sentir alguma coisa, quando lhe oferece o corpo, o faz em troca de 

dinheiro e aí é ela quem o manipula utilizando os mesmos meios outrora por 

ele utilizados. 

 O primeiro romance de Lourenço Mutarelli traz para a prosa uma 

contaminação da linguagem de quadrinista do autor. Até a publicação do 

romance, Mutarelli havia produzido apenas quadrinhos, com destaque para as 

graphic novels. Em entrevista ao Universo HQ (SILVA, 2009), Mutarelli admite 

a inspiração em amigos próprios para a criação de personagens e na própria 

vida para o desenvolvimento dos temas de suas produções. O sofrimento com 

uma síndrome do pânico o levou a tomar vários medicamentos e o fato se 

refletiu em sua obra. 

 É marca da prosa romanesca a presença do autor, ainda que de forma 

dissimulada, por trás da palavra do narrador ou da personagem. As intenções 

do autor são realizadas por meio da narração ou da fala da personagem 

revelando seu pensamento, muitas vezes sob a forma de máximas ou axiomas:   

  

O autor se realiza e realiza seu ponto de vista não só no narrador, no 
seu discurso e na sua linguagem (que, num grau mais ou menos 
elevado, são objetivos e evidenciados), mas também no objeto da 
narração, e também realiza o ponto de vista do narrador. Por trás do 
relato do narrador nós lemos um segundo, o relato do autor sobre o 
que narra o narrador, e, além disso, sobre o próprio narrador. 
Percebemos nitidamente cada momento da narração em dois planos: 
o plano do narrador, na sua perspectiva expressiva e semântico-
objetal, e no plano do autor que fala de modo refratado nessa 
narração e através dela. Nós adivinhamos os acentos do autor que se 
encontram tanto no objeto da narração como nela própria e na 
representação do narrador, que se revela no seu processo. Não 
perceber esse segundo plano intencionalmente acentuado do autor 
significa não compreender a obra (BAKHTIN, 1990, pp.118/119). 
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 O autor coloca-se como que escondido entre a narração e o discurso da 

personagem. Ele não quer revelar-se e utiliza dessas duas linguagens para 

expressar-se, mesmo que indiretamente, através delas.  

 

O autor não está na linguagem do narrador nem na linguagem 
literária normal, com a qual está correlacionada a narrativa (embora 
ela possa estar próxima de uma e de outra língua), mas ele se utiliza 
de ambas para não entregar inteiramente as suas intenções a 
nenhuma delas; ele utiliza essa comunicação, esse diálogo das 
línguas em cada momento da sua obra, para permanecer como que 
neutro no plano linguístico como terceiro na disputa entre as duas 
(mesmo que esse terceiro possa ser parcial) (BAKHTIN, 1990, p.119). 

 

 Ocorre a refração das intenções do autor em todas as formas (no 

narrador, na personagem) e em diferentes graus, ora maior, ora menor, 

havendo às vezes até uma fusão dessas vozes. Bakhtin (1990) esclarece que o 

discurso dos personagens é uma forma de introdução do pluringuismo utilizada 

no romance por todos para refratar as intenções do autor, sendo a “segunda 

linguagem do autor.” “As palavras de um personagem quase sempre exercem 

influência (às vezes poderosa) sobre as do autor, espalhando nelas palavras 

alheias...” (BAKHTIN, 1990, p.120).  

 Em O Cheiro do Ralo, a voz do autor confunde-se com a do 

personagem-narrador quando a questão da arte frente à técnica produz um 

juízo de valor da personagem: 

 

É que enquanto você falava, eu fiquei tentando lembrar um único 
nome de um desenhista técnico. Mas só me veio a mente o nome 
desses que segundo você, não sabem desenhar. Da Vinci, 
Michelangelo, Chagall, Rubens, Picasso, Donatello, Rembrandt, 
Mantegna, Caravaggio, Goya, Bosch... 
Você seria capaz de citar apenas o nome de um grande desenhista 
técnico? Só para me refrescar a memória. 
Claro! Aqui mesmo no Brasil temos o grande Gervásio Moretti. Sem 
falar no Da Vinci, que fazia o que fazia porque era desenhista técnico 
também, eu não sou homem de muita cultura. [...] (MUTARELLI, 
2002, p.82) 

 

 

 O excerto representa a cena em que um senhor tenta vender um estojo 

contendo um compasso, segundo ele, instrumento de precisão para desenho 

técnico e que possui um grande valor. Mutarelli, com formação em Belas Artes 

e desenhista renomado, transparece nas palavras do personagem-narrador, 
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fundindo suas palavras com a dele no embate sobre o valor do desenho 

técnico e o artístico. 

 Por vezes, pode ocorrer também o que Bakhtin (1990) denomina “luta de 

pontos de vista”, são palavras, expressões de intenções alheias, mas que o 

autor reflete suas intenções, muitas vezes não se solidarizando com elas. Os 

juízos de valor atribuídos a certas obras de arte e as visões sobre as 

convenções sociais são formas da perspectiva de outrem rechaçadas por 

Mutarelli no discurso do personagem-narrador d’O Cheiro do Ralo:   

 

Ele entra. Era um bicho esquisito o que carregava. Porcelana 
chinesa. Dinastia de fulano. Não sei se era um dragão ou um gato. 
Ele mesmo deduziu não haver interesse. Acendi um cigarro.  

   –   

Quando eu percebi, ela perguntou o que eu achava daquilo. Eu falei 
que era assim mesmo. Então você acha certo um pai de família fazer 
uma coisa dessas? O que? Gastar tudo no jogo. Claro que não. 
(MUTARELLI, 2002, p.12) 

 

 O que comumente é tido como objeto de valor pela comunidade 

apreciadora de obras de arte, como as porcelanas antigas, de determinados 

períodos importantes, de dinastias chinesas, são ridicularizadas pelo narrador 

ao ponto de não distinguir-lhe a diferença na gravura entre um dragão ou um 

gato, mostrando o total desinteresse da personagem (autor?) por esse tipo de 

arte. O protagonista do romance demonstra também total desprezo pelas 

convenções sociais. O que sua noiva encara como importante perante a 

sociedade – sua voz traz esse pensamento padrão, a média, o valor corrente – 

é totalmente negado pela personagem principal. A voz da noiva traz a visão 

geral média da sociedade que considera errado um pai de família gastar tudo o 

que ganha no jogo. Além disso, o protagonista do romance rompe com a noiva 

exatamente no momento dessa discussão, quando os convites do casamento 

já estavam na gráfica, o que para a noiva, e a opinião corrente, seria um 

absurdo. Para o noivo não há o menor problema nisso e age com naturalidade, 

demonstrando o desprezo do autor às convenções e à opinião corrente. Essa 

luta de pontos de vista aparece em muitos outros momentos do romance, 

evidenciando a posição contrária do autor à visão média da população. 

 O discurso do autor nas formas do plurilinguismo pode estar também 

diluído nos discursos diretos de personagens. São zonas que se formam a 
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partir dos discursos das personagens, por meio de palavras e termos 

espalhados e da intromissão do discurso do autor por meio de reticências, 

interrogações ou exclamações em momentos expressivos de outrem. “Essa 

zona é o raio de ação da voz do personagem, que de uma maneira ou de outra 

se mistura com a do autor” (BAKHTIN, 1990, p.120).   

 

De volta a TV. Spock analisa uma esponja do espaço. Talvez seja 
isso. Não, não pode ser. Lembrava do que o homem disse... Acho 
que o foi o que levou o violino para vender. Pensei em círculo vicioso. 
Ele disse que o cheiro era meu. [...] Eu tenho quase certeza absoluta 
de que o ralo já fedia antes de eu ter descoberto a bunda. Acho que 
sim. É, não é a bunda que faz o ralo feder. Não é não. E se fosse? 
(MUTARELLI, 2002, p.39). 

 

 No caso, essa zona funde voz do personagem e voz do autor, 

demonstrando na formação do diálogo interior da personagem a intromissão do 

autor nas reticências e interrogações nas formas de incertezas, reservas e 

ironias. O trecho traz uma construção próxima do fluxo do pensamento da 

personagem organizada na forma do monólogo interior. A forma de 

transmissão do monólogo interior é hibrida e “a voz do autor pode ter diferentes 

graus de atividade e pode introduzir no discurso transmitido um segundo 

acento (irônico, indignado, etc.)” (BAKHTIN, 1990, p.123). 

 

 Mas, a partir desse segundo plano, o que quer o autor comunicar? Sua 

voz refratada na voz da personagem ou do narrador traz que intenções? A 

narrativa de Mutarelli tenta representar o irrepresentável. A narrativa de 

Mutarelli tenta representar o homem pós-moderno contemporâneo, que por si 

só já é um ser problemático. Porém, o protagonista de O Cheiro do Ralo, mais 

do que isso, é um ser do subterrâneo e sua forma de representação não pode 

de modo algum seguir um método tradicional, linear e de gênero puro. A 

começar pela representação do significante, não havendo espaço para 

especulação lingüística de significados. A significação parte da forma e do 

conteúdo que são juntamente configurados para esse fim, são juntamente 

decodificados, não havendo prevalência de um sobre o outro. E é justamente 

nessas diferenças que se faz a comunicação: 
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Para haver comunicação, é preciso haver diferenças. [...] As 
diferenças são o incomunicável, diversos graus. Há graus de 
incomunicação, assim como há graus de comunicação – e o 
‘significado’ flutua pela cravelha: é o n + 1 do mundo dos signos. Sem 
o incomunicável, não há comunicação (PIGNATARI, 1971, p.9). 

 

 A matéria mutarelliana em O Cheiro do Ralo só pode ser apresentada 

em um gênero novo, próprio das experimentações do autor, oriundas da arte 

dos quadrinhos, onde a economia da palavra escrita é completada pelos 

desenhos. No romance, permanece a economia lingüística, subtrai-se o 

desenho e tudo o que já foi dito, não precisa ser repetido, o leitor preenche com 

sua memória os espaços deixados pelo autor, as lacunas, as elipses, que 

existem ou porque não precisam mais repetições ou porque são 

incomunicáveis. “O que pode ser imitado não é informação principal. [...] O 

incomunicável é o signovo, a informação original.” (PIGNATARI, 1971, p.9).  

  Pignatari (1971) chama a atenção para a comunicação centrada na 

informação por meio do código e do repertório das chamadas classes sociais. 

“Uma grande capacidade de manipulação do código implica em um repertório 

mais amplo, em maior teor possibilístico de informação” (PIGNATARI, 1971, 

p.48). As chamadas classes A e B, com maior repertório, e cujo código 

predominante é a palavra escrita, ocupam menor faixa de audiência em meios 

de comunicação como a TV, enquanto que as classes menos abastadas, com 

menor acesso à alfabetização e cultura, ou seja, com menor repertório ocupam 

as maiores faixas de audiência. Pignatari (1971) observa que nas classes de 

repertório mais amplo, nas elites culturais, as informações em outros códigos, 

como o cinema, a música, a pintura, necessitam tradução para o código escrito, 

por meio da crítica ou da história da arte, por exemplo, para adquirirem sentido. 

No entanto, se os repertórios amplos precisam se definir por meio de um 

código central, com os repertórios baixos não se dá o mesmo processo. O 

crítico cita como exemplo a dança, envolvendo três sentidos: audição, tato e 

visão (no candomblé, no samba), em que “as classes populares exibem um 

repertório superior ao das elites, uma superior capacidade de manipulação do 

código e de criação de linguagem” (PIGNATARI, 1971, p.49). Portanto, pode 

ser errônea a visão e o pensamento que atribui à arte de cultura de massas 

uma arte menor.  
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Os criadores de quadrestórias, partindo de um baixo repertório 
técnico, chegaram a um repertório artístico de tal sofisticação que 
acabaram por influenciar a arte erudita de vanguarda (pop art). E é 
sabido que as pessoas afeitas aos livros e jornais sentem dificuldade 
de entender as anedotas dos comics (PIGNATARI, 1971, p.50). 

 

 

 Na fusão da graphic novel com o romance, Mutarelli cria uma nova 

forma de prosa, um novo romance. O Cheiro do Ralo apresenta-se como uma 

espécie de graphic novel sem desenhos, onde as elipses, os espaços em 

branco poderiam ser completados pelas imagens. A narração em primeira 

pessoa confunde o discurso direto da personagem com a própria narração 

(discurso direto do autor).  

 A reivindicação das HQs como arte de prestígio é algo já antigo, mas 

não tão bem visto pelas elites artísticas: 

 

Alguns quadrinhos mais inspirados e inovadores do nosso século 
nunca tiveram reconhecimento como história em quadrinhos. Durante 
grande parte deste século a expressão “história em quadrinhos” teve 
conotações tão negativas que muitos profissionais preferem ser 
conhecidos como “ilustradores”, “artistas comerciais” ou, na melhor 
das hipóteses, “cartunistas”! (MCCLOUD, 2005, p.18 – grifos do 
autor). 

 

  Assim como também outros gêneros que poderiam adentrar esse meio.  

Pignatari (1971) cita Lima Barreto, para quem o roteiro de cinema deveria ser 

considerado um gênero literário narrativo e, na mesma esteira, comenta seu 

audiofotonovela, que num “processo de hibridização de media (meios de 

comunicação), a audiofotonovela é um mediun a meio caminho entre a 

fotonovela e o cinema falado...” (PIGNATARI, 1971, p.76). 

     O problema da comunicação está na procura de significados em termos 

de tradução em língua. “Quando alguém pergunta: ‘Que quer dizer isto?’, 

diante de um quadro, por exemplo, está pedindo explicações verbais. E tende a 

incorporar as explicações como sendo o ‘significado’ do quadro” (PIGNATARI, 

1971, p.10). O significado da arte é a própria linguagem artística: “Arte é know-

how de linguagem, e design da linguagem...” (PIGNATARI, 1971, p.10). 

 No mundo contemporâneo, fraturado, o ser não pode ser representado 

linearmente, de forma acabada. Só uma linguagem igualmente inacabada pode 

tentar representar esse ser problemático em permanente construção. 
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Agambem (2009) aponta para a necessidade de o contemporâneo ser inatual, 

só deslocando-se, o contemporâneo pode compreender seu próprio tempo. Daí 

percebe-se que muitas vezes determinadas obras são mal compreendidas em 

seu período, sendo somente redescobertas tempos depois. Segundo o filósofo 

italiano, o contemporâneo deve tomar distância de seu tempo para perceber 

nele a escuridão, as rupturas. Só nesse distanciamento poderá compreender 

seu próprio tempo. 

 

Em plena segunda revolução industrial (automação), não se pode 
mais pretender manter a intangibilidade, a continuidade ou o 
continuísmo do que se chama “literatura” (história da): sistema 
perempto, acadêmico-universitário de trnamissão de conhecimentos 
literários acabados. Sistema ainda apoiado na língua, nas 
pressupostas virtualidades e/ou domínio do idioma, segundo o qual o 
“acervo literário” se enriquece vegetativamente por agregação de 
“autores e obras de qualidade” (PIGNATARI, 1971, p.113). 

 

 

 A obra de Mutarelli caracterizou-se pelo experimentalismo. Desde os 

quadrinhos iniciais, com uma estrutura mais reflexiva e maior utilização de 

traços grotescos, aos últimos trabalhos mais realistas ou impressionistas. No 

romance também suas narrativa nunca seguiram o esquema padrão clássico, 

ora fundindo-os com o gênero dramático (O Natimorto e Nada me faltará) ou 

a intromissão das graphic novels. O experimentalismo é a própria forma da arte 

na contemporaneidade, idiossincrática, não é privilégio de Mutarelli, mas marca 

de toda essa geração. “A transmissão passiva de conhecimentos adquiridos é 

uma falácia: só se conhece verdadeiramente, de modo criativo, mediante 

seleção crítica. Arte viva de nosso tempo é arte experimental...” (PIGNATARI, 

1971, p.114). A forma de representação da realidade está na forma da obra, na 

própria linguagem da arte, em que conteúdo e forma se conjugam para 

configurar o todo significativo. “A obra de arte verdadeiramente nova e 

inovadora atua no campo da linguagem criativa e criadora de realidades...” 

(PIGNATARI, 1971, p.114). A linguagem artística comunica por si só, não se 

especula sobre significados. Na narrativa, o que importa não é o enredo, mas a 

forma como ele é construído. O interesse não está tanto no que se conta, mas 

como se conta. “O real enquanto conteúdo novo comunicável, não é 
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apreendido pelo discurso, mas criado pela linguagem” (PIGNATARI, 1971, 

p.116). 

 A maneira de ver a literatura pós-moderna contemporânea deve, e já 

começa a, ser repensada. Trata-se de interpretar não só o significante verbal, 

mas a forma artística. Pignatari (1971, p.127) aponta que “a poesia brasileira 

continua a ser analisada pelo seu ‘conteúdo’ (e não pela sua estrutura 

significante)...” Claro que ao comentar a poesia, o crítico faz referencia à 

linguagem poética, o que se aplica também ao romance e toda a arte literária. 

A forma é parte do conteúdo, que deve ser digerido ao mesmo tempo em que 

se toma o contato com a forma. O todo significativo do romance 

contemporâneo só encontra sentido na conjugação desses dois planos, que 

são inseparáveis.  

 A literatura de Lourenço Mutarelli, representada aqui no romance de 

estréia, O Cheiro do Ralo, apresenta-se como narrativa limiar entre o popular/ 

grotesco, com a linguagem das ruas, a forma consagrada do romance e as 

técnicas dos quadrinhos, que serão analisadas no capítulo subsequente.   

 As idéias bakhtinianas aqui apresentadas justificam a voz do autor na 

forma híbrida do romance em sua perspectiva lingüística, do discurso, e serve 

de contraponto à visão de Pignatari, da linguagem, da arte. Em se tratando da 

introdução da voz do autor Lourenço Mutarelli, que essencialmente produz a 

arte dos quadrinhos e esta transparece visivelmente em sua produção na 

prosa, trata-se muito mais de interpretar a linguagem. Isto é, a arte por si só já 

seria suficiente para justificar a hibridização de linguagens no experimentalismo 

da representação mutarelliana. Afinal, arte é representação e seu poder como 

representação é tal que, somente a título de pequena ilustração, citamos 

Gombrich, que retoma os antigos na explicação de que “a fronteira entre o real 

e imagem é ainda mais vaga” (2013, p.39). Um artista europeu que pintara a 

imagem do gado nas paredes de uma caverna em uma aldeia africana irritou 

os moradores que se perguntavam como iriam viver se levaram-lhes o 

sustento. A perspectiva do discurso entrará mais adiante, então, em nossas 

análises junto com a visão artística na tentativa de apresentar sempre as duas 

abordagens.  
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2. O APAGAMENTO DE FRONTEIRAS: INTENÇÕES, ENTRELAÇAMENTOS 

E CONTÁGIOS EM O CHEIRO DO RALO 

 

 

 

2.1 Estruturas do romance: o estilo graphic novel 

 

 

 Na perspectiva lingüística, a linguagem dissimulada do autor e a de 

outrem pode ser introduzida no romance por meio do discurso do narrador ou 

da personagem. Tratando ainda do plurilinguismo e as formas de contaminação 

do discurso de outrem, Bakhtin destaca acerca do personagem: 

 

A mesma hibridização, a mesma mistura dos acentos, o mesmo 
apagamento das fronteiras entre o discurso do autor e o de outrem 
são alcançados graças a outras formas de transmissão dos discursos 
dos personagens. Com apenas três modelos sintáticos de 
transmissão (discurso direto, discurso indireto e discurso direto 
impessoal), com as diferentes combinações desses modelos e, 
principalmente, com os diversos procedimentos da sua réplica de 
enquadramento e estratificação por meio do contexto do autor, 
realiza-se o jogo múltiplo dos discursos, seu entrelaçamento e seu 
contágio recíproco (BAKHTIN, 1990, p.123).  

 

 Bakhtin (1990) esclarece ainda que o personagem tem sua área de 

influencia sobre o autor e ultrapassa os limites do discurso direto, sua relação é 

dialógica, mas não um diálogo dramático, um diálogo entre autor e personagem 

que só é possível no romance. 

A personagem principal de O Cheiro do Ralo, na parte final da 

narrativa, ao concretizar sua incessante busca, e ao contemplá-la, comenta: 

 

Relembro do velho Borges. Relembro de um livro que li. Relembro um 
“The Unending Gift”. Lembro que a promessa, só os deuses podem 
fazer. Assim nos falou o velho mestre, nesse ensaio que relembro. 
Enquanto ela ainda rebola, dançando um triste iê-iê-iê. 
Borges fala de um quadro que um pintor lhe prometera. 
Mas, esse tal pintor morre antes de realizar a promessa. 
E então Borges, disseca o eterno e a promessa. 
Ele diz que o quadro já tinha um lugar pré-fixado, que não ocupou. 
Borges segue pensando no quadro e no homem perdidos. Borges diz 
que só os deuses poderiam prometer, porque são imortais. 
Depois, reflete, que se o quadro tivesse, com o tempo ele seria algo 
mais, uma coisa. 
Uma vaidade. 
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Mas, sigo Borges, ao não ter, o quadro se torna incessante, ilimitado. 
O quadro que não existe é capaz de qualquer forma ou cor. 
E de alguma forma ele existe. Vivo. E continua a viver, e se expandir. 
Incessante. 
Borges conclui que há na promessa algo imortal. (MUTARELLI, 2002, 
p.136) 

 

 

 No excerto, por meio da narração da personagem em 1ª. pessoa, é 

possível perceber o diálogo entre o personagem-narrador e o autor acerca da 

posse e da perda. A busca da personagem é ideal e, uma vez concretizada, 

perde seu real interesse e valor, torna-se mais “uma coisa” – nas palavras do 

próprio narrador. Como tudo que ele tranca na sala ao lado de seu escritório, 

os glúteos da moça da lanchonete, objeto de desejo do protagonista, sofre o 

processo de reificação e, uma vez concretizado e alcançado o objetivo da 

busca perde todo seu sentido. O diálogo entre personagem e autor é 

perceptível nas declarações acerca do ensaio escrito por Borges. O autor lança 

mão de máximas proferidas pelo autor argentino para dialogar com as idéias da 

personagem sobre as questões da espera e da concretização do desejo. No 

trecho selecionado é possível “ouvir” o autor argumentando junto com o 

personagem, através das idéias de Borges, que é melhor não possuir, a ter e 

perder o sentido.   

Acerca do pluringuismo no romance, Bakhtin (1990) esclarece ainda que 

ele é “o discurso de outrem na linguagem de outrem, que serve para refratar  a 

expressão das intenções do autor” (BAKHTIN, 1990, p.127). Serve a dois 

locutores, duas vozes: o personagem que fala e a intenção do autor. Essa duas 

vozes dialogam internamente, como se se conhecessem. É, no entanto, um 

diálogo potencial, não pode ser delimitado em estrutura dramática, é elaborado 

na própria linguagem, está inserido no processo criativo e, obra acabada, 

apresenta-se como discurso único.  Bakhtin (1990) aponta que a penetração do 

plurilinguismo, do discurso alheio, no discurso poético deve permanecer “nas 

escórias do processo criativo” e a compara a uma construção, onde os 

andaimes são retirados quando terminada e “a obra acabada se eleva como 

um discurso único e objetivamente centrado sobre um mundo ‘virgem’”. 

(BAKHTIN, 1990, p.133). 
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Uma das formas mais importantes da introdução do plurilinguismo no 

romance é a intercalação de gêneros. Bakhtin (1990) esclarece que o romance 

permite a introdução de diferentes gêneros na sua composição, tanto literários 

(poemas, novelas intercaladas, peças líricas), como extraliterários (retóricos, 

científicos, religiosos, etc.). Qualquer gênero pode adentrar o romance e muitos 

já foram introduzidos. Quando incluídos no romance, estes gêneros conservam 

sua linguagem e estilo. 

Bakhtin (1990) acrescenta que há um grupo de gêneros que exerce um 

importante papel estrutural no romance. As cartas, os relatos de viagem, o 

diário, a biografia ou a confissão podem determinar a forma do romance. Esses 

gêneros possuem formas semântico-verbais responsáveis por assimilar os 

distintos aspectos da realidade. 

Lukács (2013) também destaca que o caráter descontínuo da realidade, 

essa inclusão de elementos alheios à épica e à composição literária torna-se 

visível no todo do romance. Como exemplo, Lukács destaca a forma romântica 

do romance com todo seu lirismo e pensamento, nas palavras de Schlegel: 

 

A poesia romântica é uma poesia universal progressiva. Sua 
destinação não é apenas unir novamente todos os gêneros 
separados da poesia e pôr a poesia em contato com filosofia e 
retórica. Quer e também deve mesclar, ora fundir poesia e prosa, 
genialidade e crítica [...] Pois quase não posso conceber um romance 
que não seja uma mistura de narrativa, canção e outras formas 
(SCHLEGEL Apud LUKÁCS, 2013, p. 81). 
 

 

 A própria forma do romance, por si só já é um aglomerado de outros 

gêneros. A prosa romanesca não é possível sem a inserção de outros gêneros 

em seu interior, seja do dramático, na forma dos diálogos, do lírico, nas formas 

poéticas ou mesmo dos gêneros não-literários, como o filosófico ou o retórico. 

Os gêneros introduzidos no romance o modificam de tal forma que suas 

linguagens passam a fazer parte da própria forma, podendo inclusive marcar a 

própria história e linguagem do romance, como confirma Bakhtin, no romance 

epistolar, por exemplo. “Todos esses gêneros que entram no romance 

introduzem nele as suas linguagens e, portanto, estratificam a sua unidade 

lingüística e aprofundam de um modo novo o seu plurilinguismo” (BAKHTIN, 

1990, p.125). 



 55 

 A introdução dos diferentes gêneros pode ser ou não intencional. O 

processo pode ser realizado por meio de uma contaminação não espontânea. 

No caso de um artista de outra área que se aventura na seara romanesca, 

como Lourenço Mutarelli, essa contaminação é possível, mesmo que 

involuntária. 

 

Os gêneros intercalados podem ser diretamente intencionais ou 
totalmente objetais, ou seja, desprovidos inteiramente das intenções 
do autor. Eles não foram ditos, mas apenas mostrados como uma 
coisa pelo discurso; na maioria das vezes, porém, eles refrangem em 
diferentes graus as intenções do autor, e alguns dos seus elementos 
podem afastar-se, de diferentes maneiras, da última instância 
semântica da obra (BAKHTIN, 1990, p.125). 

 

 

 Dessa forma se apresenta o romance de estréia de Mutarelli. 

Declarando o abandono de suas produções de quadrinhos – que retomaria 

mais tarde –, o autor, mesmo sem intenção, reproduz na prosa o estilo utilizado 

nas produções anteriores, advindo dos quadrinhos e, mais especificamente, 

das graphic novels. 

 A introdução de gêneros – ou sua fusão – no romance, só o faz 

enriquecer, pois acarreta a inclusão também de suas linguagens, ampliando o 

horizonte lingüístico e literário. Bakhtin (1990) aponta que todas as formas de 

enquadramento dos gêneros  

 

assinalam a relativização da consciência lingüística [...] porque a 
prosa romanesca é estranha à idéia de uma linguagem única (como 
linguagem indiscutível e sem reservas), a consciência da prosa deve 
orquestrar as suas próprias intenções semânticas, ainda que 
absolutas. (BAKHTIN, 1990, p.127). 

 

 Como forma inacabada, que busca representar o homem, o romance 

deve incorporar todas as linguagens possíveis desse ser que representa e, 

dessa forma, todos os gêneros, com suas linguagens específicas podem 

adentrar a forma do romance.  

 Antes de escrever O Cheiro do Ralo, Lourenço Mutarelli havia 

produzido toda sua obra no meio dos quadrinhos. Inicialmente em revistas, em 

conjunto com outros artistas e, posteriormente, na produção de graphic novels, 

quando ganhou diversos prêmios no meio.  



 56 

 A linguagem dos quadrinhos é marcada pelo uso dos recursos visuais e 

lingüísticos. O uso de determinadas imagens e símbolos utilizados repetidas 

vezes colabora com a idéia de linguagem dos quadrinhos. O leitor da HQ ao se 

deparar com determinada imagem ou símbolo amplamente utilizado nesse 

gênero reconhece em sua estrutura o estilo narrativo próprio do gênero. 

Oliveira (2008) reforça a idéia de interdependência de linguagens na arte dos 

quadrinhos: 

 

As HQs revelam em sua constituição, uma linguagem intersignica que 
se dá através de co-relações, co-referências, analogias, e muitas 
outras possibilidades interativas. A presença ou não de cores, o tipo 
de traço, o tamanho das figuras, a disposição da linguagem verbal 
nos balões (ou a ausência deles), a alternância entre a luz e as 
sombras, e muitos outros recursos são utilizados na composição dos 
quadrinhos, que se configuram como um mix de diferentes linguagens 
e recursos compositivos (OLIVEIRA, 2008, p.45).  

  

 

 Para Eisner (2010, p.2), “os processos psicológicos envolvidos na 

compreensão de uma palavra e uma imagem são análogos, uma vez que a 

estrutura da ilustração e da prosa são similares.” Em boa parte das HQs, a 

menor unidade narrativa é o quadrinho, em que a linguagem verbal associa-se 

a linguagem não-verbal para fornecer um significado. A predominância de uma 

linguagem sobre a outra pode depender de fatores como a mensagem, o estilo, 

o autor, podendo-se encontrar quadros em que haja somente o texto escrito ou 

somente a ilustração, sem prejuízo para o entendimento do texto. Como os 

processos para compreensão dos dois tipos de linguagem – ilustração e prosa 

– são iguais, não há hierarquia de importância de uma linguagem sobre a 

outra. A ilustração é parte da narrativa, seja na forma dos desenhos das letras, 

seja na caracterização e representação das personagens, espaços, cenários. 

Apesar de toda a junção de linguagem verbal e não-verbal, o quadrinho é 

essencialmente visual.  

 A principal diferenciação entre a graphic novel e as revistas de 

quadrinhos está na extensão da obra. As tiras publicadas em jornais são a 

origem moderna de toda forma de quadrinhos. Sua extensão é de, geralmente, 

três quadros e de duração muito curta, veiculam comumente pequenas 

anedotas. Já as revistas em quadrinhos trazem pequenas histórias, de um 
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mesmo autor ou de vários. O público alvo dessas produções era, na maior 

parte, o infantil. Hoje, esse público já é bastante diversificado, com 

predominância, inclusive, do público adulto, que começou a ler quadrinhos 

ainda na infância e continua nos tempos atuais.  

 As graphic novels surgiram por volta dos anos 1970 e trouxeram uma 

mudança significativa no público dessa leitura. De extensão muito maior, com 

narrativas longas, as graphic novels são comparadas, na prosa, ao romance, 

daí o nome romance gráfico. A maior extensão possibilitou a produção de 

obras com temas mais sérios, voltados para um público adulto e, 

consequentemente, alterou o status de arte menor das HQs – visão de uma 

elite artística ou literária –, como obra voltada para público de menor instrução.  

 As biografias, os relacionamentos humanos, fatos históricos passaram a 

integrar a produção dos quadrinhos. Com isso, a idade média do público dos 

quadrinhos aumentou e, segundo Eisner (2013, p.8), “um grupo mais 

sofisticado de talentos criativos foi atraído para essa mídia e elevou seus 

padrões”. Os artistas que passaram a produzir as graphic novels – devido a 

sua qualidade – aumentaram o interesse do público mais afeito a outras artes, 

como a literatura, e a produção dos quadrinhos passou a ser mais respeitada 

como obra de arte, dividindo prêmios antes destinados exclusivamente ao meio 

literário como o Pulitzer, ganho por Art Spiegelman (1948) por The Complete 

Maus (1973-1991).  

 As graphic novels devem parte de seu sucesso à abordagem de temas 

mais sérios e vastos em relação às HQs tradicionais, que vão além de um mero 

episódio para rápida degustação. Cirne (1970) destaca um código moral que 

havia para os quadrinhos tanto no Brasil quanto exterior. No caso do brasileiro, 

esse código afirmava que as HQs “devem ser um instrumento de educação, 

formação moral, [...] exaltação das virtudes sociais e individuais” (CIRNE, 1970, 

p.11). Além disso, elas deveriam evitar que influenciassem perniciosamente a 

juventude e deveriam respeitar toda religião ou raça. O quadrinho underground 

não conheceu esse código ou se o conheceu, propositadamente não o 

cumpriu. Fazê-lo estaria de acordo com a política de ordem estabelecida no 

Brasil pela ditadura militar e, no exterior, de acordo com a sociedade 

tecnocrática que tanto lutou contra, a contracultura.     
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 Para Eisner (2010, p.149), “o crescimento e a aceitação cada vez 

maiores das graphic novels podem ser atribuídas à opção dos criadores por 

temas abrangentes e relevantes e à constante inovação em sua abordagem”. É 

a experimentação um fator preponderante na expansão e respeitabilidade do 

gênero. Eisner (2010) aponta que, apesar da crescente proliferação da 

tecnologia digital e eletrônica, a página impressa não acabará e deve atrair 

cada vez um público maior e mais esclarecido, pois a forma da graphic novel, 

por seu experimentalismo, é preciso que esteja “nas mãos de artistas e 

roteiristas que trabalhem com seriedade e estejam dispostos a se arriscar e 

errar” (EISNER, 2010, p. 149). Ainda, segundo o autor, o artista precisa 

acreditar no potencial da fusão imagem/palavra da graphic novel como forma 

de representação, na tentativa de investigar a experiência humana. A idéia de 

Eisner da utilização da linguagem da graphic novel (fusão imagem/palavra) 

mostra que a representação não precisa ser discurso, mas pode ser por meio 

da arte. A arte da graphic novel é equilibrar imagens e palavras “sabendo 

contornar as limitações formais do meio e criando narrativas ambiciosas que 

abordem temas atraentes para um público cada vez mais sofisticado e crítico” 

(EISNER, 2010, p.149). 

 A primeira graphic novel publicada de Mutarelli, Transubstanciação, 

Dealer editora, traz toda essa experimentação e temas mais complexos que os 

veiculados comumente nas HQs. Os temas existenciais, marcas da produção 

mutarelliana são complementados pelo traço grotesco a nanquim. Sua segunda 

graphic novel, Eu te amo Lucimar, Ed. Vortex, também produzida inteiramente 

em nanquim, traz novamente temas da existência humana e experimentação 

no traço a partir do estilo grotesco. O exagero das formas, a hiperbolização de 

certas partes do corpo, formas grosseiras e caricaturais são marcas 

observáveis em sua produção. 
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  (MUTARELLI, Eu te amo Lucimar, 1994, p.28) 

  

 Kayser (2009) cita Wieland, que definiu o caricaturesco a partir de 

pinturas do séc XVIII, e divide-o em três gêneros: 

 

1.“as verdadeiras, onde o pintor simplesmente reproduz a natureza 
disforme tal como a encontra”; 2. “as exageradas, onde, com algum 
propósito especial, aumenta a deformação de seu objeto, mas 
procede de um modo tão análogo ao da natureza que o original 
continua sendo reconhecível”; 3. “as inteiramente fantásticas, ou, a 
bem dizer, as assim chamadas grotescas, onde o pintor, 
despreocupado com a verdade e a semelhança se entrega a uma 
imaginação selvagem [...], e através do sobrenatural e do contra-
senso dos seus produtos cerebrais, quer despertar com eles apenas 
gargalhadas, nojo e surpresa pela audácia de suas criações 
monstruosas” (Apud KAYSER, 2009, p. 30). 

 

 

A imagem acima, retirada de Eu te amo Lucimar, pertenceria ao 

segundo tipo definido por Wieland. A cabeça, as orelhas e, principalmente o 

nariz exagerados demonstram uma deformação que não são suficientes para 

apagar de nossa memória o original. Bakhtin (2013, p.276), destaca que “as 

formas da cabeça, das orelhas e também do nariz, só tomam caráter grotesco, 

quando se transformam em figuras de animais ou de coisas”. É o que se 

percebe no desenho de Mutarelli, em que as orelhas são pontiagudas e o nariz 
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não se parece com um nariz humano, mas assemelha-se a um focinho de 

porco. 

 Em O Cheiro do Ralo, a marca grotesca do exagero também está 

presente: 

 

Eu passei a pensar no ritmo de James Ellroy. 
Quando me dei conta contemplava uma bunda enorme. 
Farta. Quase disforme. 
Era da moça. Pensei que no fundo ela era boa. 
Sorri. Ela me devolveu sua cara melancólica (MUTARELLI, 2002, 
p.10). 

 

 No excerto, do início do romance, o personagem se dá conta do 

tamanho do traseiro da atendente da lanchonete onde faz suas refeições. As 

nádegas enormes, “quase disformes”, são marcas do grotesco associadas a 

hiperbolização. Esse é um dos traços do grotesco que acompanham a obra de 

Mutarelli seja nas graphic novels, seja no romance. Bakhtin destaca que “o 

exagero, o hiperbolismo, a profusão, o excesso são, segundo opinião geral, os 

sinais característicos mais marcantes do estilo grotesco” (BAKHTIN, 2013, 

p.265). 

 A marca caricatural do terceiro tipo, classificada por Wieland e retomada 

por Kayser, em que as formas são inteiramente fantásticas ou monstruosas, 

sem preocupações com a realidade, também é encontrada na obra de 

Mutarelli. Na mesma graphic novel, Eu te amo Lucimar, podemos observá-la:  
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 (MUTARELLI, Eu te amo Lucimar, 1994, p.55). 

  

 Kayser (2009) destaca ainda que Wieland vê no grotesco não mais uma 

relação firme com a realidade, mas uma imaginação selvagem, produtos 

cerebrais. “O grotesco é ‘sobrenatural’ e ‘absurdo’, isto é, nele se aniquilam as 

ordenações que regem o nosso universo” (Apud KAYSER, 2009, p.30).  

 O Cheiro do Ralo utiliza ainda uma linguagem muito presa a das 

graphic novels do autor. Como se fosse uma graphic novel sem as imagens. 

No processo narrativo dos quadrinhos, os desenhos fornecem uma imagem 

possível de ser criada pelo leitor de um texto integralmente verbal.   No caso do 

romance de Mutarelli, a ausência da imagem dos quadros faz com que essa 

imagem seja completada pelo leitor que, no caso dos quadrinhos, é papel do 

artista. Ele completa a visão do leitor com a imagem, o que não elimina outras 

imagens que o leitor possa criar mentalmente. Conforme esclarece Eisner 

(2010, p.165) “na história em quadrinhos, os desenhos são visuais [...] Um 
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visual substitui o texto; uma ilustração apenas repete, amplia ou estabelece um 

clima para o tom emocional”. Entendemos, entretanto que, diferentemente da 

idéia de Eisner, o desenho nos quadrinhos não substitui o verbal, mas junto 

com ele, compõe a linguagem da HQ. 

  

 Na introdução da voz do autor, no conjunto com a voz do personagem e 

o diálogo produzido entre ambos, transparece uma bivocalidade em que suas 

vozes não são delimitadas como num diálogo dramático, mas estão juntas e 

refletem as intenções do autor – mesmo que involuntariamente. Assim, na 

introdução da linguagem genérica da graphic novel, Mutarelli transparece na 

voz do narrador personagem de O Cheiro do Ralo, não só no diálogo 

intrínseco da voz do narrador-personagem, mas na própria fusão do gênero da 

graphic novel no romance. Segundo Bakhtin (1990), se o autor não souber 

utilizar-se dessa bivocalidade, se não tem consciência da relativização 

linguística do romance e do estilo lingüístico da prosa, este não pode criar um 

romance, com os problemas reais do gênero. Não obstante, sem o 

plurilinguismo da linguagem, pode criar algo que se assemelha a um romance, 

mas transforma-se em drama, apenas com rubricas ou indicações cênicas. 

Certamente não é o que acontece com O Cheiro do Ralo, as linguagens de 

Mutarelli são introduzidas no romance como forma de enriquecimento na 

construção da narrativa, trazendo elementos das graphic novels como a 

concisão narrativa e elíptica e mais a linguagem das ruas em sua perspectiva 

underground apresentando um universo de distintas linguagens que fazem de 

sua estréia na prosa um exemplar do gênero romance, na simples acepção do 

termo. De forma que, na tradução da idéia de Mutarelli, O Cheiro do Ralo 

talvez não coubesse nos limites do formato da graphic novel, pois, pensando 

no papel do leitor, este deveria ter uma maior participação na construção da 

narrativa. Conforme esclarece Eisner: “existe uma espécie de privacidade que 

um leitor de prosa tradicional desfruta ao traduzir mentalmente um texto 

descritivo em imagem visual. Trata-se de algo muito pessoal, que permite um 

envolvimento muito mais participativo do que um voyerismo de examinar uma 

figura” (EISNER, 2010, 148).  
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2.2 A história gráfica na narrativa: ação, ritmo e timing 

 

 

 A narrativa nos quadrinhos se faz na junção do texto verbal com o texto 

visual e possui um ritmo próprio. A possibilidade de visualizar a página inteira 

da HQ e depois partir para a leitura quadro a quadro é peculiaridade 

encontrada somente neste tipo de arte. O processo de leitura dos quadrinhos é 

algo que não segue a linearidade comum da prosa. Desenho e palavras se 

completam no texto fazendo parte de um todo. 

 

As histórias em quadrinhos apresentam uma sobreposição de palavra 
e imagem, e, assim, é preciso que o leitor exerça suas habilidades 
interpretativas visuais e verbais. As regências da arte (por exemplo, 
perspectiva, simetria, pincelada) e as regências da literatura (por 
exemplo, gramática, enredo, sintaxe) superpõem-se mutuamente. A 
leitura da história em quadrinhos é um ato de percepção estética e de 
esforço intelectual (EISNER, 2010, p.2). 

 

 A divisão da história em quadros é um expediente utilizado também na 

construção da estrutura em O Cheiro do Ralo. Dentro dos capítulos, divisões 

em cenas separadas por travessões exercem o papel dos quadros ou 

episódios. 
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  (MUTARELLI, O Cheiro do Ralo, 2002, p.20) 
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  (MUTARELLI, Eu te amo Lucimar, 1994, p.18) 

 

 Tal qual a divisão em quadros, as cenas ou episódios são separados em 

O Cheiro do Ralo por travessões. Cenas que caberiam perfeitamente dentro 

de um quadro. No caso dos quadros, a imagem elimina a necessidade de 

grandes narrações ou descrições do ambiente. Dessa forma, algumas 

pequenas descrições e narrações presentes na página retirada de O Cheiro do 
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Ralo, poderiam ser representadas por meio das imagens e as falas 

transformadas em balões. 

 

O quadrinho tenta lidar com os elementos mais amplos do diálogo: a 
capacidade decodificadora cognitiva e visual. O artista, para ser bem-
sucedido nesse nível não verbal, deve levar em consideração o 
compartilhamento da experiência humana e o fenômeno da 
percepção que temos dela, que parece consistir em quadrinhos ou 
episódios (EISNER, 2010, p.39). 

 

 No caso das marcas gráficas como o travessão ou o espaço deixado 

entre as cenas, elas dão ao leitor a dimensão dessa divisão demarcando a 

duração da ação. 

 É a semelhança na estruturação da graphic novel que fornece agilidade 

à leitura do romance. Os elementos de percepção de tempo criam o timing 

próprio das HQs determinando o ritmo de leitura. 

 

No universo da consciência humana, o tempo se combina com o 
espaço e o som numa composição de interdependência, na qual 
concepções, ações, movimentos e deslocamentos possuem um 
significado e são medidos pela percepção que temos da relação entre 
eles (EISNER, 2010, p.23). 

 

 O timing utiliza os elementos do tempo para passar uma mensagem. 

Assim, essa mensagem possui significação específica dentro de determinado 

tempo, que uma vez alterado, sofre modificação também a mensagem, de 

forma que o timing deve ser parte integrante e inseparável da própria 

mensagem, conforme esclarece Eisner: 

  

No cerne do uso seqüencial de imagens com o intuito de expressar a 
passagem do tempo está o caráter compartilhado da sua percepção. 
Mas para expressar o timing, que é o uso dos elementos do tempo 
para a obtenção de uma mensagem ou emoção específica, a 
disposição dos quadrinhos passa a ser elemento fundamental 
(EISNER, 2010, p.24 – grifos nossos). 

 

 Assim, como na declaração de Eisner, a disposição dos quadros é 

essencial para a obtenção do ritmo de leitura determinado pelo timing dos 

quadrinhos, também é fundamental a divisão em cenas de O Cheiro do Ralo, 

exercendo o papel dos quadros das graphic novels. Essa divisão é um 

elemento responsável pela nossa percepção da passagem do tempo, assim 
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como o requadro, de tal forma que poderíamos delimitar algumas dessas cenas 

dentro de um quadro. Observemos a disposição do quadro a partir de uma 

indicação de roteiro de quadrinhos: 

 

 

  (Eisner, Quadrinhos e arte seqüencial, 2010, p.133) 

  

 

 O roteiro faz parte da produção de Spirit, do próprio Eisner. A indicação 

da cena é a base para o trabalho do artista gráfico no que diz respeito à 

imagem e as indicações de falas das personagens que integrarão o interior dos 

balões. 
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 “Uma história em quadrinhos torna-se ‘real’ quando o tempo e o timing 

passam a ser componentes ativos da criação” (EISNER, 2010, p.24). Assim, é 

o timing do quadrinho que confere agilidade à leitura de O Cheiro do Ralo, 

pois os elementos do tempo são essenciais à narrativa, estão intimamente 

ligados à forma de sua construção.  

 Eisner (2010) retoma Einstein, para quem o tempo é relativo, não 

absoluto, à posição ao observador. “O ato de enquadrar ou emoldurar a ação 

não só define seu perímetro, mas estabelece a posição do leitor em relação à 

cena e indica a duração do evento” (EISNER, 2010, p.26). O quadro comunica 

a cena, mas não o faz somente por si. A junção do requadro com as imagens e 

palavras é que constroem o enunciado. 

 “O ato de expressar a ação em quadrinhos separa as cenas e os atos 

como uma pontuação. Uma vez estabelecido e disposto na sequência, o 

quadrinho torna-se o critério por meio do qual se julga a ilusão de tempo” 

(EISNER, 2010, p.26). Assim o é também na divisão determinada pelos 

travessões ou espaços deixados entre as cenas do romance, eles dão a 

dimensão do tempo. Eisner (2010) esclarece que as linhas em torno do 

desenho nos quadros são um instrumento de contenção da ação, ou de um 

trecho dela, para decompor ou separar o enunciado total. Se pensarmos os 

sinais gráficos (travessões) que separam as cenas em O Cheiro do Ralo, 

estes possuem a mesma função das linhas nos requadramentos das HQs, 

separando cenas e segmentos de ações umas das outras. É do quadrinho e do 

balão que se tem a idéia de passagem de tempo nas HQs. “[...] é da sequencia 

dos eventos que retiramos nossa idéia de tempo” (PRIESTLEY apud EISNER, 

2010, p.30). Além do enquadramento, os balões têm papel essencial na 

marcação do tempo, ou seja, as falas contribuem para essa percepção. Não à 

toa, as falas de O Cheiro do Ralo são curtas, como as dos balões, o que 

constitui mais um elemento contribuinte para a agilidade na leitura: 

 

Quer ver uma coisa? 
O quê? 
Mostro. Ele pula para trás. 
Era do meu pai. 
Cruz credo. Se benze. 
Cruz credo! Ave Maria! (MUTARELLI, 2002, p.33) 
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 O número e o tamanho dos quadrinhos também contribuem para o efeito 

da passagem de tempo, de forma que um maior número de quadrinhos 

representa uma ação mais segmentada. Análogo aos quadrinhos, em O Cheiro 

do Ralo, cenas maiores requerem espaços maiores, ao passo que as rápidas 

passagens são representadas em espaços reduzidos de ação, separados pelos 

travessões – indicando a rápida passagem de tempo. O tamanho dos quadros, 

como instrumento de marca de tempo, se assemelha às cenas maiores nas 

divisões dos capítulos do romance. 
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 (Mutarelli, O Cheiro do Ralo, 2002, p.23) 

 

 

 Ressaltamos que o timing é o maior responsável pelo ritmo da leitura 

nos quadrinhos e é ele que proporciona o ritmo ágil de leitura de quadrinhos ao 

romance de Mutarelli. “Nas histórias em quadrinhos, o timing e o ritmo, 
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elementos criados por meio da ação e do enquadramento, se entrelaçam” 

(EISNER, 2010, p.30).  

 

 Por outro lado, o roteiro de cinema também apresenta essa agilidade em 

sua estrutura. Comparato (1983) esclarece que na estruturação do roteiro o 

argumento deve ser fragmentado em cenas e “sua subseqüente montagem 

dentro de um percurso que responda às necessidades dramáticas” 

(COMPARATO, 1983, p.85). Segundo o autor, a passagem do tempo no 

cinema ou na televisão costuma ser mostrada por meio de artifícios como a 

queda nas folhinhas dos calendários ou os jornais rodopiando. Mais 

atualmente, com a platéia mais habituada, essa passagem não precisa ser tão 

clara. “Atualmente a passagem de tempo aparece mais nos diálogos, nas 

ações” (COMPARATO, 1983, p.123). Elipse é o nome que Comparato dá a 

essa passagem de tempo muito rápida. “Com a elipse podemos passar de uma 

complicação para uma resolução rapidamente” (COMPARATO, 1983, p.123). 

Tempo e ritmo estão intrinsecamente ligados e é difícil defini-los. Comparato 

chama de tempo dramático o tempo de uma cena, a quantidade de tempo para 

descrever uma cena que o autor vai usar. “O tempo dramático não define se 

uma cena é longa ou curta, mas a intensidade dramática da cena” 

(COMPARATO, 1983, p. 125). O ritmo está condicionado a essa intensidade. 

Não é exatamente porque uma cena é longa que seu ritmo é lento ou porque o 

roteiro é fragmentado em várias pequenas cenas que o ritmo é ágil, pelo 

contrário, o excesso de cenas curtas pode quebrar o ritmo do espetáculo. De 

um modo geral, Comparato estrutura o roteiro de cinema ou dramas de 

televisão em uma primeira parte, em que se indicam as personagens e as 

locações e uma segunda parte, onde na indicação das cenas se dá uma idéia 

das expressões das personagens, das tomadas de câmeras, dos espaços e as 

falas propriamente ditas: 

 

 MALU MULHER (REDE GLOBO) 
 Parada Obrigatória (1980) 
  _______________ 
 Malu sai. Carmen frente ao espelho. 
 CORTE. 
  _________________ 
 CENA 24 – INTERIOR. QUARTO DE MALU. DIA. 
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  Malu acorda. Estava sonhando. Abre os olhos. Como 
quem acorda, tenta se localizar no tempo e espaço. Elisa está em pé 
no meio do quarto e segura uma bandeja. 
  Geral. 
 
   MALU – Elisa!? 
   ELISA – A água chegou!  
 
  “Traveling”. 
  Elisa caminha e coloca a bandeja na cama. 
    
   MALU – Que chique! 
   ELISA – Achei que você estava precisando. 
   MALU – Ah! Que bom. Delícia! 
   
  Elisa senta junto a Malu. 
  “Close” da bandeja e do caprichado café da manhã. 
   MALU – Bom dia, meu amor! (COMPARATO, 
1983, p.144). 

 

 

 Em O Cheiro do Ralo algumas entradas sugerem indicações cênicas: 

 

Ele entra. Na mão , uma gaiola segura um canário. Empalhado. [...] 
Ela entra. 
Ela treme. 
Ela não olha em meus olhos. 
Olhos que parecem nem se mover [...] (MUTARELLI, 2002, pp.14/15). 

 

 Em Jesus Kid, a ideia do diretor Heitor Dhalia de realizar um filme de 

baixo orçamento motivou a escrita de Mutarelli, e o que deveria ser um roteiro 

transformou-se em romance. Já Miguel e os demônios foi produzido por 

Mutarelli mesmo em forma de roteiro, que ainda não chegou a ser filmado: 

  

 Tela branca. 
  Gargalhada. 
  - No começo era eu, minha mulher e minha filha... 
  Gargalhada. 
  A risada vai sendo abafada por um zunido. 
  Uma mosca. 
  Uma enorme mosca. Gorda. Big close-up. 
  A câmera se afasta, revelando a mosca que se debate 
contra o para-brisa. [...] 
  Pedro ri e mastiga Fandangos. 
  Close no rosto de Miguel suando. 
  Calor infernal. Dezembro. Interior de um Fiat Uno 
branco modelo 94. Rua Domingos de Morais, Vila Mariana [...] 
(MUTARELLI, 2009, p.5). 
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 As semelhanças entre cinema e quadrinhos são muitas. Além da própria 

divisão da película em quadros, que já é a primeira aproximação que se pode 

fazer, a perspectiva também é parecida. Nos quadrinhos as imagens podem 

ser vistas a partir do ponto de vista das câmeras do cinema. Assim, é comum 

encontrar-se quadros em close-up quando a intenção é intensificar a 

dramaticidade, o plano americano – tomada da cintura para cima da 

personagem –, a panorâmica, o plongée ou contra plongée, recursos esses, 

todos explorados por Mutarelli nas graphic novels. 

 Do leitor dos quadrinhos espera-se o reconhecimento dos sinais 

convencionais do meio, os clichês, as onomatopéias e, após esse 

reconhecimento, o leitor complementa com as informações de que dispõe.  

 O quadro na HQ capta um determinado momento que representa ações 

anteriores ou futuras a ele, cabe então ao leitor inferir o que está além daquilo 

que está congelado ou foi capturado pelo quadro. 

 

É inerente à arte narrativa exigir do espectador reconhecimento, mais 
do que análise. A tarefa então é dispor a sequência dos eventos (ou 
figuras) de tal modo que as lacunas da ação sejam preenchidas. 
Conhecida a sequência, o leitor pode fornecer os eventos 
intermediários, a partir da sua vivência. O sucesso surge aqui da 
habilidade do artista (geralmente mais visceral que intelectual) para 
aferir o que é comum à experiência do leitor (EISNER, 2010, p.39). 

 

 Com os elementos dados pelo artista, as lacunas são preenchidas pelo 

leitor. Da mesma forma, num romance como O Cheiro do Ralo, uma narrativa 

permeada por elipses, é o leitor quem vais completar esses espaços deixados, 

onde não é preciso dizer o que já foi dito ou já é de conhecimento do leitor. 

 A economia verbal é uma marca também dos quadrinhos de Mutarelli. 

Em Transubstanciação, um mínimo de narração e frases muito curtas dão 

espaço para o desenho. Em entrevista à Revista Língua, Lourenço Mutarelli, ao 

ser questionado se os diálogos rápidos em seus romances são herança dos 

quadrinhos, responde:  

 
Sem dúvida que veio daí. Pois você tem a limitação dos balõezinhos 
que lhe obrigam a ser mais rápido e direto nos diálogos. Mas é 
curioso que antes da saga do detetive Diomedes [...], eu costumava 
abrir muitas caixas de texto no meio das HQs. Eu adoro diálogo. 
Gosto de ouvir, criar conversas. De vez em quando, eu me aproprio 
de falas de amigos que achei interessantes e as incorporo a algo que 
estou escrevendo (Revista Língua, no. 77, 2012, p.16) 
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 (MUTARELLI, Transubstanciação, 1991, p. 45) 
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 Apenas uma pequena narração no canto superior esquerdo da página 

elimina a necessidade de descrições que são substituídas pelos desenhos e as 

falas são construídas com frases muito curtas, a semelhança da sintaxe do 

romance: 

 

Ela volta. 
É sua mãe. 
Quê? 
É a mãe do senhor. 
Fala pra ela ligar outra hora. 
Ela vai. 
Ela volta. 
A mãe do senhor disse que quer falar agora [...] (MUTARELLI, 2002, 
p.72) 

 

  

 O espaço entre as cenas de O Cheiro do Ralo e dos quadros, nas 

graphic novels, é utilizado para a reflexão e completude do leitor. Segundo 

McCloud (2005, p.67) “os quadros das histórias fragmentam o tempo e o 

espaço, oferecendo um ritmo recortado de momentos dissociados. Mas a 

conclusão permite conectar esses momentos e concluir mentalmente uma 

unidade contínua e unificada”. Na idéia de McCloud, a conclusão é a 

participação do leitor no âmbito das conexões entre os quadros, é o 

preenchimento de informações pelas quais o leitor é o responsável. Essa 

conclusão deve acontecer no espaço entre um quadro e outro, chamado de 

sarjeta. É na sarjeta que a imaginação pode dar sentido a dois quadros, “capta 

duas imagens distintas e as transforma em uma única idéia” (MCCLOUD, 2005, 

p.66). 

 O tempo e o movimento são adquiridos ainda por meio das conclusões 

que, num pacto com o leitor, depende da habilidade do artista: 
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  (MCCLOUD, 2005, p.69)  

 

   O pacto com o leitor é concretizado justamente na conclusão, que é 

nada mais que o preenchimento dessas lacunas. A sarjeta, o espaço entre os 

quadros, e o espaço entre as cenas, entre os travessões nos capítulos de O 

Cheiro do Ralo são lugares para a conclusão, a reflexão e o preenchimento 

com as informações próprias do leitor.  

 

 

 

2.3 A narrativa do skaz na voz de outrem ou underground 

 

 

 O skaz, inicialmente investigado pelos formalistas russos, tem sido 

constantemente estudado e redefinido. O skaz é “a percepção roteirizada de 

que o narrador não detém o controle da obra e de que ela está sendo criada 

‘em processo’ e sem revisões” (MORSON; EMERSON, 2008, p.169). Em O 

Cheiro do Ralo essa percepção é reforçada pelo uso do tempo presente na 

ação, como se realmente ela estivesse acontecendo no ato da escrita: 

  

Ela entra chorando. 
Me pede perdão. 
Diz que me ama. 
Diz que não vai me perder assim tão fácil. 
Me abraça. Eu, imóvel. Digo que ela não tem nada a me oferecer. 
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Ela bate na minha cara (MUTARELLI, 2002, p.13). 

 

 Reforça a ideia de performance, de criação em processo, o caráter oral 

do skaz: 

 

A segunda e realmente importante característica do skaz é que o fio 
narrativo é oral. Ela se orienta para as idiossincrasias do discurso 
oral, de preferência em dialeto. No skaz, segundo os formalistas, 
quanto mais idiossincrático, quanto mais acentuadamente oral, tanto 
melhor (MORSON; EMRSON, 2008, p.169). 

 

 A linguagem de O Cheiro do Ralo é constituída de um dialeto oral 

próprio do underground. Um coloquialismo simples e comum, das ruas: 

 

[...] 
Ela bateu na minha cara. 
Ninguém bate na cara de um homem. Meu pai costumava dizer. 
Você está louco? 
Claro que não. E a prova disso é que eu vou acabar com essa merda 
toda. 
Você falou que o nosso relacionamento é uma merda.  
[...] 
Eu ri. Sai daqui! Você é louco! Agora sou eu quem não quer casar 
com um louco. Ter uns filhos tudo loucos. Sai. E não apareça nunca 
mais! Seu louco (MUTARELLI, 2002, p. 12 – grifos do autor).  

 

 O uso de expressões chulas e o problema da concordância evidenciam 

as marcas da oralidade. Além disso, O Cheiro do Ralo traz na voz da 

personagem a introdução da voz do autor, um artista produtor de quadrinhos 

underground. E é justamente essa uma das principais características do skaz. 

No skaz o discurso deve ser bivocalizado. Morson & Emerson (2008, p.169) 

consideram que “os exemplos mais interessantes de skaz são bivocalizados”: 

 

Ignorar no skaz sua orientação para o discurso de um outro e, 
consequentemente, sua bivocalização, é negar a si mesmo qualquer 
compreensão daquelas complexas inter-relações nas quais as vozes, 
uma vez tornadas varidirecionais, podem entrar nos limites do 
discurso do skaz (BAKHTIN apud MORSON; EMERSON, 2008, 
p.169). 

 

 

 É a partir das falas das personagens que o autor se faz presente, ele 

está no discurso, através das palavras do narrador ou das personagens, nunca 

dele mesmo: 
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[...] o discurso do narrador nunca pode ser puramente objetificado, 
nem mesmo quando ele é um dos heróis e assume apenas uma parte 
da narração. Nessa narração, pois, importa ao autor não só a 
maneira individual e típica de pensar, viver, falar, mas acima de tudo 
a maneira de ver e representar: nisto reside sua função direta como 
narrador, substituto do autor. Por isso a atitude do autor, como ocorre 
na estilização, penetra-lhe no âmago do discurso, convencionando-o 
em maior ou menor grau. O autor não nos mostra a palavra dele 
(como palavra objetificada do herói) mas a usa de dentro para fora 
para atender aos seus fins, forçando-nos a sentir nitidamente a 
distância entre ele, autor, e a palavra do outro (BAKHTIN, 2005, pp. 
190/191). 

 

 

 Em um discurso bivocal é possível verificar uma refração da idéia do 

autor na fala do narrador: 

 

Paul Auster me deixa confuso. Ele escreve no ritmo que penso. 
Vertiginoso. Todos aqueles Sr. White, Sr. Green. Como no jogo do 
tabuleiro. 
Sr. White, com a faca na biblioteca. 
“Da mão para a boca” (MUTARELLI, 2002, p.13). 

 

 

 Bakhtin (2005) cita Eikhenbaum como o primeiro a levantar o problema 

do skaz, no entanto, ele o compreendia apenas como forma verbal de 

narrativa, discurso falado. Bakhtin complementa que o skaz é “acima de tudo 

uma orientação voltada para o discurso do outro e, consequentemente, para o 

discurso falado” (BAKHTIN, 2005, p. 192). 

 

O elemento do skaz, ou seja, da orientação para o discurso falado, é 
obrigatoriamente próprio de toda narração. Mesmo sendo o narrador 
representado como escrevendo a sua história e dando-lhe um certo 
acabamento literário, seja como for não é um profissional das letras, 
não possui um estilo definido mas tão-somente uma determinada 
maneira social e individual de narrar, que tende para o skaz verbal. 
Se, contudo, ele possui certo estilo literário, que é reproduzido pelo 
autor a partir da pessoa do narrador, então estamos diante da 
estilização e não da narração (a estilização pode ser introduzida e 
motivada de diversos modos). (BAKHTIN, 2005, p.191) 

 

 

 O discurso falado do skaz é introduzido pelo narrador, que geralmente, 

pertence às classes mais baixas, sem instrução, por isso é comum estar em 

seu dialeto:  
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[...] Parece-nos que, na maioria dos casos, o skaz é introduzido 
precisamente em função da voz do outro, voz socialmente 
determinada, portadora de uma série de pontos de vista e 
apreciações, precisamente as necessárias ao autor. Introduz-se, em 
suma, o narrador; o narrador propriamente dito não é um letrado, na 
maioria dos casos é um personagem pertencente a camadas sociais 
mais baixas, ao povo (precisamente o que importa ao autor) e traz 
consigo o discurso falado. (BAKHTIN, 2005, p.192)  

 

 

 Bakhtin (2005) insiste que o skaz não é só o discurso falado, mas a 

orientação da voz do outro no discurso bivocal, em que o autor transparece: 

 

[...] dento do skaz é absolutamente necessário distinguir 
rigorosamente a orientação centrada na palavra do outro e orientação 
centrada no discurso falado. Ver no skaz apenas o discurso falado 
implica em não ver o principal. Além do mais, toda uma série de 
ocorrências de entonação, sintaxe e outras ocorrências lingüísticas se 
explicam no skaz (quando o autor se orienta no discurso do outro) 
precisamente pelo seu caráter bivocal, pela interseção nele verificada 
de duas vozes e dois acentos (BAKHTIN, 2005, p.193). 

 

 

 Por possuir O Cheiro do Ralo uma narração em 1ª. pessoa poderia o 

processo ser diferenciado? Poder-se-ia pensar que uma narração em primeira 

pessoa seria distinta no tratamento do skaz, afinal narrador e personagem 

apresentam-se como uma só voz, no entanto, esclarece Bakhtin: 

 

A forma da Icherzählung (narração da primeira pessoa) é análoga à 
narração conduzida pelo narrador. Às vezes a Icherzählung é 
determinada pela orientação centrada no discurso do outro, às vezes, 
como ocorre com a narração em Turguiêniev, ela pode aproximar-se 
e, por último, fundir-se com o discurso direto do autor [...] (BAKHTIN, 
2005, p.193). 

 

 

Observamos o skaz no romance de Mutarelli, tanto no que diz respeito à 

oralidade quanto no diálogo com a voz do outro, a introdução da voz do autor. 

Destacamos as palavras de Neres (2009, p.8), “Como falamos em linguagem e 

literatura é essencialmente linguagem, não podemos desconsiderar que é 

exatamente pela linguagem que o autor se aproxima do seu texto...” A 

linguagem do autor transparece em seu texto seja pela bivocalização do 
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discurso – língua – ou pela introdução da arte, no caso de Mutarelli, a voz do 

autor é a arte underground.   

Para compreendermos o underground é importante observar sua origem. 

O termo underground está intimamente ligado à contracultura. Como 

movimento datado, a contracultura está localizada nos anos 1960. Já o 

underground sobrevive em outras manifestações pós-contracultura, como o 

movimento punk, os quadrinhos, o cinema e a arte underground. Racionero 

(2002) coloca o underground como um termo mais amplo que engloba a 

contracultura. Assim, toda a arte da contracultura é underground: 

En cualquier caso, contracultura es un término menos amplio que 
underground porque denota la manifestación formal de una 
encarnación pasajera del underground en la década de los sesenta. 
El underground [...] es la tradición del pensamiento heterodoxo que 
corre paralela y subterránea a lo largo de toda la historia de 
Occidente, desde la aparición de los shamanes prehistóricos, la 
instauración del derecho de propiedad, la transición al patriarcado y la 
invención de la autoridad y la guerra, hasta nuestros dias 
(RACIONERO, 2002, p.10). 

  

 Para Racionero, o underground é todo pensamento que 

transcorre paralelo e subterrâneo através da história, muito antes do 

movimento contracultural, incluindo aí política e comportamento. Embora o 

underground seja um termo mais amplo, é a contracultura que dá mais 

notoriedade ao pensamento underground, principalmente no campo artístico. A 

contracultura, embora inicialmente localizada nos anos 60, denomina toda arte 

não-oficial produzida após esse período e dá um impulso e um reconhecimento 

para toda a arte underground. 

 O homem do subsolo, da novela de Dostoievski, Memórias do Subsolo, 

é o primeiro personagem underground – ou anti-herói – da história. O arquétipo 

do anti-herói, que não possui ações nobres ou luta por alguma causa, em sua 

inércia apenas destila seu veneno sobre o homem que habita a superfície. Do 

subsolo – ou underground – observa toda a sociedade central, a mesma da 

opinião média.  

 O anti-herói não possui uma luta pelo bem, nem pelo mal, sua ação é a 

inação. “O anti-herói não se define como a personagem que necessariamente 

carrega defeitos ou taras, ou comete delitos e crimes, mas como a que possui 
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debilidade ou indiferenciação de caráter, a ponto de assemelhar-se a muita 

gente” (MOISÉS, 2013, p.29). O modelo de Dostoiévski, o anti-herói, como se 

define o próprio narrador de Memórias do Subsolo, é  

 

construído pelo autor com um acúmulo de traços negativos, ele é, 
também, seu porta-voz no ataque ao racionalismo e à mentalidade 
positivista. [...] representa o clímax do ‘desligamento do solo’ em que 
vivia boa parte da sociedade russa, mas é também o crítico feroz 
desta (SCHNAIDERMAN, 2000, pp.7/8).   

 

 

 Tal qual a personagem de Dostoievski, o narrador de O Cheiro do Ralo 

também não age com nenhum propósito heróico, ao contrário, desmancha um 

casamento, símbolo da sociedade burguesa, da superfície, para o qual não dá 

a mínima e desdenha dos valores apresentados pelos negociantes que vão a 

seu comércio oferecer-lhe suas mercadorias. 

 

[...] 
Ela perguntou se eu não ia comer a salada. Disse que estava sem 
fome. Ela falou que já estava na gráfica. Os convites. Ela falou que 
me amava. Ela falou que a meu lado seria feliz. 
Eu falei que só os ingênuos acreditavam em felicidade. 
Ela cobriu o rosto tentando chorar. Estúpido! Insensível! 
É isso que você é. Insensível. 
Levantou-se da mesa. Enchi minha taça de vinho. 
Desculpa. Ela falou. 
Desculpar o que? É que eu fiquei nervosa. Não quero estragar essa 
noite. É que, às vezes, você finge ser tão insensível. Falta só um 
mês. 
Falei que não queria casar. 
Ela fez uma cara engraçada (MUTARELLI, 2002, p.12). 

 

 

 Em um trecho mais adiante: 

 

Ela entra chorando. 
Me pede perdão. 
Diz que me ama. 
Diz que não vai me abandonar assim tão fácil. 
Me abraça. Eu, imóvel. Digo que ela não tem nada a me oferecer. 
Ela bate na minha cara. 
Ela diz que eu não vou escapar tão fácil assim. 
Diz que vou me arrastar a seus pés. 
Eu nunca gostei dela. 
Eu nunca gostei de ninguém (MUTARELLI, 2002, p.13) 
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 Quanto aos vendedores, o personagem gosta de divertir-se com eles. 

Por puro prazer e com a intenção de humilhar, usa de seu poder: 

 

Ele entra. 
Nada tenho que explicar. 
Traz consigo uma caneta. 
É de ouro. 
[...] 
Eu não quero. Por quê? 
Porque não gostei da sua cara. 
Meu sr. desculpe minha cara. Não é ela que estou oferecendo. 
É a caneta. E olha que essa caneta, além de ser de ouro maciço, tem 
história. 
Não quero nem de graça. 
Meu sr. assim o sr. me ofende. Me desculpe, se minha feição não lhe 
agrada, mas estou aqui pela caneta. É ela o que deve julgar. 
Não quero (MUTARELLI, 2002, p.35).  

 

  

Sua única busca é pelas nádegas da garçonete, o que demonstra mais 

uma vez seu desprezo às reais virtudes humanas. A pessoa em si não lhe 

interessa, quer distância e não admite relacionamento. Prefere pagar para 

obter seu tão desejado objeto, evitando qualquer contato emocional. Tudo para 

o personagem-narrador é mediado pelo processo comercial de compra e 

venda, então tudo é visto como uma coisa, um objeto passível de negociação. 

E assim também acontece com sua incessante busca. Uma vez concretizada, 

torna-se também mais uma coisa: 

 

[...] 
Eu ainda me agarro a ela. A esta bunda que tanto sonhei. Agora está 
aqui ao meu lado. Nua. Liberta. Mas não sabe o que faz. Imagino 
poder ver esta cena do alto, este retrato do patético, do patético 
dessa nossa miserável condição. 
E então ela vira, se abaixa, e fita meus olhos. 
[...] 
Chego ao fim. 
Nem me importo com ela. 
Eu nunca gostei de ninguém. 
E aí ela me beija. 
Foi gostoso? Pergunta. 
Foi. 
E assim, mais uma coisa a bunda se torna. 
Como tudo, como as coisas que tranco na sala ao lado (MUTARELLI, 
2002, pp.135/136). 
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A linguagem do underground é uma linguagem desafiadora das normas, 

da linguagem oficial, norma-padrão culta. Um coloquialismo chulo, recheado de 

palavrões e expressões típicas das ruas, de gangues de grupos hippies, punks 

ou skinheads. Todo reaproveitamento de estéticas e linguagens são rebaixados 

para criar uma nova estética, a do underground.  

 No Brasil, a esquerda e a contracultura praticamente se fundiram na luta 

contra a ditadura militar. O “drop-out” (cair fora) norte-americano ganhou nova 

significação com o “seja marginal, seja herói”, de Hélio Oiticica. O underground 

foi divulgado no Brasil principalmente por Luís Carlos Maciel, que escreveu 

uma coluna com o mesmo nome, no Pasquim, do qual foi membro fundador. 

Maciel tem várias obras publicadas sobre a contracultura. Para Maciel (apud 

Pereira, p.69) “contracultura é a cultura marginal, independente do 

conhecimento oficial. No sentido universitário do termo é uma anticultura...”  

Maciel aponta que o termo surgiu na impressa para nomear as manifestações 

culturais que apareceram nos anos 60, manifestações estas que se opunham à 

cultura vigente, oficializada no Ocidente pelas instituições das sociedades. 

Segundo o autor, a contracultura pode ser reconhecida como um movimento 

datado, surgido nos anos 1960 nos EUA, parte da Europa e ramificações na 

América Latina, ou como uma postura de crítica radical frente à cultura 

tradicional. Nesse segundo caso, a contracultura seria toda a cultura marginal, 

não oficial, produzida em qualquer contexto espaço-temporal.      

 Na arte underground, os quadrinhos são os pioneiros na sua 

representação. A contracultura – braço do movimento underground – conheceu 

na revista Mad o surgimento das HQs underground e teve em Robert Crumb 

(1943) seu maior representante, influência de grande parte dos cartunistas 

underground. 

 Os quadrinhos underground no Brasil encontram grande sucesso de 

público em meados dos 1980 com a publicação da revista Chiclete com 

Banana, da editora Circo. Cartunistas já conhecidos por suas tiras em jornais 

de grande circulação como Glauco (1957-2010), Laerte (1951) e Angeli (1956) 

– responsável pela publicação – faziam parte da revista, que trazia entre os 

personagens dos quadrinhos, punks, bêbados, homossexuais, pervertidos, etc. 

Personagens que somente seriam possíveis numa publicação underground. O 

sucesso da revista abriu caminho para várias outras publicações, como a 
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própria revista Circo, a Níquel Náusea, de Fernado Gonsales (1961), pela 

Press editorial, entre outras. Na Chiclete com Banana também escrevia o 

poeta maldito Glauco Mattoso (1951), que em seus textos declarava seu amor, 

fetiche, por pés masculinos. A revista seria responsável ainda pelo lançamento 

de histórias de Mutarelli e Marcatti, que, no entanto, não teriam tanto espaço. É 

Marcatti – declaradamente influenciado por Crumb –, aliás, um dos maiores 

difusores do quadrinho underground. Suas revistas, produzidas em sua 

pequena editora, além de produzirem seus próprios quadrinhos, publicaram 

também os primeiros trabalhos do quadrinista Lourenço Mutarelli. Destacam-se 

ainda nesse universo a Editora Dealer, com a revista Mil Perigos e a Vidente 

editora, com as revistas Tralha e Porrada em que apareceram várias histórias 

de Marcatti e Mutarelli, antes das publicações das graphic novels. 

 Nos romances, Mutarelli não se afasta do underground, em O Cheiro do 

Ralo, a estética underground, com o reaproveitamento do grotesco e o dialeto 

próprio do movimento é visível.  O dialeto underground, via graphic novel, 

aproveita a variante popular das ruas, tal qual a variante popular utilizada por 

Rabelais: 

 

Ele entra. 
Traz nas mãos uma maleta. Eu vim pra ver os cano. 
Que cano? 
O sr. ligou pro causa da fedentina. 
Ah! O cheiro de merda! Entra. 
[...] 
Depois ele tira o ralinho, e mete a mão. 
Sinto um prazer quase incontido. 
Ele continua. 
Sua mão mergulhada, vai pra lá e pra cá. 
Ta tudo embostado. Afirma. Tira a mão e a esfrega nas calças. 
Vixi! Vai ter que quebrar tudo. É o sifão. 
[...] 
Se você comer isso aí, eu te pago tanto. 
Ele levanta de uma só vez. 
Acho que não gostou. 
Atira a lama na minha cara. 
Vai se fudê! Vai se fudê, seu viado! Eu sô pobre mas sou honrado. 
Ele sai (MUTARELLI, 2002, p.26 – grifos do autor). 

 

  

O problema da concordância, os palavrões e a linguagem chula denotam 

não só o predomínio da oralidade, mas o linguajar popular das ruas. O olho de 

vidro comprado pelo protagonista é mostrado para várias pessoas, com a 
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intenção de impressionar. No excerto a seguir, um entregador de pizza se 

espanta com o objeto. A variante oral presente corresponde a uma forma de 

falar própria das classes periféricas, com pouca escolaridade e que trabalham 

em sub-empregos, uma variante recheada de gírias, reforçando a presença do 

skaz: 

 

[...] 
Quer ver uma coisa? Corro a mesinha de centro e o apanho. Mostro. 
Ual! Quê Loco! Onde o sr. arrumou isso? 
Veio numa pizza. 
Tá brincando? Lá do Florão? 
Não. Uma pizza que pedi noutro lugar. 
Porra! O pizzaiolo devia ser cegueta! Da hora! Parece os baguio que 
vinha no salgadinho. 
Que salgadinho? Pergunto. 
Aquelas batatinhas que vinham com partes do corpo, tá ligado? Tipo 
assim, uns dedo bem loco, orelha, tudo umas coisas assim bem 
cabulosa, tá ligado? 
Eu sei do que você está falando. Depois as crianças crescem 
canibais e ninguém sabe por que. 
Só, pode crer, tá ligado. Mó treta. 
Valeu sangue bom (MUTARELLI, 2002, p.34 – grifos do autor). 

 

  

A estética underground é construída pelo reaproveitamento de outras 

estéticas e culturas, como confirma Racionero: 

 

Dentro de la consecución de uma solidaridad mundial está la 
necesidad de crear uma mentalidad planetária y, para ello, el 
underground considera todas las culturas y estilos de vida que en el 
mundo han sido como um archivo donde puedan escogerse aquellos 
elementos culturales y personales que más se adapten a los 
temperamentos y objetivos vitales de individuos y grupos 
(RACIONERO, 2002, p.11). 

 

  

Assim, na narrativa essencialmente oral do skaz presente em O Cheiro 

do Ralo, o underground se faz presente na voz do outro pelo reaproveitamento 

de estéticas, como o grotesco, e da linguagem popular das ruas, como em 

Rabelais. O underground escolhe as linguagens que lhe sejam úteis e as 

rebaixa a seu nível, o subsolo, para que assim represente seu mundo e seu 

estilo. 
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3. NOVAS VIZINHANÇAS ENTRE AS COISAS E A REALIDADE EM O 

CHEIRO DO RALO 

 

 

 

3.1 Contatos multiformes de linguagens em O Cheiro do Ralo 

 

 

 No ensaio O autor como produtor, Benjamin (2012) alerta para a 

necessidade de se abordar fenômenos literários de forma dialética e não por 

meio de estereótipos, como a relação que comumente se faz entre forma e 

conteúdo. Para o filósofo alemão, o tratamento dialético “não pode de maneira 

alguma operar com essa coisa rígida e isolada: obra, romance, livro. Ele deve 

situá-la nos contextos sociais vivos” (BENJAMIN, 2012, p.131).  São as 

condições de produção que condicionam as relações sociais. Benjamin 

denomina a análise social a produtos literários como técnica, e declara que 

“temos que repensar a idéia de formas ou gêneros literários em função dos 

fatos técnicos de nossa situação atual, se quisermos alcançar as formas de 

expressão adequadas às energias literárias de nosso tempo” (BENJAMIN, 

2012, p.132). O filósofo comenta que a forma do romance nem sempre existiu 

e não precisa existir sempre, assim como ocorreu com a tragédia ou as 

grandes epopéias. Para o autor, “estamos no centro de um grande processo de 

fusão de formas literárias, no qual muitas oposições em que estamos 

habituados a pensar poderiam perder sua força combativa” (BENJAMIN, 2012, 

p.133). 

 O ensaio de Benjamin data de 1934 e já antecipava tendências literárias 

próprias do pós-moderno contemporâneo, do pós-guerra e dos dias atuais. 

Agamben (2009) esclarece que no contemporâneo o presente está fraturado. A 

contemporaneidade não está somente no tempo cronológico, mas é no tempo 

cronológico que surge uma intempestividade, um anacronismo que nos mostra 

uma luz que caminha até nós nas trevas do presente e pode nos permitir 

entender esse presente. O contemporâneo deve se deslocar o olhar de seu 

próprio tempo para assim conseguir compreendê-lo melhor. É só a partir deste 

distanciamento que ele consegue enxergar através das rupturas da escuridão 
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do presente. Tal qual o tempo, o ser desse presente também é um ser 

fraturado, dessubjetivado e como ser de linguagem sua representação só pode 

ser igualmente fraturada.  

 Benjamin, em seu famoso ensaio O narrador, esclarece que o romance 

tradicional traz um narrador, em vias de extinção, que narra uma experiência 

em forma de conselho, como um ensinamento e que “em sua necessidade de 

resolver a questão do significado da existência, visa à conclusão” (GAGNEBIN, 

2012, pp.14/15). No romance contemporâneo, porém, essa questão é colocada 

em causa. Nos ensaios posteriores, sobre Proust e Kafka, Benjamin reconhece 

a linguagem do não acabamento, única possível no contemporâneo. Proust, 

por exemplo, realiza “a proeza de reintroduzir o infinito nas limitações da 

existência individual burguesa” (GAGNEBIN, 2012, p. 15). 

 O Cheiro do Ralo, como exemplar do romance contemporâneo, 

apresenta uma fusão dos gêneros em sua forma. A técnica empregada pelo 

autor nos quadrinhos é semelhante à do romance, conforme demonstrado 

neste estudo. Além disso, outras linguagens artísticas convivem no romance 

em citações diretas ou em formas de paródias. Gomes (2008) aponta para 

essa característica em Mutarelli desde sua produção nos quadrinhos. Para ela, 

“a integração ou a interferência de outras formas de arte e de produções 

culturais na composição tanto estrutural quanto temática é uma constante em 

Mutarelli” (GOMES, 2008, p.241). Como podemos observar na figura a seguir, 

O grito, de Munch, é citado literalmente em Transubstanciação.  
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 (MUTARELLI, Transubstanciação, 1991, p. 47). 
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 É possível observar, ainda na mesma obra, a interferência da música 

como pano de fundo, um tema do tango que, segundo Gomes (2008), ajuda a 

criar, junto com as pinturas, o clima psicológico de Tiago, o protagonista. 

 

  

 (MUTARELLI, Transubstanciação, 1991, p.9) 

 

 Igualmente, em uma página puramente em metalinguagem, em que o 

personagem Tiago lê quadrinhos em sua casa, diante de uma prancheta de 

desenho, sugerindo que o protagonista produz quadrinhos – assim como o 

autor –, o tango aparece como trilha sonora: 
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   (MUTARELLI, Transubstanciação, 1991, p.17). 
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 Nas produções de Mutarelli, as obras de arte são trazidas e trabalhadas 

no processo de escritura e de leitura. São dispositivos pelos quais passam 

obras como as pinturas de Renoir (1841-1919) e Bosch (1450-1516) em O 

Cheiro do Ralo. O protagonista do romance possui pendurado na parede de 

seu apartamento uma cópia de As meninas Cahen d’Anvers, também 

conhecido como Rosa e azul, de Renoir.  

 Após desenhar bigodes, cavanhaques e pintar os dentes das meninas, o 

personagem comenta: “Rosa e azul ficou ainda mais belo. Ficaram parecendo 

com as filhas do Mazzaropi” (MUTARELLI, 2002, p. 74).  

 Como nos quadrinhos, a música também está presente, mas aparece no 

romance sempre de forma ironizada ou parodiada. É o caso de Für Elise de 

Beethoven (1770-1827), lembrada apenas como a música do caminhão de gás: 

 

Ele entra. Em suas mãos uma caixa muito bonita. Reluz seu verniz. 
Bom dia, meu amigo. Isso ele diz. Coloca a bugiganga na 
escrivaninha. Ameaça abrir. Fita os meus olhos. Sorri para mim. 
Como quem pergunta, está preparado? Então ele abre. Faz um 
movimento ridículo. A caixinha começa a tocar. É a música do gás. 
Com o dedinho no ar e com os olhos fechados, ele faz um 
movimento, como se estivesse regendo. 
É a música do gás. 
Com isso o derrubo.  
Uma bailarina de plástico gira, gira, gira (MUTARELLI, 2002, p.90). 

 

 

 O protagonista se interessa pela caixinha de música oferecida pelo 

vendedor, mas para negociá-la por um valor mais baixo ironiza a canção 

associando-a à música do gás, o que serve para desvalorizá-la. 

 Ainda no campo musical, são parodiadas parlendas, cantigas de roda e 

a canção Águas de Março, de Tom Jobim (1927-1994), é tomada como 

partida para a canção representativa do ciclo presente na história ao redor dO 

Cheiro do Ralo: 

 

[...] 
É relógio, alfinete, é faca. 
É abajur, é enxada, é pá. 
É ouro, é prata, é ferro. 
É história pra lá e pra cá. 
É sanfona, é imagem, é tela. 
Porcelana chinesa ou barata. 
É o cheiro, é a merda, é o pai. 
É navalha, é livro, é não sei o que mais. 
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É isso, é aquilo. 
É moeda, é bordado com um ponto falso. 
É auto retrato, é baixo relevo. 
É por grama é por quilo. 
É tesouro, é tesoura, é o diabo. 
É guarda-chuva, é sombrinha. 
É tudo, é nada. 
É utensílio de cozinha ou de quarto. 
É madeira, é de pinho, é de lei. 
É a vida, é dura, é fato. 
É verdade, é mentira, é boato. 
É cabide, é bidê, é o fim do caminho. 
É pau, é pedra. 
É farinha, é pó, é o talco. 
É o senhor, é você, é obrigado. 
É coisa nenhuma, é o caralho a quatro. 
É de novo, é outra vez. 
É um ciclo, é compasso. 
É chinelo, é sapato, é sandália. 
É pescador, é mercador, é engraxate. 
É tintureiro, é vagabundo. 
É óculos de tartaruga, é pé de pato. 
É coisa nova, é coisa velha, é semi-usado. 
É charuto cubano, é o vazio do caixa. 
É uma cena, é um filme, é um ato. 
É grifo, é garfo. 
É maciço, é oco. 
É elástico, é borracha, é plástico. 
É o pé de coelho, é a boca do sapo. 
É um jogo ou é só a partida. 
É o azar, é a sorte. 
É a porta que bate (MUTARELLI, 2002, pp.138/139). 
 

  

 O narrador-personagem retoma objetos que entraram em sua loja e lhe 

foram oferecidos, fatos que se passaram, como o recebimento do sapo enviado 

pela ex-noiva, e frases utilizadas nas cenas para montar a canção que aparece 

como uma síntese dos acontecimentos narrados até então. 

 Cidadão Kane, de Orson Welles (1915-1985) é lembrado pelo 

protagonista na imagem de Rosebud, um pequeno trenó que possuía esta 

inscrição e era retomado pelo personagem do filme de Welles em suas 

lembranças da infância. Em O Cheiro do Ralo, o narrador-personagem 

também toma a imagem em suas reminiscências, mas a associa às nádegas 

da atendente da lanchonete: 

 

Penso na bunda. “Rosebud”. Se eu morresse agora como Welles, 
ninguém encontraria meu “Rosebud”. Se aquela bunda estivesse 
comigo agora eu ia brincar tanto com ela. Eu brincaria com ela como 
um garoto brinca com seu “Rosebud”. (MUTARELLI, 2002, p.18)  
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 Bosch é citado diretamente, no que provavelmente se refere à obra O 

jardim das delícias: 

Bosch pintava um monte de coisas entrando ou saindo do cu. Eu 
lembro. Eu vi nos quadros do Bosch (MUTARELLI, 2002, p.29) 

 

 

(BOSCH/ABRIL COLEÇÕES, Detalhe do Jardim das Delícias, 2011, p.51) 
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 No detalhe do jardim das delícias, parte central do tríptico de Bosch que 

recebe o mesmo nome, observa-se na parte central esquerda um homem 

observando outro com flores saindo-lhe do traseiro voltado para o alto. No 

detalhe do Inferno, abaixo, parte da mesma obra, é possível observar um dos 

condenados com um instrumento musical, uma flauta, sendo introduzida entre 

as nádegas enquanto é atingido pelo pêndulo de um metrônomo:  

 

 

(BOSCH/ ABRIL COLEÇÕES, detalhe do Inferno Musical, 2011, p.55) 

 

 Parece-nos claramente que o personagem se refere à obra citada. É 

importante lembrar que Mutarelli cursou Faculdade de Belas Artes, portanto, 

possui profundo conhecimento das obras que cita e sempre que pode as inclui 

em suas produções.     

 As obras de arte, como as pinturas ou as músicas, são parodiadas e 

formas consagradas são tratadas por meio da ironia. O riso de Mutarelli é o 

mesmo riso rabelaisiano, o riso de si mesmo, neste caso, crítica a esse homem 

contemporâneo.  

 O Cheiro do Ralo não está totalmente livre dos desenhos. Mutarelli 

utilizou ilustrações do catálogo the 1902 Edition of the Sears, Roebuck para 

introduzir os capítulos da obra: 
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 (MUTARELLI, O Cheiro do Ralo, 2002, p.105) 

 

 As imagens escolhidas estão diretamente ligadas ao assunto abordado 

no capítulo, como o sapo que se relaciona ao trabalho de umbanda utilizado 

pela ex-noiva e recebido pelo negociante de antiguidades.  

 A imagem seguinte, além de abrir um dos capítulos, aparece na folha de 

rosto do romance, sugerindo logo no início a idéia do insuportável cheiro de 

que trata toda a narrativa. Posteriormente, em nova edição publicada pela 

editora Companhia das Letras, a mesma imagem ilustra a capa do livro.  

     

 

 (MUTARELLI, O Cheiro do Ralo, 2002, p.45) 
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 O Cheiro do Ralo foi recebido como obra associada aos quadrinhos 

como podemos verificar, por exemplo, no comentário do músico Arnaldo 

Antunes na quarta capa das primeiras edições: “[...]Li com muito gosto, 

envolvido até o osso. O livro tem pique de gibi, mesmo sem ter os desenhos. É 

engraçado isso...” Importante também observar que as primeiras edições foram 

lançadas pela Devir editora, que publica exclusivamente obras de quadrinhos 

ou relacionadas a eles. 

 

 

 

3.2 O realismo da palavra sensorial no corpo textual dialógico 

 

   

 Devemos salientar que a linguagem do romance popular que apontamos 

em Rabelais no primeiro capítulo desta dissertação não é a mesma, em termos 

de representação, do romance pós-moderno contemporâneo. Ressaltamos que 

Bakhtin apontava na obra de Rabelais a busca da linguagem pelas vizinhanças 

perdidas na visão medieval cristã. Foucault (2007) assevera que a linguagem 

no século XVI “não é um conjunto de signos independentes [...], é antes coisa 

opaca, misteriosa, cerrada em si mesma [...] não é um sistema arbitrário; está 

depositada no mundo e dele faz parte” (FOUCAULT, 2007, p. 47). No 

misterioso mundo recém saído do período medieval, o renascentista tem na 

palavra um mundo a ser descoberto, “as palavras se propõem aos homens 

como coisas a decifrar” (FOUCAULT, 2007, p. 47). Foucault (2007) esclarece 

que a linguagem, quando dada por Deus, possuía um parentesco direto com as 

coisas a que denominavam, pois havia uma semelhança direta. Com a punição 

dos homens em Babel essa transparência foi destruída. Todas as línguas que 

conhecemos, porém, carregam na base essa similitude perdida. Na 

modernidade, a linguagem já passa a ser vista como um sistema de símbolos 

arbitrários. 

 

Mas, se a linguagem não mais se assemelha imediatamente às 
coisas que ela nomeia, não está por isso separada do mundo; 
continua, sob uma outra forma, a ser o lugar das revelações e a fazer 
parte do espaço onde a verdade, ao mesmo tempo, se manifesta e se 
enuncia.Certamente que não é mais a natureza na sua visibilidade de 
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origem, mas também não é um instrumento misterioso, cujos poderes 
somente alguns privilegiados conheceriam (FOUCAULT, 2007, p. 50). 

 

 

 Foucault aponta ainda que “as línguas estão com o mundo numa relação 

mais de analogia que de significação” (FOUCAULT, 2007, p. 51). Na idéia de 

Foucault vale mais a relação de semelhança e de vizinhança da palavra: 

 

[...] a linguagem se dá por tarefa restituir um discurso absolutamente 
primeiro que, no entanto, ela só pode enunciar acercando-se dele, 
tentando dizer a seu propósito coisas semelhantes a ele, e fazendo 
nascer assim, ao infinito, as fidelidades vizinhas e similares da 
interpretação. (FOUCAULT, 2007, p. 57). 

 

 

 Foucault (2007) esclarece que a partir do século XVII o signo torna-se 

binário: o significante e o significado. Daí surge um problema: como reconhecer 

que um signo designe realmente aquilo que significa?  

 

Questão à qual a idade clássica responderá pela análise da 
representação; e a qual o pensamento moderno responderá pela 
análise do sentido e da significação. Mas, por isso mesmo, a 
linguagem não será nada mais que um caso particular da 
representação (para os clássicos) ou da significação (para nós). A 
profunda interdependência da linguagem e do mundo se acha 
desfeita. [...] As coisas e as palavras vão separar-se [...](FOUCAULT, 
2007, p. 59).  

 

 

 É a literatura que vai restituir essa semelhança perdida e o papel inicial 

da linguagem. Segundo Foucault (2007, p.60),  

 

a literatura só existiu em sua autonomia, só se desprendeu de 
qualquer outra linguagem, por um corte profundo, na medida em que 
constituiu uma espécie de “contradiscurso” e remontou assim da 
função representativa ou significante da linguagem àquele ser bruto 
esquecido desde o século XVI. 

  

 

 É dessa forma, na busca pela vizinhança das palavras, que Mutarelli vai 

se aproximar novamente de Rabelais. Assim, cabe observar no romance de 

Mutarelli não a significação do quer comunicar o romance, mas as similitudes e 

vizinhanças do simbolismo do ralo, que representa o próprio submundo pelo 
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portal de entrada que é para o mundo inferior, ou como relata o protagonista, o 

próprio inferno. Em outra analogia, os subúrbios das grandes cidades podem 

estar representados pelos encanamentos, longe da superfície, a região central. 

A própria transgressão da linguagem marginal em comparação com a norma 

da linguagem oficial, é o subsolo, em que os que estão acima do nível do ralo 

são o cânone. O protagonista inala o cheiro que provém do ralo porque é parte 

dele. O cheiro quer escapar, porém, os habitantes da superfície não o aceitam. 

O próprio personagem tenta obscurecê-lo; em vão, se entrega, assume.  

 

Na idade moderna, a literatura é o que compensa (e não o que 
confirma) o funcionamento da linguagem. [...] Eis por que, cada vez 
mais, a literatura aparece como o que deve ser pensado; mas 
também, e pela mesma razão, como o que não poderá em nenhum 
caso ser pensado a partir de uma teoria da significação. (FOUCAULT, 
2007, p. 61). 

 

 

 Nesse sentido, as idéias de Foucault, embora ainda calcadas na visão 

da língua, aproximam-se das idéias de Pignatari. Ambos concordam que a 

literatura, a arte, não deve ser pensada do ponto de vista da significação, mas 

da própria linguagem, da forma, justificando, na visão de Foucault, a busca por 

semelhanças e não significados.  É nessa busca de similitudes e vizinhanças 

que o poeta vai representar a realidade.   

 

Se a obra se abre ao mundo é para dele nos dar a ver e a viver o 
essencial. O discurso, separado do seu uso quotidiano, já não nos 
designa as coisas como realidades práticas de que nos poderíamos 
apropriar [...] A obra abre-se sobre a totalidade do mundo, mas o que 
ela visa não é uma explicação: será, antes, uma tomada de 
consciência relativamente ao próprio ser das coisas: uma 
interrogação (LEFEBVE, 1975, pp.120/121) 

 

 

 Antes de buscar uma significação, a obra pretende antes lançar um 

questionamento. Assim, nessa tentativa de representação, a realidade nos é 

dada parcialmente e o leitor faz parte dessa representação. Lefebve denomina 

realidade fictícia a realidade representada na narrativa, pois uma pequena 

parte do real nos é dada e nós devemos complementá-la. É onde o real torna-

se irreal pelo processo de ficcionalização.     
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 A narrativa [...] força a que nos representemos uma realidade fictícia, 
da qual o conteúdo e os limites nunca são exatamente definidos nem 
fixados, pois que devemos inventá-la. E é também porque essa 
realidade é imprecisa e indefinida que torna e excitar o nosso esforço 
de invenção. O verdadeiro tema de toda a narrativa é, portanto, a 
maneira por que tentamos conhecer a realidade e o perpétuo pôr em 
questão desse conhecimento (LEFEBVE, 1975, p.211). 

 

 

 Nessa perspectiva, o papel do leitor faz-se fundamental como 

participante da própria forma da narrativa. Cabe observar a participação do 

leitor no que se refere à recepção. 

 

Recepção é um termo de compreensão histórica, que designa um 
processo, implicando pois a consideração de uma duração. Essa 
duração, de extensão imprevisível, pode ser bastante longa. Em todo 
caso, ela se identifica com a existência real de um texto no seio da 
comunidade de leitores e ouvintes. Ela mede a extensão corporal, 
espacial, social onde o texto é conhecido e em que produziu efeitos 
(ZUMTHOR, 2000, p.59). 

 

 

 O momento em que o texto é recebido, o momento da recepção, 

Zumthor o chama de performance. Na recepção, o leitor é o responsável pelo 

preenchimento dos espaços deixados pelos não ditos, pela invenção da 

realidade, citada por Lefebve. Zumthor retoma Iser, para quem “a maneira pela 

qual é lido o texto literário é que lhe confere seu estatuto estético; a leitura se 

define, ao mesmo tempo, como absorção e criação, processo de trocas 

dinâmicas que constituem a obra na consciência do leitor” (ZUMTHOR, 2000, 

p. 60). Isto é, a forma se faz no momento da leitura, pelo leitor. E completa: “A 

recepção, eu o repito, se produz em circunstância psíquica privilegiada: 

performance ou leitura. É então e tão-somente que o sujeito, ouvinte ou leitor, 

encontra a obra” (ZUMTHOR, 2000, p. 61). Essa visão se aproxima da idéia de 

catarse de Aristóteles, pois quem recebe o texto não apenas recebe uma 

informação, mas sofre uma transformação a partir dele. 

 Zumthor continua explicitando o conceito de Jauss, crítico alemão, de 

horizonte de expectativas, “que implica em um acordo entre a oferta e a 

demanda, texto e leitura, acordo que provoca o surgimento de um sentido 
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apropriável pelo leitor. O da concretização [...] termo que nos introduz na ordem 

da percepção sensorial” (ZUMTHOR, 2000, p.62). 

 Na recepção, texto é modificado pelo leitor e leitor é atingido pelo texto: 

 

O que produz a concretização de um texto dotado de uma carga 
poética são, indissoluvelmente ligadas aos efeitos semânticos, as 
transformações do próprio leitor, transformações percebidas em geral 
como emoção pura, mas que manifestam uma vibração fisiológica. 
Realizando o não-dito do texto lido, o leitor empenha sua própria 
palavra às energias vitais que a mantêm (ZUMTHOR, 2000, p.62). 
 
 

 

 No corpo textual do romance de Mutarelli é imprescindível a participação 

ativa do leitor. Além das imagens criadas a partir da leitura, comum a toda 

literatura, a própria sintaxe é elíptica, quase não há conectores em alguns 

trechos e não há necessidade, como citado anteriormente, de repetição do que 

já foi dito antes pelo próprio texto ou pela história da literatura. 

 
 
O texto poético aparece, com efeito, a esses críticos, como um tecido 
perfurado de espaços brancos, interstícios a preencher [...], 
passagens de indecisão exigindo a intervenção de uma vontade 
externa, de uma sensibilidade particular, investimento de um 
dinamismo pessoal para serem, provisoriamente, fixadas ou 
preenchidas. O texto vibra; o leitor o estabiliza, integrando-o àquilo 
que é ele próprio. Então é ele que vibra, de corpo e alma (ZUMTHOR, 
2000, p.63). 

 

 

 No excerto abaixo, percebe-se claramente a elipse no nível formal, a 

ausência de conectores entre as sentenças:  

 

Entro. 
É terça.  
Tem uma mocinha quebrando o meu galho. 
Recepcionista free lance. 
Ela só aguarda a bunda escolher o que será da sua vida. 
Se o preço for um convite na gráfica, acho que vou aceitar. 
Falo isso agora, depois calo para sempre. 
Espero (MUTARELLI, 2002, p.128). 

  
 

 

 Esses espaços não estão somente na estrutura concreta do romance. 

Além do nível da construção formal, como todo romance pós-moderno 
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contemporâneo, O Cheiro do Ralo traz a fragmentação comum a essa 

categoria literária, uma linguagem inacabada e em permanente construção, em 

que na leitura é a própria forma que está sendo construída, fenômeno caro a 

Zumthor, que denomina esse processo como a própria performance.  

 
 
Não há algo que a linguagem tenha criado nem estrutura nem 
sistema completamente fechados; e as lacunas e os brancos que aí 
necessariamente subsistem constituem um espaço de liberdade: 
ilusório pelo fato de que só pode ser ocupado por um instante, por 
mim, por ti, leitores nômades por vocação (ZUMTHOR, 2000, p.63). 

 

 

 Para Zumthor (2000), todo texto é performático, pois uma vez que o 

texto vibra com a presença do leitor, este também vibra com o texto, a partir 

das reações provocadas nos nossos centros nervosos pelo peso das palavras 

e sua estrutura acústica. 

 

Essa percepção, ela está lá. Não se acrescenta, ela está. É a partir 
daí, graças a ela que, esclarecido ou instilado por qualquer reflexo 
semântico do texto, aproprio-me dele, interpretando-o, ao meu modo; 
é a partir dela que, este texto, eu o reconstruo, como o meu lugar de 
um dia. E se nenhuma percepção me impele, se não se forma em 
mim o desejo dessa (re)construção, é porque o texto não é poético; 
há um obstáculo que impede o contato das presenças. Esse 
obstáculo pode residir em mim ou provir de hábitos culturais (tal como 
chamamos o gosto) ou de uma censura... (ZUMTHOR, 2000, p.64). 

   

 

 Esse preenchimento não é diferente nos quadrinhos. Embora o texto da 

HQ apresente a imagem, ela não é a única possível. O leitor também preenche 

espaços na arte da HQ, seja na linguagem verbal ou na não-verbal criando 

suas próprias imagens. 

 

 

3.3 Variantes do ficcional no romance: o corpo em festa na escala 

artístico-literária: Bosch/Eisner/Mutarelli 

 

 

 Hyeronimus Bosch foi um pintor flamengo que se caracterizou pelas 

imagens extravagantes e ambíguas. O escritor Ludovico Guicciardini (1521-
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1589) refere-se ao pintor como o “nobre e maravilhoso inventor de coisas 

fantásticas e bizarras” (Apud BRUNO, 2011, p.10). Bosch possuía grande 

poder imaginativo e qualidade artística capaz de pintar criaturas fantásticas e 

paisagens em meio ao fogo e a fumaça e as entranhas do inferno. Para alguns 

comentadores ficou conhecido por representações loucas, “produtos de uma 

mente herética, mas religiosa”. Embora tentasse representar o seu tempo, o 

início do período renascentista, “a pintura de Bosch, na maioria das vezes, não 

foi compreendida nem aceita pelos intelectuais da época” (BRUNO, 2011, 

p.17). 

 Sua obra mais famosa, na verdade não se sabe ao certo seu título, ficou 

conhecida como O jardim das delícias (1480-1490). Trata-se de um tríptico 

em óleo sobre madeira, atualmente exposto no Museu do Prado, em Madri. 

Segundo seus biógrafos, Bosch teria participado em sua cidade natal de uma 

Irmandade que organizava representações sacras incluindo temas satânicos, o 

que contribuíram para a formação de seu repertório como pintor. Suas pinturas 

eram consideradas, pela presença de nus, escandalosas ou imorais. Além de 

obras como A carroça de Feno (1516) ou O juízo final (1482), o Jardim das 

Delícias desenvolve “a história do cristianismo, da criação à destruição, do céu 

ao inferno” (BRUNO, 2011, p.25). Como homem religioso, Bosch teria pintado 

as agruras do inferno com intenção de alertar os infiéis: 

  

É muito provável que as imagens fantásticas e bizarras criadas pelo 
pintor tenham sido animadas por um sentimento religioso profundo e 
sincero. Bosch recorre a uma representação alucinatória do mal, dos 
aspectos mais perturbadores e terríveis por ela provocados, para 
trazer os fiéis com maior entusiasmo à crença no divino e na 
esperança da salvação (BRUNO, 2011, p.26). 

 

 

 Segundo Bruno (2011), alguns estudiosos, no entanto, preferem 

acreditar que alguma droga medicamentosa seja a responsável pela 

representação de sonhos anormais na obra do pintor. Seja como for, “Bosch 

expõe com uma clareza nunca antes vista o aspecto negativo e demoníaco da 

alma humana” (BRUNO, 2011, p.26). 
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 Toda obra de Bosch é rica em simbolismos e traz ainda resquícios da 

visão medieval vertical. O homem que se entrega à diversão é punido com a 

degradação e humilhação. 

 

[...] a obra de Bosch traz a visão de um mundo exposto 
irremediavelmente às forças do mal, às alterações da alma e do 
intelecto. O homem que sucumbe às tentações alcança uma 
felicidade ilusória e seu destino é o sofrimento, que nos quadros do 
pintor flamengo são traduzidos pelas deformações físicas e por seres 
monstruosos (Bruno, 2011, p.31). 

 

 

 O tríptico O jardim das delícias traz, fechado, a parte denominada A 

criação do mundo, que representa o terceiro dia da criação divina presente no 

livro do Gênesis. Em seu interior, na primeira parte denominada O paraíso 

terrestre, o criador, na forma de Cristo, apresenta a mulher ao homem. É 

considerada como o paraíso e o nascimento do mal, com Eva.  

 Na parte central, denominada O jardim das delícias, o pecado e a luxúria 

do homem são representados. Homens e mulheres, brancos e negros, jovens 

belas nuas, se tocam, conversam, se divertem, comem frutas gigantes, como 

morangos ou amoras. Algumas mulheres se banham em um lago central e 

homens cavalgam em vários tipos de animais. Ioshimoto (2009, pp. 180/181) 

considera essa parte uma continuação do paraíso, ou um falso paraíso, onde 

“o homem vivia como queria [...] e o cumprimento da ordem divina ‘crescei e 

multiplicai-vos’”  
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(BOSCH/ABRIL COLEÇÕES, O jardim das delícias, 2011, p.47) 

 

A parte superior da composição é ocupada pela cavalgada da libido 
em torno da fonte da juventude. No lago circular se banham mulheres 
que carregam na cabeça corvos (símbolos da incredulidade), pavões 
(símbolos da vaidade) e íbis (que aludem às alegrias do passado). A 
referência à luxuria e a outros pecados é dada pelos animais que 
participaram do passeio a cavalo (BOSCH/ABRILCOLEÇÕES, 2011, 
p.46). 

 

 

 A terceira parte, O inferno musical, descreve punições e torturas a 

alguns dos pecados capitais, como o jogo ou a bebedeira. Ficou conhecida 

como O inferno musical por utilizar instrumentos musicais como objetos de 
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tortura. No centro do quadro um homem-árvore apoiado em dois barcos sobre 

um lago possui a face voltada para trás e seria, para alguns dos comentadores 

de sua obra, um autorretrato de Bosch. Em seu interior, uma espécie de 

taberna, alguns homens tomam vinho. Na parte superior, um par de orelhas é 

separado por uma enorme faca e uma cidade em chamas representa os 

horrores da guerra. 
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 (BOSCH/ABRIL COLEÇÕES, O Inferno Musical, 2011, p.55) 
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Na arte de Bosch, os instrumentos musicais muitas vezes assumem 
conotações eróticas. Da mesma maneira, elementos figurativos, 
como o vaso e a lanterna, são emblemas do sexo feminino, facas e 
calçados são emblemas masculinos e o ato de subir e descer 
escadas representa, muitas vezes, a relação sexual 
(BOSCH/ABRILCOLEÇÕES, 2011, p.54). 

 

 

 De toda arte de Bosch, Mutarelli se inspirou claramente em O jardim 

das delícias, mais precisamente na parte O inferno musical. Observa-se no 

canto inferior esquerdo a imagem de um demônio com cabeça de pássaro, 

sentado, que engole os pecadores e os defeca em um poço logo abaixo. No 

bico do pássaro, um dos condenados tem pássaros saindo de seu traseiro – 

como citado em O Cheiro do Ralo e relatado anteriormente. Logo abaixo uma 

mulher e um asno têm seus rostos refletidos em um traseiro em cristal de uma 

metade de corpo humano formado por galhos de árvore. 

 

 

(BOSCH/ABRIL COLEÇÕES, Detalhe de O Inferno Musical, 2011, p.55) 

   

 Além da referência aos objetos saindo do traseiro, feita pelo narrador de 

O Cheiro do Ralo, a influência bosquiana no desenho de Mutarelli é 

perceptível. Observemos, a título de ilustração, a semelhança entre o pássaro 
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de Bosch e o desenho de Mutarelli que abre um dos capítulos de 

Transubstanciação: 

 

 (MUTARELLI, Transubstanciação, 1991, p.20)  

  

 Ioshimoto (2009) chama atenção para o fato de que esta última parte do 

tríptico não seria o inferno, mas o próprio mundo.  
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Observemos que, em contraste com os painéis anteriores, nos quais 
tudo parece ter saído diretamente das mãos de Deus, nele se 
espalha toda sorte de invenções humanas: facas, espadas, aparelhos 
musicais, que se convertem em instrumentos de suplício. Até o fogo 
que consome uma cidade – uma construção humana –, na parte 
superior, é resultado do incêndio provocado por uma guerra travada 
por uma multidão de monstros que se misturam com seres humanos 
(IOSHIMOTO, 2009, p.181)  

 

 

 Ioshimoto (2009) observa ainda que toda alegria presente no painel 

anterior é substituída nesta parte pela melancolia. Para a autora, a expressão 

do mistério da alma humana é representada pela diversidade de símbolos 

espalhados pelo tríptico, que prefigura o humano, seu destino e a relação com 

o divino. 

 Kayser (2009) reconhece que Bosch viveu uma época tumultuada e 

pintou as visões que o assaltavam, porém, seus contemporâneos “sentiam-se 

perplexos e lhes davam as mais diversas interpretações. Para uns, Bosch era 

um santo exemplar; outros o consideravam um herege sagaz” (KAYSER, 2009, 

34). 

 Brueghel (1564-1638) inspirou-se claramente em Bosch – foi copista, 

inclusive, de suas obras – e, tal como o mestre, utilizava as imagens da vida 

em seus quadros. Segundo Kayser (2009), Brueghel foi tomado como base 

para a determinação do conceito de grotesco no século XVIII. Nas palavras de 

Kayser (2009, p. 40): 

        

[...] no tocante à essência do grotesco, não se trata de um domínio 
próprio, sem outros compromissos e de um fantasiar totalmente livre 
(que não existe). O mundo do grotesco é o nosso mundo – e não o é. 
O horror, mesclado ao sorriso, tem seu fundamento justamente na 
experiência de que nosso mundo confiável e aparentemente arrimado 
numa ordem bem firme, se alheia sob a irrupção de poderes 
abismais, se desarticula nas juntas e nas formas e se dissolve em 
suas ordenações. 

  

  

Mutarelli utiliza a estética do grotesco em toda sua obra. Desde os 

desenhos monstruosos e a filiação à estética de Bosch – na produção dos 

quadrinhos – à escatologia relacionada aos excrementos ou a hiperbolização 

presentes, também em O Cheiro do Ralo, que o remetem ao realismo 
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grotesco de Rabelais. Esse uso do grotesco tornou-se uma marca da estética 

mutarelliana, observável em grande parte de sua obra. Impossível separar 

ainda sua produção da influência dos quadrinhos, meio em que iniciou sua 

produção artística.  

 Will Eisner (1917-2005) é um dos nomes mais importantes das HQs. 

Não à toa dá nome a maior premiação no gênero. Suas inovações no mundo 

dos quadrinhos foram seguidas por muitos artistas. Schumacher (2013) aponta 

que uma delas foi a marcação da passagem de tempo indicada por um relógio 

no quadro de abertura das páginas da história denominada Dez minutos 

(1949). Nessa mesma obra, outra inovação foi entregar logo no início, o fim da 

história, pois narrava os últimos dez minutos na vida de um homem. O desafio 

era manter o interesse do leitor até o final. Eisner dizia que comparar era a 

melhor forma de aprender e seu interesse por outras formas de arte, como o 

cinema, influenciou enormemente seu trabalho. Enxergou bem cedo o potencial 

dos quadrinhos em expressar coisas mais sérias. 

 Após a morte da filha, que o deixou amargurado e questionador sobre a 

idéia de um Deus e numa situação mais confortável financeiramente, dando 

aulas e contando com o apoio da esposa, Eisner decidiu arriscar em um novo 

formato: 

 

[...] seria uma obra mais longa, coesa, que explorasse temas e 
tópicos que fossem atrair leitores mais velhos – talvez leitores em 
seus trinta, quarenta anos, quem sabe até mais –, leitores que 
cresceram lendo The Spirit, mas que não se interessavam mais por 
aventuras de super-heróis, embora ainda apreciassem quadrinhos 
(SCHUMACHER, 2013, p.231). 

 

 

 Assim surgiu Um contrato com Deus (1978), primeira graphic novel de 

Eisner. O conteúdo da obra, admitiria mais tarde o autor, era autobiográfico. O 

protagonista, Frimme Hersh, perde a filha, tal como acontecera com Eisner 

anos antes. Além da mudança na temática e no tamanho da história, a arte 

também passa a ser diferenciada, com quadros abertos, sem bordas e linhas 

mais fortes. Essa forma de produção dos quadrinhos foi totalmente inovadora, 

servindo de modelo a toda uma geração de quadrinistas que viria, inclusive 

Mutarelli. 
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[...] tive que deixar de lado dois limitadores básicos que 
constantemente inibem a criação nesse meio – o espaço e o formato. 
Cada história foi, portanto, escrita sem preocupação com o espaço 
que iria ocupar, e seu formato surgiu da própria narrativa. Aos 
quadrinhos normais associados à arte seqüencial (HQ) foi dada a 
liberdade de tomar suas próprias dimensões. Por exemplo, em muitos 
casos uma página inteira é usada para um único quadro. O texto e os 
balões estão interligados à arte. Eu os considero como fios de um 
mesmo tecido e faço uso deles enquanto linguagem. Caso eu tenha 
atingido meu propósito, não haverá interrupções no fluxo da narrativa, 
porque figura e texto serão tão interdependentes a ponto de ser 
inseparáveis (EISNER apud SCHUMACHER, 2013, p.234). 

 

 

 (MUTARELLI, A caixa de areia, 2005, p.103). 

 

 Na figura de Mutarelli podemos verificar o uso da técnica inaugurada por 

Eisner. Uma página inteira para um quadro e tamanho diferenciado dos 

quadros. No mais, a idéia da utilização de textos autobiográficos é uma prática 

altamente utilizada por vários cartunistas após o advento da graphic novel, 

inclusive o próprio Mutarelli na obra acima e em suas primeiras produções no 

gênero. Eisner admite o uso autobiográfico: “Cada pessoa nessas histórias sou 

eu ou alguém que conheci, ou parte delas e de mim [...] Como você pode não 
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ser autobiográfico se está escrevendo sobre algo que viu?” (EISNER apud 

SCHUMACHER, 2013, p.235). Mutarelli também o faz, “[...] já que o autor, 

assumidamente inspira-se na própria vida para criar suas histórias e seus 

romances, e, dessa forma, leva ao público as suas realidades” (SILVA, 2009, 

p.1). E quando não são autobiográficas, suas produções costumam ser 

biográficas, conforme responde a questionamento em entrevista concedida ao 

Universo HQ: 

 

...Geralmente os vilões são baseados em pessoas que gosto muito e 
posso brincar com isso. Teve uma época que todo personagem que 
eu desenhava tinha a minha cara. Colocava uma barbinha e pronto. 
Aí, comecei a pegar pessoas próximas, fazer uma caricatura da alma, 
do lado negro de cada amigo (Apud SILVA, 2009, p.13). 

 

 

 Na imagem acima, retirada de A caixa de Areia (2005), declaradamente 

autobiográfica, pode-se observar claramente, para quem conhece a imagem do 

autor, a semelhança física entre o desenho e sua fisionomia.  

 Quanto à quebra das linhas que separam os quadros, transbordando o 

espaço da cena, o uso desse expediente também foi altamente difundido a 

partir da graphic novel. Na imagem a seguir, de um trabalho da fase inicial de 

Mutarelli, pode-se verificar a abolição das linhas de bordas dos requadros, 

ampliando o espaço da imagem. Além disso, os balões e o letreiramento fazem 

parte da arte, tornado-se interdependentes da forma tal como cita Eisner no 

trecho acima. 
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(MUTARELLI, Porrada especial, 1990, p. 32) 

 

 Quadros de tamanhos diversificados, balões diferenciados para 

expressar diferentes tons de fala e um letreiramento específico para cada parte 

convivem todos para formar a unidade significativa da página. 
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 Em O Cheiro do Ralo a técnica do letreiramento acompanha a escrita 

de Mutarelli. Quando se deseja enfatizar algo as letras são garrafais e em caixa 

alta, como nos quadrinhos. 

 

 

(MUTARELLI, O Cheiro do Ralo, 2002, p.48). 

 

 

 No excerto abaixo, a letra vai aumentando conforme sobe o tom da voz 

do protagonista e da personagem com quem dialoga. 
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(MUTARELLI, O Cheiro do Ralo, 2002, p.49). 

 

 

 No que diz respeito à recepção da graphic novel, sua aceitação não foi 

imediata, Eisner relata que sua associação às histórias em quadrinhos fez com 

que seu primeiro trabalho nesse formato fosse recusado por várias editoras. 

Eisner é visto como o precursor da graphic novel, mas “ele não foi nem o 

inventor do termo nem o primeiro a publicar uma” (SCHUMACHER, 2013, 

p.236). No entanto, foi o primeiro a introduzir os temas mais sérios nesse tipo 

de produção, o que chama de literatura: 

 

Achei que havia inventado [...], mas depois descobri que outro cara 
tinha pensado naquilo antes de eu usar o termo. Ele não tinha feito 
sucesso e não tinha a mesma intenção que eu, que era desenvolver o 
que eu acreditava ser literatura viável para esse meio (EISNER apud 
SCHUMACHER, 2013, p.237).  

 

 

 Eisner não foi o pioneiro no formato, mas sua obra Um contrato com 

Deus foi a que deu notoriedade ao meio e abriu caminho para discussões de 

ordem crítica literária, conforme demonstra Schumacer (2013, p. 237): 

 

A primeira questão foi a definição. O termo graphic novel era 
desconhecido quando Eisner publicou Um contrato com Deus, em 
1978, portanto sua definição estava em aberto. Estaria no nível de um 
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romance em prosa? Seria, como disse uma vez Art Spiegelman, um 
gibi grande que precisava de marcadores de páginas?  

 

  

 Um dos primeiros acadêmicos a estudar a graphic novel, Robert C. 

Harvey, assim a definiu: “Os desenhos sem o texto teriam um significado vago; 

o texto, sem os desenhos, não teria significado algum. A combinação de ambos 

cria uma espécie de romance” (apud SCHUMACHER, 2013, p.238).  

 Schumacher (2013) cita outro estudioso, Stephen Weiner, que 

reconhece a dificuldade de definir a graphic novel, principalmente pelas 

mudanças que sofreu através dos anos. Para ele: 

 

Graphic novels [...] são histórias em quadrinhos da extensão de um 
livro pensadas para ser lidas como uma única história. Na acepção 
ampla, o termo inclui coleções de histórias em gêneros como 
mistério, super-herói e sobrenatural, pensadas para ser lidas sem 
conexão com suas correspondentes revistas mensais (WEINER apud 
SCHUMACHER, 2013, p.239). 

  

 

 Como vimos, a graphic novel interfere de várias maneiras na forma de O 

Cheiro do Ralo, como as falas curtas, os espaços, o letreiramento e, inclusive, 

os temas. Dissociar o romance da produção do autor como artista dos 

quadrinhos e todas suas influências é tarefa difícil. Por isso, buscamos 

justamente demonstrar como essas influências, técnicas e artes entram na 

obra, já que um dos pontos centrais de nossa dissertação é a introdução do 

discurso do autor na narrativa.     
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

 Como pudemos observar, o romance de estréia de Mutarelli traz em toda 

sua hibridização de linguagens a idéia da contracomunicação. O romance 

comunica, mas por vias distintas das tradicionais, por meio da forma, do 

significante e das vizinhanças, não do significado.  Zumthor chama atenção 

para a necessidade que temos de buscar sentido em todo texto que lemos. 

Entretanto, esse sentido pode apenas ser imediato: 

 

Em presença desse texto, no qual o sujeito está ali, mesmo quando 
indiscernível: nele ressoa uma palavra pronunciada, imprecisa, 
obscurecida talvez pela dúvida que carrega em si, nós, perturbados 
procuramos lhe encontrar um sentido. Mas esse sentido só terá uma 
existência transitória, ficcional. Amanhã, retomando o mesmo texto, 
eu o acharei um outro (ZUMTHOR, 2000, p.63). 

 

 

 Benjamin revê a idéia da experiência exposta em seu ensaio sobre o 

narrador ao analisar a obra de Kafka, modelo da arte literária moderna e dá 

uma medida da contracomunicação na literatura. Nas palavras de Gagnebin: 

 

Kafka conta-nos com uma minúcia extrema, até mesmo com certo 
humor, ou seja, com uma dose de jovialidade (Heiterkeit), que não 
temos nenhuma mensagem definitiva para transmitir, que não existe 
mais uma totalidade de sentidos, mas somente trechos de histórias e 
de sonhos. Fragmentos esparsos que falam do fim da identidade do 
sujeito e da univocidade da palavra, indubitavelmente uma ameaça 
de destruição, mas também – e ao mesmo tempo – esperança e 
possibilidade de novas significações (GAGNEBIN, 2012, p.18). 

 

 

 A literatura underground encontra em Mutarelli uma inovação na 

forma do romance com base na estrutura da graphic novel.  Uma inovação que 

pode ser encontrada mais tarde em autores underground que incluiriam essa 

hibridização em suas obras, como Joca Reiners Terron, por exemplo, que 

introduz a arte dos quadrinhos, como forma narrativa, no interior de seus 

romances.  
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 Retomando nossas hipóteses iniciais, podemos verificar que a 

linguagem de O Cheiro do Ralo situa-se em um não-lugar, no limiar do 

romance e da graphic novel, transitando entre os dois gêneros. É essa fusão 

dos gêneros que possibilita ainda a entrada de outras linguagens artísticas, 

como a música, o cinema ou a estética grotesca, via a obra de Bosch. 

A escrita underground utiliza-se de procedimentos artísticos das mais 

diferentes áreas para formar a sua expressão estética. O underground localiza-

se na margem inferior da cultura oficial e é de lá que a enxerga, do subsolo, daí 

a necessidade de rebaixar e reaproveitar a arte oficial canônica, para 

ressignificá-la. A arte underground deseja ser central, porém, com sua própria 

linguagem, a dos quadrinhos, o reaproveitamento de outras estéticas e 

culturas, a linguagem das ruas. Não aceita concessões, não pretende se 

adequar ao cânone, quer levar sua linguagem marginal às artes oficiais. 

Segundo Racionero, uma das características do underground é “su tendencia 

cortocircuitar los sitemas y organizaciones autoritarios, ensayando las comunas 

como medio de producción [...], la prensa y el arte underground como medio de 

información” (2002, p.11). Isto é, o underground pretende causar curto-circuito, 

abalando as estruturas da arte oficial.   

 Tal qual no mundo de Rabelais, a linguagem popular não quer alcançar 

somente o povo, mas a elite literária e, ainda como no autor francês, em 

Mutarelli a mistura de estilos, estéticas e linguagens, as histórias cotidianas 

mesclam cultura de massas e reflexões filosófico-existenciais.  

 A linguagem underground é marcada pela negação da linguagem oficial 

na literatura, seu formalismo e utilização da norma culta padrão. Essa 

linguagem faz-se pela utilização das outras linguagens artísticas que aparecem 

como dispositivos de leitura na arte de Mutarelli sob a forma da ironia. 

Agamben define o dispositivo como “qualquer coisa que tenha de algum modo 

a capacidade de capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar e 

assegurar os gestos, as condutas, as opiniões e os discursos dos seres 

viventes” (2009, p.40). Assim, as obras de arte que aparecem em O Cheiro do 

Ralo são dispositivos que modelam ou orientam o discurso no romance, por 

meio da voz implícita do autor, ressignificando-as por meio da ironia ou da 

paródia. 
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 No underground prevalece a linguagem coloquial, a adoção do estilo 

grotesco. Sua intenção é se distanciar severamente da linguagem do cânone, 

sua atitude é sempre niilista. Racionero aponta uma mudança significativa 

ocorrida no movimento underground, da contracultura nos anos 1960 aos dias 

atuais. Do ar franciscano e ameno dos hippies à frialdade agressiva e 

ressentida dos punks. O underground sempre se pautou, segundo Racionero, 

por filosofias irracionais, que buscam não a verdade, mas uma experiência 

psicológica contra o pensamento racional cientificista. Por isso, não se pode 

entender que “los pasotas y los punks son el desencanto y el resabiado 

amargor de los que le siguen, al constatar la imposibilidad de abrir una brecha 

en el asfalto impenetrable del terror en el supermercado” (2002, p.189/190). Os 

pasotas são um grupo de pessoas, surgido na Espanha, que não se 

preocupam ou não mostram interesse por nada.  

 

La posición del pasota es mucho más difícil, pero su postura, no por 
indiferente, menos digna: supone, una vez más, el testimonio 
clarividente de la joven generación que acusa, con su marginación, 
los valores de una cultura en decadencia que se niega a buscar 
soluciones imaginativas a un mundo materialista regido aún con 
mentalidad decimónica (RACIONERO, 2002, p.190). 

 

 Na marginalização do underground – no hippie, no punk ou na 

marginalização voluntária do pasota – está uma crítica aos valores da cultura 

oficial vigente, que se nega a reconhecer a cultura de massas e a linguagem 

das ruas. 

 Na linguagem underground de O Cheiro do Ralo prevalece a linguagem 

artística, principalmente, dos quadrinhos, dos quais seu autor foi um dos 

principais realizadores no Brasil. Eisner aponta para o processo de leitura dos 

quadrinhos, que deve ser enxergado essencialmente como uma arte narrativa 

e não, como erroneamente se coloca, parte da literatura. 

 

No caso do texto, o ato de ler envolve uma conversão de palavras em 
imagens. Os quadrinhos aceleram esse processo fornecendo 
imagens. Quando executados de maneira apropriada, eles vão além 
da conversão e da velocidade e tornam-se uma só coisa. Em todos 
os sentidos, essa forma de leitura recebe erroneamente o nome de 
literatura apenas porque as imagens são empregadas como 
linguagem. [...] Quando é empregada como veículo de idéias e 
informação, essa linguagem se afasta do entretenimento visual 
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desprovido de pensamento. E isso transforma os quadrinhos numa 
forma de narrativa (EISNER, 2013, pp.9/10). 

 

 

 Em O Cheiro do Ralo é a forma narrativa própria da graphic novel que 

adentra a literatura, na forma do romance. Nos quadrinhos underground 

predominam os traços grosseiros e, tanto nos HQs quanto na literatura, a 

linguagem chula permeada de palavrões e coloquialismos próprios da oralidade 

são marcas desse estilo. Nesse sentido, o skaz também desempenha um 

importante papel, pois é o responsável, na visão do discurso social, pela 

entrada dessa oralidade, no diálogo com a voz do autor, na forma do romance.  

 O cânone, como forma acadêmica que é, rechaça a arte marginalizada, 

a enxerga geralmente como arte menor ou como arte kitsch. Não é, entretanto, 

o que entendemos. A riqueza advinda de todas as linguagens artísticas 

reutilizadas na obra de Mutarelli só poderia encontrar seu espaço dentro dessa 

arte marginal ou underground. 
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