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RESUMO  
 
Os romances O Cheiro do Ralo, de Mutarelli e Natália, de Helder Macedo 
tem como característica fundamental a complexidade das relações 
humanas, as incertezas que a modernidade trás e, sobretudo as que são 
atreladas à necessidade de entender a própria identidade. As protagonistas 
são dotadas de atitudes controversas e suas ambições pouco 
convincentes. Em O Cheiro do Ralo o leitor encontrará uma personagem 
sem nome, cujas atividades são descritas de forma fragmentada, o autor 
utiliza-se da escrita telegráfica, de maneira que elenca os fatos mais 
importantes. O comportamento do personagem choca o leitor, sádico e 
calculista, suas angústias revelam carência afetiva e emocional, por outro 
lado em Natália, a protagonista transita do comportamento libertário para o 
reacionário de maneira sutil, mas ao fazê-lo envolve e brinca com o leitor. 
Para tanto, o que se propõe para esta comunicação, é apresentar o 
trabalho como proposta de leitura em que se utilizará da teoria expressa 
pelo “Materialismo Lacaniano”, desenvolvido pelo Filósofo Slavoj Žižek, que 
compreende os estudos de Lacan e explica as relações sociais no âmbito 
coletivo, não sendo análise individual, buscando novos questionamentos a 
cerca do comportamento humano, e compreendendo o sujeito 
contemporâneo como sendo aquele propagado por Freud, ou seja, o 
Sujeito do inconsciente que não é senhor de si nem de suas ações, muito 
menos é aquele que expressa todos os seus sentimentos. O materialismo 
Lacaniano compromete-se com novas possibilidades de leitura incluindo 
todo o significado que literatura expressa enquanto Arte. Logo, o objetivo 
desse trabalho é comparar os dois romances a fim de compreender melhor 
seus personagens, estrutura e linguagem como forma de analisar, o 
indivíduo contemporâneo.  
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