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INTRODUÇÃO 
 

Os romances O Cheiro do Ralo de Lourenço Mutarelli e Natália de 
Helder Macedo têm como característica marcante a complexidade das relações 
humanas. O leitor não encontrará nestes textos personagens simples ou 
descomplicadas, pelo contrário, o leitor de Mutarelli e de Macedo irá se deparar 
com seres humanos angustiantes e angustiados que buscam caminhos e 
respostas que nem sempre se fazem evidentes. Além disso, torna-se curiosa a 

RESUMO: Os romances O Cheiro do Ralo, de Lourenço 
Mutarelli e Natália, de Helder Macedo, tem como 
característica em comum abordarem a complexidade das 
relações humanas, as incertezas típicas da 
contemporaneidade, sobretudo, aquelas atreladas à 
necessidade de entender/construir uma identidade. As 
personagens-protagonista dos dois textos têm atitudes 
controversas e suas ambições e aspirações pessoais, 
problemáticas. Em O Cheiro do Ralo, o leitor encontra 
um protagonista sem nome, cujo cotidiano é descrito de 
forma fragmentada,  o autor utiliza uma escrita 
telegráfica, elencando fatos mais significativos. O 
comportamento do personagem choca o leitor: 
desagradável, sem empatia e calculista, suas angústias 
revelam carência afetiva e emocional. Já, em Natália, a 
protagonista transita de um comportamento 
progressivamente "libertário" para um final "reacionário”, 
que envolve e brinca com o leitor. O que se propõe neste 
projeto é apresentar uma proposta de leitura que utilizará 
da teoria enunciada pelo Materialismo Lacaniano, 
desenvolvido pelo filósofo Slavoj Žižek, o qual 
empreende a retomada dos conceitos de Lacan a fim de 
explicar as relações sociais no âmbito coletivo, não 
sendo, portanto, técnica de psicanálise. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Identidade; Materialismo 
Lacaniano. 
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maneira como se desenvolvem as trajetórias dos protagonistas destes dois 
romances, como estas personagens podem - ou não - surpreender e desafiar 
uma provável continuidade lógica dos acontecimentos, atitudes, 
comportamentos e/ou pensamentos (que em alguns momentos se tornam 
acessíveis ao leitor) recorrentes na narrativa.  

Em O Cheiro do Ralo conhecemos um protagonista frio, aparentemente 
despido de sentimentos e até mesmo sádico que, surpreendentemente, parece 
revelar possíveis traços de carência afetiva e de emotividade. No outro 
romance, Natália provoca o leitor que, muitas vezes tentado a acomodar a 
personagem através de um processo de rotulagem, não pode distinguir 
claramente com quem lida, pois a personagem parece transitar entre um 
comportamento libertário e um comportamento reacionário. 

Desta forma, o presente trabalho propõe questionar como os textos 
trabalham estas ambiguidades na construção das personagens principais e se 
estas características problemáticas comprometem a verossimilhança 
psicológica dos protagonistas. Ainda pretende-se projetar um olhar mais 
rigoroso nas relações entre protagonistas e as personagens que os cercam, 
buscando analisar como estas redes de relações atuam ou incidem na 
construção da narrativa. Assim, propomos a utilização do Materialismo 
Lacaniano como ferramenta teórica para um melhor entendimento dos textos 
literários, no que diz respeito mais especificamente as personagens centrais 
que, além de sedutoras, deixam espaços e lacunas a serem pensadas, 
interpretadas e até mesmo desenvolvidas, no que diz respeito a suas 
motivações e atitudes.  
 
 
1. BREVE ABORDAGEM DO ROMANCE NATÁLIA 
 

Publicado em 2009, o último romance de Helder Macedo é narrado em 
primeira pessoa pela personagem que dá o nome ao livro. Natália, que não usa 
muitos adjetivos para se descrever fisicamente, opta por deixar que a narrativa 
a descreva psicologicamente. Confusa, inteligente, impulsiva, curiosa e 
desconfiada, a personagem revela um misto de vários sentimentos e 
características, deixando transparecer múltiplas facetas de sua personalidade. 
Natália é, mais do que qualquer coisa, mulher e humana, cujas ações são 
narradas com auto-ironia e humor, de modo tal que impossibilita qualquer 
idealização sua como heroína ou personagem romantizada. A densidade e 
complexidade destacam-se como as principais características que a 
personagem narradora deixa transparecer ao longo do texto.  

É através das memórias de Natália que conhecemos as personagens 
que a cercam, e como se desenvolvem as relações entre a protagonista e 
todas as outras personagens. O romance, que está estruturado em moldes de 
diário, informa o leitor logo em seu início sobre a morte dos pais de Natália, 
assassinados na Argélia no Natal de 1973. Órfã, a criança é educada pelos 
avós, suas figuras tutelares que estão sempre cercadas de histórias fantásticas 
e referências literárias e a quem a narradora se refere sempre com 
ambiguidades enigmáticas. 

 Percebe-se nas relações pessoais de Natália a predominância do sexo 
oposto. Além da forte presença de seu avô, Natália possui uma relação 
marcante com os primos Paulo, com quem se casa, e Jorge, de quem se 
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tornará amante e, depois, companheira. Entretanto é com uma mulher que 
Natália vive sua mais intensa paixão. Após a morte de seu avô, Natália 
encontra no antigo escritório documentos relacionados a seu nascimento e 
fotografias de uma misteriosa criança que, no desenrolar da trama, 
descobrimos ser Fátima. Esta surge na narrativa como segunda esposa de 
Paulo, após Natália deixa-lo por Jorge. Mas o que realmente marca a presença 
de Fátima no texto é a paixão arrebatadora que vive com Natália. 

Construído sobre as mais intensas relações interpessoais, o romance 
focaliza a inconstância psicológica de Natália, suas dúvidas, suas angústias e, 
acima de tudo, sua descoberta de si mesma mundo. Porém, não se trata de 
uma narrativa “vitoriosa”: ao final, Natália parece ter recuado para a posição 
mais convencional possível. É sob o signo dessas relações que o texto 
expande suas entrelinhas e instiga no leitor a expectativa permanente por 
acontecimentos inesperados. 
 
 
2. BREVE EXPLANAÇÃO SOBRE O ROMANCE O CHEIRO 
DO RALO 
 

O romance de Lourenço Mutarelli caracteriza-se com um texto bem 
incomum, construído a partir de uma escrita telegráfica, fragmentada e enxuta. 
Não há detalhamento nas descrições espaciais, da mesma forma que as 
personagens não são descritas nem física nem psicologicamente. A técnica é 
deixar as ações e comentários de cada uma delas irem compondo seu retrato 
para o leitor. 

O romance narra a história de um empresário, comprador e vendedor 
dos mais variados objetos usados, que não possui nome e torna-se 
progressivamente irritado com o mau cheiro exalado pelo ralo de seu banheiro 
particular. Além disso, ele nutre uma obsessão pelos glúteos de uma garçonete 
que conhece em uma lanchonete de péssima qualidade, onde costuma fazer 
suas refeições.  

As relações interpessoais da personagem são quase nulas, visto que ele 
as mantém de maneira superficial e distante, detendo-se puramente nas 
relações comerciais. As pessoas à sua volta são constantemente descartáveis, 
negociáveis e, quando surge uma possibilidade de laço não comercial, o 
protagonista sofre um desequilíbrio que revela suas fraquezas.  

Há uma necessidade recorrente em manter relações de poder pautadas 
em dinheiro, ou seja: o protagonista faz questão de frisar que não possui 
sentimento algum por nenhuma pessoa e que suas relações necessitam ser 
reproduções de compras e vendas. As pessoas com quem ele se relaciona fora 
do ambiente de trabalho, são na maioria das vezes, do sexo feminino, sendo 
elas: a ex-noiva, a garçonete, a viciada e a mulher casada. Há outras 
personagens do sexo feminino, e também do sexo masculino, mas nenhuma 
delas com igual relevância. É interessante ressaltar que, além do próprio 
narrador, não há a nominação de outras personagens, o que fortalece a ideia 
de que as pessoas que o cercam e o próprio protagonista são facilmente 
cambiáveis, não havendo profundidade nem laços afetivos marcantes. O 
Cheiro do Ralo é um retrato do sujeito citadino contemporâneo, vivendo uma 
vida superficial, na qual divide os melhores momentos com sua televisão.  
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Este romance carregado de elementos cômicos e trágicos desenha um 
presente sombrio e pessimista para um sujeito que cultiva uma espécie de 
fobia que o afasta de qualquer sentimento que possa denotar alguma 
capacidade de ligação afetiva. 

 
 

3. A QUESTÃO IDENTITÁRIA EM NATÁLIA E O CHEIRO DO 
RALO 

 
A leitura dos romances O Cheiro do Ralo e Natália é, sem dúvida, um 

convite ao não trivial. As personagens principais de cada romance fazem jus à 
sua denominação e expõem uma gama de características, o que enriquece e 
engrandece a construção do texto. Entretanto, personagens tão singulares 
desafiam nossa interpretação e não se encaixam em rotulações minimalistas. 
Por muitas vezes, o leitor se encontra surpreso e com a sensação de não saber 
com quem está lidando. As personagens principais destes romances, então, 
atuam como indivíduos puramente contemporâneos, e refletem a atual situação 
identitária discutida por Slavoj Žižek e Bruce Fink à luz das teorias lacanianas.  

 Ao ler estes romances, lidamos então com sujeitos fragmentados, com 
personagens que buscam um chão, um ponto de referência, mas que, ao 
mesmo tempo, experimentam um universo de desejos e experiências e que, 
consciente ou inconscientemente, tateiam as paredes do universo que 
acreditam ser real, procurando situar-se em algum lugar e, ao mesmo tempo, 
buscam uma liberdade completa.  

No decorrer da leitura, acreditamos conhecer o protagonista de O Cheiro 
do Ralo intimamente. A descrição quase que diária de sua vida nos transmite 
uma impressão de onisciência acerca de sua pessoa e de seu dia a dia. 
Pensamos saber tudo sobre ele e, sob uma ótica superficial, facilmente 
podemos classificá-lo como um homem destituído de sentimentos, um homem 
frio e assustador que não demonstra compaixão e que age unicamente para 
benefício próprio. Pois esta é, provavelmente, a primeira impressão que a 
personagem transmite ao leitor.   

 
O telefone insiste. Deve ser ela. Era ela. Você não vai se livrar 
de mim assim tão fácil assim. Vou falar com a sua mãe. Vou 
falar para ela que você quer desmarcar o casamento faltando 
menos de um mês. Aproveita e diz que eu mandei lembranças. 
Eu não gosto de ligar para ela. Eu não gosto dela. Eu não 
gosto de você. Eu não gosto de ninguém. (MUTARELLI, 2011, 
pg. 19) 
 

A negação de sentimentos e as atitudes rudes são recorrentes em sua 
rotina. 

  
Disco o velho número só para ver se atende. Chama , chama, 
chama. Será que ela morreu? Não que eu goste dela. Nunca 
gostei. Ela ficaria assustada se visse o amuleto. Para ela não 
poderia dizer que foi do meu pai. Nem que foi da minha mãe. 
Johnny Bravo apanha na cara. No vulto não quero pensar. 
Ainda tenho areia nos olhos. (MUTARELLI, 2011, pg. 39) 
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As demonstrações de frieza são tão recorrentes que nos habituamos a 
encontrá-las no romance, há até mesmo uma espécie de sadismo em vários de 
seus atos. E, quando passamos a acreditar que conhecemos profundamente e 
que podemos prever os passos seguintes desta personagem, sua identidade 
se rompe sob nossos olhos e os fragmentos, nem sempre parecidos ou 
congruentes, que a constituem, fazem-se mais evidentes.  

Surpreendentemente, o homem incapaz de alimentar sentimentos por 
outras pessoas tenta, com suas próprias mãos, reconstruir seu pai, que sequer 
chegou a conhecer, mas por quem demonstra um misto de sentimentos, 

  
Eu já tenho o olho. Agora que paguei, tenho a perna. Sei que 
com o tempo, vou montá-lo. Vou montar o meu pai. Meu pai 
Frankenstein. O pai que se foi. Se foi antes que eu o tivesse. 
Foi antes de eu nascer. Nem me viu. Nunca voltou. Foi. Ele só 
saiu com a minha mãe uma vez. Eu nem sei o seu nome. Nem 
sei se um nome ele tem. Ele nem sabe como eu sou. Nunca 
me viu. Eu só o imaginei. A vida inteira. [...] Talvez ele não 
tenha ninguém. Eu tenho ele. Meu pai Frankenstein 
(MUTARELLI, 2011, p. 11) 
 

A ideia de construir seu “pai Frankenstein” que, à primeira vista, nos 
parece estranha, revela um lado até então desconhecido do protagonista, uma 
fagulha de sensibilidade e de carência de modelos surge em sua atuação tão 
rude e tão seca.  

A relação deste personagem com as mulheres é, basicamente, de 
dominação e objetificação. Durante boa parte da narrativa acompanhamos uma 
espécie de relacionamento entre o protagonista e um par de nádegas, de cuja 
dona ele não sabe o nome e sequer reconhece o rosto: 

 
Seu nome era a mistura de pelo menos outros três. Seu pai, 
sua mãe e algum astro da tv. Ela pergunta o meu. Eu falo. Ela 
repete em voz alta. Ela deve ler mexendo a boca. Ela deve 
mexer a boca até quando vê as fotos dos astros. Deve mexer a 
boca evocando seus nomes. Roberto Carlos. (MUTARELLI, 
2011, p. 15) 
 

Entretanto, há outro episódio que instiga a curiosidade do leitor mais 
atento e desafia a continuidade lógica dos fatos. Uma mulher parece despertar 
algum interesse, aparentemente maior que o interesse estritamente sexual que 
liga o protagonista às outras personagens do sexo feminino. Fato que instiga a 
curiosidade e quebra outra linearidade factual. O protagonista, aparentemente 
destituído de sentimentos, confessa uma admiração especial por uma mulher,  

 
Será que ela estava mentindo para mim? Será que tudo era um 
jogo? Um jogo, só para pegar minha grana? Um jogo. Ela disse 
que seu marido perdeu tudo no jogo. Que jogo será que ele 
joga? Não, mas ela sonhou comigo. Eu acho que ela gosta de 
mim. Eu nunca tinha gostado de ninguém. Dela, eu gostei. 
(MUTARELLI, 2011, pg. 132) 
 

 Torna-se, então, questionável a credibilidade psicológica de nosso 
personagem? As atitudes descritas definitivamente não podem influenciar a 
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resposta desta questão. Estamos lidando aqui com uma personagem que 
apenas reflete as atuais configurações do sujeito contemporâneo. É 
praticamente impossível ditar e estabelecer uma identidade estanque para 
algum indivíduo. A pluralidade de situações às quais os sujeitos estão 
constantemente expostos contribui para a fragmentação desta identidade. 

No romance Natália, a questão identitária também configura-se 
complexamente. Natália, a personagem principal da narrativa, primeiramente 
surge como uma mulher aparentemente à frente de seu tempo.  

Com características libertárias, a personagem vive à sua vontade e não 
se deixa limitar por convenções sociais. Tomamos conhecimento já no início do 
texto que Natália teve um casamento fracassado com Paulo, e teve um caso 
conturbado com Jorge. 

  
Mas o Paulo é um homem muito correcto, sempre foi e 
esforçou-se por continuar a ser. Concordou que o nosso 
casamento tinha de facto sido um grande engano, só não sabia 
da parte de qual de nós os dois. E que era tudo o que tinha a 
dizer sobre o assunto. Fui viver com o Jorge como se no dia do 
meu casamento tivesse casado com ele e não com o Paulo, e 
agora até somos todos amigos. (MACEDO, 2009, p. 44) 
 

Além da liberdade civil, Natália chega a experimentar intensamente sua 
liberdade sexual. E, surpreendentemente, tem um caso caloroso com Fátima, 
quem conheceu como segunda esposa de Paulo, 

  
O que eu senti, o que eu ouvi a voz dela dizer que eu estava a 
sentir, foi o peito dela a articular-se com o meu, os nossos 
seios a intercalarem-se, depois os seios dela a descerem para 
o meu ventre, a deixarem um rastro húmido na minha pele, os 
dedos dela a separarem as minhas pernas, a mão dela debaixo 
do meu dorso a levantá-lo, a expor as comissuras escondidas. 
(MACEDO, 2009, p. 141) 

 
Ao longo da narrativa, Natália mostra-se aventureira e alimenta um 

espirito desbravador. Vivendo intensamente experiências libertadoras. A 
personagem parece não aceitar as rédeas que a sociedade pode impor, 
principalmente à uma mulher, em uma sociedade patriarcal. Entretanto, assim 
como em O Cheiro do Ralo, a protagonista surpreende o leitor ao romper uma 
possível linearidade dos fatos. Com o fim de seu relacionamento, provocado 
pelo desaparecimento de Fátima, Natália retoma a opção menos condizente 
com as características que conhecemos ao longo do texto. Natália retoma um 
casamento de aparências, simplesmente para manter uma situação 
confortável, 

 
Agora que, depois do desaparecimento de Fátima (ia 
escrever <<graças à morte da Fátima>>), consegui 
recomeçar a minha vida com o Paulo e que o Diogo é 
nosso filho, penso às vezes que nunca lhe fiz inteira 
justiça. (MACEDO, 2009, p. 177) 
 

Seria natural acreditar que uma mulher com atitudes tão libertárias 
jamais se renderia a um casamento de aparências simplesmente pela 
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comodidade de uma vida sem surpresas. Entretanto analisando o texto sob 
uma ótica žižekiana, percebemos que a construção identitária do sujeito pode 
ser plural, fragmentada, e que várias atitudes, desejos, pensamentos e 
escolhas formam um ser humano, sendo assim difícil apontar e rotular um 
indivíduo em algum grupo estanque. 
 
 
4. O DISCURSO DA HISTÉRICA EM NATÁLIA 

 
Lacan, em um de seus famosos ensaios, postulou quatro discursos 

principais organizados pela linguagem, não negando ou anulando outros 
discursos que possam estar presentes em quaisquer outros estudos. O teórico 
então, afirmou que estes quatro discursos são uma forma de ampliar e 
compreender de maneira organizada as relações linguísticas. 

Estes quatro discursos estão divididos em: Discurso do Mestre, que é 
colocado primeiro, pois, como o próprio nome diz, ocupa posição autoritária e 
deve ser obedecido sem razão empírica; o Discurso da Universidade, que, 
legitima o discurso do mestre, pois, apesar de se estruturar aparentemente na 
busca de um Saber, acaba por fazer o caminho inverso, sendo uma forma de 
escoamento do discurso do poder, ou do mestre.  

Este discurso busca subsidiar em fatores já estabelecidos, agindo, 
portanto, apenas como uma organização sistematizada do discurso já vigente; 
o terceiro Discurso, o do Analista, representa o psicólogo, aquele que traduz os 
lapsos, os atos falhos, aquele que aproveita o excesso da linguagem produzida 
pelo sujeito.  

Este discurso não se posiciona radicalmente, apenas colocam em 
diálogo as diferentes possibilidades, considera, e serve como uma ponte de 
diálogo; e, por último, o mais relevante para essa pesquisa, o Discurso da 
Histérica que, para o e psicanalista Bruce Fink, se insinua por meio de sua 
natureza contraditória e conflitante, seduzindo o mestre a fim de captar seu 
discurso como supremo; porém, com o tempo, passa a considerar o discurso 
do mestre inválido, confrontando seu o raciocínio e buscando explicações 
alternativas. A histérica, então, é aquela que transita pelo discurso do mestre, e 
o invalida, o seu agente supostamente “sabe”, mas nunca encontra o ponto 
central. O discurso da histérica é o discurso do real que, em termos lacanianos, 
é considerado como o inalcançável. 

A personagem Natália, agindo em vários momentos da narrativa sob a 
influência do Discurso da Histérica, surge como uma leitura possível, visto que 
ela apresenta algumas características que podem submetê-la a este. Durante o 
romance, ela demonstra comportamentos e discursos libertários ao se 
relacionar sem preconceitos com o primo do ex-marido e com Fátima, uma 
misteriosa mulher que surge e a faz questionar todo seu passado. Vejamos o 
exemplo desse caráter dúbio de Natália, quando a personagem explica o 
porquê de ter se casado com o Paulo que, para nós, representa a sociedade 
conservadora, e seus valores convencionais: 

 
Para o Paulo é que fui um pouco mazinha, isso tenho de 
reconhecer. Casámos saí de casa e fui viver com ele, não 
consegui... (MACEDO, 2009, p. 38) 
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... Só fui um pouco mazinha no modo como lhe disse. Por lhe 
ter dito que ele tinha querido casar-se comigo não por mim, 
mas por eu ser a neta do meu avô... (MACEDO, 2009, p. 39) 
 

 No trecho acima, Natália acusa Paulo de ter casado sem configurar um 
amor legítimo, mas principalmente por conta da relação próxima e cheia de 
admiração que ele tinha com o avô dela: como se fosse um dos antigos 
casamentos preparados pela família, sem que a inclinação da noiva fosse 
consultada. Mas cedo acaba até as relações sexuais no casamento entre eles, 
o que torna crível que isto desencadeie em Natália uma plena e certa vontade 
de ser quem ela poderia ser, mas que, para não desapontar o avô, ela havia 
aberto mão de buscar essa realização pessoal. 

No decorrer do romance observamos a mudança no comportamento de 
Natália: após o término do casamento, a personagem se envolve em um 
romance com o primo de Paulo, Jorge, com quem se relaciona até a morte do 
avô. A mudança mais significativa da protagonista inicia após conhecer Fátima, 
ex mulher de Paulo, com quem tem um filho recém nascido. Ambas se evolvem 
em um romance intenso ao qual Natália se dedica até o momento em que 
Fátima desaparece no Brasil, deixando o filho recém-nascido aos seus 
cuidados. Após esse fato, Natália reata o relacionamento com Paulo, com a 
justificativa de dar um lar ao bebê Diogo. 

 
Bom, já disse que foi no regresso do Brasil que o Paulo me 
propôs que os casássemos de novo, como se fosse uma 
evidência inevitável. O que o Paulo teria dito então ao Jorge foi 
que, acontecesse o que acontecesse, iria tomar conta de mim 
durante o resto de sua vida. Que era sua obrigação, a dívida 
que tinha a pagar ao meu avô. Noutro tempo isso ter-me-ia 
indignado. Agora acho perfeitamente normal. (MACEDO, 2009, 
p. 183) 
 

O fato de Natália ter migrado de um comportamento libertário ao se 
envolver sem preconceitos com homens e mulheres nos revela a confirmação 
de que ela preenche os requisitos para que seu próprio discurso se enquadre 
no discurso da histérica. O que nos confirma tal contestação é justamente o 
caminho inverso que a protagonista faz, ao reatar o relacionamento assexuado 
com Paulo (e é importante destacar aqui que em nenhum momento a fala de 
Natália nos revela sentimentos em relação ao ex-marido). 
 
 
5. OBJET PETIT A EM O CHEIRO DO RALO 
 

Segundo Slavoj Žižek, o objet petit a é: 
 
uma entidade que não tem nenhuma consistência substancial, 
que em si mesma não é “nada senão confusão” e que só 
adquire uma forma definida quando olhada de um ponto de 
vista enviesado pelos desejos e medos do sujeito como tal, 
uma mera sombra do que não é (shadow of what is not). O 
objeto a é o estranho objeto que não é nada senão a inscrição 
do próprio objeto no campo dos objetos, sob a aparência de um 
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borrão que só ganha forma quando parte desse campo é 
anamorficamente distorcida e pelo desejo do sujeito. (ŽIŽEK, 
2009, p. 87) 
 

Considerando essa definição, encontramos no texto a relação obsessiva 
entre o protagonista e as nádegas de uma garçonete, cujo nome não nos é 
revelado. Sabe-se que o objet petit a é a causa do desejo e não o desejo em si 
mesmo; além disso, o sujeito não tem consciência de que o objeto não é o 
desejo em si e sim a causa do desejo e, após conquistar o objeto, o desejo 
desloca-se para outra objeto/pessoa.  

Vejamos o trecho em que o protagonista percebe que relação sexual 
com a dona das nádegas não o saciará, e que tudo não passou de um 
esquema, cuja força motriz foi o pagamento em troca da mercadoria, ou seja, 
dos favores sexuais da garçonete. 

 
Era só o buscar. 
E por isso agora já não há mais desejo, só o cansaço. Só o 
vazio. 
Só a incerteza do incerto. 
Agora é preciso encontrar algo novo, de preferência uma 
bunda nova, para acreditar. Uma nova bunda em que eu possa 
crer. Nessa bunda eu não creio mais. Não que ela minta, ou 
tenha um dia mentido para mim. Não. O mentiroso sou eu”. 
(MUTARELLI, 2011, p. 171) 
 

  No trecho, vemos claramente a reação de desapego do objeto assim 
que o protagonista o consegue. Lembremo-nos que isso se dá num contexto de 
compra e venda, estabelecida a partir do momento em que o protagonista 
oferece emprego e, depois, dinheiro à moça. 
 
 
6. O ESTRANHO CHEIRO DO RALO 

 
O cheiro do ralo, no romance, se destaca pela forma como simboliza e 

complementa o fator obsessão acoplado ao objet petit a já citado, de forma a 
se conectar simbolicamente ao fato de o protagonista direcionar sua obsessão 
para as nádegas.  

A questão do cheiro do ralo nos oferece a interpretação de que o cheiro 
nada mais é do que a própria representação do personagem é importante 
lembrar que o texto indica que o cheio pertence a ele: 

 
Aqui cheira merda. 
É o ralo. 
Não. Não é não. 
Claro que é. O cheiro vem do ralo. 
Ele entra e fecha a porta. 
O cheiro vem de você. 
Olha lá. Levanto e caminho até o banheirinho. 
Olha lá o cheiro vem do ralinho. 
Quem usa esse banheiro? 
Eu. 
Quem mais? 
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Só eu. 
Ele continua com o sorriso no rosto e solta: 
E então, de onde vem o cheiro? (MUTARELLI, 2002, p. 18). 
 

No excerto acima, temos a cena em que um cliente entra no escritório 
do protagonista questionando o cheiro que sai da sala. O homem não afirma e 
sim propõe, deixando que o próprio protagonista conclua que o cheiro provém 
dele. Ao interligarmos tais aspectos presentes no texto temos que levar em 
consideração que o personagem simboliza o capitalista e o lucro, o excremento 
que produz o cheiro perturbador.  Não é por acaso que o protagonista é 
obcecado por um “traseiro”. Toda a relação protagonista-cliente-cheiro-
nádegas é metáfora da sociedade capitalista, sendo o lucro o excesso 
excrementício, que o protagonista tenta esconder de todas as formas, uma vez 
que leva uma vida relativamente sem luxos: come mal, não viaja não se diverte 
etc. Como proposto no início do trabalho, o objetivo não é analisarmos o 
personagem levando em consideração somente o aspecto psíquico inerente a 
ele, mas traduzir os significados e leituras presentes no texto literário. 
 
 
CONCLUSÃO 

 
As trajetórias traçadas por estas personagens surpreendem um leitor 

habituado a textos previsíveis. Claro está que são personagens ímpares, 
cativantes e surpreendentes. Entretanto, a implicação destas personagens na 
construção das narrativas emerge como ponto chave para sua compreensão, 
não apenas por serem as personagens centrais, mas também por proporem 
uma conexão de mão dupla com o leitor atual, o ser humano contemporâneo.  

Ora, não há nada de inverossímil na conduta simbólica de Natália ou do 
homem sem nome de O Cheiro do Ralo. Tornam-se surpreendentes os 
desfechos de cada romance, pois esperamos, automaticamente, atitudes 
compatíveis com aquilo que acreditamos ser a identidade fixa e determinada de 
cada um, seja eles uma personagem virtual ou um colega de trabalho. 
Entretanto, não atentamos para o fato de que a identidade não se constitui de 
forma estanque ou aparentemente coerente. A coerência profunda do 
protagonista é que, em certos momentos, ele desvela sua solidão metaforizada 
na busca da construção de uma figura paterna crível, que teria possibilitado um 
menor grau de neurose obsessiva em suas relações com o mundo: em vez 
disso, seu objet petit a tende sempre a remeter ao lucro excrementício, à 
relação fetichizada e mercantilista. Nada mais lógico que a única mulher que 
provoque nele uma reação mais humana seja exatamente a que dele só quer o 
dinheiro.  

Já em Natália, esgotado o percurso do libertarismo, o indivíduo se 
encontra no avesso do mesmo, tal como se fosse uma banda (ou anel) de 
Moebius: o romance denuncia a rapidez com que as reivindicações libertárias 
são assumidas pelo sistema econômico mundial e “normalizadas”, tratadas 
primeiro como permissão (e não direito) e logo transformadas em discurso de 
inclusão e de respeito ao Outro. Mas o Outro só é suportável se, na verdade, 
for o Mesmo. As problemáticas pessoais destas personagens, discutidas nesta 
pesquisa, servem como uma espécie de espelho aos indivíduos da 
contemporaneidade. Os espelhos propostos pela teoria amplamente explorada 



 

 405 

I ENCONTRO DE  
DIÁLOGOS LITERÁRIOS: 

Um olhar para além das fronteiras 
  ISBN – 978-85-88753-26-6 

 

por Žižek refletem borrões que se constroem e reconstroem a todo o momento. 
Deste modo, as simbolizações e entrelinhas presentes nas narrativas dialogam 
intensamente com a configuração das sociedades contemporâneas.  

Se, em O Cheiro do Ralo, conhecemos um homem buscando 
eternamente desejos insaciáveis, enxergamos nos espelhos do Capitalismo 
diariamente uma engrenagem que gira frenética e que nunca se dá por 
satisfeita com um produto adquirido; em Natália, conhecemos uma 
personagem que nos surpreende constituindo-se uma imagem disforme e 
sempre em movimento que, entretanto, ao fim de sua jornada, encaixa-se 
como modelo genérico social, em busca de um espaço seguro e o mais longe 
possível de riscos.  

A partir das análises individuais destas personagens, abrimos 
possibilidades de discussões coletivas, podemos enxergar nestes textos a 
contemporaneidade e a ambiguidade de nosso contexto. O Capitalismo se 
torna latente em O Cheiro do Ralo, e seu contexto visceral, injusto e 
pornográfico, atinge violentamente os indivíduos inseridos em seus domínios. 
Indivíduos que buscam a todo tempo significações para suas realidades, e que 
por vezes, buscam sempre além do que conquistam. A ambiguidade 
característica de Natália culmina em seu conservadorismo final; ao fim de suas 
aventuras, a protagonista se entrega ao simplismo e ao comodismo. 
Entretanto, será este o destino da protagonista? O que está para além da 
diegese? A inconsistência identitária da personagem resolve-se tão 
simplesmente no final ou ficam ecos perdidos de uma reviravolta futura?  

As respostas parecem tornar-se arredias e tão pouco estanques quanto 
os elementos que constituem sujeitos e identidades no panorama atual. A 
pluralidade de sentidos, visões e inferências oriundas destas personagens, 
dialoga e ilustra a coletividade heterogênea que constitui a contemporaneidade. 
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