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RESUMO 

 

Nesse trabalho, analisamos os aspectos literários que compreendem o período conhecido como 

pós-modernismo no romance Ruído Branco, de Don DeLillo, publicado em 1985, destacando 

como o sujeito pós-moderno é construído dentro da narrativa. Nesse sentido, objetivamos 

discutir como ele reage dentro de um contexto conduzido pelas transformações que atingiram 

as esferas política, econômica, cientifica e social, marcadas pelo advento da globalização, 

favorecendo o sistema capitalista e impulsionando a dinâmica da sociedade de consumo. Para 

tanto, nosso estudo fundamenta-se nas teorias dos autores Santos (1986), Harvey (2004), 

Jameson (2006), Bauman (2008), dentre outros. O trabalho é desenvolvido a partir do diálogo 

entre os pressupostos teóricos e os fragmentos colhidos ao longo do texto, que evidenciam o 

estilo de vida contemporâneo através da personagem principal, Jack Gladney, em seu ambiente 

familiar e profissional, onde é completamente integrado ao sistema ao qual pertence, atraído 

pelos hábitos de consumo, envolto pelo esmaecimento afetivo, preso no ciclo do capitalismo.  
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ABSTRACT 

 

In this work, we analyze the literary aspects that include the period known as postmodernism 

in Don DeLillo's novel White Noise, published in 1985, highlighting how the postmodern 

subject is constructed within the narrative. In this sense, we aim to discuss how this individual 

reacts within a context driven by the transformations that reached the political, economic, 

scientific and social spheres, marked by the advent of globalization, favoring the capitalist 

system and boosting the dynamics of consumer society. Therefore, our study is based on the 

theories of Santos (1986), Harvey (2004), Jameson (2006), Bauman (2008), and others. The 

work is developed from the dialogue between the theoretical studies and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

the fragments collected throughout the text, which evidence the contemporary lifestyle through 

the main character, Jack Gladney, in his family and professional ambience, where he is 

completely integrated into the system which he belongs, attracted by consumption habits, 

surrounded by waining of affect, trapped in the cycle of capitalism. 

 

 

Keywords: Postmodernism. Capitalism. Waning of affect. Don DeLillo. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Há séculos a literatura faz parte da vida das pessoas, é indiscutível sua importância e 

relevância para o público ao qual é direcionada. Embora existam diferentes modos para 

classificá-la, seja por meio dos gêneros, técnicas ou estilos, ainda não foi possível estabelecer 

de forma plena algo capaz de defini-la, pois ela se apresenta de uma maneira inacabada, 

oferecendo uma malha de possibilidades para que o leitor possa adentrar em seu universo.  

Ao passo que os contextos sociais se transformam, a literatura busca acompanhar e 

expressar as mudanças que neles se apresentam. A chegada da pós-modernidade trouxe novos 

horizontes para a contemporaneidade, e com ela a necessidade de pensar literatura através da 

concepção do que é pós-moderno, das tendências do período pós-industrial e do cenário pós-

guerra, além de retratar o comportamento das pessoas em uma realidade cada vez mais 

fragmentada, onde os afetos passam a ser influenciados pelo novo estilo de vida.  

Nessa perspectiva, decidimos seguir essa área de estudo partindo do princípio de que a 

literatura desempenha um papel importantíssimo, seja pelo seu valor histórico, social ou 

cultural, transcendendo o passar do tempo e mantendo viva, até os dias atuais, a importância de 

grandes obras que trouxeram relevância para época em que foram produzidas, além de 

influenciarem gerações de novos escritores, novas técnicas e estilos, que vão sendo 

classificados segundo as correntes literárias, considerando as transformações e o contexto no 

qual são produzidas.  

Ademais, a escolha do tema tendo por base o pós-modernismo foi motivada a partir de 

outro projeto de pesquisa também desenvolvido nessa linha literária, destacando a influência 

do movimento na construção das novas narrativas. Porém, além da abordagem de um novo 

corpus para o trabalho, o foco aqui apresentado está centrado em outros aspectos essenciais à 

caracterização desse movimento, de modo a explorar um pouco mais o pluralismo pós-

moderno.  

O trabalho ao qual nos referimos anteriormente abordou a temática pós-modernista em 

outro romance, Matadouro 5, de Kurt Vonnegut, e teve como objetivo de pesquisa a análise da 

esquizofrenia na literatura, segundo o conceito jamesoniano. A partir dos estudos direcionados 

à estética pós-modernista, compreendemos que há uma série de tendências e aspectos 

responsáveis pela construção desse modelo literário. Dessa forma, resolvemos abordar um 

corpus diferente a fim de investigar e compreender o modo como a contemporaneidade, à luz 

da pós-modernidade, é impressa nas narrativas, além de focalizar na análise comportamental 

das personagens, de modo a evidenciar a imagem do sujeito pós-moderno. Diante disso, 
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destacamos a importância que o trabalho exerce ao situar o leitor acerca desse contexto literário, 

bem como ao incentivá-los a novos estudos em literatura, além de contribuir para trabalhos que 

já abordam essa temática. 

Utilizamos como corpus do projeto o romance Ruído Branco, de Don DeLillo, 

publicado em 1985, cujo enredo é desenvolvido em torno da vida do professor Jack Gladney e 

sua família em uma cidadezinha dos Estados Unidos, onde estão inseridos em um universo 

dominado pelos meios de comunicação de massa e são fortemente influenciados pela cultura 

do consumo. Assim, o trabalho segue o caráter descritivo, buscando, por meio de investigações 

e conceitos, estabelecer como se caracteriza a imagem do sujeito pós-moderno. É também de 

cunho bibliográfico, reunindo teorias voltadas para o pós-modernismo, de modo a relacioná-las 

com os aspectos do texto. Ademais, é conduzido através de uma visão qualitativa a respeito de 

como o comportamento da personagem acontece no contexto em que está inserido. Por fim, 

utilizamos o método dedutivo para chegarmos às conclusões. 

Don DeLillo é um escritor estadunidense, nascido em 20 de novembro de 1936 na cidade 

de Nova York, conhecido por produzir obras sobre a realidade contemporânea, acerca de temas 

diversos que fazem referência às transformações pelas quais a sociedade passou nas últimas 

décadas, como as guerras, os avanços tecnológicos, econômicos e culturais, destacando a 

influência desses fatores no modo de agir e pensar das pessoas, muitas vezes presas à ignorância 

e alienação. Seu trabalho lhe rendeu várias premiações e elogios da crítica literária, ganhando 

destaque entre os autores pós-modernistas. Além dos romances, DeLillo se dedicou à produção 

de contos, peças e ensaios. Ruído Branco é considerado um dos trabalhos mais notáveis do 

autor.  

Esse romance distópico, que reúne temas que tecem o conceito de pós-modernidade, é 

organizado em três partes, a primeira, “Ondas e radiações”, retrata a rotina de Jack em seu 

ambiente de trabalho e familiar. Nessa parte somos apresentados às personagens, submersas em 

uma dinâmica de vida fortemente ligada ao mundo tecnológico e comercial. A segunda parte, 

“A formação da nuvem tóxica”, põe em evidencia o teor científico da obra ao introduzir o 

acidente químico, formando uma substancia tóxica, fazendo com que a cidade seja evacuada, 

pois, caso haja algum contato com a radiação, as consequências serão fatais. Já na terceira e 

última parte, “Dylarama”, a narrativa envolve o comportamento das personagens dias depois 

do fatídico desastre. Passamos a acompanhar a angustia de Jack em relação à morte, após ser 

exposto à nuvem tóxica, ao passo que se esforça em aprender alemão para não passar pelo 

constrangimento de não dominar o idioma requerido em sua disciplina.  
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Diante disso, vamos identificando alguns traços característicos do movimento pós-

moderno na história, sobretudo, no comportamento de Jack, enquanto lida com assuntos banais, 

como a aparência de embalagens de supermercado, ou sua reação diante da concretização dos 

seus piores receios após ser submetido a exames e descobrir que seus dias estão contados. A 

partir de então, a personagem questiona sua existência vazia, a perspectiva da morte antecipada 

o torna ainda mais paranoico e indiferente ao comportamento das pessoas a sua volta.   

Com isso, destacamos os desdobramentos que acompanham as excêntricas personagens 

de DeLillo, como se comportam diante de um mundo globalizado, onde os supermercados estão 

sempre cheios e o rádio e a televisão se mostram como grande atrativos para o consumo 

desenfreado. A partir desse cenário buscamos analisar o esmaecimento dos afetos na construção 

da personagem principal Jack Gladney, bem como discutir a influência que a sociedade de 

consumo exerce em seu comportamento, de modo a acompanhar construção do homem pós 

moderno, inseguro e paranoico, vivendo em função do sistema capitalista. Assim, constatamos 

que a personagem age em função de suas necessidades, tanto em seu ambiente profissional 

como no familiar, buscando preencher a sensação de vazio e compensar suas insatisfações, seja 

por meio do consumo desenfreado, ou pela tentativa de construir uma imagem que lhe traga 

mais notoriedade. Esses aspectos fazem com que a personagem deixe em segundo plano o teor 

afetivo e aumentam seu grau de individualidade.  

Dentre os autores a que recorremos como ponto de apoio para nossa pesquisa está Santos 

(1986), com sua escrita acerca do pós modernismo, movimento que trouxe diversas mudanças 

para o cenário social, político e cultural, bem como para a literatura enquanto estilo literário; 

Jameson (2006) e seus estudos a respeito do homem pós-moderno; Bauman (2008) e suas 

considerações sobre contemporaneidade e sociedade de consumo. 

Nosso trabalho está organizado em três capítulos, divididos da seguinte maneira: o 

primeiro, traz uma sintetização sobre o contexto pós-moderno e seus principais aspectos, de 

modo a elucidar o leitor sobre como o movimento tomou forma em detrimento ao movimento 

anterior – modernismo. O segundo apresenta, através da personagem Jack, o homem em sua 

condição de sujeito pós-moderno, de afetos enfraquecidos, motivado pelo novo estilo de vida 

na acelerada sociedade contemporânea, pela transitoriedade das coisas. Já o terceiro, aborda 

como os moldes do capitalismo e a sociedade de consumo influenciam as decisões de Jack, 

construindo sua identidade pós-moderna.  
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2 ASPECTOS DO PÓS-MODERNISMO NA LITERATURA  

 

À medida que o tempo passa as coisas vão se transformando, as respostas que temos 

hoje provavelmente não serão suficientes para as perguntas de amanhã; porém, isso não 

significa que o antigo perderá totalmente o seu valor diante do novo. Ao longo dos anos a 

sociedade passou por inúmeras mudanças, seja no cenário político, econômico ou cultural, a 

busca por novos conhecimentos, as disputas de poder, os avanços tecnológicos são grandes 

contribuintes para tais transformações. As artes acompanham essas mudanças, uma vez que o 

homem se sente na necessidade de buscar respostas para sua existência, para se expressar ou 

representar o meio que o cerca. É por meio das escolas literárias, cada uma a sua maneira, que 

a vida humana, a sociedade vai sendo representada.  

É comum haver comparações entre correntes, pois, para que possamos compreender o 

que se tem atualmente, faz-se necessário olhar para trás e identificar o que tornou possível 

aquilo que acompanhamos hoje. Desse modo, podemos observar, a partir dessas comparações, 

os desdobramentos que se sucedem ao longo do tempo, em uma determinada sociedade, 

considerando seu contexto. 

 Assim, podemos destacar as significativas mudanças no cenário artístico, desde as 

primeiras produções registradas, como a pintura, que remonta desde a pré-história, quando os 

primatas, por meio de conhecimentos empíricos, produziam seu material com os recursos 

naturais que dispunham e gravavam nas paredes das cavernas símbolos relacionados à caça e à 

sua rotina. A partir de então, ao longo do percurso histórico, essas produções artísticas foram 

se renovando, ganhando novos traços.  

A exemplo disso e partindo para um momento artístico mais recente, podemos citar o 

artista Vincent Van Gogh, famoso pintor pré-modernista consagrado por imprimir em suas 

telas, segundo a crítica, uma técnica de pintura inovadora. Seu trabalho reunia combinações 

entre cores, luz e sombra, além de sua marca principal: pinceladas carregadas de tinta não 

totalmente diluída. Porém, os aspectos que foram responsáveis por dar ao pintor o status que o 

consagrou como um dos melhores artistas de todos os tempos já não são mais novidade. Seu 

trabalho deu lugar a novas técnicas e serviu como fonte de inspiração para uma nova geração 

de artistas, novas formas de representação na contemporaneidade, onde os meios de propagação 

e estilo abordados são incorporados num mundo globalizado, dominado pela indústria de 

mercado.  

Nesse sentido, teceremos uma discussão acerca de como o pós-modernismo se 

manifesta, sobretudo no meio artístico literário, dando ênfase às mudanças e aos novos aspectos 
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adotados em detrimento do movimento antecessor – modernismo, uma vez que as obras 

advindas dessa nova era trazem uma nova perspectiva ao enxergar e criar arte. O pós-

modernismo marca uma fase de novos artistas, que, de certa forma, foram influenciados por 

trabalhos de autores anteriores e impulsionados pelas crescentes mudanças na esfera política, 

científica, filosófica e social. Tais transformações marcam as relações entre as pessoas e o meio 

no qual estão inseridas; assim, daremos ênfase para o estudo comportamental do sujeito 

pertencente a esse contexto, de afetos enfraquecidos, num universo globalizado e cada vez mais 

fragmentado, influenciado pela cultura do mass media (SANTOS, 1986). 

Há uma gama de aspectos responsáveis por construir e classificar a literatura ao longo 

dos séculos, ela permite que o autor, de acordo com o estilo adotado, crie formas de expressar 

e explicar as coisas, seja algo intimista ou de teor social, como em muitas obras 

contemporâneas, que exploram, entre outras coisas, temas relacionados aos problemas 

enfrentados durante a guerra e as consequências que dela se sucederam. O movimento pós-

modernista entra em ascensão pouco tempo após o fim da segunda guerra mundial, no momento 

em que a sociedade ainda se recuperava das perdas e tentava cuidar das cicatrizes deixadas, 

além de lidar com uma nova ameaça bélica em razão das tensões entre Estados Unidos e União 

Soviética.  

Diante disso, para promover uma melhor compreensão acerca de como a corrente 

literária do pós-modernismo se caracteriza, utilizaremos uma obra do autor Kurt Vonnegut – 

Matadouro 5, publicada originalmente em 1969.  A obra em questão reúne os principais 

aspectos do pós-modernismo, que vão desde sua forma ao seu conteúdo, trabalhados por meio 

da personagem principal da história, explorando características do que seria a imagem do sujeito 

da época. 

O pós-modernismo teve seus primeiros traços na década de 1940 mas se consolida, de 

fato, a partir da década de 1960, foi visto por alguns como uma espécie de continuação ou 

intensificação das tendências do movimento anterior, o modernismo (CONNOR, 2000), porém, 

traz diversos aspectos que o diferem significativamente do seu antecessor. Segundo Harvey 

(2004, p. 32):  

 

É importante ter em mete que o modernismo surgido antes da Primeira Guerra 

Mundial era mais uma reação às novas condições de produção (a máquina, a 

fábrica, a urbanização), de circulação (os novos sistemas de transportes e 

comunicações) e de consumo (a ascensão dos mercados de massa, da 

publicidade, da moda de massas) do que um pioneiro na produção dessas 

mudanças. Mas a forma tomada pela reação iria ter uma considerável 

importância subsequente. 
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Já no pós-modernismo, a euforia resultada pelo processo de industrialização não é mais 

identificada no sujeito, na sociedade pós-industrial ele perde parte desse deslumbramento, o 

neo-individualismo pós-moderno aparece de modo a caracterizá-lo como um “sujeito que vive 

sem projetos, sem ideias, a não ser cultuar sua autoimagem e buscar a satisfação aqui e agora” 

(SANTOS, 1986 p. 30). 

Outro ponto discutido entre os teóricos pós-modernistas diz respeito à morte do sujeito, 

em outras palavras “o fim do individualismo enquanto tal” (JAMESON, 2002, p. 23), que se 

concretiza com a chegada do pós-modernismo e ajuda a deixar para trás questões postas pelo 

modernismo, como a que caracterizava o homem como aquele que controla a si mesmo e ao 

mundo, que preserva sua autonomia, seguindo uma bússola de ética e moral absolutas. Assim, 

de acordo com Jameson (2002, p.24):  

 

Há muito tempo, na era clássica do capitalismo competitivo, no auge da 

família no surgimento da burguesia como a classe social hegemônica, houve 

algo como o individualismo, como os sujeitos individuais. Mas hoje – na era 

do capitalismo corporativo, do chamado homem organizacional, das 

burocracias, tanto nos negócios quanto no Estado, da exploração demográfica 

–, hoje, esse antigo sujeito individual burguês não existe mais.  

 

Embora há quem diga que esse sujeito nunca existiu de fato, baseados na noção de que 

nunca foi possível chegar a essas condições de autonomia, para muitos essa imagem é 

desconstruída em razão da chegada do capitalismo. Enquanto o modernismo tinha várias 

reservas contra a sociedade em que estava inserido, o pós-modernismo está completamente 

integrado ao capitalismo.  

Santos (1986) classifica o pós-modernismo como um espectro pairando sobre as cabeças 

das pessoas, que por sua vez são classificadas como androides urbanoides pós-modernos. O 

autor utiliza esses e outros termos para fazer referência a uma série de transformações que 

ocorreram a partir do processo de globalização, pelo advento da tecnologia, cada vez mais 

inserida no nosso dia-a-dia. A sociedade de consumo vai gradativamente interferindo na vida 

do sujeito contemporâneo e o espectro, segundo Santos (1986, p. 10):  

 

[...] Na economia, passeia pela ávida sociedade de consumo, agora na fase do 

consumo personalizado, que tenta a sedução do indivíduo isolado até 

arrebanhá-lo para sua moral hedonista — os valores calcados no prazer de usar 

bens e serviços. A fábrica, suja, feia, foi o templo moderno; o shopping, 

feérico em luzes e cores, é o altar pós-moderno.  
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Desse modo, entra em questão os reflexos que o capitalismo trouxe ao estilo de vida do 

homem pós-moderno, interferindo no seu comportamento físico, social e linguístico.  Ele passa 

a ser alienado pelo sistema, é colocado em um lugar restrito, cada vez mais adepto a uma 

maneira de falar que é só dele, o que acaba separando-o de si próprio além das pessoas à sua 

volta, tornando-o envolto em uma espécie de realidade fragmentada, resultando no que pode 

ser chamado de esmaecimento dos afetos, que, segundo Jameson (2006, p. 57): 

 

No que diz respeito a expressão e sentimentos ou emoções, a liberação, na 

sociedade contemporânea, da antiga anomie do sujeito centrado pode também 

implicar não apenas a liberação da ansiedade, mas também a liberação de 

qualquer outro tipo de sentimento, uma vez que não há mais a presença de um 

ego para encarregar-se de sentir. Isso não é mesma coisa que dizer que os 

produtos são completamente destituídos de sentimentos, mas sim que tais 

sentimentos – a que pode ser melhor e mais correto chamar, seguindo Lyotard, 

de ‘intensidades’ - são agora autossustentados e impessoais e costumam ser 

dominados por um tipo peculiar de euforia. 

 

Assim, a experiência vivenciada pelo sujeito sob o molde pós-modernista faz com que 

ele perca a profundidade em suas relações com as pessoas presentes no seu convívio. Cada vez 

mais vazio, ele é tocado pelos traços do neo-individualismo, no qual o processo interacional 

passa a ser tratado como algo superficial, “a imagem, a aparência, o espetáculo, podem ser 

experimentados como uma intensidade (júbilo ou terror) possibilitada apenas pela sua 

apreciação como presentes puros e não relacionadas no tempo” (HARVEY, 2004, p.57). 

Podemos tomar como exemplo para essa característica as ações da personagem central 

de Matadouro 5, Billy Pilgrim, sobretudo para com os membros de sua família. Por estar sob 

uma condição ahorécica, que se dá pela recusa ou renúncia à tomada de ações positivas ou 

decisivas da vida (cf. NOICA, 2011), a personagem se coloca em uma relação familiar 

degradada, regada a condescendência e indiferença. Em se tratando da esposa, Valencia, Billy 

a descreve com atributos físicos pouco atraentes, de modo depreciativo, deixando claro que seu 

casamento não foi fruto de nenhum interesse por parte dele. Contudo, por permitir que outras 

pessoas tomem partido sobre os desdobramentos da sua vida ao invés de si mesmo, a 

personagem nada faz para impedir tal união. Com isso, o livro nos mostra uma relação fria entre 

o casal, além de sempre haver um toque de condescendência por parte do marido em relação ao 

posicionamento da mulher.  Esse comportamento também se repete com os filhos, pois nem 

mesmo eles conseguem despertar sentimentos afetuosos ou algum tipo de atitude do pai. 

Com o advento da tecnologia e uma sociedade dominada pelos meios de produção e de 

consumo, o mundo passa a ser cada vez mais representado através das imagens, pelo realce dos 
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objetos. Esse fato está relacionado ao termo conhecido como Simulacro, segundo o qual 

Jameson (2006, p. 58) classifica como sendo “a cópia idêntica de algo cujo original jamais 

existiu”. Desse modo, os simulacros tomam forma através de representações que fogem do real 

modelo das coisas, seja pelos esquemas de cores usados para dar mais vivacidade aos objetos, 

como nas revistas, nas capas das famosas propagandas, ou nas produções cinematográficas com 

os filmes de nostalgia, que, segundo Jameson (2006, p. 59), resgatam certas épocas do passado 

“através do brilho falso da imagem”. Nesse tipo de trabalho os produtores empenham-se em 

reproduzir algo que entregue aos telespectadores uma versão fiel do modelo que os inspirou, 

com o auxílio de ferramentas e técnicas recentes. Assim, não é possível obter um resultado 

fidedigno, já que, como salienta Santos (1986, p. 13), os simulacros “não nos informam sobre 

o mundo; eles o refazem à sua maneira, hiper-realizam o mundo, transformando-o num 

espetáculo”.  

Vemos essa questão estilística de atmosfera nostálgica na recente produção 

cinematográfica do premiado diretor e roteirista Quentin Tarantino, Era uma vez em... 

Hollywood, lançada em 2019 e estrelada por Leonardo DiCaprio e Brad Pitt, que aparecem em 

outros trabalhos do diretor, além de Margot Robbie. A proposta de Tarantino está em levar o 

telespectador ao passado, especificamente para os anos finais da década de 60, quando o cenário 

hollywoodiano passava por transformações. A história tem como pano de fundo o assassinato 

da atriz em ascensão Sharon Tate, de O vale das bonecas, um dos crimes mais chocantes na 

indústria do cinema, ao mesmo tempo em que aborda os conflitos vividos pelos fictícios Rick 

Dalton (Leonardo DiCaprio), ator que está enfrentando uma crise na carreira, e Cliff Booth 

(Brad Pitt), dublê de Dalton.   

Como forma de ressaltar a indústria a qual faz parte, Tarantino explora o uso do pastiche 

para trazer à tona os ares do passado, resgatando a moda e os costumes da época, evidenciados 

pelo figurino dos atores com a cultura hippie, as músicas, a composição do cenário com pôsteres 

de filmes que fazem jus a época em que a história se passa, ou os letreiros dos estabelecimentos 

urbanos, bem como a inserção de personagens no papel de atores renomados do cinema, como 

Steve Mcqueen, Bruce Lee, além de Sharon Tate e o esposo Roman Polanski, que vivia o início 

de sua carreira como diretor nos Estados Unidos. Porém, esses aspectos do passado são 

representados segundo convenções atuais, colocados em cena estrategicamente e capturados 

pelas lentes de câmeras contemporâneas para dar ao público uma sensação nostálgica daquilo 

que sequer foi vivenciado por ele, procurando ressuscitar uma realidade perdida 

(BAUDRILLARD, 1981). Contudo, não há como separar o presente do passado, há sempre 

uma ambiguidade, uma mescla entre eles.  
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A própria Sharon Tate é trabalhada sob outra perspectiva, que aproxima-se do que 

Jameson (2006, p. 59) chama de “um jogo de conotações bem diferente, que é ativado por 

ilusões complexas à instituição do sistema do estrelato”. A jovem, assassinada em 1969 pelas 

mãos da família Manson, é interpretada pela atriz Margot Robbie, que tem trabalhado em 

grandes produções nos últimos anos e vem se destacando entre outras estrelas do cinema, 

trazendo sua própria identidade artística, em um cenário distinto daquele ao qual Sharon 

pertenceu.  

Os pós-modernistas reagem ao critério de valorização da verdade reconhecida pelo 

projeto do Iluminismo, que “considerava axiomática a existência de uma única resposta 

possível a qualquer pergunta” (HARVEY, 2004, p. 35). A arte não é representada a partir de 

questões pautadas em conceitos exclusivamente verídicos, ao contrário, empenha-se em 

quebrar essa linha de abordagem e se afasta da representação plena da realidade. Desse modo 

destaca-se a estética pós-moderna, que foge aos padrões de escrita adotadas no modelo anterior, 

nessa nova vertente não há necessidade de um padrão a ser seguido ou de uma representação 

de uma realidade complexa por meio de uma linguagem também complexa. Assim:  

 

É vão tentar dominar um texto, porque o perpétuo entretecer de textos e 

sentidos está fora do nosso controle; a linguagem opera através de nós. 

Reconhecendo isso, o impulso desconstrucionista é procurar, dentro de um 

texto por outro, dissolver um texto em outro ou embutir um texto em outro. 

(HARVEY, 2004, p. 54) 

 

No período que compreendeu o modernismo havia um forte destaque para a burguesia, 

para a cultura erudita, as formas de produzir arte estavam inseridas em um modelo no qual a 

forma, o objeto da arte, eram abordados minuciosamente, baseados no conceito de originalidade 

inerente aquele período, assim, os artistas enxergavam essa questão como uma forma de 

encontrar um lugar de destaque para suas produções, de modo a serem reconhecidas 

publicamente. Com isso, Harvey (2004, p. 31) aponta que: 

 

A arte modernista sempre foi o que Benjamin denomina arte “áurica”, no 

sentido de que o artista tinha que assumir uma aura de criatividade, de 

dedicação à arte pela arte, para produzir um objeto cultural original, sem par 

e, portanto, eminentemente mercadejável a preço de monopólio. 

 

 Porém, a chegada no pós-moderno trouxe mudanças para o conceito de originalidade, 

uma vez que, “se, antes, as ideias de uma classe dominante (ou hegemônica) formavam a 

ideologia da sociedade burguesa, os países avançados capitalistas são, em nossos dias, o reino 

da heterogeneidade estilística e discursiva sem norma (JAMESON, 2006 p. 58).”   
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Se no moderno tinha-se o “inimitável”, a originalidade como uma forte marca nas 

produções artísticas, no pós-moderno destaca-se o uso do Pastishe, que, “assim como a paródia, 

é o imitar de um estilo único, peculiar ou idiossincrático, é o colocar de uma máscara linguística, 

[mas] é falar em uma linguagem morta” (JAMESON, 2006, p. 58). Porém, a paródia, que se 

caracteriza por trazer a versão de uma obra com a intenção de motivar o riso, para ridicularizar, 

dependendo da obra original, perde seu momento e dá lugar ao Pastishe, que não se faz 

necessário conhecer a obra original para entender seu papel dentro de outra: em outras palavras, 

a preocupação é em construir algo meramente intertextual. 

Técnicas e estilos utilizados em diferentes representações artísticas são inseridos em 

uma única produção, fazendo com que haja um distanciamento do conceito de vanguarda, tido 

como uma forma de “militar à frente” (SANTOS, 1986, p. 34), ou seja, de explorar criatividade 

e originalidade e guiar os que vêm atrás.  Assim, o que temos agora é o resgate de uma sociedade 

heterogênea, da mistura do erudito com a cultura pop. Dessa maneira, Jameson (2006, p. 50) 

argumenta que os pós-modernistas 

 

Têm revelado um enorme fascínio justamente por essa paisagem degradada 

do brega e do Kitsch, dos seriados de TV e da cultura Reader’s Digest, dos 

anúncios e dos motéis, dos late shows e dos filmes B hollywoodianos, da 

assim chamada paraliteratura – com seus bolsilivros de aeroporto e suas 

subcategorias de romanesco e do gótico, da biografia popular, histórias de 

mistério e assassinatos, ficção científica e romances de fantasia: todos esses 

materiais não são mais apenas ‘citados’, como o poderiam fazer um Joyce ou 

um Mahler, mas são incorporados à sua própria substância.  

 

Desse modo, a antiarte pós-moderna vai contra o hermetismo moderno, a linguagem 

elaborada, de difícil assimilação, em que a subjetividade, a interpretação individual se 

sobressaia na produção artística. Agora, a cultura de massa, as atividades e objetos do cotidiano 

são considerados, o público passa a ter um lugar de destaque, começa a ser visto como peça 

importante para os moldes artísticos, pois: 

 

O artista pop pode diluir a arte na vida porque a vida já está saturada de signos 

estéticos massificados. A antiarte trabalha sobre a arte dos ilustradores de 

revistas, publicitários e designers, e acaba sendo uma ponte entre a arte culta 

e a arte de massa.” (SANTOS, p.37) 

 

Os escritores modernistas estavam empenhados em produzir textos que criassem tensão 

entre a arte e o público (SANTOS, 1986), guiados por uma realidade em que o homem e a 

sociedade entravam em colapso. Devido às tensões provocadas pelas disputas de poder e os 

confrontos bélicos, eles levavam ao absoluto suas emoções, suas visões subjetivas (SANTOS, 
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1986). Assim, os textos eram destacados pela escrita rebuscada, profunda, crítica. Contudo, no 

pós-modernismo essa forma de construção textual torna-se mais acessível, pois, não há mais a 

necessidade de se deter a estruturas previamente definidas, são explorados agora os reflexos de 

um cenário dominado pelos meios de comunicação de massa, pela sociedade de consumo, de 

modo a evidenciar o caos dentro de uma obra,  já que, de acordo com Santos (2006, p. 38), “seja 

qual for o estilo, a antiarte pós-moderna se apoia nos objetos (não no homem), na matéria (não 

no espírito), no momento (não no eterno), no riso (não no sério)”.  

Nesse sentido, tem-se o romance Matadouro 5, que nos promete ser um livro de 

memórias, um gênero mais respeitado, retratando as experiências da personagem enquanto 

prisioneiro de guerra na cidade de Dresden, se unindo a um gênero mais ligado a um conceito 

mais popular – a ficção científica, em que a personagem principal é abduzida por extraterrestres 

e passa a viajar no tempo de acordo com sua mudança de consciência. Essa confusão de gêneros 

e estilos traz para obra o tom caótico, pluralístico, assim como a vida moderna.   

Em se tratando do romance, no modernismo se caracterizava pelo uso de um modelo 

fechado, em que todos os pontos da história, como as personagens, o tempo e o espaço, eram 

organizados de um modo coerente dentro de uma narrativa linear, respeitando começo, meio e 

fim. Agora, no pós-moderno, é descontruído pelas novas narrativas, pois o que está em questão 

é o processo, e não o resultado final da obra: 

 

De todo modo, o produtor cultural só cria matérias-primas (fragmentos e 

elementos), deixando aberta aos consumidores a recombinação desses 

elementos da maneira que eles quiserem. O efeito é quebrar (desconstruir) o 

poder do autor de impor significados ou de oferecer uma narrativa contínua. 

(HARVEY, 2004 p, 55) 

 

 Assim, a fragmentação é um dos aspectos que também toma forma nas novas produções 

artísticas, trazendo para estrutura do texto os reflexos da realidade em que o sujeito pós-

moderno está inserido, retratando um mundo cada vez mais caótico, globalizado, marcado por 

transformações artísticas, cientificas e sociais. Embora imerso num universo de mudanças, o 

homem não se mostra inclinado a qualquer possibilidade de modificação, ou seja, a evoluir 

ativa e positivamente.  

   A exemplo disso, ressaltamos a obra de Vonnegut, que traz uma personagem 

excêntrica, prisioneira durante a segunda guerra mundial, mas que viaja no tempo. Essas 

viagens no tempo são o pano de fundo para que a fragmentação seja explorada no decorrer da 

história, pois, o passado, presente e futuro da personagem se dividem inúmeras vezes ao longo 

da narrativa, ocorrendo de maneira não linear em razão da quebra de uma sequência narrativa.  
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Dessa forma, abre-se espaço para outro aspecto predominante nas obras literárias pós-

modernas, a esquizofrenia, entendida por Jameson (2006) não como uma condição clínica, mas 

sim uma forma de descrição espaço-temporal. Baseado na linha de pensamento de Jacques 

Lacan, o teórico contemporâneo conceitua a esquizofrenia como um rompimento da cadeia de 

significantes, dispostos sem nenhuma relação entre si, resultando no comprometimento do 

funcionamento da linguagem. A partir da linguagem é possível estabelecer a noção de 

temporalidade em que, passado, presente e futuro se relacionam de modo coerente, linear. 

Porém, de acordo com Jameson (2006, 53): 

Se, de fato, o sujeito perdeu sua capacidade de estender de forma ativa suas 

pretensões e retenções em um complexo temporal e organizar seu passado e 

seu futuro como uma experiência coerente, fica bastante difícil perceber como 

a produção cultural de tal sujeito poderia resultar em outra coisa que não ‘um 

amontoado de fragmentos’ e em uma prática da heterogeneidade a esmo do 

fragmentário, do aleatório.  

 

Desse modo, o sujeito esquizofrênico perde a noção temporal, os acontecimentos 

cotidianos representados pela passagem do tempo tornam-se um emaranhado de fragmentos, 

transformados no que Jameson considera como uma série de presentes perpétuos. Em razão 

disso, há uma crise de historicidade e por não conseguir reunir passado, presente e futuro, o 

sujeito perde sua identidade, pois, “rejeitando a ideia de progresso, o pós-modernismo abandona 

todo sentido de continuidade e memória histórica, enquanto desenvolve uma incrível 

capacidade de pilhar a história e absorver tudo que nela classifica como aspecto do presente” 

(HARVEY, 2004, p. 58). Esquizofrênico e desmotivado, o sujeito não busca formas de evoluir, 

pois não há perspectiva de futuro. A obra de Vonnegut, por exemplo, explora esse fato ao trazer 

para a narrativa uma mescla entre gêneros literários, tem-se a justaposição de estilos advindos 

de séculos diferentes, reunindo modelos de diferentes momentos da literatura como a descrição 

realista (XIX) e a ironia (XVIII). Com esse modelo narrativo a obra ganha um tom de desordem, 

fazendo com que, até certo ponto, não saibamos o momento histórico em que o livro está 

inserido. Porém, por ser uma característica consolidada na nova corrente, é possível 

compreendermos que trata-se do pós-modernismo, já que há um distanciamento das concepções 

do modernismo, não há um modelo exclusivo de pensar e fazer literatura. 

Diante disso, podemos observar o quanto o estilo pós-moderno contribuiu para o 

aprimoramento e surgimento de novos aspectos dentro de uma produção artística, uma vez que, 

mais do que a crítica, tem-se o espírito satírico, ao invés de algo difícil, chega-se ao acessível 

e, embora a arte continue sendo arte, ela segue uma nova linha de representação, pois, ao passo 
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em que é valorizada, de certo modo, os artistas empenham-se também em construir um modelo 

que a distância do comum, das limitações criadas pelo movimento antecessor.  
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3 O ESMAECIMENTO AFETIVO NO CONTEXTO PÓS-MODERNO   

  

Ao acompanharmos uma obra literária nos deparamos com uma série de aspectos 

responsáveis por construí-la, por torná-la atrativa para o leitor. Em se tratando da narrativa, o 

enredo, tempo, espaço e narrador são alguns dos elementos comuns presentes em sua 

composição. Porém, ao longo do percurso histórico da literatura esses aspectos vão sendo 

trabalhados de formas variadas, marcando um gênero ou um estilo literário, destacados através 

das escolas literárias. Outro aspecto fundamental para esse tipo de texto são as personagens, 

pois, como aponta Candido (1998), “quando pensamos nestas, pensamos simultaneamente na 

vida que vivem, nos problemas em que se enredam, na linha do seu destino”, ou seja, a partir 

delas a história vai sendo moldada, de acordo com o perfil criado pelo autor. 

O romance de DeLillo, distopia de 1985, reúne personagens singulares, responsáveis 

por compor um contexto comum as obras pós-modernas, e são destacadas por meio de suas 

escolhas e ações ao longo da história. O pós-modernismo marca uma série de transformações 

que modificaram a dinâmica global em temos científicos, artísticos, econômicos e sociais, assim 

como a forma das pessoas lidarem com essas mudanças. Ruído branco é construído com base 

nessa perspectiva, no cenário onde “as sociedades pós-industriais são programadas e 

performatizadas pela tecnociência para produzir mais e mais rápido, em todos os setores, e 

como isso, presumivelmente, facilitar a vida das pessoas” (SANTOS, 1986, p. 26).  

Diante desse contexto, a narrativa é desenvolvida ao longo da dinâmica familiar dos 

Gladney, composta por Jack, professor universitário patriarca da família; Babbete, esposa de 

Jack, que se dedica a dar aulas de postura para uma turma de adultos; ambos são divorciados e 

convivem com os filhos de seus casamentos anteriores, com idades entre 2 e 19 anos: Wilder e 

Denise, filhos de Babette; Steffie, Bee, Heinrich e Mary Alice, filhos de Jack. Por meio desse 

grupo acompanhamos os desdobramentos da vida moderna, das interações cada vez mais rasas 

entre as pessoas, condição posta em evidência a partir dos acontecimentos decorrentes da 

formação da nuvem tóxica, ocasionada por um choque entre caminhões, liberando uma 

substância química nociva chamada Niodene. 

A partir dessa perspectiva narrativa, diante de aspectos comuns ao texto distópico, as 

personagens tendem a mostrar seu real comportamento dentro do contexto recentemente 

modificado, nesse caso, em razão do acidente químico. Com isso, o autor faz com que nos 

aproximemos da realidade delas, percebendo como o acontecimento as motiva a agirem de 

forma diferente, ou revelar algo que já carregam consigo mas que não é comumente exposto, 

como os aspectos da individualidade, cada vez mais enraizada na lógica pós-moderna.  
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Percebemos o desenrolar dessa questão quando Jack é exposto à substância tóxica e 

ao sentir seu medo da morte tornar-se quase palpável ele tenta encontrar alguma solução que o 

tire dessa angústia. No processo, a personagem acaba descobrindo segredos que sua esposa 

esconde, desfazendo o grau de cumplicidade que supostamente eles mantinham: “Babette e eu 

nos contamos tudo”1 (DELILLO, 1987, p. 41). O medo da morte é algo que ambos cultivam e 

que os atormenta diariamente, como podemos observar no diálogo a seguir:  

 

— Sempre achei que você fosse o tipo de pessoa capaz de meditar a respeito 

da morte. Dar caminhadas pensando na morte. Mas em todas aquelas vezes 

que ficamos falando sobre quem seria o primeiro a morrer, você nunca disse 

que tinha medo.  

— Nem você. “Assim que as crianças estiverem crescidas.” Você falava como 

se a morte fosse uma viagem à Espanha.  

— Mas eu quero ser a primeira a morrer mesmo. Só que isso não quer dizer 

que eu não tenha medo. Tenho, e muito. Vivo com medo.2 (DELILLO, 1987, 

p. 242-243) 

 

 Ao mesmo tempo que os dois defendem que querem morrer primeiro que o outro, estão 

travando um conflito interno sobre como como se livrar desse medo ou como prolongar a vida, 

assim, na verdade, o que eles realmente desejam é amenizar seus receios através da justificativa 

de que não suportariam viver sem o outro. Porém, mais à frente Jack desfaz essa linha de 

pensamento, admitindo o que de fato pensa a respeito: “Na verdade, não quero morrer primeiro. 

Se pudesse escolher entre a solidão ou a morte, bastaria uma fração de segundo para que me 

decidisse”3 (DELILLO, 1987, p. 127). Babette, por sua vez, vai em busca de uma solução para 

o seu problema pesquisando e estudando sobre o assunto com afinco, e acaba encontrando uma 

opção absurdamente ineficaz. Através de uma experiência secreta divulgada em um periódico, 

ela conhece o Dylar, comprimido que supostamente anula o medo da morte, criado pelo 

Cientista Willie Minque, também conhecido como Gray. Para ter acesso ao Dylar, Babette firma 

um acordo com o homem: “— Fui obrigada a cometer um ato imoral. Foi a única maneira que 

encontrei de convencer o sr. Gray a me deixar tomar a droga. Minha única saída, minha última 

esperança. Primeiro eu havia oferecido minha mente. Agora ofereci meu corpo”4 (DELILLO, 

1987, p. 238). A necessidade de buscar seu bem estar em primeiro lugar faz com que Babette 

                                                           
1 Babette and I tell each other everything. (DELILLO, 1986, p. 29)  
2 "I always thought of you as someone who might muse on death. You might take walks and muse. But all those 

times we talked about who will die first, you never said you were afraid."/ "The same goes for you. 'As soon as 

the kids are grown.' You made it sound like a trip to Spain."/ "I do want to die first," she said, "but that doesn't 

mean I'm not afraid. I'm terribly afraid. I'm afraid all the time." (DELILLO, 1986, p. 197-198) 
3 The truth is I don't want to die first. Given a choice between loneliness and death, it would take me a fraction of 

a second to decide. (DELILLO, 1986, p.102) 
4 "It involved an indiscretion. This was the only way I could get Mr. Gray to let me use the drug. It was my last 

resort, my last hope. First I'd offered him my mind. Now I offered my body." (DELILLO, 1986, p. 194) 
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cogite participar de uma experiência infundada e absurda, deixando seus princípios de lado e 

utilizando seu corpo como mercadoria. O posicionamento das personagens evidencia ainda 

mais as relações afetivas e como elas vão se enfraquecendo diante do cenário contemporâneo, 

como o sujeito se coloca cada vez mais na sua bolha particular e vai se tornando alheio as coisas 

que não o afetam diretamente.  

 Jack transita pela sociedade contemporânea fazendo jus ao modelo do homem pós-

moderno, que não se posiciona ou participa inteiramente das coisas que estão a sua volta, pois 

se preocupa mais consigo mesmo, ou melhor, com o que é mais cômodo para ele. O convívio 

com a esposa, enteados e filhos é marcado por momentos de indiferença e condescendência, 

que reúnem diálogos banais e pouco relevantes, como a discussão entre Jack e o filho Heinrich 

sobre o conceito de chuva:  

 

— Essa coisa que cai do céu e faz você ficar molhado. 

— Eu não estou molhado. Você está? 

— Está bem — disse eu. — Muito bem. 

— Falando sério, você está molhado? 

— Essa foi de primeira. Uma vitória para a incerteza, o aleatório, o caos. Um 

triunfo da ciência. 

— Pode me gozar. 

— Os sofistas sutilíssimos triunfam. 

— Pode me gozar à vontade, eu não ligo.5 (DELILLO, 1987, p. 34) 

 

 

 No diálogo acima observamos o modo como Jack lida com as percepções do filho, que 

está sempre a levantar questões complexas, de cunho científico ou filosófico, sempre relatando 

algum fato ou motivando a família a expor sua opinião. Porém, o pai e a madrasta pouco se 

envolvem nos assuntos, por vezes desviam da conversa, seja por não sentirem vontade de 

adentrar no tema ou por não estarem por dentro dele, e acabam tratando-o de maneira 

condescendente. Além disso, Jack não policia o comportamento dos filhos de forma mais atenta, 

não procura estabelecer diálogos para entender seus pontos de vista, ou como interagem com 

outras pessoas fora do ambiente familiar. A exemplo disso, tem-se o momento de ambiguidade 

em que Jack pontua seu amor por Heinrich, destacando seu temor diante dos perigos que o 

                                                           
5 "It's the stuff that falls from the sky and gets you what is called wet." 

"I'm not wet. Are you wet?" 

"All right," I said. "Very good." 

"No, seriously, are you wet?" 

"First-rate," I told him. "A victory for uncertainty, randomness and chaos. Science's finest hour." 

"Be sarcastic." 

"The sophists and the hairsplitters enjoy their finest hour." 

"Go ahead, be sarcastic, I don't care." (DELILLO, 1986, p. 24) 
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cercam, mas logo adiante descontrói isso ao destacar, de maneira despretensiosa, o hábito do 

filho de manter contato com um presidiário:  

 

Em momentos assim, constato que o amo com um desespero animal, uma 

necessidade de abrigá-lo sob meu casaco e apertá-lo contra o peito 

longamente, para protegê-lo. Parece haver perigo em torno dele. [...] Fica até 

altas horas da noite preparando jogadas de uma partida de xadrez por 

correspondência; seu adversário é um assassino que vive na penitenciária.6 

(DELILLO, 1987, p.35) 

 

Embora esse comportamento por parte de Jack prevaleça ao longo do texto, como 

salienta Jameson (2006), não significa que ele esteja isento de sentimentos afetivos, o que 

acontece é uma espécie de esmaecimento, que em muitos casos o sujeito coloca outras coisas 

em primeiro plano e passa a dar menos importância às questões afetivas.  Jack não é muito 

exigente quanto à aparência ou postura de Babette, sua quinta esposa, pois, segundo ele, 

encontrou nela algo que não vivenciara com as outras esposas, e por isso sente-se aliviado. Em 

seus antigos casamentos ele sempre esteve ao lado de mulheres envolvidas com a área da 

informação: Dana Breedlove, com quem se casou duas vezes, trabalhava para o FBI; Tweedy 

Browner, membro de uma família envolvida com agentes de espionagem; Janet Savory, analista 

de moedas estrangeiras e membro de um grupo de pesquisas secreto. O fato de Jack ter sido 

casado várias vezes fortifica a noção de que, como aponta Bauman (2004), vivemos em uma 

modernidade líquida7, envolvidos pela efemeridade das coisas, onde nada é durável, inclusive 

o amor.  

Sua crença na atual esposa e a preocupação com seus próprios receios faz com que Jack 

não se dê conta do comportamento atípico da companheira, cada vez mais distante e adepta a 

comprimidos. Além disso, também não manifesta qualquer incomodo com as investidas 

indisfarçadas do amigo e colega de trabalho, Murray Jay Siskind, direcionadas a Babette: “Ao 

se despedir, Murray tomou a mão de Babette. — Só não a convido a conhecer meu quarto 

porque é pequeno demais para duas pessoas, a menos que estejam dispostas a se tornarem 

íntimas”8 (DELILLO, 1987, p. 30).    

                                                           
6 At such moments I find I love him with an animal desperation, a need to take him under my coat and crush him 

to my chest, keep him there, protect him. He seems to bring a danger to him. […]He works well into the night, 

plotting chess moves in a game he plays by mail with a convicted killer in the penitentiary. (DELILLO, 1986, p. 

25) 
7 Os termos pós-modernidade e modernidade líquida se referem ao mesmo momento histórico, assim, iremos 

utilizá-los como sinônimos, esquecendo as diferenças ideológicas entre eles.  
8 Murray took Babette's hand on leaving. "I'd ask you to visit my room but it's too small for two people unless 

they're prepared to be intimate." (DELILLO, 1986, p. 20) 
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A partir das suspeitas da enteada Denise, Jack toma a decisão de averiguar o 

comportamento da esposa mais a fundo, fato que possibilita seu primeiro contato com Dylar, o 

comprimido que Babette tem usado para o “tratamento” contra seu medo da morte. Ao ser 

questionada e colocada contra a parede, a mulher revela para que serve a substância, como 

tomou conhecimento da mesma e como fez para adquiri-la, é então que Jack fica sabendo da 

traição da esposa. Porém, sua reação em relação à possibilidade de haver algo capaz de ajudá-

lo em relação à exposição da nuvem tóxica, lhe traz mais impacto do que o fato de ter sido 

traído. A descoberta motiva Jack a tentar, a qualquer custo, encontrar os últimos comprimidos 

que restaram e que Babette insiste em esconder. Isso evidencia a marca da individualidade e 

indiferença por parte de Jack.  

O desastre com a nuvem tóxica pegou todos de surpresa, gerando burburinho entre os 

moradores da pequena cidade, que teve que ser evacuada por precaução, já que os sintomas 

começavam a aparecer. Jack, adulto responsável pela família e sempre temeroso acerca de 

assuntos que representam ameaça, toma as providências necessárias para chegarem a um local 

seguro, e é durante esse processo que acaba sendo exposto à substancia e seus piores receios 

tornam-se realidade. À medida que o tempo passa as notícias vão se espalhando pelas pessoas 

do alojamento, o rádio é o principal meio disponível para ficarem por dentro das atualizações 

sobre a nuvem. Dentro desse contexto, Heirinch torna-se o centro das atenções por compartilhar 

dados e informações sobre o caso. O menino de 14 anos enxerga no acidente uma oportunidade 

para expor seus conhecimentos, sentindo-se extasiado com a perspectiva de participar de algo 

tão importante. Por outro lado, a apreensão de Jack vai crescendo à medida que o tempo passa. 

Com isso, observamos o contraste entre Jack e seu filho, representando, respectivamente, os 

conceitos de criança radiosa e o androide melancólico: 

 

Modelos ideais que, em doses variadas, entram na sensibilidade dos 

indivíduos pós-modernos. Eles espalham ainda os dois niilismos da 

atualidade: o niilismo ativo da criança radiosa, que acelera a decadência em 

direção a um possível Renascimento; e o niilismo passivo, do androide 

melancólico, desorientado pelo fim dos valores tradicionais amedrontado pelo 

apocalipse – nuclear ou ecológico. (SANTOS, 1986, p. 104).  
 

 

 Heirinch, assim como as outras crianças da família, ainda não possui experiência 

suficiente para compreender o mundo à sua volta, seu comportamento é moldado e influenciado 

pelos mecanismos que tomam conta da dinâmica de vida na sociedade pós-moderna, pelo 

contato com as tecnologias, os meios de comunicação de massa, sobretudo, o rádio e a TV. 

Mesmo assim, eles ainda mantêm sua condição de inocência frente ao real significado das 
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coisas, por isso são radiosas. Partindo dessa concepção, Jack busca algum tipo de consolo e paz 

interior estando perto delas, desejando possuir a mesma pureza que os filhos, como observamos 

nos fragmentos a seguir: “[...]A criança é tudo, o adulto nada. Pense nisso. A vida toda da pessoa 

se reduz à resolução desse conflito. Não admira que a gente se sinta tão confuso, atônito, 

arrasado”9 (DELILLO, 1987, p. 352). 

 A vida monótona de Jack deixa-o sem muitas perspectivas, antes do incidente com o 

Niodene sua preocupação maior era o fato de ser chefe do departamento de hitlerologia e não 

dominar a língua alemã, o que o impulsionou a buscar aulas particulares. Seu receio se baseava 

na possibilidade de ser mal visto pela comunidade universitária e ter sua imagem desvalorizada, 

pois lhe custava dedicação colocar-se em uma postura segura e respeitada pelos membros da 

instituição. Embora inspirado na figura de Hitler, equipado com seu uniforme imponente, ele 

não consegue incorporar a representatividade do líder nazista durante o congresso com outros 

hitlerólogos: “Mesmo de toga negra e óculos escuros, com meu nome escrito em letras nazistas 

no crachá, eu me sentia débil na presença deles, mortal, ouvindo-os produzir aqueles sons 

guturais, aquelas palavras, aqueles ruídos heavy metal”10 (DELILLO, 1987, p. 332). 

  O conceito de imagem é uma questão recorrente no contexto pós-moderno, através dela 

tenta-se capturar a representação real das coisas. No entanto, a noção de realidade perde sua 

consistência à medida que o original vai sendo modificado, realçado, até chegar ao espectador, 

pois “ele é o que vê, mas também o que espera por imagens atraentes e fragmentarias para 

consumir” (SANTOS, 1986, p. 96). Com base nisso, podemos citar dois momentos em que esse 

tema é explorado no texto, o primeiro quando Jack e Murray vão visitar o celeiro mais 

fotografado do mundo:  

 

— Ninguém vê o celeiro — disse ele, por fim. 

 Seguiu-se um longo silêncio.  

— Depois que a pessoa vê os cartazes sobre o celeiro, não consegue mais ver 

o celeiro.  

Calou-se mais uma vez. Pessoas com máquinas fotográficas iam embora, 

sendo imediatamente substituídas por outras.  

— Não estamos aqui para captar uma imagem, e sim para manter uma 

imagem. Cada foto reforça a aura.11 (DELILLO, 1987, p. 21-22) 

                                                           
9 The child is everything, the adult nothing. Think about it. A person's entire life is the unraveling of this conflict. 

No wonder we're bewildered, staggered, shattered." (DELILLO, 1986, p. 290) 
10 Even in my black gown and dark glasses, with my name in Nazi typeface over my heart, I felt feeble in their 

presence, death-prone, listening to them produce their guttural sounds, their words, their heavy metal. (DELILLO, 

1986, p. 274) 
11 "No one sees the barn," he said finally. A long silence followed. "Once you've seen the signs about the barn, it 

becomes impossible to see the barn." He fell silent once more. People with cameras left the elevated site, replaced 

at once by others. "We're not here to capture an image, we're here to maintain one. Every photograph reinforces 

the aura." (DELILLO, 1986, p. 12) 
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 A partir desse diálogo percebemos como a imagem é mais valorizada, a foto do celeiro 

torna-se mais importante do que o próprio ambiente ao qual ela representa. O ato de fotografar 

o lugar tornou-se uma espécie de moda entre as pessoas, a realidade é transformada em signo, 

ou melhor, em simulacro, que por sua vez, ao contrário do real, “é dócil e maleável o suficiente 

para permitir a criação de uma hiper-realidade. Intensificando, estetizando, o simulacro faz o 

real parecer mais real, dá-lhe uma aparência desejável” (SANTOS, 1986, p. 97). Outro 

momento que faz referência aos simulacros é a reação da família Gladney diante da participação 

de Babette em um programa de TV enquanto dá aula de boas maneiras: O importante era a 

imagem, o rosto em preto e branco, ao mesmo tempo animado e achatado, distanciado, isolado, 

fora do tempo. Era ela mas não era ela.12 (DELILLO, 1987, p. 130) 

Ao se depararem com a imagem dela na televisão, Jack e as crianças ficam encantados 

pela forma como ela é representada através do meio de comunicação, levando mais em 

consideração sua aparência realçada do que a própria Babette, pois trata-se de “um hiper-real, 

produto de síntese irradiando modelos combinatórios num hiperespaço sem atmosfera” 

(BAUDRILLARD, 1991, p. 8). Assim funciona o simulacro, uma espécie de simulação do real 

que nos cativa mais do que o original, sua capacidade de realce, de dar um up no objeto 

representado, seja qual for o veículo utilizado, faz com que o espectador sinta-se mais atraído. 

O uso das tecnologias é bastante discutido ao longo da obra, fazendo referência ao 

mundo globalizado, aos meios de comunicação de massa e como eles podem influenciar o 

comportamento das pessoas. Embora o casal Gladney esteja inserido em uma rotina acelerada, 

com tarefas definidas e seguidas religiosamente, alternando entre seus excêntricos trabalhos, o 

cuidado com a casa e visitas ao mercado, há sempre espaço para o contato com algum tipo de 

veículo comunicativo, principalmente a televisão, por onde eles mantêm contato com um largo 

fluxo de informações. DeLillo emprega uma crítica a esses meios utilizando como referência à 

nuvem tóxica:  

 

O verdadeiro problema são as radiações que nos cercam diariamente. O rádio, 

a tevê, o forno de micro-ondas, as linhas de força que passam pertinho das 

casas, o radar da polícia pra pegar quem está correndo demais na estrada. Há 

anos que vivem dizendo à gente que essas pequenas doses de radiação não 

fazem mal.13 (DELILLO, 1987, p. 216) 

                                                           
12 It was the picture that mattered, the face in black and white, animated but also flat, distanced, sealed off, timeless. 

It was but wasn't her. (DELILLO, 1986, p. 104) 
13 "The real issue is the kind of radiation that surrounds us every day. Your radio, your TV, your microwave oven, 

your power lines just outside the door, your radar speed-trap on the highway. For years they told us these low 

doses weren't dangerous." (DELILLO, 1986, p. 174) 
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O criticismo aparece na comparação entre a radiação originada pelo acidente químico e 

a radiação (influência) dos meios de comunicação de massa quando utilizados de maneira 

excedente, sem finalidades construtivas, apenas como ponte para que o sujeito entre em sua 

bolha de individualidade, tornando-se alheio ao que realmente acontece no mundo exterior. O 

teor científico do texto, estabelecido pelo acidente químico, torna-se algo menos nocivo do que 

as coisas informativas que funcionam dentro das casas, com as quais mantemos contato diário 

muitas vezes sem nos darmos conta. Essa questão é levantada pelo filho de Jack, Heirinch, 

novamente aparecendo com argumentos inquisidores e bem formulados. A personagem discute 

sobre os sintomas causados pelo Niodene e os sintomas estimulados por estarem expostos à 

influência dessas tecnologias, tomando como consequência o nascimento de crianças 

“deformadas”. Além disso, estruturalmente, tem-se uma diferença de termos entre a versão 

traduzida e a original: a palavra “tudo” representa “your”, uma expressão corriqueira que não 

tem significado específico de posse, mas também pode ser entendida como uma culpabilidade, 

ou seja, uma consequência do consumismo. 

O ritmo cotidiano da vida de Jack também é representado pela maneira como a narrativa 

é estruturada, o modo acelerado como ele vive diariamente é percebido por meio da escrita 

fluída, em que os acontecimentos vão sendo elencados de acordo com as atividades exercidas 

pela personagem, explicitadas pelo narrador através de falas como “nesse mesmo dia”, ou “mais 

tarde naquela noite.” Porém, por vezes, essas passagens acontecem de forma aleatória, através 

da mudança repentina de pensamento ou de ambientes físicos, como a universidade, a casa e o 

supermercado.  Esse aspecto traduz a circunstância pós-moderna do sujeito, que fica “um nó de 

células nervosas a processar mensagens fragmentarias” (Santos, 1986, p. 27), em outras 

palavras, alguém que vive no caos da vida contemporânea, estimulado pela publicidade e os 

meios de comunicação.   

Esse tema também é destacado em outro momento do texto envolvendo as ações do ser 

humano, por exemplo, quando Jack se reúne com a família em frente à TV para assistirem 

matérias sobre catástrofes: “cada desastre nos fazia desejar mais, algo maior, mais grandioso, 

mais completo”14 (DELILLO, 1987, p.82). Em um diálogo com outros professores, a 

personagem indaga o motivo de se sentirem satisfeitos com algo tão sério, ao passo que é 

correspondido da seguinte maneira: “Para a maioria das pessoas, só existem dois lugares no 

mundo: o lugar onde elas vivem e a televisão. Se uma coisa acontece na televisão, a gente tem 

                                                           
14 Every disaster made us wish for more, for something bigger, grander, more sweeping. (DELILLO, 1986, p. 64) 
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todo direito de achá-lo fascinante, seja lá o que for”15 (DELILLO, 1987, p. 85). Se por um lado 

essa sensação se dá pela forma como a informação, por vezes sensacionalista, é transmitida pela 

televisão, por outro revela uma parcela de egoísmo presente no sujeito, a reação de 

contentamento e alívio acontece porque o problema não está próximo dele, não acontece no 

lugar em que ele está, logo não apresenta perigo.     

O teor fictício do texto também apresenta uma mensagem crítica acerca dos moldes em 

que vivemos por trazer uma espécie de sátira histórica ao colocar um professor universitário 

com um certo fascínio pela vida de Hitler, fato que o motiva a criar um centro de estudos 

exclusivamente dedicado à vida do ditador. No entanto, ironicamente, ao contrário do nazista, 

que enxergava na morte e no extermínio das pessoas algo positivo e necessário, Jack a vê como 

o pior dos acontecimentos, buscando a todo momento uma forma de distanciá-la. Na reta final 

da narrativa, Murray é quem demonstra uma perspectiva semelhante à do alemão, iniciada 

quando ele expõe seu ponto de vista sobre o que levou Jack a estudar Hitler: “Num determinado 

nível, você queria se esconder em Hitler e nas obras dele. Em outro nível, você queria usá-lo 

para ganhar importância e força”16 (DELILLO, 1987, p. 349-350), a passagem também carrega 

um sentido irônico, pois, é improvável que alguém queira abertamente “seguir o caminho” de 

Hitler, a não ser uma pessoa sem discernimento. No próximo fragmento, Murray continua sua 

teoria sobre como superar a morte:  

 

— A meu ver, Jack, há dois tipos de gente no mundo. Os matadores e os 

morredores. A maioria   das pessoas são morredoras. Não têm à disposição, a 

raiva, ou lá o que for, que é necessário ter para ser matador. Deixamos que a 

morte aconteça. Nos deitamos e morremos. Mas pense só o que é ser um 

matador. Como é emocionante, em tese, matar uma pessoa num confronto 

direto. Se ela morre, você não pode morrer. Matá-la é ganhar um crédito de 

vida. Quanto mais gente você mata, mais aumenta o seu crédito. Isso explica 

todos os massacres, guerras, execuções.17 (DELILLO, 1987, p. 353) 

 

Jack é influenciado por essa linha de raciocínio, o que o impulsiona a cogitar tirar a vida 

do Dr. Gray como alternativa para salvar a dele. Cuidadosamente, Jack traça um plano para 

surpreender Mink no lugar onde ele se encontrava com Babette, com a justificativa de estar 

                                                           
15 "For most people there are only two places in the world. Where they live and their TV set. If a thing happens on 

television, we have every right to find it fascinating, whatever it is." (DELILLO, 1986, p. 66) 
16 On one level you wanted to conceal yourself in Hitler and his works. On another level you wanted to use him to 

grow in significance and strength. (DELILLO, 1986, p. 287) 
17 "I believe, Jack, there are two kinds of people in the world. Killers and diers. Most of us are diers. We don't have 

the disposition, the rage or whatever it takes to be a killer. We let death happen. We lie down and die. But think 

what it's like to be a killer. Think how exciting it is, in theory, to kill a person in direct confrontation. If he dies, 

you cannot. To kill him is to gain life-credit. The more people you kill, the more credit you store up. It explains 

any number of massacres, wars, executions." (DELILLO, 1986, p. 290) 
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tirando a vida de um homem sem moral, capaz de se aproveitar de uma mulher, além de, 

segundo a teoria de Murray, estar fazendo com que a morte do homem traga completude para 

a sua. Contudo, após disparar contra o cientista e experienciar um momento frenético, Jack 

prossegue com o plano e coloca a arma na mão de Gray para simular suicídio, mas logo é 

surpreendido por um disparo contra seu pulso. Nesse momento a personagem toma consciência 

das consequências da situação que ele criou e tenta reverter suas ações, pensando sempre em 

uma maneira de não se prejudicar. Jack acredita estar estabelecendo uma espécie de redenção 

ao optar por salvar a vida de Mink: “É melhor fazer o mal e tentar compensá-lo com um ato 

exaltado do que levar uma vida decididamente neutra? Eu sabia que me sentia virtuoso, eu me 

sentia ensanguentado e imponente, arrastando o homem malferido pela rua escura e deserta” 

18(DELILLO, 1987, p.380-81).  

Após o episódio com o cientista, Jack volta para casa sem se preocupar com a situação, 

porém, ao chegar em sua residência sua primeira iniciativa é se direcionar ao quarto das crianças 

e ficar a observá-las. Esse momento ressalta mais uma vez o androide melancólico, vazio, 

buscando uma forma de preenchimento através da criança radiosa. Embora tenha passado o 

perigo da nuvem tóxica, Jack continua convivendo com a dúvida sobre a morte, evitando 

confrontá-la ao mesmo tempo em que conduz seu estilo de vida. 

Através desse contexto observamos a perspectiva de vida ancorada no ambiente 

contemporâneo, onde o grau afetivo torna-se enfraquecido, ao passo que o individualismo é 

fortalecido, além da busca pelo prazer e a valorização da imagem, formando a identidade do 

sujeito, inserido no caos pós-moderno.  

 

 

 

  

 

                                                           
18 Is it better to commit evil and attempt to balance it with an exalted act than to live a resolutely neutral life? I 

know I felt virtuous, I felt blood-stained and stately, dragging the badly wounded man through the dark and empty 

street. (DELILLO, 1986, p. 314 
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4 OS REFLEXOS DA SOCIEDADE DE CONSUMO NO ESTILO DE VIDA DA 

PERSONAGEM JACK GLADNEY  

 

O ato de consumir é uma ação comum e cada vez mais inerente ao estilo de vida 

contemporâneo, comprar nunca foi tão essencial e prazeroso para as pessoas. Isso se deve às 

mudanças advindas do sistema capitalista, substituto do feudalismo, que ganhou ainda mais 

força nos Estados Unidos no cenário pós-guerra, e tem se mantido forte até os dias atuais, 

espalhando-se mundialmente. A dinâmica capitalista necessita que todos os fatores que 

sustentam o seu desenvolvimento estejam sempre em curso, ou seja, cada fator impulsionando 

o outro, pois à proporção que o consumo aumenta é gerado o lucro para os donos do capital, 

movimentando o setor comercial e trabalhista, consequentemente gerando mais consumo. 

Desse modo, o consumo é um dos principais combustíveis para manter o ciclo do 

capitalismo em funcionamento constantemente, pois à medida que o que é produzido vai sendo 

consumido, o mercado se mantem ativo. A pessoa inserida nesse contexto vive em uma 

realidade completamente integrada ao sistema, seja pelo trabalho ou pelos hábitos oriundos 

desse padrão de vida.  

É em meio a esse cenário que surge o período pós-moderno, marcado pelo advento da 

globalização, das altas nos meio comercial e de consumo. Essas transformações refletiram nos 

níveis político, cientifico, artístico e social, consequentemente nos hábitos e comportamento 

das pessoas. As manifestações artísticas literárias se destacam por adotarem um novo modelo 

para as obras, capturando as nuances entre o cenário contemporâneo e como o sujeito pós-

moderno lida com tais transformações. 

Nessa perspectiva, a obra distópica de DeLillo traz a essência do padrão de vida 

condizente com os ares da contemporaneidade, as características que compõem tal contexto são 

evidenciadas pelas ações das personagens ao longo da história, sobretudo pela família Gladney, 

cujos integrantes, de acordo com seus hábitos e formas de pensar, se mostram completamente 

engajados com a cultura do consumo. Jack, patriarca da família e narrador da história, faz com 

que tenhamos uma visão mais clara sobre como funciona esse estilo de vida, e como isso 

repercute em suas decisões. Os integrantes revelam o retrato da família moderna, explorado 

cuidadosamente no decorrer da narrativa por meio de diálogos banais, de conflitos corriqueiros, 

além de personagens secundários que contribuem para o desdobramento do texto, como o 

colega de trabalho de Jack – Murray, e o médico responsável por desenvolver o engenhoso 

comprimido que promete suspender o medo da morte – Willie Mink, codinome Gray.  
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Por vezes acompanhamos cenas com momentos comuns em um ambiente familiar, os 

horários dedicados às refeições abrem espaço para o desencadear de assuntos aleatórios, ou para 

realçar os hábitos de consumo das personagens, devidamente narrados por Jack e explicitados 

pelos diálogos entre os filhos e a esposa. No fragmento a seguir, por exemplo, tem-se uma 

amostra sobre a dinâmica do consumo na rotina da família através do diálogo entre as 

personagens Denise e Steffie, filhas de Jack, sobre os hábitos da madrasta:  

 

— Ela vive comprando esses troços. 

— Mas nunca come — continuou Steffie. 

— Porque ela acha que, se continuar comprando, vai ter que acabar comendo 

só pra se livrar deles. É como se estivesse tentando se enganar. 

— Ela enche metade da cozinha com essas coisas. 

— Mas não chega a comer, porque estraga e aí tem que jogar fora — disse 

Denise. — Aí ela começa tudo de novo. 

— Esses troços estão espalhados pela cozinha toda — comentou Steffie. 

— Se ela não compra, sente-se culpada; se compra e não come, sente-se 

culpada; quando abre a geladeira e vê isso lá dentro, sente-se culpada; quando 

joga fora, sente-se culpada. 

— É como se ela fumasse, só que não fuma. 19 (DELILLO, 1987, p.16)  

 

 

Embora ainda jovens, o autor faz com que as personagens representadas pelos filhos do 

casal demonstrem, em certos casos, maior sensatez em relação aos atos dos adultos, pontuando 

o tom crítico do livro direcionado ao consumo desenfreado, muitas vezes desnecessário, como 

no exemplo acima, quando Steffie e Denise discutem sobre o costume da madrasta de comprar 

coisas mesmo sabendo que não vai utilizá-las posteriormente. Nesse sentido, o comportamento 

de Babette enquadra-se na concepção de que “a maioria dos bens valiosos perde seu brilho e 

sua atração com rapidez, e se houver atraso eles podem se tornar adequados apenas para o 

depósito de lixo, antes mesmo de terem sido desfrutados” (BAUMAN, 2008 p.45). 

Por meio de passagens como essa, DeLillo insere questões voltadas para o consumo, 

mostrando como esse aspecto reflete no convívio familiar e pessoal das personagens, ao mesmo 

tempo em que aborda essa prática em um contexto geral, como ela se manifesta quando assume 

um grau exagerado, como no consumismo. No trecho a seguir, o problema da obesidade é 

ressaltado como consequência dessas ações:  

 

                                                           
19 "She keeps buying that stuff."/ "But she never eats it," Steffie said./ "Because she thinks if she keeps buying it, 

she'll have to eat it just to get rid of it. It's like she's trying to trick herself."/ "It takes up half the kitchen."/ "But 

she throws it away before she eats it because it goes bad," Denise said. "So then she starts the whole thing all over 

again."/ "Wherever you look," Steffie said, "there it is."/ "She feels guilty if she doesn't buy it, she feels guilty if 

she buys it and doesn't eat it, she feels guilty when she sees it in the fridge, she feels guilty when she throws it 

away."/ "It's like she smokes but she doesn't" (DELILLO, 1986, p. 7) 
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Em tempos difíceis, as pessoas se sentem compelidas a comer demais. 

Blacksmith está cheia de crianças e adultos obesos, de calças largas e pernas 

curtas, de andar deselegante. Saem com dificuldade dos carros compactos; 

vestem joggings e correm em família pelos parques; andam pela rua com 

comida na cara; comem nas lojas, nos carros, nos estacionamentos, na fila do 

ônibus, na fila do cinema, à sombra das árvores majestosas. 20 (DELILLO, 

1987, p. 22-23) 

 

 

Assim, é possível, também, apontar o consumo como uma forma de compensar ou 

amenizar uma situação não favorável, em outras palavras, buscar nessa alternativa um meio 

para aliviar algo que inquieta ou ameaça o sujeito. Ao seguir essa linha de raciocínio, em muitos 

casos, o que se tem como resultado não é algo positivo; nesse exemplo tem-se o acumulo de 

peso, pois embora o ato de consumir forneça a ilusão de bem estar a curto prazo, pode haver 

consequências posteriormente. Através das ações cotidianas, de comportamentos banais, além 

de personagens singulares, que ao mesmo tempo traduzem o perfil do sujeito que está inserido 

nesse âmbito socioeconômico, a narrativa vai sendo construída de modo que o leitor possa 

entender como se dá o processo de inserção e imersão na sociedade de consumo. 

 Partindo desse princípio, podemos identificar os desdobramentos desse quadro através 

do comportamento de Jack, com sua vida dividida entre ambiente familiar e profissional, ele 

caminha pela sociedade de consumo na tentativa de amenizar inseguranças comuns a qualquer 

pessoa, além do fato de ser chefe do departamento de Hitlerologia e não possuir o domínio do 

idioma alemão. Muitas vezes a personagem leva o consumo a um patamar extremo, por 

exemplo, quando o considera responsável pela noção de completude existencial:  

 

Tive a sensação de que eu e Babette, no meio daquele volume e variedade de 

compras, da abundância que aquelas sacolas cheias conotavam, peso, tamanho 

e número, os rótulos tão conhecidos, as letras de cores vivas, os tamanhos 

imensos das embalagens, os pacotes com descontos proclamados em tinta 

fosforescente, com a sensação de renovação que sentíamos, de bem-estar, 

segurança e contentamento, induzida por esses produtos sendo levados para 

um lar confortável em nossas almas — tive a sensação de que havíamos 

atingido uma plenitude existencial que desconhecem aqueles que precisam de 

menos, esperam menos, que organizam a vida em torno de solitárias 

caminhadas ao entardecer. 21 (DELILLO, 1987, p. 30)  

                                                           
20 When times are bad, people feel compelled to overeat. Blacksmith is full of obese adults and children, baggy-

pantsed, short-legged, waddling. They struggle to emerge from compact cars; they won sweatsuits and run in 

families across the landscape; they walk down the street with food in their faces; they eat in stores, cars, parking 

lots, on bus lines and movie lines, under the stately trees. (DELILLO, 1986, p. 14) 
21 It seemed to me that Babette and I, in the mass and variety of our purchases, in the sheer plenitude those crowded 

bags suggested, the weight and size and number, the familiar package designs and vivid lettering, the giant sizes, 

the family bargain packs with Day-Glo sale stickers, in the sense of replenishment we felt, the sense of well-being, 

the security and contentment these products brought to some snug home in our souls--it seemed we had achieved 

a fullness of being that is not known to people who need less, expect less, who plan their lives around lonely walks 

in the evening. (DELILLO, 1986, p. 20) 
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Nesse fragmento Jack narra suas sensações em relação ao bem estar proporcionando por 

fazer compras com a esposa em um supermercado, destacando as características do ambiente 

comercial, desde a variedade de opções à embalagens dos produtos. Além disso, nota-se uma 

inversão de valores quando é feita uma comparação entre consumidores assíduos e pessoas que 

optam por práticas que não se limitam a adquirir bens de consumo visando atingir prazer e 

contentamento. A primeira situação (o ato de consumir, comprar) é colocada como a coisa certa 

a ser feita, positiva, enquanto a segunda (solitárias caminhadas ao entardecer) ganha uma 

opinião depreciativa por parte de Jack, sendo exposta como uma ação que não revela benefícios 

Ademais, atentando para a estrutura da passagem, a sensação compulsiva de Jack em querer 

mais e mais é metaforizada pela ausência de pontuação, o período é prolongado mais do que 

deveria, destacando a excitação e o excesso vivenciados naquele momento pelo casal. 

A crítica ao consumo também aparece trazendo o tema da desigualdade social, 

evidenciado em uma passagem na qual Jack participa e se mostra estar acima das pessoas de 

classe inferior a sua: “Essas coisas só acontecem com gente pobre, que vive em áreas mais 

vulneráveis. A sociedade é organizada de tal forma que são as pessoas pobres e sem instrução 

que mais sofrem o impacto dos desastres naturais e dos causados pelo homem22” (DELILLO, 

1987, p. 141). Jack pontua seu mérito por ser professor universitário, condição que, segundo 

ele, não permite que esses desastres perturbem sua vida, pois, como salienta Bauman (2008 p. 

160): 

 

Antes de mais nada, os pobres de hoje (ou seja, as pessoas que são ‘problemas’ 

para as outras) são ‘não-consumidores’, e não ‘desempregados’. São definidos 

em primeiro lugar por serem consumidores falhos, já que o mais crucial dos 

deveres sociais que eles não desempenham é o de ser comprador ativo e 

efetivo dos bens e serviços que o mercado oferece. Nos livros de contabilidade 

de uma sociedade de consumo, o pobres entram na coluna dos débitos, e nem 

por um exagero da imaginação poderiam ser registrados na coluna dos ativos, 

seja, estes presentes ou futuros.  

 

Nessa perspectiva, ser pobre implica não possuir a mesma facilidade que o rico para 

participar da dinâmica do consumo. Jack, ao contrário dos menos favorecidos, tem recursos 

para fazer do consumo a melhor opção para lidar com momentos bons ou ruins em sua vida 

pois, seja qual for seu grau de humor, ele sempre procura conforto consumindo algo, mesmo 

que não precise das coisas que consome ou nem chegue a desfrutá-las:  

                                                           
22 "These things happen to poor people who live in exposed areas. Society is set up in such a way that it's the poor 

and the uneducated who suffer the main impact of natural and man-made disasters. (DELILLO, 1986, p. 114) 
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Comprava por comprar, olhando e pegando, examinando mercadorias que eu 

não tinha intenção de comprar, e depois comprando-as. Fazia vendedores 

folhearem amostras de tecidos, procurando estampados difíceis de encontrar. 

Comecei a ganhar estatura, amor próprio. Inflei-me, descobri novos aspectos 

de mim mesmo, localizei uma pessoa que eu esquecera que existia. Formou-

se uma luminosidade a meu redor. 23 (DELILLO, 1987, p. 105) 

 

Com isso, é possível notar a importância dada ao ato de consumir, para Jack é a 

oportunidade para deixar de lado certas preocupações e ocupar a mente com coisas mais 

prazerosas, ser guiado para um “bem-estar infinito”. A passagem supracitada revela um 

momento de euforia coletiva entre Jack e a família após ele passar por uma situação que o 

desagrada, decidindo esquecer o ocorrido em uma variedade de lojas, onde o grupo acaba não 

se importando com a quantidade de produtos que adquirem tampouco com seus valores, apenas 

se dedicam ao prazer de comprar e com isso afastar qualquer sinal de infelicidade ou 

insatisfação.   

À medida que o livro progride, acompanhamos o estilo de vida das personagens, 

sobretudo do ponto de vista de Jack, já que é responsável por narrar seu comportamento e os 

acontecimentos à sua volta. A narrativa revela um contexto que está integrado ao sistema, às 

margens da sociedade de consumo, em que as personagens não medem esforços para buscar 

satisfação naquilo que consomem: — “Agora ela se chama Mãe Devi. É a administradora do 

ashram. Cuida de investimentos, imóveis, impostos. É o que Janet sempre quis na vida. Paz de 

espírito com fins lucrativos” 24 (DELILLO, 1987, p. 109). É possível observar que a intenção 

de Janet, uma das ex-esposas de Jack, está intencionada a unir o útil ao agradável; com isso, 

entende-se que na obra, até certo ponto, toda ação implica consumo, e toda forma de consumo 

visa um resultado benéfico para o consumidor, como o prazer, a sensação de bem-estar, de 

completude. As escolhas da atual esposa de Jack para conseguir acabar com seu medo da morte 

também cabem nessa questão, visto que, ao se dispor a oferecer o próprio corpo para o 

fabricante do antídoto na esperança de ser curada, Babette tenta comprar sua saúde, seu bem-

estar, há uma troca em que ambas as partes visam obter algum tipo de lucro, nesse caso, uma 

satisfação pessoal.  

                                                           
23 I shopped for its own sake, looking and touching, inspecting merchandise I had no intention of buying, then 

buying it. I sent clerks into their fabric books and pattern books to search for elusive designs. I began to grow in 

value and self-regard. I filled myself out, found new aspects of myself, located a person I'd forgotten existed. 

Brightness settled around me. (DELILLO, 1986, p. 84) 
24 "Her name is Mother Devi now. She operates the ashram's business activities. Investments, real estate, tax 

shelters. It's what Janet has always wanted. Peace of mind in a profit-oriented context." (DELILLO, 1986, p. 87) 
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Mais uma vez abre-se espaço para a relação entre o consumo e o sistema econômico 

vigente, de modo que um está para o outro, já que a dinâmica do consumo contribui para que o 

capital continue girando, ocorrendo quando adquirimos coisas para atender nossas 

necessidades, mesmo que temporariamente, ou para preencher a sensação de vazio. Entretanto, 

o resultado pós consumo não deixa de ser uma ilusão, impulsionada pela seguinte ordem: nos 

sentimos vazios, então consumimos, o produto consumido torna-se insuficiente, logo sentimos 

a necessidade de consumir novamente. Esse ciclo se repete continuamente porque nunca 

estamos satisfeitos com nós mesmos e com o que temos, pois, como argumenta Bauman (2008, 

p. 63-64): 

 

É exatamente a não-satisfação dos desejos e a convicção inquebrável, a toda 

hora renovada e reforçada, de que cada tentativa sucessiva de satisfazê-los 

fracassou no todo ou em parte que constituem os verdadeiros volantes da 

economia voltada para o consumidor. 

 

 Com base nisso, em alguns momentos da leitura podemos identificar um aspecto 

recorrente no universo pós-moderno e que aparece nesse tipo de produção, fazendo referência 

a sociedade de consumo: o empilhamento estético25, que seria a junção de várias coisas, listadas 

sem um significado específico, apenas como forma de elencar coisas ou objetos que aparecem 

em excesso, fato ocasionado pelas práticas de consumo, pelo acumulo de bens: 

 

Havia recipientes para lixo afixados ao painel e ao encosto dos bancos, sacos 

plásticos cheios de papel de chiclete, canhotos de bilhetes, lenços de papel 

sujos de batom, latas de refrigerante amassadas, circulares e recibos 

amassados, cinzas, palitos de pirulitos, batatas fritas, cupons amassados, 

guardanapos de papel amassados, pentes de bolso quebrados. 26 (DELILLO, 

1987, p. 367) 

 

O tom irônico do texto também é explorado nos momentos em que as personagens 

tentam compensar ou se redimir pelos seus atos consumistas, como quando enxergam algumas 

embalagens mais econômicas apenas por não possuírem rótulos ou qualquer tipo de ilustração, 

ou quando Babette, em razão da ameaça da nuvem tóxica, decide aproveitar a oportunidade 

para resgatar alimentos há meses mantidos em conserva com o intuito de reduzir o consumo de 

coisas que engordam: “Acho interessante alguém encarar uma situação potencialmente 

                                                           
25 Expressão utilizada pelo professor Doutor Charles Albuquerque Ponte. 

26 There were trash caddies fixed to the dashboard and seat-backs, dangling plastic bags full of gum wrappers, 

ticket stubs, lipstick-smeared tissues, crumpled soda cans, crumpled circulars and receipts, ashtray debris, popsicle 

sticks and French fries, crumpled coupons and paper napkins, pocket combs with missing teeth. (DELILLO, 1986, 

p. 302) 
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catastrófica pra você, sua família e milhares de outras pessoas como uma oportunidade pra 

reduzir o consumo de comidas que engordam”27 (DELILLO, 1987, p. 165). Outro momento 

traz essa abordagem quando Jack se dedica a vasculhar a casa em busca de coisas inutilizáveis 

para jogá-las fora, esperando que uma sensação de paz e tranquilidade se instaure no ar ao seu 

redor.   

A globalização atinge a indústria ao passo que se impregna nas residências e modifica 

as perspectivas e hábitos das pessoas, culminando em rotinas aceleradas, na interação cada vez 

mais intensa com os meios de comunicação de massa, muitas vezes explorados de forma crítica 

e irônica no texto por influenciarem o consumo e serem utilizados demasiadamente pelas 

personagens, sobretudo pelas crianças. Embora não tão avançados quanto os meios atuais, como 

a popularização da internet e as mídias sociais, o rádio e a televisão eram as grandes influencias 

da época. Para dar ênfase a esse tema, são utilizadas várias vezes ao longo do texto menções 

sobre algo que está sendo transmitido pela TV ou pelo rádio, seja sobre anúncios ou 

acontecimentos pouco significantes, como em “Dizia o rádio: O que torna esse cartão de crédito 

exclusivo é o holograma do arco-íris”28 (DELILLO, 1987, p. 152) e “Disse a TV: “Agora vamos 

botar as anteninhas na borboleta”29 (DELILLO, 1987, p. 120). O impacto que a televisão 

proporciona é trabalhado através de passagens irônicas, que combinam com o criticismo mais 

direto em outras, como nos fragmentos a seguir:  

 

Naquela noite, uma sexta, pedimos comida chinesa, a domicílio, e ficamos 

vendo televisão, nós seis. Essa era uma regra imposta por Babette. Ela 

aparentemente acreditava que, se as crianças assistissem à tevê uma noite por 

semana junto com os pais ou os pais postiços, isto teria o efeito de tornar a 

televisão menos glamourosa, transformá-la num saudável passatempo 

familiar. Assim, gradualmente, seria reduzido o poder narcotizante, funesto, 

mórbido e burrificante da telinha.30 (DELILLO, 1987 p.25) 

– As pessoas já eram burras assim antes da televisão?31 (DELILLO, 1987, p. 

303) 

 

                                                           
27 "I think it's interesting that you regard a possible disaster for yourself, your family and thousands of other people 

as an opportunity to cut down on fatty foods." (DELILLO, 1986, p. 132) 
28 The radio said: "It's the rainbow hologram that gives this credit card a marketing intrigue." (DELILLO, 1986, p. 

122) 
29 The TV said: "Now we will put the little feelers on the butterfly." (DELILLO, 1986, p. 96) 
30 That night, a Friday, we ordered Chinese food and watched television together, the six of us. Babette had made 

it a rule. She seemed to think that if kids watched television one night a week with parents or stepparents, the effect 

would be to de-glamorize the medium in their eyes, make it wholesome domestic sport. Its narcotic undertow and 

eerie diseased brain-sucking power would be gradually reduced. (DELILLO, 1986, p. 16) 
31 "Were people this dumb before television?" (DELILLO, 1986, p. 249) 
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 Percebemos a ênfase dada ao poder que essas mídias provocam na percepção do sujeito, 

em como a resposta articulada por ele repercute em seu modo de ver e pensar o mundo, pois o 

consumo excessivo e inconsciente de informações propagadas por esse meio coloca-o em um 

ambiente cada vez mais afastado da realidade, onde o que é dito é vendido como algo positivo 

e verdadeiro. Ao longo da narrativa acompanhamos Jack e a família sempre discutindo sobre 

coisas que leem em revistas ou ouvem no rádio e na TV, na maioria das vezes sendo atraídos 

pelas informações que recebem. A exemplo disso, tem-se o momento em que Babette, ansiosa 

para encontrar algo que a livre do seu medo da morte e após ter “lido revistas, periódicos e 

assistido tevê a cabo”, encontra um anuncio em um tabloide sobre voluntários para uma 

experiência secreta. A partir daí, a personagem se prende a essa esperança e inicia a experiência 

com o Dylar sem ponderar sobre as consequências, presa à crença absurda de que comprimidos 

podem anular seu medo de morrer. 

Outro ponto que está relacionado às ações de Jack e seu comportamento frente ao 

consumo é o seu emprego, que o afeta, modifica-o, leva-o para a sociedade de consumo. Para 

estar de acordo com o perfil do professor responsável pela criação do departamento de 

Hitlerologia, com estudos voltados para vida de Hitler, a personagem se dispõe a criar uma 

imagem que seja condizente com o cargo, a começar pelo uniforme, composto por óculos 

escuros e uma toga que o faz se sentir “maior, mais forte, mais protegido.” Além disso, ele tem 

que atentar para sua aparência física a fim de ser levado mais a sério:  

 
O reitor me disse que eu não tinha uma presença forte. Recomendou com 

ênfase que eu ganhasse uns quilos. Queria que eu me “expandisse” em direção 

a Hitler. [...]Eu já tinha algumas qualidades naturais — estatura substancial, 

mãos e pés grandes —, porém precisava de mais volume, segundo ele; 

precisava de um ar de excesso doentio, de inchamento e exagero, uma 

voluminosidade desmensurada.32 (DELILLO, 1987, p. 26) 

 

A imagem pela qual Jack se espelha está centrada no que Hitler representou, em sua 

condição de liderança e poder, assim, além das vestes, a personagem também constrói uma 

nova personalidade para a vida acadêmica, uma vez que, enquanto professor, ele pode ser 

entendido como uma representação de algo que não existe, mas que tem por base algo fundado 

na realidade através da noção sobre quem foi o Hitler. Desse modo, ironicamente, à medida que 

o cargo lhe concede a sensação de poder, estar fora dele lhe compete fraqueza. Evidenciamos 

                                                           
32 The chancellor warned against what he called my tendency to make a feeble presentation of self. He strongly 

suggested I gain weight. He wanted me to "grow out" into Hitler. He himself was tall, paunchy, ruddy, jowly, 

bigfooted and dull. A formidable combination. I had the advantages of substantial height, big hands, big feet, but 

badly needed bulk, or so he believed-- an air of unhealthy excess, of padding and exaggeration, hulking massive-

ness. (DELILLO, 1986, p. 16-17) 
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essa questão em um momento de interação entre Jack e um colega de trabalho fora da 

universidade, durante compras em um mercado:  

 

— Você é outra pessoa, totalmente diferente. 

— Diferente como, Eric? 

— Jura que não vai se ofender? — perguntou, e seu sorriso tornou-se 

lascivo, cheio de significados secretos.  

— Claro que não, ora. Por quê? 

— Prometa que não vai ficar ofendido. 

— Não vou ficar ofendido. 

— Você parece tão inofensivo, Jack. Um sujeito grandalhão, inofensivo, 

envelhecido, indistinto. (DELILLO, 1987, p. 104)33 

 

O fragmento apresenta as personagens discutindo sobre a aparência de Jack sem o 

uniforme de professor, em um ambiente informal, onde ele se veste de forma casual e não tem 

que lidar com os alunos e colegas de trabalho, de acordo com sua posição. Após essa declaração 

Jack se sente impelido a consumir: “O encontro com Eric me deu vontade de fazer compras”34 

(DELILLO, 1987, p. 104). Com isso, observamos como a forma que ele é visto pelas outras 

pessoas afeta sua confiança e, mais uma vez, como o ato de consumir contribui para tentar 

reverter essa sensação.   

Após a ameaça trazida pelo acidente químico ser amenizada, o comportamento das 

personagens permanece o mesmo, os modos consumistas e a valorização do ambiente de 

consumo continuam: “Tudo estava bem, continuaria bem, ficaria até melhor, desde que o 

supermercado permanecesse incólume35 (DELILLO, 1987, p. 211). Além disso, mesmo com 

os acontecimentos ocasionados pelo medo de Jack em relação à morte, circunstância que o 

motiva a ir em busca de um antídoto para acabar com essa sensação e atentar contra vida do 

cientista que o criou, não percebemos qualquer mudança na personagem, pois o contexto 

socioeconômico ao qual faz parte é favorável a ele. Ao contrário do que pregavam os 

modernistas, que o sujeito precisa passar por um crescimento, uma evolução positiva enquanto 

ser humano, nas obras pós-modernas o sujeito permanece o mesmo. Ruído Branco apresenta 

essa condição através de Jack, o sujeito pós-moderno individualista, carente de grandes 

                                                           
33 "You're a different person altogether."/ "Different in what way, Eric?"/ "You won't take offense?" he said, the 

grin turning lascivious, rich with secret meaning./ "Of course not. Why would I?"/ "Promise you won't take 

offense."/ "I won't take offense."/ "You look so harmless, Jack. A big, harmless, aging, indistinct sort of guy." 

(DELILLO, 1986, p. 83) 
34 The encounter put me in the mood to shop. (DELILLO, 1986, p. 83) 
35 Everything was fine, would continue to be fine, would eventually get even better as long as the supermarket did 

not slip. (DELILLO, 1986, p. 170) 
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ambições, consumista, preso por suas dúvidas e receios, servindo como mais uma peça na 

máquina do capitalismo.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Estudar literatura implica compreender os contextos sob os quais ela é criada, como os 

acontecimentos de determinada época estimulam a escrita do autor, como os estilos se renovam 

ou influenciam o surgimento de outros, de acordo com as mudanças do nosso meio. Com esse 

trabalho vimos que o pós-modernismo se destaca por abordar essas transformações, porém, 

aparecendo com uma nova proposta quanto a sua forma de produzir e enxergar a arte, captando 

a nova dinâmica social, imprimindo em suas páginas o modo como esse novo cenário emerge 

no estilo de vida das pessoas.  

Nesse sentido, compreendemos que o romance Ruído Branco representa essa temática 

ao explorar a rotina da personagem Jack Gladney, em sua vida profissional e familiar, sendo a 

primeira caracterizada pelo complexo de inferioridade de Jack, baseando-se na imagem de outra 

pessoa – Hitler, para construir a sua, enquanto a segunda é marcada pela superficialidade afetiva 

e o comportamento individual da personagem. Vimos como o mundo globalizado, os meios de 

comunicação de massa, além dos hábitos de consumo atrelados ao sistema capitalista, ditam o 

modo como esse sujeito caminha na sociedade pós-moderna. Através do estudo do material 

teórico, da construção do texto, bem como a análise comportamental da personagem, pudemos 

observar que esses aspectos conduzem sua tomada de decisões, muitas vezes não favorecendo 

sua interação com o meio, além de fortalecer momentos conflitantes consigo mesmo, como o 

receio ao perigo e a insegurança.  

   A abordagem do estilo de vida contemporâneo, somado às estratégias de escrita do 

autor, formam a combinação para descrever a imagem do sujeito pós-moderno, que se vê 

rodeado pelo bombardeio de informações, sendo atraído pela tecnologia, fascinado pelo poder 

da imagem. Percebemos, ainda, que o sujeito contemporâneo tende a se colocar sempre em 

primeiro lugar, valorizando sua individualidade, buscando prazer e satisfação pessoal, 

sobretudo nas coisas materiais. Porém, essa busca incessante está longe de ser encerrada, pois 

o ciclo da vida moderna é alimentado pelas ações do próprio sujeito, que, embora carente de 

ambições e de um projeto de futuro, continua a ser regido sob os moldes do sistema.  

Diante disso, destacamos a relevância do nosso trabalho como possível contribuinte para 

os estudos literários, especialmente na vertente pós-moderna. Porém, tendo em vista o vasto 

número de aspectos que caracterizam o movimento em relação aos que aqui foram abordados, 

compreendemos que os pressupostos defendidos em nosso trabalho abrem espaço para novos 

questionamentos, considerando a forma inacabada desse tipo de manifestação artística e as 

várias possibilidades para serem exploradas, tendo em vista o jogo do texto, formulado de 
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acordo com as pretensões do autor, envolvendo outros elementos como a linguagem, 

intertextualidade, narrador, organização estrutural, entre outros.   
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