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Resumo 

 

Esta dissertação busca analisar o elemento do espaço como representação no texto 

literário de Sérgio Sant’Anna (1941-2020), mais especificamente nos contos “O voo 

da madrugada” e “O embrulho da carne”, textos integrantes da obra O voo da 

madrugada (2003). Tomando como base os preceitos teóricos de críticos do espaço, 

o foco da pesquisa recaiu sobre como o espaço urbano está ligado aos personagens 

e seus comportamentos diante da realidade citadina e como é percebido tanto no 

cenário em si quanto por um local de trânsito ou pertencimento das personagens, 

destacando-se, desse modo, como um importante elemento de contextualização no 

desenvolvimento do enredo, enfatizando aspectos relacionados à violência no conto  

“O embrulho da carne” e ao lugar e não lugar na narrativa “O voo da madrugada”. 

Para isso, a fim de contextualizar a pesquisa, desenvolve-se uma discussão a partir 

de teorias do espaço elaboradas por Santos (1995; 1997; 2000; 2001, 2005), por 

Borges Filho (2007), por Regina Dalcastagnè (2002; 2003; 2012; 2015) e por outros 

estudiosos, bem como da teoria do não lugar de Augé (1994; 2006). Em suma, nas 

narrativas de Sérgio Sant’Anna aqui analisadas, o espaço desempenha um papel 

privilegiado no decorrer da trama, surgindo como elemento basilar para o enredo, 

tendo em vista seu caráter múltiplo: lugar de ação, de trânsito, bem como espaço 

geográfico onde as relações entre as personagens da narrativa ocorrem de forma 

conflituosa em suas representações tanto nos contextos sociais quanto nos de 

envolvimento mais intimistas no enredo. 

Palavras-chave: Espaço. Cidade. Sérgio Sant’Anna. Violência.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ABSTRACT 
 

This dissertation seeks to analyze the element of space as representation in the literary 

texts of Sérgio Sant'Anna (1941-2020), most specifically in the tales "O voo da 

madrugada" and "O embrulho da carne", such texts integrate the author´s work: O voo 

da madrugada (2003). Based on the theoretical precepts of critics of the space, the 

focus of the research concentrated on how the urban space is related to the characters 

and their behavior in the reality of the city and how it is perceived by both as a scenario 

itself and as a place of passage or belonging of the characters, highlighted by, 

however, as an important element of contextualization in the development of the plot, 

emphasizing aspects regarding violence in the tale "O embrulho da carne", and 

concerning the place and non-place in the narrative from "O voo da madrugada". To 

do so, in order to contextualize the research, a discussion is developed based on the 

theories of space by Santos (1995; 1997; 2000; 2001, 2005), by Borges Filho (2007), 

by Regina Dalcastagnè (2002; 2003; 2012; 2015) and by other authors, as well as by 

Augé's (1994; 2006) theory of non-place. All in all, in the narratives of Sérgio Sant'Anna 

analyzed on this work, the space plays a key role in the course of the plot, showing 

itself as a basic element for the plot, which has multiple characteristics: place of action, 

of passage, as well as geographic space where the relationships among the characters 

of the narrative occur in a conflicting way in their representations both social and more 

intimate in the plot. 

 

Keywords: Space. City. Sergio Sant'Anna. Violence. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O estudo aqui presente tem como foco principal a análise crítica e teórica 

acerca de duas narrativas de ficção curta do escritor Sérgio Sant’Anna (1941-2020), 

um dos muitos escritores brasileiros de destaque no cenário da literatura 

contemporânea nacional nas décadas mais recentes. O trabalho faz parte do PPCL-

UERN (Programa de Pós-Graduação em Ciências da Linguagem), na linha de 

pesquisa “Linguagens e práticas sociais”. Propusemos uma análise sobre os contos 

“O voo da madrugada” e “O embrulho da carne”, narrativas integrantes do livro O voo 

da madrugada (2003), ambas de autoria do carioca Sérgio Sant’Anna. 

A perspectiva de análise indicada passa por um dos elementos bem presentes 

nas narrativas do escritor, mas que ainda possui poucos estudos acadêmicos sobre 

tal característica. Trata-se de abordar as representações do espaço abarcadas nas 

narrativas curtas de Sant’Anna e, no caso, o destaque acaba se concentrando no 

espaço urbano abordado nos contos, relacionando-os com teorias diversas que 

venham a discutir e dialogar com tais representações do espaço na literatura 

produzida pelo autor de obras que constituem um diverso legado, seguindo desde O 

sobrevivente (1969), sua estreia literária, até Anjo noturno (2017), sua derradeira 

publicação em vida.  

Diante do aqui pretendido, para se abordar uma análise focada na categoria de 

espaço são tomados aqui teóricos de áreas diversas, além da presença da fortuna 

crítica literária e cultural. Como a pesquisa ora proposta tem por objetivo analisar como 

o espaço é representado na narrativa curta de Sérgio Sant'Anna, serão utilizados os 

conceitos de espaço a partir das teorias de Santos (1995, 1997; 2000; 2001, 2005) e 

Borges Filho (2007), além de enfatizar as teorias de lugar e do não lugar na 

perspectiva de Marc Augé (1994, 2006), bem como estudos relacionados à violência, 

a exemplo de Ginzsburg (2013). Também serão utilizadas as teorias sobre a cidade 

de autores como Kevin Lynch (2017), Borges Filho (2007) e Tania Pellegrini (2002, 

2005, 2008), tudo no intuito de correlacionar o espaço sob a insígnia urbana e sua 

influência sobre as narrativas estudadas.  

Sendo assim, tem-se como problemas geradores desta dissertação questões 

que podem vir a elucidar o processo de criação de Sant’Anna diante do vasto quadro 

da literatura brasileira contemporânea, cuja produção passa por tensões evidentes, 
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como assim afirma Schollhammer (2011, p. 12): “[...] o presente contemporâneo é a 

quebra da coluna vertebral da história e já não pode oferecer nem repouso, nem 

conciliação”. Nas narrativas escolhidas como corpus desta pesquisa aparecem 

indagações essenciais acerca da narrativa curta do autor carioca, entre elas uma de 

visão mais ampla: como o espaço urbano e seus personagens são concebidos 

ficcionalmente nos contos “O voo da madrugada” e “O embrulho da carne”, ambos 

presentes na obra O voo da madrugada (2003), de Sérgio Sant'Anna? Quais seriam 

as visões ficcionais expostas por Sant’Anna para caracterizar sua representação 

sobre o espaço em constante contato e influência sobre personagens e narradores 

dos contos, aqui tomados como exemplos desta literatura contemporânea, por sua 

vez focando os grandes centros urbanos brasileiros e a realidade nacional presente 

neles?  

Para deixar a abordagem mais clara, como um dos nomes utilizados no 

arcabouço teórico, Santos (1995) discute que, dentro das teorias da literatura, existem 

diferentes acepções acerca do espaço, até mesmo se mostrando conflitantes entre 

elas. Ou seja, até nas teorias no âmbito da crítica literária as concepções de espaço 

não são, em sua gênese, harmônicas ou homogêneas, como pode ser observado, por 

exemplo, por Santos (1995, 1997; 2000; 2001, 2005), Borges Filho (2007) e 

Dalcastagnè (2002; 2003; 2012; 2015), gerando assim múltiplas e novas perspectivas 

possíveis acerca da narrativa curta do autor escolhido como corpus de análise.   

Como já explanado, na pesquisa aqui assinalada, será analisado o espaço 

como representação no texto literário de Sant’Anna, mais especificamente, no espaço 

trazido pelo autor. Inevitavelmente, isto acaba se ligando aos personagens e seus 

comportamentos diante da realidade urbana, sendo este espaço percebido também 

tanto quanto o cenário em si quanto um local de trânsito ou pertencimento das 

personagens, bem como importante elemento de contextualização na ação, como 

salienta teóricos como Brandão (2001).   

Corroborando com esse entendimento, Dalcastagnè (2012) afirma que hoje o 

espaço principal das personagens na narrativa contemporânea brasileira é a cidade, 

emergindo como um local fragmentado, segregador ou mesmo trazendo com maior 

ênfase o dia a dia do ser humano na atualidade. Surgindo como espaço localizador 

das ações das personagens, influenciando e sendo influenciado por estes, o espaço 

acaba sendo um elemento que agrega a personagem ficcional e que também 



15 
 

igualmente “[...] contém dados de realidade que, numa instância posterior, podem 

alcançar uma dimensão simbólica” (DIMAS, 1985, p. 20).   

Em outras palavras, o espaço é indicado pelos elementos literários a estrutura 

narrativa, sendo um dos principais elementos constitutivos da narrativa de Sant’Anna 

(que busca aparentar na cidade uma variada teia de relacionamentos humanos) e 

sendo utilizado como elemento fundamental para expressar a vivência do sujeito nas 

grandes cidades. A ideia de espaço é, de tal modo, estabelecida por meio de relações 

entre objeto, local e observador, este focando narrador e personagens. É através 

dessa noção que o narrador presente nas narrativas do autor aponta que o elemento 

espaço possui e desempenha funções específicas dentro da trama, com significativa 

parte delas também relacionadas fortemente às personagens nas narrativas de 

Sant’Anna aqui analisadas.  

No tocante à produção literária de Sant’Anna – objeto de nosso estudo –, para 

estudiosos como Arneiro (2011, p. 40), Sant’Anna “cria narrativas com um poder 

conceitual pouco trabalhado no espaço literário em nossa literatura contemporânea. 

[...] [e] não abandona o enfoque do seu tempo e espaço”. Prosadores contemporâneos 

como Sant’Anna comumente abordam em suas narrativas diversas situações ligadas 

ao homem urbano (isolamento, diferenças sociais e violência figuram entre elas), 

trazendo reflexões e descobertas relacionadas à condição humana e aos valores 

atemporais, como o amor e a morte.  

Com relação à metodologia, o estudo proposto trata-se de um trabalho 

eminentemente de pesquisa, análise e interpretação de material bibliográfico, ou seja, 

de estudo de fontes com apoio de textos teóricos e obras de referência, sendo assim 

ainda, caracterizado como uma pesquisa qualitativa-interpretativa de cunho 

bibliográfico. Seguindo esse limiar, Fonseca (2002, p. 32), afirma que a pesquisa 

bibliográfica trata “[...] do levantamento de referências teóricas já analisadas, e 

publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos científicos, páginas 

de web sites”. Nesse sentido, partiremos de conhecimentos já desenvolvidos sobre a 

temática proposta presente em livros, artigos científicos, monografias, teses de 

doutorado e dissertações de mestrado, além de outras obras que julgarmos 

pertinentes ao universo pesquisado, para que este apanhado da fortuna crítica se una 

ao nosso estudo sobre a representação do espaço nas narrativas de Sérgio Sant’Anna 

aqui selecionadas.  
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De tal forma, serão analisadas as duas narrativas já mencionadas do autor 

carioca e estes são contos que possibilitam o desenvolvimento de estudos acerca dos 

elementos da narrativa, prioritariamente sobre questões físicas ou concretas 

envolvendo o espaço, bem como trazem temáticas como violência e sexualidade, isto 

é, já envolvendo o lado humano além dos artifícios literários tratando do espaço. 

Na estrutura da dissertação aqui proposta, no capítulo após esta introdução, 

apresentamos as teorias utilizadas na referida pesquisa e que envolvem várias fontes 

teóricas, a exemplo de Luis Alberto Brandão (1995, 2001, 2005, 2007) e Augé (1994), 

fazendo apontamentos sobre o espaço e da cidade na literatura brasileira, enfatizando 

o espaço literário composto por lugares e pelos narradores urbanos.  

No capítulo seguinte, traçamos considerações acerca da narrativa curta – mais 

precisamente do conto e sua trajetória –, buscando abordar algumas possíveis 

definições sobre o gênero e seus aspectos modernos, bem como traçar aspectos 

relevantes no que tange à narrativa de Sérgio Sant’Anna e sobre o conto. Para isso, 

foram utilizados conceitos básicos de autores como Antonio Hohlfeldt (1988), Luzia 

de Maria (2004), Nádia Batella Gotlib (2006), entre outros. Neste capítulo também 

trataremos dos espaços citadinos que marcam a escrita do autor Sérgio Sant’Anna a 

ponto de marcar sua criação ficcional de modo contundente. Dito isto, para traçar tal 

percurso, utilizamos das teorias de Luiz Felipe Ferreira (2000), Ozíris Borges Filho 

(2008, 2009), Regina Dalcastagnè (2004, 2006, 2012, 2015), entre outros.  

No terceiro capítulo apresentamos uma análise do conto intitulado “O voo da 

madrugada”, tendo por base as teorias apresentadas no capítulo anterior, 

considerando elemento preponderante o espaço citadino e a teoria do não lugar, 

focando os teóricos já apontados. O referido conto possui características cíclicas 

referentes à prosa de Sant’Anna, como o predomínio de espaços urbanos que surgem 

como pano de fundo das ações da trama e, por sua vez, constroem o cenário de 

reflexão e crítica da realidade do homem nas grandes cidades brasileiras. 

No quarto capítulo, analisaremos o conto “O embrulho da carne”, com o objetivo 

de expor as relações estabelecidas entre as personagens e os espaços urbanos em 

que estão inseridas. Neste capítulo, ainda abordamos a questão da violência como 

forma de representação na literatura de ficção curta, relacionando a narrativa com um 

tema muito presente na sociedade brasileira.  

Espera-se que esta análise sobre o autor e narrativas em questão venha a 

contribuir com outras perspectivas acerca da obra deste escritor já consolidado pela 
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crítica literária brasileira, mas cujos estudos sobre questões acerca do espaço em sua 

narrativa de ficção curta ainda são pouco explorados em meio à fortuna crítica 

presente aqui.  

Busca-se ainda colaborar com possíveis discussões sobre temas 

contemporâneos como a vida do homem nas cidades brasileiras, carregada de 

conflitos e problemas, fato erguido com a narrativa curta de Sérgio Sant’Anna e que 

merecem destaque por possibilitar o surgimento de temáticas como a morte, o medo, 

a violência e outros aspectos que serão levantados no decorrer desta dissertação. O 

foco literário se agrupa a elementos mais amplos diante da vasta possibilidade de 

interpretação sobre a realidade erguida a partir da ficção, cujo foco da cidade como 

representação se torna aqui o ponto de partida da investigação.  
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2 REPRESENTAÇÕES DO ESPAÇO NA LITERATURA BRASILEIRA  

 

O conceito do termo “espaço” tem sido utilizado em diversas áreas do saber e 

sua acepção universal se configura ainda como uma tarefa múltipla, tendo em vista 

suas diferentes situações de uso por teóricos de épocas distintas. Sendo assim, os 

estudos acerca desse elemento têm sido recorrentes nos mais diversos campos e 

também no campo literário, tanto da ficção quanto da crítica literária. O espaço pode 

ser visto como um dos principais elementos usados na constituição e análise da 

narrativa como um todo, embora suas concepções não sejam, em sua gênese, 

harmônicas e homogêneas, dando margem às diversas possibilidades de 

interpretação. 

Partindo desse entendimento, torna-se importante refletir acerca da noção de 

espaço ficcional e, para tanto, é necessário utilizar outras categorias que permitem 

facilitar o reconhecimento e a apreensão desse elemento nas narrativas. Entre tais 

categorias, podem se incluir as seguintes: a sociedade, por exemplo, que está 

relacionada à ênfase de elementos sociais integrantes de espaços definidos; a 

mimese, relacionada à crença na representação do real, ao recriar, através da ficção, 

uma realidade na narrativa; a topografia, termo geográfico e relacionado aos tipos de 

espaços e às representações espaciais da cidade nas narrativas.  

Desse modo, na ficção literária, o espaço não seria considerado unicamente 

como o local onde as ações ocorrem, mas sim a partir de um sentido mais amplo, ou 

seja, delimitá-lo segundo a noção de que esse elemento seria responsável por 

determinar a ação. Desta feita, ao atribuirmos ao ser um certo estar estamos 

produzindo um espaço (OLIVEIRA; SANTOS, 2001). 

No entendimento de Oliveira e Santos (2001, p. 67), “poderíamos dizer, em uma 

definição bastante genérica, que o espaço é esse conjunto de indicações - concretas 

ou abstratas - que constitui um sistema variável de relações. Assim sendo, o espaço 

é elemento indispensável para que se estabeleçam relações entre os sujeitos, tendo 

em vista que é a partir dele que as personagens são constituídas. Para Leonor Arfuch 

(2019, p. 13), o espaço urbano é visto de tal modo: 

Como um território por excelência da multiplicidade, hibridação, 
simultaneidade e superposição das diferenças, de interações de todos 
os tipos, da convivência de anacronismos e das vanguardas, de 
futuros passados, de avanços e retrocessos, de rupturas, 
ressurgimentos e decadência de um bairro perturbador.  
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Isto é, através do espaço seria possível situar os seres - o que, no âmbito da 

Literatura, lida diretamente com personagens e narradores, por exemplo – e 

depreender relações entre eles. Portanto, na narrativa, o espaço surge como elemento 

preponderante para que possamos localizar os sujeitos e suas relações em 

determinado lugar/não lugar1. Nas narrativas do início do século XIX e início do século 

XX,  

O espaço era pensado mais como geografia território demarcado, do 
que desdobramento de vivências. Nessa perspectiva, ou se observava 
o espaço narrativo em quanto lugar de representações míticas - 
espécie de cenário difuso e desfocado, sintonizado em um eterno 
presente-, ou, no extremo oposto, pretendia-se focalizar o espaço 
enquanto região delimitada, com suas características singulares 
(OLIVEIRA; SANTOS, 2001, p. 79).  

Ainda preso ao século XIX e XX, o espaço seria visto como uma espécie de 

cenário reduzido, o que acabaria levando a uma visão determinista do espaço. O 

espaço como pensado hoje não pode ser reduzido apenas a uma perspectiva de 

espaço social ou de espaço psicológico, tendo em vista que ambas podem ocorrer 

juntas e serem indissociáveis.  

Acerca dos avanços nos estudos sobre o espaço, Ozíris Borges Filho (2007), 

pesquisador brasileiro que tem aprofundado seus estudos na área da literatura sobre 

espacialidade, observa, em estudos recentes, que o interesse por questões espaciais 

na literatura teria aumentado e estaria relacionado a um determinado contexto: 

Uma desvalorização do tempo dentro das narrativas contemporâneas. 
Essa desvalorização ocorre pela desvalorização da personagem e do 
enredo. [...] as narrativas até o século XIX priorizavam os feitos do 
herói, suas andanças, sua história, isto é, o desenrolar do tempo. 
Entretanto, frente a um mundo cada vez mais capitalista, [...] o herói 
passou a ser visto como mais um num mundo que não lhe dá a menor 

 
1 “Se um lugar pode se definir como identitário, relacional e histórico, um espaço que não pode se definir 
nem como identitário, nem como relacional, nem como histórico definirá um não-lugar (AUGÉ, 1994, 
p.73)”. Portanto, o lugar é oposto do não lugar. Os não lugares são tanto as instalações necessárias à 
circulação acelerada das pessoas e bens (vias expressas, trevos rodoviários, aeroportos) quanto os 
próprios meios de transporte ou os grandes centros comerciais, ou ainda os campos de trânsito 
prolongado onde são alojados ou refugiados do planeta (AUGÉ, 1994, p.36). Cabe também esclarecer 
que entre os estudos do lugar e não lugar há os que se referem ao entre-lugar. Na perspectiva de Homi 
Bhabha (1998) e Silvano Santiago (2000), o entre-lugar é um espaço caracterizado por tensões e por 
trocas. É um lugar de trânsito onde não se estabelecem raízes, contudo, é significativo estando 
relacionado à busca da identidade espacial. É um espaço aparentemente vazio e de clandestinidade e 
transgressão. Os sujeitos estão em movimento buscando razões para permanecer.  
Salientamos e reconhecemos a existência de estudos acerca dessa teoria. Contudo, optamos por 
levantar questões pertinentes ao lugar e ao não lugar, por julgarmos relevante e necessários aos 
objetivos desta pesquisa.  
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oportunidade de ser agente de algo realmente significante (BORGES 
FILHO, 2007, p. 12-13). 

Pelo exposto, verifica-se que a valorização do elemento espaço na narrativa 

estaria ligada à sobreposição do tempo sobre os espaços, das personagens e do 

próprio enredo da narrativa, em que a personagem literária não ocuparia um papel 

significativo num “mundo comum”, o que a impediria de executar suas ações. Nesse 

sentido, se abriria uma margem para que as narrativas tratassem de temáticas 

relacionadas aos aspectos psicológicos humanos e o espaço dessa personagem nas 

narrativas passaria também a ser visibilizado com maior afinco. Portanto, como 

salienta Borges Filho (2007, p. 86), “devemos admitir que o interesse pela questão do 

espaço na literatura vem crescendo de maneira bastante acentuada nos últimos trinta 

anos”, principalmente do espaço urbano. 

As narrativas literárias estruturam-se de forma a englobar os elementos que as 

constituem, em sua perspectiva tradicional, como narrador, personagens, tempo, 

espaço e enredo (GANCHO, 2012). Juntos, tais componentes exercem uma função 

significante para o desenvolvimento da trama. Dentre tais elementos, o espaço surge 

como localizador das ações das personagens influenciando e sendo influenciado por 

esses. Nesse sentido, o espaço trata do “lugar onde se passa a ação numa narrativa” 

(GANCHO, 2012, p. 17), sendo que, “hoje mais do que nunca, é constitutivo da 

personagem da narração” (DALCASTAGNÈ, 2012, p. 109). Dito isto, o espaço é 

influenciador da personagem e suas ações estão conectadas ao espaço citadino 

ganhando vez na narrativa. Acerca deste espaço ficcional, Antonio Dimas (1985, p. 

05) afirma o seguinte: 

É bem verdade que, reconheçamos logo, em certas narrações esse 
componente pode estar severamente diluído e, por esse motivo, sua 
importância torna-se secundária. Em outras, ao contrário, ele poderá 
ser prioritário e fundamental no desenvolvimento da ação, quando não 
determinante. 

Desse modo, alcança visibilidade tão significante quanto outros elementos 

constitutivos da trama narrativa. As categorias da narrativa se encontram relacionadas 

habitualmente e tanto o espaço quanto o tempo possuem o papel de unir esses 

elementos de tal modo que a trama possa fluir de forma harmônica. Seguindo tal ponto 

de vista, nas narrativas literárias torna-se indispensável a observação do elemento 

espaço para sua constituição. Corroborando com tal perspectiva, Oliveira e Santos 

(2001, p. 67-68) entendem que: 
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Se criamos uma personagem ficcional, vamos posicioná-la 
relativamente a outros elementos de nosso texto. Podemos situá-la 
fisicamente (criamos um espaço geográfico), temporalmente 
(definimos um espaço histórico), em relação a outras personagens 
(determinamos um espaço social), em relação às suas próprias 
características existenciais (concebemos um espaço psicológico), em 
relação a formas como essa personagem é expressa e se expressa 
(geramos um espaço de linguagem), e assim por diante. 

 
Seguindo tal situação, diversos elementos literários (personagens, enredo e 

tempo) cumprem o papel de dialogar entre si e com o espaço. Assim, nos textos 

ficcionais a ideia de espaço estaria relacionada às noções históricas, sociais e outras 

que venham a envolver a compreensão da narrativa.  

O estudo do espaço na literatura pode ser conhecido como Topoanálise, 

conceito usado por Bachelard em A poética do espaço (1989) e corroborado por 

Borges Filho (2007, p.33), que o enxerga “como um conceito amplo que abarcaria 

tudo o que está inscrito em uma obra literária como tamanho, forma, objetos e suas 

relações”. Nesse sentido, o espaço deve ser considerado com seus objetos e as 

relações que estabelecem entre si e que seja visto como um meio de se possibilitar 

ao sujeito ficcional a realização de suas ações e vivências. Assim, defende que, nas 

narrativas, esse elemento possui papeis definidos e desempenha algumas funções 

dentro da trama, a maioria delas relacionadas às personagens. Para Borges Filho 

(2007, p. 33-35), 

A criação do espaço dentro do texto literário serve a variados 
propósitos e seria tarefa ingrata e fracassada separar e classificar 
todos eles. Entretanto, entre essas funções do espaço, poderíamos 
destacar algumas. [...] 1. Caracterizar as personagens, situando-as no 
contexto sócio-econômico e psicológico em que vivem. [...] 2. 
Influenciar as personagens e também sofrer suas ações. [...] 3. 
Propiciar a ação. [...] 4. Situar a personagem geograficamente. [...] 5. 
Representar os sentimentos vividos pelas personagens. 6. 
Estabelecer contraste com as personagens. [...] Antecipar a narrativa.  

O primeiro papel do espaço seria o de caracterizar as personagens, situando-

as no contexto socioeconômico e psicológico em que vivem, por meio desse espaço 

é que a personagem é caracterizada, sendo possível prever suas atitudes, ações, seu 

psicológico; influenciar as personagens e também sofrer suas ações, ou seja, o 

espaço pode influenciar as personagens a praticarem determinadas ações. O espaço, 

segundo Borges Filho (2007), pode ainda propiciar a ação, ou seja, a personagem não 

é influenciada diretamente pelo espaço, mas é levada a praticar ações que são 

favoráveis em decorrência do espaço em que se encontra; uma outra função do 
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espaço seria a de situar as personagens geograficamente, nesse sentido, o espaço 

surge apenas para “informar” a elas sobre onde se encontram, onde as ações 

acontecem.  

Podendo ainda representar os sentimentos vividos pelas personagens, o 

espaço surge como um indicador de sentimentos das personagens - locais que 

denotam felicidade ou tristeza, por exemplo. Ainda com relação às funções do espaço, 

o autor afirma que uma delas é estabelecer contraste com as personagens, isto é, 

nessa situação, o espaço não sugere sentimentos das personagens. Por fim, 

antecipar a narrativa também é, de acordo com o referido autor, uma das funções do 

espaço na narrativa. Aqui é possível prever através de índices presentes neste local 

quais seriam as próximas ações das personagens. Dessa forma, o espaço ocupa lugar 

preponderante nas narrativas tendo em vista sua gama de funções que tornam o texto 

mais dinâmico, auxiliando o leitor na compreensão do mesmo. 

Ao se tratar da temática do espaço na teoria da literatura brasileira é de 

fundamental importância citar os estudos do teórico e crítico literário Luís Alberto 

Brandão Santos (1995, 1997, 2000, 2005, 2007), que tem tratado das questões 

espaciais na narrativa contemporânea. O autor traça um percurso sobre a categoria 

espaço em diversos campos do conhecimento até chegar ao campo da literatura. 

Segundo ele, “[...] o conceito de espaço atua como elemento importante em vários 

campos do conhecimento” (SANTOS, 2005, p.117), estando ligado às mais diversas 

áreas do saber como Literatura, Filosofia, Geografia, Física, Linguística, e tantas 

outras áreas do conhecimento, daí a impossibilidade de lhe atribuir uma definição 

unívoca ao passo que a seguinte perspectiva apareça: 

As formas de representação espacial variam de acordo com a relação 
que cada época e cultura possui com o espaço, relação que abraça 
possibilidades de percepção e uso, definidas por intermédio de 
condicionantes econômicos sociais e políticos (BRANDÃO, 2005, p. 
115). 

Significa dizer que a variação de formas de representar o espaço estaria 

relacionada às relações que esse elemento, o tempo, os costumes e a cultura dos 

sujeitos oriundos de diferentes fatores, e que, até a metade do século XX, no Brasil, 

não tinham reconhecimento privilegiado na teoria da literatura, afirma o autor. Em seu 

texto “Espaços literários e suas expansões”, Luís Alberto Brandão (2007, p. 208) 

expõe uma visão mais panorâmica sobre o espaço na narrativa literária: 
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É possível definir quatro modos de abordagem do espaço na literatura, 
tendo-se como escopo os Estudos Literários ocidentais do século XX.  
São eles: representação do espaço; espaço como forma de 
estruturação textual; espaço como localização; espaço da linguagem. 

Segundo o autor, o primeiro modo é “[...] provavelmente, o mais recorrente, e o 

que se interessa pela representação do espaço no texto literário” (BRANDÃO, 2007, 

p. 208), sendo visto como uma categoria que existe no universo extratextual e assume 

a função de “cenário, ou seja, lugares de pertencimento ou trânsito dos sujeitos 

ficcionais, recurso de contextualização da ação” (2007, p. 208). Aqui encontram-se 

ainda os espaços que o autor identifica como significados traslados. São eles: o 

espaço psicológico, que traz aspectos mais subjetivos e intimistas relacionados a 

narradores e personagens e o espaço social, representado a partir de uma conjuntura 

histórica, cultural, econômica ou mesmo ideológica. Nos estudos literários 

contemporâneos, essa seria “[...] a vertente mais difundida dessa tendência, e, 

possivelmente, a que aborda a representação do “espaço urbano” no texto literário” 

(BRANDÃO, 2007, p. 208). A outra vertente do modo de “representação do espaço” 

está relacionada aos Estudos Culturais, sendo utilizada a partir da ideia de 

espacialidade geográfica, buscando compreender os diversos tipos de espaços 

literários em consonância como identidades sociais determinadas. Assim, esse modo 

pode ser compreendido como o local onde as personagens estão situadas na narrativa 

e onde desenvolvem suas ações. 

A segunda forma de ocorrência do espaço na literatura diz respeito “[...] a 

procedimentos formais, ou de estruturação textual” (BRANDÃO, 2007, p. 209) e, aqui, 

a noção de primazia do tempo é retirada, ou seja, há uma espécie de supressão dos 

elementos temporais, enfatizando os recursos usados para produzir um efeito de 

simultaneidade. 

No que diz respeito ao “Espaço da focalização”, “em sentido estrito, [...] trata-

se da definição da instância narrativa: da ‘voz’ ou do ‘olhar’ do narrador. Em sentido 

amplo, trata-se do efeito gerado pelo desdobramento, de todo discurso verbal, em 

enunciado” (BRANDÃO, 2007, p. 211), isto é, a aspectos relacionados ao narrador, 

sua voz, seu olhar e o efeito desses; o narrador ocupa um espaço, tendo em vista que 

quem narra, narra sempre de algum lugar. Nesse sentido, há a participação direta do 

narrador que mostra o espaço por meio de suas impressões.  

O quarto modo de se entender a espacialização da literatura, defende que há 

“[...] uma espacialidade própria da linguagem verbal” (BRANDÃO, 2007, p. 211). 
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Nesse sentido, a linguagem surge como uma espécie de espaço, ela é um espaço ao 

passo que está ligada a ordem das relações, ou seja, os elementos espaciais do texto 

são formados a partir da linguagem; e por ser composta por signos materiais. 

Após a apresentação desses quatro modos de ocorrência do espaço na 

narrativa literária, cabe salientar que, conforme o autor citado, a abordagem da 

espacialidade vai além dessas, podendo surgir de modo concomitante nas narrativas, 

ampliando, assim, o campo de visão acerca das diferentes formas de entendimento 

do espaço literário. Santos (2007) estabelece assim, uma reflexão voltada para o 

espaço e sua consonância literária estabelecendo tais modos, apesar de que ao se 

analisar uma narrativa a ideia que prevalece parece ter uma noção mais concreta 

De espaço físico por onde as personagens circulam. Isso é uma prova 
de que temos a tendência de privilegiar as relações estabelecidas por 
nossos sentidos - no caso da cultura ocidental moderna, sobretudo o 
sentido da visão. O espaço seria, em primeiro lugar, aquilo que 
podemos perceber através de nosso corpo. (OLIVEIRA; SANTOS, 
2001, p. 68). 

Esses espaços teriam valor graças a fatores geográficos que funcionam como 

ponto de referência para situar estes sujeitos narrativos. Assim, o modo como esse 

espaço é percebido é responsável pela projeção e a atribuição dos sentidos e 

significados que eles inserem. Ao fazer a leitura de uma narrativa, acabamos 

evidenciando mais o espaço físico em si, onde se posiciona a personagem, do que 

em relação a outros espaços como, por exemplo, o espaço psicológico.  

Na literatura, "o espaço urbano define de alguma forma seus personagens, mas 

é também definido por eles” (ARFUCH, 2019, p. 13). Desse modo, o espaço citadino 

estaria indissociavelmente relacionado às ações, à atuação das personagens na 

narrativa, que o definem e são definidos por ele, pressupõe a afirmar que não há 

personagens sem um espaço, não há relações estabelecidas fora de um espaço, seja 

ele real ou ficcional.  

A ficção mescla-se à realidade, confunde-se com aquela e assim é possível se 

estabelecer uma espécie de relação entre ambas que se dá, segundo Oliveira e 

Santos (2001, p. 72), de duas formas: na primeira, a literatura poderia ser vista “como 

um espelho plano, alimentando a ilusão de que é capaz de mostrar a realidade como 

ela é”, como acontece com o Realismo, e a segunda possibilidade, seria “como 

espelho deformante, com a intenção de deslocar a imagem que a sociedade tem de 

si mesma” (OLIVEIRA; SANTOS, 2001, p. 72). Nesse viés, a literatura teria como 
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principal objetivo abrir novas perspectivas ou ângulos de visão revelando desse modo, 

novos aspectos relacionados ao real.  

A literatura seria uma espécie de espelho da realidade. Contudo, " só é válido 

afirmar que o texto literário reproduz a realidade se se entende que reproduzir 

significa, literalmente, produzir de novo, ou seja, em um gesto que é de certo modo, 

repetição, gerar uma realidade diferente". (OLIVEIRA; SANTOS, 2001, p. 73). Por 

retratar, compreende-se representar, expor a imagem do que se é original, é refletir 

como num espelho, onde o reflexo mostra uma cópia e não o original. Logo, os textos 

ficcionais, podem retratar a realidade, mas não são a realidade em si, são como cópias 

ao passo que são ficção. Desse modo, "nas narrativas literárias, ou espaço tende a 

estar associado a referências internas ao plano ficcional, mesmo que, a partir desse 

plano, sejam estabelecidas relações com espaços extratextuais" (OLIVEIRA; 

SANTOS, 2001, p. 74). No espaço ocorrem as vivências pessoais e subjetivas das 

personagens, o que enseja assim, a existência de espaços sociais e psicológicos. 

Retratando os grandes centros urbanos na literatura contemporânea, esse 

elemento surge como forma de representar os cenários urbanos, as vivências dos 

sujeitos, suas ações e peculiaridades em meio às dificuldades, opressão e 

desigualdades, nas quais aflora a marginalidade dos menos favorecidos. Assim, é 

palco de subjetividades, vivências e ações das personagens que nela estão. Os 

indivíduos transformam a cidade e por ela são transformados; há uma espécie de 

mutualismo em que um constrói (ou destrói) o outro e vice-versa.  

Uma das marcas da literatura brasileira contemporânea, que tem a cidade 

como seu espaço preferencial, é o predomínio dos “centros urbanos como palco, 

sujeito ou objeto da criação estética” (BARRAL; DALCASTAGNÈ, 2019, p. 09). O 

cenário urbano é marcado não apenas por complexidade, de acordo com o 

entendimento de Gislene Barral e Regina Dalcastagnè (2019, p. 90); ele é permeado 

por “heterogeneidade, fragmentação espacial e hierarquizações relacionadas às 

pessoas que nele vivem e transitam, bem como as relações que ali estabelecem”. 

Esse cenário é espaço dinâmico em que relações se estabelecem. Assim sendo,  

A cidade não é apenas a concretude dos espaços visíveis – casas, 
edifícios, vias, parques, praças –, mas aquilo que nesses espaços 
circula. É, sobretudo, os fluxos segundo os quais interagem seres, 
objetos e vivências. Substitui-se, assim, uma visão substancialista de 
espaço por outra na qual o espaço é entendido como um conjunto de 
relações (CORNELSEN, 2007. p. 82 apud SANTOS, 1995, p. 148). 
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Pelo exposto, é possível verificar que a cidade é um conjunto em si constituído 

principalmente por relações. A cidade revela as personagens e vai além do cenário 

onde se dão as relações, é mais que geográfica, é cultural, social e cheia de 

expressividade e vida; é o espaço em que as personagens entram em cena, atuam e 

exercem o papel de construção das situações ficcionais que caracterizam os sujeitos 

narrativos. Assim, observa-se que a cidade é espaço de múltiplas vivências, de 

sujeitos e subjetividades e de relações ambientais, sociais, individuais.  

Desde o início do século XIX, com autores consagrados como José de Alencar, 

Machado de Assis, Monteiro Lobato e outros, "tanto o campo quanto a cidade 

procuravam retratar um país que se formava diverso da metrópole" (PELLEGRINI, 

2002, p. 337), ou seja, as produções literárias tinham uma afinidade voltada para o 

alcance de uma expressão nacional, que prevaleceu pelas décadas de 20 a 50. Nesta 

década, surgem escritos que enfatizam problemas específicos da mulher da classe 

média da época, mas, mesmo assim, os autores não abandonam as situações que 

mesclam o campo e a cidade.  

O enfraquecimento da distinção campo/cidade começa a se dar em meados 

dos anos 60. Isso ocorre graças à industrialização crescente deste período que "dá 

força à ficção centrada na vida dos grandes centros urbanos, que incham e se 

deterioram, daí a ênfase na solidão e angústia relacionadas a todos os problemas 

sociais e existenciais que se colocam desde então" (PELLEGRINI, 2002, p. 338). 

Nesse contexto, o processo de crescimento e industrialização das grandes cidades 

surge como elemento basilar para que haja uma nova priorização com relação às 

temáticas abordadas na ficção literária brasileira da época. Desta feita, a literatura 

acompanha o contexto acelerado por causa das transformações econômicas sociais 

culturais e políticas que se deram a partir do Regime militar.  

Na década de 1970, a literatura caracteriza-se pela crença no poder da palavra, 

"na sua função potencial de transformar as estruturas sociais, de revelar a realidade 

brasileira injusta e desigual e também por um certo artesanal da sua fatura que ainda 

comportava experimentalismos formais" (PELLEGRINI, 2002, p. 339). Assim, a 

literatura buscava retratar a realidade e os problemas sociais da época; nas décadas 

posteriores, ela vai se voltar à pressa do mercado, dos avanços tecnológicos 

principalmente relacionados à eletrônica e às formas de comunicação.  

Ainda de acordo com a autora, ao final do Regime militar, em meados da 

década de 80, a literatura passa a apresentar uma espécie de resistência centrada 
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nos grupos minoritários das cidades, o universo violento desses espaços e as 

problemáticas associadas ao uso de drogas e à marginalização dos sujeitos. De 

acordo com Tânia Pellegrini (2002, p, 349) "pode-se dizer que a narrativa urbana 

brasileira [...] foi se impondo como dominante, dentro da série da prosa literária, como 

decorrência natural do seu processo histórico-social”.  

A cidade nos anos 2000 pode ser enxergada, através da ficção, como um 

espaço de tradução da opressão em seus mais diversos níveis, social, político-

ideológico, estético (PELLEGRINI, 2002). À vista disso, a narrativa urbana brasileira 

busca traduzir a realidade dos grandes centros, tendo evoluído de forma natural, 

fortalecendo a ideia de espaço de vivências dos sujeitos ficcionais. O espaço urbano, 

na ficção atual, foi tomando uma perspectiva mais ampla: 

Foi aos poucos se transformando numa possibilidade de 
representação dos problemas sociais, até metamorfosear no 
complexo corpo vivo, de que os habitantes são apenas parte, a parte 
mais frágil, admitamos, cujas vozes são as mesmas audíveis na 
turbulência das ruas (PELLEGRINI, 2002, p. 349). 
 

Essa ficção incorporou em seu mote as vozes dos marginalizados e oprimidos, 

habitantes das metrópoles brasileiras que, com toda sua força esmagadora dilacera 

os sujeitos que nela vivem ou sobrevivem. É nesse espaço que se tornam possíveis 

os conflitos vivenciados pelo sujeito urbano, sendo assim, a cidade já não seria vista 

apenas como uma espécie de pano de fundo e o espaço pode ser enxergado como 

uma possibilidade de representação dos problemas sociais e individuais, sendo que, 

"na narrativa contemporânea, ele  se constrói a partir do cruzamento de variados 

planos espaço-tempo-reais experimentados pelo sujeito, apresentando uma 

dimensão múltipla e um carácter aberto" (OLIVEIRA; SANTOS, 2001, p. 82), o que 

implica afirmar que tempo-espaço se encontram ligados: 

O habitante do espaço urbano é como sujeito rasurado, deslocado. É 
alguém que se sabendo estrangeiro renuncia a qualquer pretensão de 
totalidade de completude pois já não há mais nem centro nem periferia 
fixos e delimitados mais um campo de batalha onde fervilham 
diferenças e traços multiculturais (OLIVEIRA; SANTOS, 2001, p. 88). 

 O sujeito da cidade sente-se estrangeiro na própria terra. Deslocado, talvez 

incompleto, cheio de problemas e angústias. Nesse espaço, caótico há uma mescla 

de sujeitos de diversas classes sociais, econômicas e culturais buscando sobreviver 

no espaço urbano opressor e segregador. A cidade pode ser uma espécie de prisão 

ou também como forma de libertação mesmo que seja reprimida pelas desigualdades. 



28 
 

Segundo Oliveira e Santos (2001, p. 88), "no cenário Urbano, o sujeito se dissemina 

em múltiplos papéis. A cidade se apresenta como um tabuleiro de xadrez em que 

identificações e movimentos emergentes se cruzam”. Ou seja, a cidade é 

representada pela diversidade de seus habitantes. Esses sujeitos urbanos assumem 

diversos papéis em busca de uma identificação, em busca da resolução dos conflitos 

oriundos da vida na cidade.   

Por fim, no que tange às questões que compreendem o espaço urbano na 

contemporaneidade, é importante destacar a perspectiva de espaço à luz dos 

conceitos de lugar e não lugar. A partir dessa perspectiva, o espaço poderia ser visto 

como uma parte maior, enquanto lugar e não lugar como espécies de fragmentos 

desse espaço. 

2.1 Tópicos sobre o espaço: o lugar e o não lugar 

 
De acordo com o antropólogo francês Marc Augé, o espaço seria uma espécie 

de “lugar praticado” ou como bem preleciona o autor (1994, p. 75), “são os passantes 

que transformam em espaço sua geometricamente definida pelo urbanismo como 

lugar”. Cada lugar é marcado por experiências e percepções e ensejam significados 

para os indivíduos pertencentes a ele. Para a antropologia, “o lugar é um espaço 

fortemente simbolizado, ou seja, é um espaço no qual podemos ler, em parte ou sua 

totalidade, a identidade dos que o ocupam, as relações que o mantêm e a história que 

compartilham (AUGÉ, 2006, p. 107). 

Assim, por ser dotado de significação e familiaridade, o espaço pode ser 

diretamente associado ao conceito de lar, sendo de acordo com Regina Dalcastagnè 

(2006), na narrativa, um elemento constitutivo das personagens. Sob essa 

perspectiva, o lugar seria definido “como identitário, relacional e histórico” (AUGÉ, 

1994, p. 73), ou seja, onde o sujeito se identifica como ser único no que tange à sua 

personalidade e ao local de suas vivências, onde se estabelecem relações sociais, 

implica uma noção de “pertencimento” na história, ao passo que ainda reúne as 

histórias que levam em consideração as experiências coletivas e individuais dos 

sujeitos. Assim, o lugar funciona como uma espécie de “espaço de reconhecimento”. 

Para o pesquisador Luiz Felipe Ferreira (2000, p. 65), o conceito de lugar “tem 

se destacado, recentemente, como uma das chaves para a compreensão das tensões 

do mundo contemporâneo”. Na maioria das vezes, ao se utilizar o conceito de lugar, 
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reporta-se à noção geográfica (humanista) de espaço onde ocorrem as vivências do 

indivíduo. Para este estudioso, a noção de lugar está relacionada ao contexto das 

relações e eventos humanos, estando ligada a uma espécie de subjetividade. Para 

ele, “o lugar seria um centro de significações insubstituível para a fundação de nossa 

identidade como indivíduos e como membros de uma comunidade associando-se, 

desta forma, ao conceito de lar” (FERREIRA, 2000, p. 68).  

Para Ferreira (2000), o lugar traz em si significações relevantes para a 

construção da identidade dos sujeitos sociais. Esse espaço estaria associado ao 

conceito de lar por estar carregado de sentido, identidade e historicidade em que o 

indivíduo não se vê como um estranho, como deslocado. Nesse sentido, Ferreira 

(2000, p. 67) afirma que, “o lugar torna-se realidade, portanto, a partir da nossa 

familiaridade com o espaço, não necessitando, entretanto, de ser definido através de 

uma imagem precisa, limitada. Lugar se distingue, deste modo, de espaço”, pois para 

ser reconhecido como um lugar, um espaço necessita estar carregado de significado. 

 Desse modo, a própria “[...] definição de espaço está, portanto, em função dos 

que vivem nele” (AUGÉ, 2006, p. 111). Observando a perspectiva de Michel de 

Centeau (1998), Marc Augé (2006) afirma que os lugares não se opõem aos espaços; 

estes podem transformar-se naqueles. Desse modo, o espaço é a prática do lugar (e 

não lugar). Ele observa que, nos tempos atuais, os sujeitos devem compreender o 

espaço a partir da gama de informações e diversas imagens - de um mundo 

“acelerado” - que a ele são disponibilizadas a cada momento. Para o autor, os lugares 

são como algo contrário ao não lugar. Acerca destes, Augé (1994, p. 73).  afirma que 

“um espaço que não pode se definir nem como identitário, nem como relacional, nem 

como histórico definirá um não lugar”. Em suma, um espaço em que não se articulam 

teias de relações duradouras, nem identidades próprias; são espaços de anonimato, 

não ensejam no sujeito um sentimento de pertencimento, ou vínculos históricos que 

preservam a memória. 

Sob tal perspectiva, de acordo com Luiz Felipe Ferreira (2000, p. 69), “a 

questão da globalização é, deste modo, crucial para tentar-se entender a diminuição 

do número de lugares significantes e a homogeneização das paisagens”. Assim, o não 

lugar, ou como afirma Ferreira (2000) abordando o entendimento de Relph (1980), o 

“não significar” dos lugares que está associado ao mundo moderno, enseja o 

surgimento do conceito de “deslugaridade” ou, como defende Augé (1994), de não 

lugar. 
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Esses locais, surgidos a partir dos avanços tecnológicos da época, 

possibilitaram o aparecimento e a utilização de diversas formas de comunicação entre 

os sujeitos, propiciando ainda, de modo mais simples, que os mesmos pudessem 

explorar, de forma mais rápida e mesmo acessível, as diversas formas de 

deslocamento através dos meios de transporte cada vez mais evoluídos, o que 

possibilitou um maior fluxo e trânsito nas rodoviárias, aeroportos, hotéis, shopping 

centers e outros locais transitórios. 

Essa agitação e modernização, de acordo com Augé (1994), dava início ao que 

ele chama de supermodernidade, uma espécie de modernidade exacerbada, uma 

ideia de evolução cada vez maior e que alcança grande parte da população, sendo 

caracterizada pelo ritmo acelerado das relações e pelo individualismo que os “novos 

tempos” trouxeram. Assim, a supermodernidade salienta “[...] um mundo prometido à 

individualidade solitária, à passagem, ao provisório, ao efêmero” (AUGÉ, 1994, p. 74), 

ou seja, no mundo capitalista onde, mesmo com tanta riqueza, indivíduos vivem na 

extrema pobreza, prevalece a particularidade, a individualidade. Nesse sentido, 

surgem polos antagônicos: pobreza/riqueza, individual/coletivo, falta/excesso, 

reflexos da supermodernidade, elemento este responsável pela produção desses não 

lugares. Um exemplo disto é o conto “O embrulho da carne”. 

Por assim dizer, o não lugar pode ser entendido “como duas realidades 

complementares, porém, distintas: espaços constituídos em relação a certos fins 

(transporte, trânsito, comércio e lazer) e a relação que os indivíduos mantêm com 

esses espaços” (AUGÉ, 1994, p. 87). As formas como os sujeitos apropriam-se 

desses locais são importantes para se definir o que seria o lugar e o não lugar; desta 

feita, entende-se que os espaços com fins transitórios, não-significativos, aos sujeitos 

que por eles passam são os não lugares. Pelo exposto, observa-se que o não lugar 

se opõe à ideia de lar, de lugar personalizado/pessoalizado, equivalendo, portanto, a  

Vias aéreas, ferrovias, rodovias e os domicílios móveis considerados 
meios de transporte (avios, trens, ônibus), os aeroportos, as estações 
e as estações aeroespaciais, as grandes cadeias de hotéis, os 
parques de lazer, e as grandes superfícies da distribuição, a meada 
complexa, enfim, redes a cabo ou sem fio, que mobilizam o espaço 
extraterrestre para uma comunicação tão estranha que muitas vezes 
se põe o indivíduo em contato com uma outra imagem de si mesmo 
(AUGÉ, 1994, p. 74). 

O não lugar corresponde aos espaços públicos de circulação, de trânsito, de 

nomadismo dos sujeitos; são funcionais e construídos para determinados fins, bem 
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como o tipo de relação que os indivíduos mantêm com este espaço. Essas relações 

não duradouras ou de “solidão” proporcionam experiências transitórias e funcionais. 

O que possibilita que um espaço se transforme em lugar é a forma com que os 

sujeitos o tomam, apropriam-se dele. Os não lugares são espaços onde não ocorrem 

relações sociais contínuas, duradouras; são espaços de circulação e, por assim 

serem, não trazem uma carga significativa para os indivíduos que deles usufruem; são 

o espaço da supermodernidade (AUGÉ, 1994), oriundos de um contexto urbano em 

constante transformação e evolução.  

Tais mudanças ocasionadas pelo avanço das tecnologias e pelo processo de 

urbanização também são descritas na literatura. Estas mudanças fazem surgir lugares 

e não lugares que, nas narrativas, vão além da mera descrição de um ambiente e/ou 

cenário, funcionando assim, como um elemento responsável por tornar o enredo mais 

dinâmico. Cabe salientar que o período de urbanização do Brasil foi bastante curto, 

sendo que em meados do século XX ao início do século XXI, o país já contava com 

mais de 80% de seus habitantes vivendo nas cidades, afirma Regina Dalcastagnè 

(2003).  

De acordo com a autora, “[...] a literatura acompanhou a migração para as 

grandes cidades, representando de modo menos ou mais direto as dificuldades de 

adaptação, a perda dos referenciais e os problemas novos que foram surgindo com a 

desterritorialização” (DALCASTAGNÈ, 2003, p. 34). Assim, a literatura brasileira 

contemporânea passou também a enfatizar e se preocupar com os novos problemas 

oriundos da migração para as grandes cidades. À luz dessa perspectiva, a mesma 

autora, Regina Dalcastagnè (2012, p. 110) ainda afirma o seguinte: 

O espaço da narrativa brasileira atual é essencialmente urbano, ou, 
melhor, é a grande cidade, deixando para trás tanto o mundo rural 
quanto os vilarejos interioranos. [...] Não se está querendo dizer aqui 
que não se escreva (ou não se escreverá) mais nos moldes 
regionalistas.  

Sendo assim, as tramas narrativas curtas são representadas em sua maioria, 

na atualidade, a partir das situações do cotidiano das cidades, da realidade urbana, 

fazendo com que temáticas como violência e desigualdade social ganhem espaço 

considerável ao passo que essa extensão urbana atual suscita espaços que são 

também verdadeiros não lugares (AUGÉ, 2006). 

Desta feita, depreende-se a ideia de que as formas de articulação e apreensão 

do lugar/não lugar nas narrativas estão diretamente ligadas ao modo como o enredo 
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se desenrola e à forma como o narrador o apresenta sendo que “[...] cabe ao leitor 

descobrir onde se passa uma ação narrativa, quais os ingredientes desse espaço e 

qual sua eventual função no desenvolvimento do enredo” (DIMAS, 1985, p. 06). O 

leitor enxerga o que o narrador lhe conta quando situa as ações por meio do espaço 

da e na narrativa, contudo, seria de certa forma, sua responsabilidade no ato da leitura 

situar tais espaços a partir da narrativa. Nesse sentido, leva-se em consideração 

também as experiências e os conhecimentos de mundo que se tem para se identificar 

os espaços-lugares e não lugares nas narrativas.  

Porém, é importante observar que é através das descrições desses locais que 

isso acontece, e que “o risco maior da descrição é a sua capacidade de nivelamento 

das coisas, ao mesmo tempo que magnifica e hipertrofia o acidental com prejuízo do 

conjunto dramático” (DIMAS, 1985, p. 42), ou seja, há uma dupla ideia de como as 

coisas são ao passo que pode transfigurá-las/ou transformá-las em algo simples, 

retilíneo ou imenso, extraordinário ou exagerado, o que propicia que o leitor crie uma 

falsa expectativa com relação aos lugares presentes na narrativa brasileira atual. 

No cenário literário brasileiro atual, a narrativa curta surge como uma 

possibilidade de se enxergar e apreender esses locais, ela propicia a criação de 

espaços no texto que possuem diversas funções relacionadas, principalmente, às 

ações dos personagens. O espaço no conto brasileiro é composto por lugares, não 

lugares e as relações que podem ser mantidas neles. Ao percorrer uma longa jornada 

até alcançar sua forma atual, o conto brasileiro conseguiu adeptos, perpassando 

gerações e ganhando notoriedade, como será observado no capítulo seguinte. 
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3 O CONTO E SEUS DESTINOS MODERNOS 

 

O conto encontra-se presente entre o homem desde tempos remotos, tendo 

sua origem associada às fábulas, narrativas religiosas, mitos, e relatos populares 

acerca das mais variadas temáticas, como: viagens, aventuras e lutas entre povos 

(HOHLFELDT, 1988; MARIA, 2004). Em sua primeira forma, o conto foi uma “narrativa 

oral, frequentando a noites de lua em que antigos povos se reuniam e, para matar o 

tempo, narravam ingênuas estórias de bichos, lendas populares ou mitos arcaicos” 

(MARIA, 2004, p. 08). O que implica afirmar a presença do conto entre o homem há 

muito tempo chegando até a anteceder a escrita. 

O ato de contar percorreu os tempos, e foi adotado pelos povos ocidentais e 

orientais, além de ser influenciado por várias culturas e épocas diferentes. O conto 

popular teria como objetivo principal transmitir as mais diversas informações, sendo 

visto como uma espécie de “documento vivo”, como bem observa Antonio Hohlfeldt 
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(1988) ao observar o entendimento acerca do conto popular defendido por Luís 

Câmara Cascudo em Contos tradicionais do Brasil (1952). O que permite afirmar que 

essa narrativa vem do povo e volta para este, perpassando gerações, trazendo ideias, 

opiniões e transmitindo costumes entre os povos (HOHLFELDT, 1988). 

No decorrer da história, essas narrativas atingiram uma dimensão maior e 

passaram a ser enriquecidas por elementos folclóricos, maravilhosos, seres 

fantásticos, dragões e outros elementos da tradição mítica. Essas narrativas, 

frequentemente passadas de geração para geração por meio da oralidade, com o 

advento da escrita, ganharam forma, permitindo, desse modo, que o gênero 

assumisse contornos estéticos, estabelecendo-se ainda enquanto fenômeno literário 

(GOTLIB, 2006). Assim, uniu-se a criatividade dos sujeitos que contavam as histórias 

à escrita e, como isso, essas narrativas foram sendo passadas para o papel e 

evoluindo até alcançar a forma que possuem hoje. 

Nádia Gotlib (2006) aponta três acepções para o termo espaço propostas por 

Julio Casares, a saber: “1. relato de um acontecimento; 2. narração oral ou escrita de 

um acontecimento falso; 3. fábula que se conta às crianças para diverti-las” (GOTLIB, 

2006, p.11). Sendo todas essas acepções “modos de se contar alguma coisa e, 

enquanto tal são todas narrativas” (GOTLIB, 2006, p.11), ou seja, para essa autora, 

estas acepções possuem como elemento em comum o fato de serem formas de contar 

algo, pois em toda narrativa há sempre algo a ser dito, ou melhor, narrado, instigando 

uma espécie de interesse por parte do leitor/ouvinte, uma vez que “é em relação com 

um projeto humano que os acontecimentos tomam significação e se organizam em 

uma série temporal estruturada” (GOTLIB, 2006, p.11-12), dessa forma, o conto está 

diretamente relacionado ao interesse do homem podendo despertar nele emoções, 

ideias acerca de si e do outro. Para Hohlfeldt (1988, p. 18):  

O conto é sempre a narração de alguma coisa no passado, ainda que 
o verbo empregado esteja em um tempo do presente. A narrativa 
poderá situar-se num presente, mas sempre referida a um passado, a 
uma ação já ocorrida, ainda que suas conseqüências possam vir a 
projetar-se no futuro.  

Portanto, o referido autor defende a ideia de que o conto remete a um relato de 

acontecimentos e ações ocorridas em um tempo pretérito, que podem ter sido criados 

por alguém em determinado momento histórico, e contadas independentemente do 

emprego do tempo presente. O conto se alicerça em fatos já ocorridos, afinal, como 

se contar uma história do futuro? Com o surgimento da escrita, essas narrativas 



35 
 

conquistaram espaço na literatura impressa, chegando ao alcance dos sujeitos 

contemporâneos que, pela falta de tempo, talvez prefiram fazer leituras pequenas, que 

consumam menos tempo, já que a rotina diária desses indivíduos é exaustiva e o 

tempo é limitado. No entanto, frisa-se que somente a partir do século XVI o termo 

conto passa a assumir um caráter mais literário e “a forma definitiva do gênero, no 

entanto, seria estabelecida apenas a partir de 1812, quando os Irmãos Grimm, Jacob 

e Wilhelm, publicaram seus Kinder und Haus Marchen (contos para Crianças e 

Famílias)” (HOHLFELDT, 1988, p. 16). 

Acerca do conto como gênero literário, cabe enfatizar que são diversas teorias 

que buscam defini-lo como tal e essa diversidade de concepções dificulta a existência 

de um consenso acerca de sua natureza. Alguns autores e críticos o definem pelo 

número reduzido de palavras, outros de acordo com o “gosto do autor”, como bem 

explicou Mário de Andrade, ao observar que o autor é quem define se uma narrativa 

seria um conto. Ao tratar sobre a dificuldade de definição como gênero o autor chega 

a afirmar que é 

Preciso chegarmos a ter uma idéia viva do que é o conto, e isso é 
sempre difícil na medida em que as idéias tendem para o abstrato, 
para a desvitalização do seu conteúdo, enquanto que, por sua vez, a 
vida rejeita esse laço que a conceptualização lhe quer atirar para fixá-
la e encerrá-la numa categoria (ANDRADE, 1974, p.150). 

Dessa forma, persiste ainda a dificuldade de compreensão como gênero em 

seus aspectos constitutivos, tendo em vista que traçar características estruturais não 

seria o suficiente, ao passo que o gênero pressupõe a ideia de um conjunto com partes 

interligadas e complementares ao mesmo tempo. Nesse sentido, observar suas 

características separadamente poderia ser insuficiente para se chegar a uma 

definição. 

No Brasil, o conto, assim como a novela e o romance, só teria começado como 

forma literária pouco antes de findar a primeira metade do século XIX, como afirma 

Afrânio Coutinho (1971), e tem como precursor Noberto de Sousa e Silva com o livro 

As duas órfãs, no ano de 1841. Contudo, estudos mais recentes revelaram que 

A partir de 1836, foram numerosas as produções, aparecidas na 
imprensa cotidiana, se não de contos verdadeiros, muito próximos 
desse gênero. [...] O primeiro dêsses “contos”, embora realizando 
ainda aquêle gênero intermediário “que não é bem a crônica e se 
aproxima do conto” - seria “A caixa e o Tinteiro”, publicado por 
Justiniano José da Rocha, em seu jornal O cronista, em 26 de 
novembro de 1836 (COUTINHO, 1971, p. 40). 
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Diante do exposto, observa-se que em sua forma literária inicial, o conto no 

Brasil, data de meados do século XIX, motivado pelo crescimento da imprensa, em 

que jornalistas se detinham a produzir narrativas que oscilavam entre conto e crônica. 

Com a expansão dos jornais, (O Jornal do comércio e Correio da Moda, por exemplo), 

outros autores começam a publicar seus escritos na literatura brasileira, como João 

Miguel Pereira da Silva, Martins Pena, Francisco de Paula Brito e outros. 

A partir dessas produções, o conto ganha notoriedade no período em que a 

influência romântica era bastante acentuada. Contudo, o conto brasileiro como 

expressão literária "viria da segunda fase do Romantismo, posterior ao indianismo de 

Gonçalves de Magalhães, Basílio da Gama e Gonçalves Dias” (COUTINHO, 1971, p. 

40), sendo que no cenário do conto brasileiro de fins do século XIX, Machado de Assis 

destacava-se como um dos grandes nomes do período, é ele, "inegavelmente, o 

fixador das principais diretrizes do conto brasileiro”, lembra-nos Coutinho (1971, p. 

43). Dito isto, há uma longa jornada do começo do conto brasileiro até se chegar aos 

tempos atuais do século XXI. 

3.2 Sérgio Sant’Anna e o conto contemporâneo: um olhar sobre o narrador 

urbano 

 

Percorrendo um longo caminho no Brasil, o conto chega ao período modernista 

ganhando autonomia no que diz respeito à técnica e a criatividade, quando surgem 

adeptos da narrativa curta como Mário de Andrade, João Guimarães Rosa, Murilo 

Rubião, Clarice Lispector No país, a partir da década de 60, há um crescimento na 

produção da narrativa curta. Nesse momento, diversos autores incorporam o gênero 

em suas criações literárias. Seguindo o panorama da evolução do conto no Brasil, na 

década de 70 o gênero permanece como “tendência”, apesar de outros gêneros como 

a poesia e o romance também se sobressaírem (HOHLFELDT,1988).  

Com o tempo, o conto moderno consegue adeptos como no cenário literário 

brasileiro e perpassa gerações atingindo a forma e as características de hoje que, por 

sua vez, aborda diversas situações comumente ligadas ao homem urbano, como: a 

solidão, a melancolia, a miséria, a violência e tantos outros, adquirindo contornos de 
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denúncia e crítica social como pode ser percebido nos contos de Sérgio Sant’Anna2 e 

outros contemporâneos.  

Sérgio Santana é um autor contemporâneo brasileiro que alcançou significativo 

espaço entre a crítica literária brasileira. Ao analisar sua obra, é de suma importância 

mapear aspectos gerais que permeiam suas narrativas para, desse modo, 

conhecermos o que seria mais recorrente e o que constituiria as características 

basilares de sua escrita que envolve “diversos tipos de linguagem e gêneros de 

discursos: cartas, entrevistas, descrições interpretativas de objetos artísticos, 

explanações conceituais no espaço da arte, da ficção” (ARNEIRO, 2011, p. 38), o que 

o destaca mais ainda diante da crítica. 

Acerca de sua fortuna crítica, Odirlei Vianei Uavniczak (2014, p. 11), afirma que 

Sant’Anna “[...] é comumente associado à estética do simulacro e a metaficção, 

características essas que levam os críticos a classificá-lo como um escritor pós-

moderno”. Assim, sua narrativa representaria práticas discursivas ligadas aos meios 

de comunicação e mesclaria outros gêneros como o cinema e o teatro, por exemplo, 

além de usar a ficção para tratar dela mesma. Na prosa de Sérgio Sant’Anna, a 

literatura brasileira contemporânea encontra espaço para a representação local e para 

a discussão sobre a própria representação" (PORTO, 2011, p. 10). Corroborando com 

o que diz Uavniczak, Fernanda Nali de Aquino (2017, p. 13), em sua dissertação de 

mestrado, afirma o seguinte sobre as narrativas de Sant’Anna: 

São conhecidas por leituras que as remetem a uma ficcionalização da 
própria narrativa que problematiza o papel do narrador, autor, escritor, 
leitor e personagem no espaço da contemporaneidade, reflexão em 
consonância com a literatura produzida em sua época. 

Isto é, utilizando-se de tal recurso, o narrador faz uma reflexão sobre seu ato 

criativo, enfatizando uma espécie de discurso que tem como foco o próprio código 

linguístico. Sant’Anna “cria narrativas com um poder conceitual pouco trabalhado no 

 
2 Dono de uma vasta produção, suas obras alcançaram o gosto da crítica, o que rendeu ao autor 
diversos prêmios de importante destaque no cenário literário brasileiro. De acordo com o site da 
Companhia das Letras, editora de seus livros, o autor dos quais receberam o prêmio Jabuti de Literatura 
as obras O concerto de João Gilberto no Rio de Janeiro, livro de contos publicado em 1982; Amazona, 
novela publicada em no ano de 1986; Um crime delicado, romance de 1967 e O voo da madrugada, 
livro de contos publicado em 2003 e que também conquistou o segundo lugar do prêmio Portugal 
Telecom bem como o Prêmio da Associação paulista de Críticos de Artes (APCA). Este último também 
foi concedido às obras O homem-mulher (2014), Anjo noturno (2017) e O livro de Praga (2011) que 
ganhou ainda prêmio da Biblioteca Nacional), O homem-mulher (2014) e Anjo noturno (2017). Sua obra 
foi traduzida para vários idiomas tendo sido ainda adaptada tanto para as telas do cinema quanto para 
o teatro.   
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espaço literário em nossa literatura contemporânea, no entanto, [...] não abandona o 

enfoque do seu tempo e espaço” (ARNEIRO, 2011, p. 40). Isto é, o autor carioca, além 

de abordar temáticas atuais e que retratam o dia a dia dos sujeitos traz, em sua escrita, 

elementos e temáticas que permeiam seu tempo na história, além de enfatizar em 

suas produções mais atuais elementos constituintes da narrativa contemporânea: "Os 

narradores de Sérgio Sant’Anna têm em comum o pleno domínio do discurso, 

exploram o poder da palavra com a sapiência de um escritor ou jornalista, do que 

decorre não raro de muitos deles serem caracterizados com essas profissões" 

(PORTO, 2011, p. 11). Ou seja, o autor expõe, através de seus narradores, o reflexo 

desses sujeitos urbanos juntamente com suas peculiaridades – que acabam, de certa 

forma, sendo nossas também e que se apresentam por meio de elementos que 

compõe quase toda a obra de Sant’Anna. Ainda referente à escrita do autor, Luis 

Alberto Brandão Santos (2000, p.51) aponta a seguinte visão: 

O conceito de metalinguagem é geralmente definido como um trabalho 
de reflexão que a linguagem executa sobre si mesma, instaurando 
dois níveis: uma linguagem-objeto e uma outra linguagem, segunda 
que se curva sobre a primeira. É inegável que o gesto reflexivo 
efetivamente perpassa, em maior ou menor grau, os textos de Sérgio 
Sant'Anna caracterizando-os como metalinguísticos. 

Ou seja, a relação estabelecida entre o fazer literário e o debruçar-se sobre ele 

mesmo, sendo aspecto comumente observado na prosa de Sant’Anna, assim dizendo, 

o autor usa a linguagem e suas funções à luz da literatura possibilitando assim um 

estudo sobre o discurso metalinguístico. Essa metalinguagem enseja a existência de 

uma metaficção. 

Segundo Odirlei Vianei Uavniczak (2014, p. 20) “a representação que reflete a 

si dentro de si mesma, [...] trazendo para o primeiro plano a explicação do processo 

de criação artística. Isto é, a ficção sobre a ficção. Ela volta-se para o processo 

narrativo a autorreflexividade do texto ficcional, sendo uma ficção por meio da qual 

evidencia-se no próprio texto seu processo e escrita e construção. Esse processo 

pode ser observado em obras como O livro de Praga (2011), O voo da madrugada 

(2003), Um crime delicado (1997) e tantas outras obras de Sérgio Sant’Anna. 

Sant’Anna iniciou sua produção literária aos 24 anos, em Minas Gerais, com a 

coletânea de contos intitulada de O sobrevivente, no ano de 1969 – obra bancada com 

os recursos próprios –, que lhe rendeu uma bolsa para participar do International 

Writing Program, da Universidade de Iowa (EUA), um programa internacional de 
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escritores. Ficcionista consagrado pela crítica, dono de uma rica fortuna literária que 

perpassa mais de cinco décadas, seu primeiro livro de romance foi Confissões de 

Ralfo, publicado no ano de 1975. Segundo Schøllhammer (2009, p. 34), Sérgio 

Sant’Anna é um “[...] grande autor, cujo nome se afirmar na década de 1980 e que 

consolidou sua presença no nosso contexto literário na década seguinte”, com 

publicações como O Concerto de João Gilberto no Rio de Janeiro (1982), A tragédia 

brasileira (1987), A Senhorita Simpson (1989) e tantas outras que surpreendem pela 

escrita artística que o mesmo utiliza. 

O autor é adepto "de uma linhagem moderna de ficcionistas que incorporam a 

escrita a exposição de suas articulações problemáticas com a realidade, trabalhando 

em vários planos, numa arquitetura narrativa que subverte a mimesis tradicional" 

(PELLEGRINI, 2008, p. 101). Isto é, Sant’Anna traz para sua narrativa problemáticas 

que estão diretamente relacionadas ao dia a dia dos sujeitos das grandes cidades. 

Para tanto, o autor constrói narrativas complexas com ironia, intertextualidade e traz 

tanto personagens quanto narradores que deixam o leitor, de certa forma, perturbado 

por causa do jogo que se dá entre estes elementos de suas narrativas. As obras de 

Sérgio Sant’Anna apresentam temáticas variadas, mas com gêneros como novela e 

teatro provocando, no meio literário, possibilidades múltiplas de análises e critica 

acerca de sua produção. 

Segundo Ângela Maria Dias (2016, p. 8), "sua ficção adota um viés ensaístico 

e discuti permanentemente os limites da representação literária, num jogo farsesco 

em que a proximidade entre narrador e autor é encenada com insistência". Isto é, 

Sant’Anna se utiliza de autores narradores para representar a realidade do homem 

brasileiro urbano. Sérgio Sant’Anna aproxima o narrador e o autor tendo em vista que 

a maioria de suas produções possuem um narrador-personagem que muitas vezes, é 

um autor que conta suas próprias aventuras.  

Ainda sobre sua narrativa, é importante enfatizar que os personagens "não são 

numerosos, o que permite maior densidade e construção de perfil que, na estrutura 

interna de cada obra e no conjunto dela, constroem uma representação simbólica de 

sujeitos marginalizados socialmente" (PORTO, 2016, p. 99). Em outras palavras, a 

escrita de Sant’Anna é perpassada pela representação simbólica dos sujeitos 

contemporâneas, principalmente os das grandes metrópoles, os sufocados, os 

marginalizados. O que leva à luz a possibilidade de exposição da realidade através 

do olhar dos mesmos.  
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Desta feita, Ana Paula Teixeira Porto (2016) continua observando que, "esses 

personagens de Sérgio Sant’Anna expõe um olhar agudo sobre sujeitos que nem 

sempre a sociedade quer ver, são seres não raro estranhos, exóticos, melancólicos, 

confusos, testemunhos de momentos históricos" (PORTO, 2016, p. 99), como pode 

ser observado em obras como Notas de Manfredo Rangel, repórter (1973), Confissões 

de Ralfo (1975), Simulacros (1977) e Um romance de geração, de 1981.  

Apesar de escrever poemas, romances e contos, é através da produção deste 

último que Sant’Anna ganhou destaque considerável entre a crítica literária brasileira, 

sendo que sua escrita se caracteriza por tratar de temas diversos necessariamente 

ligados ao homem ocupante dos grandes centros urbanos, como afirma Ana Paula 

Teixeira Porto (2011, p. 10) os temas são “heterogêneos como a violência, o corpo, 

as artes os regimes políticos, as relações sociais, as cidades, etc”, ou seja, o autor  

Fita seu olhar para a realidade urbana e seus muitos problemas. A 
exploração de temas como a morte, desejos reprimidos, fantasias 
sexuais, alucinações, entre outros, são relevantes para ele, e, além 
disso, também persiste em manter a verossimilhança das narrativas 
(GONGORA, 2007, p. 53). 

As temáticas abordadas por Sant’Anna estão relacionadas às vivências do 

homem urbano, seus problemas e conflitos. Desse modo, sua narrativa surge como 

forma de exposição e reflexão acerca desse homem e do espaço que ocupa na 

narrativa. Sant’Anna aborda, em suas obras, temáticas como o sexo, violência, morte, 

incesto entre outras, trazendo, assim, aspectos relacionados ao dia a dia do homem 

contemporâneo sendo, de acordo com Regina Dalcastagnè (2004, p. 210), um “autor 

essencial para quem quer pensar a literatura no Brasil hoje”, tendo em vista buscar 

retratar a realidade do nosso país. 

Ainda acerca de sua produção, o conto é o gênero que mais agrada o autor. 

Em entrevista concedida a Alexandre de Paula do jornal Correio brasiliense, em 

outubro de 2014, Sant’Anna afirma que sua dedicação ao referido gênero talvez 

estivesse relacionada ao interesse em esgotar uma ideia bem como sua forma para, 

assim, não se estender muito em uma obra, podendo mesmo iniciar um novo feito; 

por outro lado o autor de O voo da madrugada, também considera que “o conto 

propicia um sem número de experiências” (SANT’ANNA, 2014, p. 04). Seus textos 

apresentam “um modo específico de percepção e vivência da realidade [que] acaba 

por determinar um modo específico de elaboração narrativa, calcados, sobretudo na 

ótica urbana do narrador” (SANTOS, 1995, p. 75). 
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Sobre a fortuna crítica de Sérgio Santana é de suma importância destacar que 

sua produção literária "é marcada pela presença de um espaço urbano caótico e não 

acolhedor, pela representação da encurralada burguesia brasileira" (PORTO, 2011, p. 

14). Contudo, não podemos esquecer que sua literatura é diversificada fazendo de 

seus escritos uma forma de se enxergar o mundo a partir do texto ficcional. A obra de 

Sérgio Sant’Anna pode ser vista como uma espécie de literatura que se volta para o 

tempo de produção de suas narrativas, o que enfatizaria assim os contextos de 

produção.  

Através de suas personagens e de seus textos, o autor procura representar e 

refletir acerca das mais diversas experiências e vivências do sujeito urbano brasileiro 

e seu espaço. Nesse sentido, o autor se utiliza da metrópole brasileira como pano de 

fundo de suas narrativas, fato observado nos contos “O voo da madrugada” e “O 

embrulho da carne”, por exemplo. 

4 O ESPAÇO E SUAS DECORRÊNCIAS URBANAS EM SÉRGIO SANT’ANNA: UM 

VOO FICCIONAL  

 

O espaço urbano tem sido retratado nas páginas das obras de ficção brasileira 

de modo peculiar, como pode ser observado em O voo da madrugada (2003) e O 

homem-mulher (2014) de Sérgio Sant’Anna, Bandoleiros (1985), de João Gilberto 

Noll, Eles eram muitos cavalos (2001), de Luiz Ruffato, A cidade ilhada (2006), de 

Milton Hatoum, e outros contemporâneos. Este elemento, estruturante da narrativa, 

surge ao lado do enredo, das personagens e do tempo e pode ser considerado, até 

mesmo, como um personagem da trama, indo além do “onde” os fatos ocorrem na 

narrativa reforçando a ideia de que o mesmo é um importante aliado para a 

compreensão do texto literário. 

Considerar o espaço como elemento estrutural da narrativa é considerar a 

discussão acerca do lugar na ficção urbana brasileira, que tem na cidade grande sua 

fonte de inspiração, tendo em vista a cidade ser como um ícone da atualidade, assim, 

ela é espaço de mobilidade, de movimento e. assim sendo, abarca pluralidades e 

heterogeneidades de sujeitos. Nesse sentido, o espaço influencia as personagens e 

pode ser influenciado por eles (BORGES FILHO, 2007). A cidade acaba aparecendo 

como lugar e não lugar de relações e conflitos vividos pelas personagens.  
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4.1 Espaços em movimento: o não lugar em “O voo da madrugada” 

 

O conto “O voo da madrugada” foi publicado no ano de 2003 na obra que traz 

como título o mesmo nome do conto. O livro é dividido em três partes: a primeira é 

constituída por doze contos, quatro deles (“Um conto nefando?”, “Um conto abstrato”, 

“Um conto obscuro”, “Saindo do espaço do conto”) enfatizam o aspecto metaficcional 

característico da escrita de Sant’Anna. Para Uavniczak (2014, p. 47), sua obra 

“apresenta, em maior ou menor medida, um voltar-se da escrita ao seu próprio 

processo de construção. Assim, a obra santanniana caracteriza-se por uma 

consciência metaficcional”. Prevalecendo esse caráter, os contos mencionados tratam 

do ato da problemática da escrita através de seus personagens, que são ao mesmo 

tempo escritores ou de seus narradores-autores. Os demais contos dessa parte do 

livro tratam de temáticas diversas como sexo, violência, solidão e outros conflitos que 

fazem parte do dia a dia dos sujeitos que vivem nas cidades (UAVNICZAK, 2014). 

A segunda parte é composta apenas pelo texto intitulado “O Gorila”, que é uma 

novela. Nele, temos como personagem principal, o Gorila, que, na verdade, se chama 

Afrânio Gonzaga, um homem divorciado que mora sozinho e possui uma voz bela e 

sedutora e que comete suicídio. Ele incorporou esse personagem assumindo uma 

nova personalidade desde que se divorciou de sua esposa até o fim de sua vida e, 

através de ligações telefônicas, com algum teor obsceno, se comunica com diversas 

mulheres buscando compreensão e consolo. 

Em “Três textos do olhar”, nome dado à terceira parte do livro O voo da 

madrugada, temos textos que mais se assemelham ao ensaio crítico, como bem 

observa Uavniczak (2014). São eles: “A mulher nua”, “Contemplando as meninas de 

Balthus” e “A figurante”. O segundo texto já havia sido publicado em Um olho de vidro: 

a narrativa de Sérgio Sant’Anna (2000), do autor Luiz Alberto Brandão, estudioso da 

obra de Sant’Anna.  

Ao analisarmos o conto “O voo da madrugada” percebemos que, como um 

todo, ele traz, através de seus personagens, o espaço citadino, os conflitos interiores 

das personagens, as atmosferas lúgubres, a solidão e o paradoxo vida e morte como 

elementos recorrentes do enredo. O referido conto se encontra inserido na primeira 

parte do livro e trata da história de um homem que está a trabalho em Boa Vista, 

Roraima, e, na madrugada pega um voo para São Paulo. Logo no início da narrativa 
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é possível perceber que o conto se organiza em torno de espaços urbanos noturnos, 

de um trajeto, de lugares como pano de fundo de seu enredo.  

No conto santaniano é possível observar a predominância de um narrador-

personagem, sem nome, que relata o que se passou com ele durante a madrugada 

de uma capital. Esse tipo de narrador é, segundo preleciona Luis Alberto Brandão 

Santos, característico da obra de Sant’Anna e isso pode ser observado em diversos 

trechos do conto em questão, como pode ser visto nas primeiras linhas do conto: “Se 

alguma coisa aconteceu em minha vida dura insípida foi estar entre os passageiros 

daquele voo extra” (SANT’ANNA, 2003, p. 9), “[...] devo explicar as circunstâncias” 

(SANT’ANNA, 2003, p. 09), “[...] parei embaraçado e mudo diante dela” (2003, p. 12). 

Nesse conto, o narrador retrata a realidade do homem da atualidade e suas 

inquietações oriundas de um espaço urbano e opressivo. O narrador-protagonista traz 

um traço característico da obra de Sérgio Sant’Anna, enfatizado por Luís Alberto 

Brandão Santos. Este autor destaca que, em Sant’Anna: 

Ao narrar, o narrador lança um olhar em direção aos fatos narrados. 
Ao mesmo tempo, ele é colocado na posição de objeto da narrativa, 
ou seja, a narrativa constrói um narrador como um dos elementos do 
seu próprio desenvolvimento (SANTOS, 2000, p. 18-19).  

Ou seja, nas narrativas de Sant’Anna e, também no caso do conto “O voo da 

madrugada”, é recorrente a presença de um narrador que participa da trama 

colocando-se como elemento imprescindível do ato criativo, ao passo que é ao mesmo 

tempo responsável por trazer reflexões sobre o papel do sujeito citadino numa 

metrópole opressora, exigente, onde diariamente os indivíduos se arriscam pela 

sobrevivência, pois, caso contrário, será consumido por ela.   

No conto de Sant’Anna, o narrador apresentado trabalha como auditor de um 

laboratório farmacêutico e se encontra, a trabalho, na capital do estado de Roraima. 

Para tanto, o personagem está hospedado em um hotel barato. Ele se encontra 

próximo a um espaço, aparentemente agitado, de movimento, idas e vindas, de onde 

se ouviam “[...] vozes que pareciam discutir, risos de uma alegria desesperada, gritos 

que chegavam abafados, o barulho de carros, motos e, a certa altura, a sirena de uma 

ambulância ou carro de polícia” (SANT’ANNA, 2003, p. 10). Tudo isso comprova a 

agitação daquele espaço, ou melhor, da cidade grande em mais uma noite comum, 

com seu barulho, sua agitação e sua atmosfera lúgubre, responsável por provocar no 

personagem suas reações a este espaço.  
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Acerca do espaço na literatura, Ozires Borges Filho (2007, p. 61) o enxerga como 

sendo “a maneira pela qual o espaço é instalado dentro da narrativa [...] levando em 

consideração a maneira pela qual o narrador ou eu-lírico cria o espaço na obra 

literária”. Assim, esse espaço literário estaria diretamente relacionado à forma como 

o narrador a apresenta, ou seja, ao seu ponto de vista. Nas narrativas, os espaços são 

espaços de “pertencimento e/ou trânsito dos sujeitos ficcionais” (BRANDÃO, 2007, p. 

208), e, no conto “O voo da madrugada”, esses espaços destacam-se de forma 

evidente e indispensável para o desenvolvimento da narrativa.  

Acerca do espaço, existe também a teoria do não lugar, na qual Marc Augé 

(2006) frisa que alguns estudiosos descrevem a extensão urbana como algo que 

origina espaços que para esse autor são “verdadeiros não-lugares” (AUGÉ, 2006, p. 

111-110), ou seja, espaços de grande circulação de pessoas: rodovias, ferrovias, 

shoppings. Esses não são identitários, históricos ou relacionais. São locais de 

passagem, de não permanência. É nas grandes cidades que eles se tornam mais 

evidentes. A cidade dos indivíduos é o mundo onde cada um mantém relação com o 

lugar a partir da memória, do cotidiano, das experiências vividas.  

Já para teóricos que estudaram a cidade ocidental na segunda metade do século 

XX, Kevin Lynch (2017, p.11) afirma que “a cidade é uma construção no espaço, mas 

uma construção em grande escala, algo apenas perceptível no discurso de longos 

períodos de tempo” e que cresceram e transformando-se até alcançarem o patamar 

de hoje. Algumas são pequenas, outras médias, podem ser metrópoles ou 

megalópoles, crescerem de forma desordenada, evidenciando-se como um fenômeno 

complexo, mas que se impõe à vida diária do cidadão citadino.  

O espaço da cidade e as relações entre seus jeitos deixa transparecer – ou 

também esconder - a realidade social, política e econômica de sua população, 

tornando-se palco para os mais diversos conflitos humanos. Para esse autor, “os 

elementos móveis de uma cidade e, em especial, as pessoas e suas atividades, são 

tão importantes quanto as partes físicas estacionárias” (LYNCH, 2017, p. 11). Assim, 

as cidades devem ser observadas como uma espécie de conjunto que englobaria sua 

parte física, com espaços públicos, por exemplo, e os sujeitos pertencentes a ela, que 

constituem uma parte ativa das mesmas e que se evidenciam nos textos de 

Sant’Anna:   

As narrativas de Sérgio Sant'Anna trazem um desejo de sincronia, a 
busca de um diálogo íntimo com as questões de seu tempo. 
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Uma dessas questões é, sem dúvida, o crescimento desordenado das 
cidades. O novo perfil de um Brasil caótico, que se configura através 
do processo de urbanização, aparece desse modo, como uma das 
principais fontes nas quais se nutre sua ficção (BRANDÃO, 1995, p. 
74). 

As narrativas de Sant’Anna, e aí inclui-se “O voo da madrugada”, traz o espaço 

urbano como elemento primordial ao passo que busca, através desse elemento, 

problematizar as questões do seu tempo, trazendo a realidade para a ficção. Nesse 

diapasão, sua narrativa irrompe o espaço citadino da metrópole como um palco onde 

se desenrolam as ações das personagens e onde a realidade de um país desordenado 

e desigual pode ser exposta. Seguindo com suas contribuições, Brandão (1995, p. 77) 

ainda afirma que  

Buscar a realidade como objeto para ficção significa construir a ficção 
como objeto produzido por essa realidade. Assim, a uma realidade 
urbana, corresponde uma ficção urbana. A uma vivência vertiginosa 
nas grandes cidades, correspondem vertigens narrativas. [...] A ficção 
de Santana se "realiza", reafirmando seu desejo de incorporar a 
realidade.  

O objeto da ficção é, portanto, o espaço urbano incorporado por Sérgio 

Sant’Anna em sua narrativa como uma espécie de protagonista da trama, de centro, 

que traz o dia a dia como forma de representação do real e enche a metrópole de 

vida.  Desse modo, enfatiza-se a ideia de que o espaço citadino surge como um dos 

elementos indispensáveis constitutivos do conto “O voo da madrugada”. A cidade 

mostra-se como elemento cíclico para a identificação desses espaços “não vividos”, 

não lugares perpassados pela personagem principal do conto analisado enfatizando 

que as relações praticadas em não lugares podem ser vistas como relações de 

solidão, brevidade e passageiras. Nesse sentido, o espaço citadino acaba se tornando 

também “cenário” e, praticamente, um personagem do dia a dia dos sujeitos e suas 

relações.  

Em “O voo da madrugada”, nota-se que o espaço citadino aparece como um dos 

principais elementos constitutivos do enredo, sendo ainda um traço comum na 

narrativa contemporânea, que reflete diversos aspectos do cotidiano dos sujeitos 

caóticos urbanos. Sob essa perspectiva, Tânia Pellegrini afirma que em nossa 

literatura contemporânea “[...] é a ficção centrada na vida dos grandes centros 

urbanos, que incham e se deterioram, daí a ênfase na solidão e angústia relacionadas 

a todos os problemas sociais e existenciais que se colocam desde então” 

(PELLEGRINI, 2002, p. 358). Ou seja, as discrepâncias oriundas nas grandes 
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metrópoles brasileiras tecem rede de emaranhados permeada por sujeitos 

marginalizados, desigualdades, e pela busca incessante de ser enxergado. Nesses 

moldes, com todos os seus problemas e com sua diversidade, a “cidade grande” 

desabrocha nas produções literárias brasileiras como um espaço de diversidade e 

onde tudo pode acontecer. 

No espaço da ficção urbana brasileira, a personagem solitária também pode ser 

percebida e a cidade é vista cada vez mais “como mais um espaço de anonimato e 

solidão” (SÁ, 2014, p. 215). Nesse sentido, Pellegrini (2002) enfatiza que a solidão 

seria característica acentuada das personagens que vivem nesses locais, como 

também pode ser observado em diversos trechos do conto, como o destacado na 

segunda página da narrativa, em que a personagem observa solitário pela janela as 

luzes da boate:  

[...] luzes em cores as mais berrantes, dos letreiros luminosos daquele 
estabelecimento — com o nome ridículo de Dancing Nights —, 
incidiram indiretamente em meu quarto, no Hotel Viajante, dando um 
contorno lúgubre aos seus móveis e realçando a minha solidão 
absoluta (SANT’ANNA, 2003, p. 10).   

Pelo fragmento, é possível comprovar a condição solitária da personagem que 

estava a trabalho em Boa Vista e se hospedou no hotel de nome Boa Viagem para 

descansar e aguardar o dia seguinte para embarcar num voo para São Paulo.  Tanto 

o quarto do hotel quanto os outros espaços perpassados pelo protagonista do conto 

em questão, podem “representar os sentimentos vividos pelas personagens” 

(BORGES FILHO, 2007, p. 40). Em outras palavras, o espaço noturno e vazio do hotel, 

o viajar sozinho, o isolamento, representam na cidade e de seus habitantes, refletindo 

os sentimentos da personagem que estava solitário.  

Dessa forma, influenciado pelos sons, pelas luzes em cores vivas e pela 

movimentação em frente à boate, o homem protagonista do enredo resolve descer de 

seu quarto, no Hotel Viajante, até aquele local que, por sua vez, refletia seus 

ocupantes:  

[...] provincianos bêbados e desmazelados, embora supostamente 
com dinheiro, chegando e partindo, já acompanhados, de táxi ou em 
suas motos e carros, cantando pneus, enquanto uma viatura da polícia 
estacionava a uma distância conveniente, como se ali houvesse 
sempre uma expectativa de intervir, mas segundo o código próprio e 
corrupto daquela zona de tráfico, contrabando e prostituição 
(SANT’ANNA, 2003, p.10).  

Esta narração explicita o espaço decadente, ilícito e mesmo violento da boate, 

de seus arredores e de possíveis outros espaços urbanos semelhantes, porém não 
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fica claro se o espaço descrito se encontra no centro ou na periferia de Boa Vista. Em 

seus textos, Sérgio Sant’Anna expõe “um modo específico de percepção e vivência 

da realidade [que] acaba por determinar um modo específico de elaboração narrativa, 

calcados, sobretudo na ótica urbana do narrador” (SANTOS, 1995, p. 75). Assim, o 

narrador descreve os espaços e seus elementos constituintes, a partir de suas 

percepções, enfatizando o cenário urbano e muitas vezes marginal da sociedade.   

Dentre os espaços evidenciados no conto, é importante destacar o hotel no qual 

está hospedado o homem protagonista. Este caracteriza-se como um não lugar, ou 

seja, um espaço aparentemente desconhecido, um “lugar de passagem”, o qual o 

protagonista não pretende habitar, pelo contrário, seu desejo é de sair o mais rápido 

possível daquele local, sem deixar vestígios, sem carregar lembranças, como pode 

ser observado na fala do narrador ao afirmar: “[...] foi com alívio que deixei para trás 

o Hotel Viajante” (SANT’ANNA, 2003, p. 14). Desta feita, este espaço opressor seria 

considerado, de acordo com o entendimento de Marc Augé (1994, p. 74) como um 

não lugar, ou seja, um espaço de circulação rápida, “são a medida da época; as vias 

aéreas, ferroviárias, rodoviárias e os domicílios móveis considerados “meios de 

transporte” (aviões, trens, ônibus), os aeroportos, as estações e as estações 

aeroespaciais, as grandes cadeias de hotéis”. O hotel, por sua vez, aflora no narrador 

diversos sentimentos, pensamentos e angústias que, para ele só seriam dissipadas 

caso fosse embora dali.  

O quarto de hotel onde a personagem está hospedada é um não lugar, um 

espaço que Marc Augé (2006, p. 109) define como “espaço de consumo”, ou seja, 

onde se estabelece uma espécie de relação contratual de consumo. No conto em 

análise, a personagem utiliza-se de um serviço (de hotelaria) “[...] que as modestas 

diárias pagas pela firma permitiam” (SANT’ANNA, 2003, p. 17), e que enseja uma 

relação de consumo que se desfaz com sua ida para o aeroporto. Nesses locais são 

estabelecidas relações das mais diversas entre os sujeitos que ali se encontram, que, 

segundo Teresa Sá (2014, p. 217) vão desde  

A ausência de uma relação com os empregados (que estão em 
constante mudança); a impossibilidade de “caminhar” procurando 
novos percursos; a relação com o ambiente (ar, luz, sol); a 
homogeneidade dos frequentadores (não há mendigos, guardadores 
de carros, toxicodependentes) etc.  

As relações existentes no espaço do não lugar afastam-se do uso social pois 

possibilitam relações de vínculos de cunho comercial, econômico e mesmo de 
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consumo. Nesse sentido, os não lugares seriam “espaços constituídos em relação a 

certos fins (transporte, trânsito, comércio, lazer) e a relação que os indivíduos mantêm 

com esses espaços” (AUGÉ, 1994, p. 87). O não lugar representado pelo quarto do 

hotel sobrepõe um espaço de vazio, sem vínculos e apego, e contribui para o 

sentimento de solidão e conflitos internos do narrador.  

Essa solidão é característica do sujeito das grandes cidades e que ocupa não 

lugares, tendo em vista que estes espaços criam tensão solitária, como diz Augé 

(1994, p. 87): “assim como os lugares antropológicos criam um social orgânico, os não 

lugares criam tensão solitária”. Partindo desse princípio, a personagem principal de 

“O voo da madrugada” nutre-se de uma solidão e mesmo frustrações, tanto é que 

procura, de toda forma, ir embora do hotel.  

Antes de sua partida do hotel, após observar pela janela, a personagem resolve 

aventurar-se, descer de seu quarto e ir até à portaria, na qual encontra o porteiro a 

quem ao perguntar se poderia subir acompanhado, deu-lhe “dez reais, que ele pôs no 

bolso sem comentários” (SANT’ANNA, 2003, p. 11) e saiu. Antes de cruzar a rua para 

chegar a tal boate luminosa, ouve uma voz dizendo: “Vem cá, tio” (SANT’ANNA, 2003, 

p. 11). Ele olha estarrecido e parece não acreditar no que vê na entrada de um beco: 

“[...] quem estava dentro de um vestido vermelho, de alças e decotado, com abertura 

lateral em uma das pernas, parecia ser uma criança, apesar do batom usado por ela 

e da pose estudada de dama da noite” (SANT’ANNA, 2003, p. 12), que sequer tinha 

seios formados: “[...] ali onde sua pele era mais branca havia pouco mais do que dois 

botões intumescidos” (SANT’ANNA, 2003, p. 12) e, que o chamou para ir com ela ao 

preço de oitenta reais.  

O espaço da rua, além de ensejar no protagonista a ideia de liberdade, acaba 

propiciando um leque de sentimentos, de desejo e repulsa, e evidenciam o que Luis 

Alberto Brandão Santos (2007, p. 208) chama de espaço psicológico da personagem, 

isto é, aquele que ocorre deste modo: 

Abarca as “atmosferas”, ou seja, projeções, sobre o entorno, de 
sensações, expectativas, vontades, afetos de personagens e 
narradores, segundo linhagens variadas de abordagem da 
subjetividade, entre as quais são bastante comuns a psicanalítica e a 
existencialista. 

Em outras palavras, o espaço gira em torno do que o personagem vive e 

projeta, ao seu íntimo. Nas narrativas, os espaços assumem funções definidas e 

surgem como uma espécie de determinante das ações das personagens.  
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No decorrer dos parágrafos de “O voo da madrugada”, a temática do espaço é 

bem marcada tendo em vista essa narrativa trazer, além de aspectos relacionados ao 

espaço psicológico das personagens, espaços nos quais o protagonista da trama 

transita, se destacando.  Entre eles o hotel, onde o protagonista permanece apenas 

por poucas horas, a rua, que liga o hotel à boate, onde o personagem principal 

encontra o cafetão e a jovem seminua, o aeroporto, um espaço que se encontra no 

caminho sendo usado para chegar ao seu apartamento. Todos estes são espaços 

urbanos; alguns deles são enfatizados e representados através do trânsito das 

personagens na narrativa, aspecto relevante sobre a escrita de Sérgio Sant’Anna. O 

espaço possui, dessa forma, a função de "situar a personagem geograficamente [,] 

representar os sentimentos vividos pelas personagens", bem como a função de 

“caracterizar as personagens, situando-as no contexto sócio-econômico e psicológico 

em que vivem" (BORGES FILHO, 2007, p. 35), como pode ser observado com o 

protagonista da trama através da mescla de sentimentos e reações originados pelos 

acontecimentos daquela noite.  

Não bastando a surpresa gerada pela presença daquela jovem, o homem 

protagonista ainda vê saindo da viela um homem trajado com uma roupa brega, uma 

espécie de cafetão ou aliciador que trata a jovem personagem como uma espécie de 

objeto negociável deixando o protagonista irado e com vontade de “[...] vê-lo morto, 

ou até matá-lo” (SANT’ANNA, 2003, p. 12), chegando a afirmar que o tal homem seria 

uma perfeita figura do demônio.  

Ao observar a cena, uma mistura de angústia, horror, fascínio e reflexão tomam 

conta da personagem. Naquela noite, depois da tentativa frustrada de ir à boate, ele 

volta sozinho para o hotel onde estava hospedado na cidade de Boa Vista e, tomado 

por uma espécie de atração e repulsa, liga para o aeroporto:  

Perguntei, também, sem nenhuma esperança, se havia algum voo 
para São Paulo àquela hora. Contrariando todas as minhas 
expectativas, fui informado de que havia sim, dali a uma hora e 
quarenta minutos, e da mesma empresa da qual minha firma compra 
o bilhete (SANT’ANNA, 2003, p. 14).  

O protagonista pergunta, por telefone, se pode viajar naquele voo com o bilhete 

do dia seguinte e o funcionário do outro lado da linha avisa que aquele é um voo 

especial, mas que não haveria problemas. Dito isto, o homem pega um táxi e vai para 

o aeroporto afirmando: “[...] foi com alívio que deixei para trás o Hotel Viajante, a 

Dancing Nights com sua música infame, e o beco como se largasse uma parte nefasta 
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de mim mesmo para seguir por uma estrada esburacada até o aeroporto” 

(SANT’ANNA, 2003, p. 14-15). Porém, vai embora com a sensação de ter perdido 

aquela companhia inapropriada, pois entendia que ela não podia tirá-lo da solidão.   

Acerca do espaço da rua e da boate, próximo ao hotel, observa-se que o 

mesmo pode ser compreendido como uma espécie de território em que prevalece a 

"possibilidade de análise das relações de poder na obra literária" (BORGES FILHO, 

2007, p. 29), como pode ser observado no momento em que o protagonista se depara 

com a menina e o possível cafetão: a personagem se encontra em um espaço 

desconhecido em que prevalece uma relação de dominação-apropriação por parte do 

homem de roupa brega sobre a menina e sobre a viela, da prostituição sobre outras 

tantas jovens. 

Na ficção, posicionamos as personagens em relação a outros seres e outros 

elementos constituintes do espaço, podendo situá-los no espaço geográfico, temporal, 

social, psicológico ou mesmo o espaço da linguagem. Desta feita, Oliveira e Santos 

(2001, p. 68) prelecionam que o espaço das personagens nas narrativas ocorre de tal 

maneira:  

Seria, desse modo, um quadro de posicionamentos relativos, um 
quadro de coordenadas que erigem a identidade do exatamente como 
identidade relacional: o ser é porque se relaciona, a personagem 
existe porque ocupa espaços na narrativa. Percebemos a 
individualidade de um ente à medida que o percebemos encontraste 
com aquilo que se diferencia dele, à medida que o localizam. Só 
compreendemos que algo é ao descobrimos onde, quando, como - ou 
seja: em relação a que esse algo está. 

Nesse sentido, destaca-se, a partir do posicionamento das personagens em 

relação à narrativa, a importância do espaço no conto “O voo da madrugada” e se 

enfatiza as relações estabelecidas entre o protagonista e o lugar ou não lugar que 

ocupa. Assim, entende-se que é de suma importância observar o espaço em relação 

ao sujeito ficcional.   

Ao deixar o hotel, a personagem parte para o aeroporto. Este espaço, assim 

como o hotel, mostra-se como um não lugar. Acerca desses espaços, Marc Augé 

(2006, p. 109) afirma que os  

Não-lugares se justapõem, encaixam-se e por isso tendem a si 
parecer: os aeroportos parecem com os supermercados, vemos 
televisão nos aviões, escutamos as notícias enchendo o tanque dos 
nossos carros nos postos de gasolina que também estão cada vez 
mais parecidos com os supermercados. 
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Pois seriam espaços de movimento e não pertencimento, os viajantes que lá encontra-

se estão de passagem, isto é, o aeroporto é um espaço de circulação em que se dão 

relações não duradouras e não há sentimento de pertencimento. Neles, os sujeitos 

permanecem por poucas horas (AUGÉ, 2006). 

Assim, ao chegar ao aeroporto, que não passava de um grande galpão e uma 

pista de pouso, onde, através da cerca, a personagem pode ver um enorme “avião 

que, naquelas bandas, parecia ter aportado de outro mundo” (SANT’ANNA, 2003, p. 

15), o homem descreve o espaço desse local como algo de aspecto indecoroso e 

mesmo marginal, com pessoas sentadas em bancos de espera no saguão, “[...] 

vestidas de negro, com os olhos avermelhados por algo mais do que sono” 

(SANT’ANNA, 2003, p. 15), mas sem detalhar muito na narrativa.  

Ele se dirige até o balcão para falar com um dos funcionários da companhia 

aérea que, por sua vez, pergunta se ele é um dos parentes das vítimas da queda do 

avião ocorrida há quatro dias - o voo desejado pelo protagonista foi reservado pela 

companhia para transportar “[...] os restos mortais dos passageiros que moravam em 

São Paulo” (SANT’ANNA, 2003, p. 15) juntamente com alguns de seus parentes. O 

não lugar do aeroporto é enfatizado ainda pela relação pautada unicamente na troca 

de informações entre o funcionário da companhia aérea e o personagem principal da 

trama, constituindo aquilo apontado por Augé (1994, p.89) quanto ao espaço:  

Os não-lugares da supermodernidade, aqueles que tomamos 
emprestados quando rodamos na auto-estrada, fazemos compras no 
supermercado ou esperamos num aeroporto [...] definem-se, também, 
pelas palavras ou textos que nos propõem: seu modo de usar, em 
suma, que se exprime conforme o caso, de maneira prescritiva (“pegar 
a fila da direita”), proibitiva (“proibido falar”) ou informativa (“você está 
entrando em Beaujolais”) e que recorre tanto a ideogramas mais ou 
menos explícitos e codificados quanto à língua natural. 

Os não lugares não ensejam afeto, nem trocas e não são formadores de 

identidades. Nesses espaços, as relações funcionam como uma espécie de contrato, 

afirma este autor, em que os contratantes aceitam de maneira tácita as regras ali 

pactuadas. São assim, espaços funcionais que, segundo Augé (1994) são construídos 

em relacionados a determinadas finalidades (comércio, lazer, transporte e trânsito).  

Aquele era um voo especial como havia sido informado durante a ligação feita 

ainda do hotel, mas havia vagas disponíveis das quais ele poderia viajar utilizando seu 

bilhete do dia seguinte, tendo em vista haver “lugar de sobra” (SANT’ANNA, 2003, p. 

15), como bem afirma o funcionário: “[...] os caixões vão no compartimento de carga 
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e o que restou dos corpos foi embalsamado no necrotério”. (SANT’ANNA, 2003, p. 

15).  

Analisando o conto, é possível observar que o aeroporto é um espaço desprovido 

de sentido para a personagem que o ocupa por alguns momentos enquanto aguarda 

o voo para sair de Boa Vista, capital que ele considerava “[...] daquela cidade calorenta 

e opressiva” (SANT’ANNA, 2003, p. 16). O narrador ainda afirma que “[...] gostava de 

estar voando porque, em trânsito, se achava em lugar nenhum” (SANT’ANNA, 2003, 

p. 16, grifo nosso). Esta afirmação deixa claro o sentimento de não-pertencimento ou 

mesmo de exclusão com relação aquele espaço onde a personagem demora pouco 

tempo. 

Desse modo, o não lugar aparece com o espaço “onde o viajante não se sente 

nem estrangeiro nem ‘em sua casa’” (SÁ, 2014, p. 223), o que evidencia uma espécie 

de estranhamento como relação ao pertencer ou não a algum lugar. À luz dessa 

perspectiva, observa-se que  

Na realidade do mundo de hoje, os lugares e os espaços, os lugares 
e os não lugares misturam-se, interpenetram-se. O não lugares são o 
lugar da supermodernidade, que remete a termos que descrevem a 
nova realidade, como trânsito em oposição a domicílio, passageiro 
diferente de viajante, o vocabulário tece a trama dos hábitos, educa o 
olhar, informa a paisagem (AUGÉ, 1994, p. 98-99).  

No não lugar se estabelecem relações em que os personagens estão em 

trânsito, ele é oposto do lugar que, por sua vez, lembra a casa, o lugar de 

pertencimento do sujeito. Pensar em lugar e não lugar é pensar na (re)significação da 

noção de espaço. Nesse sentido, lugar e não lugar representariam polos opostos. 

O não lugar apresenta-se como um espaço do homem citadino, onde se 

estabelecem ou mesmo se desfazem os mais diversos tipos de relação, como é 

observado no conto “O voo da madrugada” em que se verificam as relações 

momentâneas entre o protagonista e a jovem parecida com uma prostituta, “[...] uma 

menina a quem houvessem permitido vestir-se de mulher para uma festa de 

aniversário” (SANT’ANNA, 2003, p. 12), da vendedora no aeroporto “[...] uma mulher 

negra, muito velha, com uma cafeteira presa ao ombro” (SANT’ANNA, 2003, p. 16) e 

sua companheira de viagem, uma mulher jovem de “[...] cabelos longos, negros e 

lisos” (SANT’ANNA, 2003, p. 21), dando ênfase ao espaço do não lugar.  

A partir deste tipo de análise sobre do conto, pode-se observar uma das 

características recorrentes da obra de Sant’Anna, que trataria da ênfase dada aos 

espaços urbanos. Na narrativa, o espaço pode ser visto como elemento fundamental 
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para a execução das ações das personagens corroborando para que o leitor seja 

envolvido, de forma a desvendar os caminhos e sentidos do texto. Patrick Tedesco 

(2013, p. 109) observa que o espaço urbano na narrativa de Sant’Anna,  

É característica importante de seu percurso a utilização de cenários 
ambientados em espaços urbanos das cidades contemporâneas, com 
ênfase na movimentação e encontros de pessoas durante o período 
noturno, que geralmente se passam em ambientes boêmios tais como 
ruas, galerias, bares, lanchonetes e teatros. Esses cenários favorecem 
à construção de narrativas de caráter nebuloso, por um narrador 
ficcional muitas vezes sob o efeito de álcool, o que faz com que a 
incerteza sobre os fatos (até mesmo por parte do narrador) seja 
elemento recorrente na obra de Sant´Anna. Além disso, é marcante 
também a recorrência aos temas violência, morte e, especialmente, 
sexo, que aparecem, com frequência, de forma relacionada, indicando 
ao leitor uma possível proximidade entre, por exemplo, atos sexuais e 
cenas de brutalidade.  

Partindo dessa perspectiva, em “O voo da madrugada”, os espaços urbanos 

suscitados fazem referência ao dia a dia das grandes cidades – Boa Vista e São Paulo 

-, em especial ao movimento de seus habitantes solitários e deslocados, caso do 

homem protagonista do conto em questão; espaços como boates, hotéis e aeroportos, 

por exemplo, são elementos constitutivos dos grandes centros urbanos e da vida do 

homem contemporâneo. Assim, pensar o espaço “implica, portanto, pensar a maneira 

como os sujeitos o praticam: sua situação, localização e/ou habitação” 

(DALCASTAGNÈ, 2015, p. 87). 

Nesse sentido, Regina Dalcastagnè (2015, p. 87) observa que "[...] nenhum 

espaço se define a priori por si próprio. Ele é sempre espaço de alguma coisa, uma 

relação (espaço-temporal) informada e/ou preenchida por uma presença”. Ou seja, a 

ideia de espaço ocupa uma noção dual existindo em decorrência de um outro, um 

elemento que se relaciona ao espaço e possibilita sua existência. Esse outro elemento 

pode ser o narrador, as personagens ou mesmo um leitor. Nesses moldes, ao se 

analisar uma narrativa, a ideia que prevalece é a noção de  

Espaço físico por onde as personagens circulam. Isso é uma prova de 
que temos a tendência de privilegiar as relações estabelecidas por 
nossos sentidos- no caso da cultura ocidental moderna, sobretudo o 
sentido da visão o espaço seria, em primeiro lugar aquele que 
podemos perceber através de nosso corpo (SANTOS, 2011, p. 68).  

Ou seja, prevalece a ideia de que o espaço é o que pode ser enxergado por 

meio da visão e dos sentidos. Porém, na literatura, tal ação é proposta pelo narrador. 

Esses espaços teriam valor graças aos fatores geográficos que funcionam como ponto 

de referência para situar estes sujeitos narrativos a partir do ponto de vista ficcional, 
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no caso, o aeroporto. Assim, o modo como esse espaço é percebido é responsável 

pela projeção e a atribuição dos sentidos e significados que eles inserem. Eles não se 

inserem sozinhos, pois existe a perspectiva do narrador e da narrativa composta pelos 

seus vários elementos. 

Antes do embarque, no aeroporto, o protagonista da trama procura em vão por 

uma lanchonete ou algum estabelecimento naquele espaço onde possa saciar sua 

forme. Contudo, não o encontra e acaba tomando apenas um café comprado a uma 

senhora, “[...] uma mulher negra, muito velha, com uma cafeteira presa ao ombro. 

Apoiava-se numa muleta, e sua perna esquerda fora amputada até bem acima do 

joelho” (SANT’ANNA, 2003, p. 16).   

A mulher pergunta se ele não tem medo de viajar no mesmo voo que os corpos 

dos mortos, ele prontamente ri afirmado: “O que podem fazer? Não podem nem morrer 

de novo” (SANT’ANNA, 2003, p. 16). A velha sussurra que ninguém sabe o que viaja 

com os mortos, faz o sinal da cruz entre ela e o protagonista como uma espécie de 

bênção e ele parte para o avião. Acomoda-se sozinho numa poltrona ao lado da janela 

onde pode contemplar as estrelas até retornar à sua rotina “enfadonha” e solitária em 

São Paulo:  

Era um daqueles momentos, nos voos de certa duração, em que nada 
acontece, as bandejas do serviço de bordo já foram recolhidas e os 
próprios comissários se permitem descansar. Aproximava-se o 
apogeu da madrugada, pressentia-se de algum modo a aurora, mas 
não havia ainda indícios de luz como se o tempo houvesse parado 
(SANT’ANNA, 2003, p. 19).  

Este espaço do avião também se configura na narrativa como um não lugar que 

enseja uma espécie de anonimato, de distanciamento da rotina do dia a dia, um 

espaço de despersonalização dos sujeitos dos voos, das personagens que ali estão. 

A esse respeito, Augé (1989, p. 137-138 apud SÁ, 2014, p. 214) corrobora afirmando 

que  

As longas viagens de trem ou de avião, as estações e os aeroportos e 
até mesmo a elegância estereotipada dos hotéis internacionais 
proporcionam-me um prazer diferente, ligado, sem dúvida, a tudo 
aquilo que também poderíamos denunciar como sinal de 
uniformização e despersonalização crescentes: o anonimato, a 
solidão, a redução ao estado de agente de ligação cuja identidade é 
definida pelo trajeto.  

Pelas palavras de Augé (1989), isto significa que esses não lugares propiciam 

aos sujeitos em trânsito um distanciamento de sua realidade diária e, assim, um prazer 

com relação ao distanciamento da rotina. Os personagens que sentarão ao lado um 
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do outro são somente desconhecidos que encerrarão suas relações ao desembarcar 

do avião.  

Retornando ao enredo, nesse momento, a jovem desconhecida sentou ao seu 

lado do viajante e encostou a cabeça no peito dele, que supôs ser ela uma das 

parentes dos mortos, talvez uma órfã que buscava consolo. Contudo, ao questionar 

se era ela parente desses pobres sujeitos, a mesma afirmou que não e que já estava 

entre eles. Sem entender bem o que isso significava, o protagonista perguntou quem 

seriam “eles”, mas, a única resposta da jovem foi abraçá-lo, beijar seus lábios e afogar 

o rosto em seu ombro.  Naquele momento, é estabelecida uma relação (momentânea) 

entre pessoas estranhas, uma relação que, possivelmente, deixaria de existir ao 

chegarem ao destino final da viagem, ao deixarem aquele não lugar. Nesse momento 

relacional, o protagonista percebe que ama a moça como fica bem explícito em suas 

palavras:  

Minha desconfiança se dissipou de todo no momento em que 
reconheci que a amava, jamais amara alguém tanto. Pouco importava 
que nunca a houvesse visto, pois aquele sentimento me vinha como 
algo que só podia brotar entre totais desconhecidos (SANT’ANNA, 
2003, p. 20-21). 

Ele acredita que ela também possa o amar, já que ela poderia enxergar seu 

interior, o que realmente ele desejava ser e que era. O personagem protagonista 

encosta a cabeça no colo da jovem e nos diz: “abri os botões de seu vestido e tocava 

de leve seus seios [...] enquanto ela punha uma das mãos dentro de minha camisa 

para afagar-me” (SANT’ANNA, 2003, p. 21). O espaço some de repente e vira um 

micro-espaço entre os dois personagens, além de se verificar a exploração da 

sexualidade presente, recorrentemente na obra de Sant’Anna. Acerca desse aspecto, 

Santos (2000, p. 69), destaca o seguinte:  

A exploração da sexualidade ocorre de forma intensa em toda a obra 
de Sant’Anna. O desejo sexual frequentemente atua como estímulo 
básico ao movimento das figuras que povoam seus textos. A busca e 
a vivência de um contato físico erotizado são, dessa forma, o principal 
ponto de partida para que as relações humanas sejam colocadas em 
questão.   

Na obra de Sant’Anna, a questão da sexualidade explícita é comumente 

apresentada na ficção urbana. Os personagens são estimulados pelo desejo sexual. 

Assim, essa característica na obra do autor pode surgir como uma forma de simular a 

realidade do homem das grandes cidades, trazendo ainda uma espécie de reflexão e 

problematização sobre algumas temáticas ainda tratadas como proibidas pela 
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sociedade, expandindo a direção do enredo para além das discussões acerca do lugar 

e do não lugar. 

Ao ser acordado pela comissária de bordo, no final do voo, sozinho novamente, 

o personagem protagonista pensa na companheira de viagem e acredita poder 

reencontrá-la entre os parentes das vítimas que ali estão. Porém, não a avista, 

chegando até a perguntar a um funcionário da aeronave. Do lado de fora, tenta em 

vão, encontrar a moça, mas é como se ela nunca tivesse existido. Intrigado, o homem 

vai para “a redação de vários jornais para consultar, nos noticiários sobre aquele 

acidente aéreo, os dados, os obituários e principalmente as fotografias das mortas de 

São Paulo e que haviam sido trazidas” naquele voo (SANT’ANNA, 2003, p. 23).   

Porém, não encontra a moça misteriosa entre eles. Depois dessas evidências, 

a personagem começa a fazer possíveis indagações que perpassam a cabeça do leitor 

neste momento: teria sido aquele episódio um sonho? Resultado de sua imaginação 

carente? Seria a moça uma das vítimas do acidente?  

Esses questionamentos só poderiam ser contados e pensados através da 

ficção. É ela quem permite criar, recriar e explicar o inexplicável. Assim, o narrador 

protagonista se volta para a escrita tentando explicar ou mesmo materializar o que as 

leis do mundo real não permitem: “uma noite sobre a qual, ouso dizer, paira uma 

enigmática e soturna poesia, que me renova a esperança de alcançar, desta vez, na 

escrita, a fusão tão almejada; satisfazer o anseio maior!” (SANT’ANNA, 2003, p. 27-

28), o desejo de se prender aquele momento, de reviver aquela noite. O que ele sabe 

é que levará para sempre aquela lembrança e aquelas sensações únicas.  

Caminhando para os momentos finais do texto, o enredo mostra a chegada do 

protagonista ao seu apartamento, sua casa, seu lugar, que pode ser compreendido 

como uma espécie de refúgio do caos que há lá fora e da noite agitada a qual 

vivenciou; um espaço identitário, histórico e relacional, como bem frisa Augé (2006, p. 

109): “ao definir o lugar como um espaço em que se podem ler a identidade, a  relação 

e a história, propus chamar de não-lugares os espaços onde esta leitura não fosse 

possível”, assim, o lugar opõe aos não lugares percorridos durante a noite (hotel, rua, 

aeroporto). 

Quando o homem protagonista chega à sua casa “[...] num bairro de baixa 

classe média [,] de janelas e cortinas fechadas, tornando o ambiente ainda mais 

sombrio do que já é habitualmente” (SANT’ANNA, 2003, p. 25), o narrador sente uma 

“outra presença naquele espaço” (SANT’ANNA, 2003, p. 26) e até deseja que seja 
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sua companheira de viagem, contudo, chegando à porta do quarto observa sentado à 

cama a fitá-lo, um “homem [...] que, [...] demorei para identificar como sendo eu 

próprio” (SANT’ANNA, 2003, p. 26). Esse Eu que surge no quarto do protagonista 

seria seu duplo3, um outro de si mesmo. A respeito do encontro com o duplo, Bravo 

(1998, p. 263) assinala: “ocorre num momento de vulnerabilidade do eu original”, aqui 

percebido pela solidão, falta de companhia e insegurança que a personagem vivia 

com relação àquela noite com todos os acontecimentos4. Depois, aquela aparição se 

dissipa em poucos instantes, deixando este duplo com menor importância diante da 

narrativa, mas para o protagonista aquele episódio, bem como os vividos naquela 

noite, sempre estará em sua lembrança. 

Nos últimos parágrafos do conto, o personagem protagonista faz uma reflexão 

sobre o ato da escrita: 

Abro então a janela, deixando que penetrem no quarto o ar puro e a 
claridade. No entanto, nesta minha escrita, é e será sempre noite. Uma 
noite na qual contemplo as moças e as luzes do Dancing; a menina do 
beco e seu demônio; a preta velha que me surgiu como uma pitonisa 
das profundezas; a mim mesmo em momentos de exaltação de todos 
os sentidos, principalmente os mais soterrados. Nesta escrita, em que 
sinto em minha mão a leveza do "outro", há, sobretudo, um voo na 
madrugada com seu carregamento de mortos e a passageira que veio 
estar comigo. Exultante, dou-lhe novamente à luz, materializo-a. Aqui 
ela será para sempre minha (SANT’ANNA, 2003, p. 27). 

Seus relatórios e coisas não utilitárias em si, mas que, de certa forma, ajudam 

na renovação da esperança de alcançar uma escrita que satisfaça seus anseios 

maiores e a rememorar todos os episódios daquela noite, possivelmente, com o desejo 

de revivê-los.  

Trazendo “[...] em si, um conjunto de referências sociais, históricas, políticas, 

culturais econômicas, o conto ‘O voo da madrugada’ as enfatizam como referências 

que constituem, uma realidade específica: a realidade brasileira” (SANTOS, 1995, p. 

74), Sant’Anna busca representar uma parcela da realidade urbana através de suas 

narrativas, dando origem a espaços urbanos conturbados habitados por sujeitos 

fragmentados socialmente, culturalmente e imersos em conflitos, que diariamente 

percorrem lugares e não lugares, parecendo não pertencerem a lugar nenhum.  

 
3Sobre esta teoria, ver O duplo (2014), de Otto Rank. 
4No conto, o duplo surge como um agente que revela o lado cheio de vida do protagonista, um lado que se 
encontrava oculto, em seu íntimo e que é despertado quando do encontro com a companheira de viagem do 
avião; houve, dessa forma, uma separação, uma dissociação da personalidade do Eu. 
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E, assim, se percorre a produção de Sérgio Sant’Anna, refletindo e refratando o 

rosto dos personagens urbanos brasileiros que vivem nas metrópoles, explorando 

também temáticas pertinentes aos sujeitos da atualidade, como da vida na periferia, a 

as desigualdades, a violência, a vida do homem da cidade grande, características que 

se tornaram basilares de sua escrita. 

Em “O voo da madrugada”, a questão espacial tem grande relevância tanto pela 

apresentação e ênfase dada aos espaços físicos e as relações estabelecidas neles, 

bem como pelo olhar do narrador personagem, característico da obra de Sant’Anna e 

que aborda um “modo específico de percepção e vivência da realidade [que] acaba 

por determinar um modo específico de elaboração narrativa, calcado, sobretudo, na 

ótica urbana do narrador” (SANTOS, 1995, p. 75). Assim, o referido autor apresenta 

os espaços urbanos de “O voo da madrugada” a partir da visão do narrador, do como 

ele enxerga esses locais como espaços de encontro, identificação e conflitos, e como 

deseja apresentá-los aos leitores.  

Por fim, observa-se que as relações sociais vistas são não duradouras e os não 

lugares seriam os “espaços onde se coexiste ou coabita sem vivermos juntos, onde o 

estatuto de consumidor ou de passageiro solitário passa por uma relação contratual 

com a sociedade” (AUGÉ, 1994, p. 157 apud SÁ, 2014, p. 217).  Assim, são espaços 

transitórios, não formadores de identidade, de relações interpessoais, onde as 

relações acabam com o fim do que poderia ser, metaforicamente uma espécie de 

“contrato momentâneo”. O protagonista percorre espaços públicos e privados, abertos 

e fechados, que servem para construir seu papel na narrativa e direciona a mesma 

para seu final.   

Em “O voo da madrugada”, a apreensão dos não lugares (e lugares) oriundos no 

caos da metrópole brasileira evidencia o cotidiano do homem urbano representado 

pelo protagonista desgastado e deslocado. Por meio da narrativa de Sant’Anna, 

evidencia-se a existência do espaço das grandes cidades brasileiras na ficção como 

elemento vivo tecedor de diversas histórias evocadas e representadas por um 

personagem-narrador, que tem a cidade como principal espaço da narrativa, palco 

das desigualdades sociais, culturais, econômicas e cenário propício para se levantar 

discussões sobre marginalidade e violência, como pode ser observado com 

personagens secundários como a menina do beco próximo à boate e no conto “O 

embrulho da carne”, objeto de análise do próximo capítulo.  
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Assim, no conto “O voo da madrugada”, o espaço ocupa lugar privilegiado no 

decorrer da trama, surgindo como elemento basilar para o enredo, tendo em vista seu 

caráter múltiplo: lugar de ação, de trânsito, espaço geográfico onde as mais diversas 

relações entre as personagens da narrativa ocorrem, como o encontro dos 

passageiros no avião e a conversa do protagonista com o funcionário da companhia 

aérea, por exemplo. 

5. O ESPAÇO URBANO COMO REPRESENTAÇÃO DA VIOLÊNCIA EM “O 

EMBRULHO DA CARNE” 

 

Na literatura nacional, o espaço da cidade tem sustentado várias temáticas e 

contribuído com o surgimento de reflexões acerca das dicotomias riqueza\pobreza, 

equilíbrio\desequilíbrio, violência\calmaria, urbanização\ruralização. A cidade 

brasileira há muito tem sido destacada nas obras literárias como espaço simbólico, 

cultural, gerador de conflitos e que, assim sendo, traz em si uma realidade complexa. 

Nesse ínterim, ela costuma apresentar personagens muito representativos da 

sociedade e realidade, como bem pode ser observado nas obras do autor 

contemporâneo Sérgio Sant’Anna.  

Existe nos textos de Sant’Anna “o comprometimento entre documento e ficção, 

ou seja, a inclusão de fatos reais na construção de seu universo ficcional se confirma 

pelo desabrochar da violência, tanto física como simbólica” (GÔNGORA, 2020, p. 

336). Assim, o autor se utiliza de possíveis acontecimentos do mundo real para criar 

sua ficção com expressividade. Sua escrita lança, desse modo, um olhar sobre a 

realidade urbana e destaca o espaço citadino como elemento carregado de 

representação da realidade e dos problemas oriundos dela, criando um efeito de 

verossimilhança. Detêm-se em descrever a cidade por meio dos lugares e não 

lugares, bem como pelas relações sociais que nela emergem. Nesse sentido, a ficção 

Santanianna também cuidou de vislumbrar o espaço da cidade, abordando temáticas 

diversas como sexo, melancolia, solidão e violência. 

A violência é uma das principais marcas do cotidiano dos sujeitos hoje. Este 

tema há muito está relacionado ao dia a dia do homem. Alicerçando esse pensamento 

e tomando como base uma perspectiva voltada para o âmbito nacional, o estudioso 

Jaime Ginzburg (2013, p. 09) afirma que “a história do Brasil é constituída de modos 

violentos, desde a colonização, a escravidão, passando pelas ditaduras até o 
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presente”. Nesse sentido, a temática da violência, em sua gênese, é muito antiga, 

destacando-se desde os primórdios da colonização do nosso país, sendo apontada 

como um elemento estruturante da fundação da sociedade brasileira, e que perpassou 

gerações até assumir as formas de hoje. Reforçando tal entendimento, Tânia 

Pellegrini (2005, p. 134) afirma que essa violência “por qualquer ângulo que se olhe, 

surge como constitutiva da cultura brasileira, como elemento fundador a partir do qual 

se organiza a própria ordem social”, ou seja, ela faz parte da cultura do povo brasileiro 

e aparece como forma de manifestação da realidade por meio de sua apropriação 

artística ficcional.    

Ao se tomar conhecimento das produções literárias de autores brasileiros de 

meados do século XX, constata-se a existência de textos que abordam os vários tipos 

de violência, sejam físicos ou psicológicos, como pode ser visto em obras recentes, a 

exemplo de Cidade de Deus (1997), de Paulo Lins, Um espinho de marfim e outras 

histórias (1999), de Marina Colasanti, Olhos d'Água (2016), de Conceição Evaristo, A 

paixão mortal de Paulo (2020), de Rinaldo Fernandes; entre outros tantos ficcionistas 

nacionais que tiveram predecessores como Rubem Fonseca por volta da década de 

60 com sua prosa batizada pelo crítico Alfredo Bosi (1975) como “brutalismo” por sua 

de descrição da criminalidade e exclusão social. 

Entende-se por violência “o uso da força para causar dano físico ou psicológico 

a outra pessoa, o que, forçosamente, recai na problemática do crime” (PELLEGRINI, 

2005, p. 134) e para tematizar este aspecto, autores brasileiros como Sérgio 

Sant’Anna utilizam o espaço urbano das cidades. Segundo Gilberto Velho (2006, p. 

2), "as grandes cidades [...] como a expressão mais aguda e complexa dessa 

problemática, em que se mistura riqueza, desigualdade, progresso tecnológico, 

analfabetismo, desemprego, ressentimento, tensão social e conflitos de toda ordem". 

Assim sendo, o espaço citadino mostra-se como palco para diversos conflitos sendo 

um cenário perfeito para o ficcionista que busca reinventar, representar o real por meio 

dos elementos constitutivos da narrativa.  

A cidade do Rio de Janeiro aparece constantemente nas narrativas de Sérgio 

Santa’Anna e pode ser identificada em obras como O Concerto de João Gilberto no 

Rio de Janeiro (1983), Um Crime Delicado (1997), A senhorita Simpson (1989), Um 

romance de geração (2009), O voo da madrugada (2003) e tantos outros livros. Nesse 

sentido, Anderson Possani Gongora (2007, p. 52) defende que 
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As ambientações de suas narrativas são, em muitos casos, 
bastante precisas (bares, cinemas, praças, estações de todos 
os tipos, etc). [...] Os enredos, quase sempre, se passam na 
cidade caótica do Rio de Janeiro e suas circunvizinhas, no 
entanto, podem ser apreendidas como representantes de um 
vasto universo brasileiro de situações reais a serem narradas. 

Gongora ainda destaca, ao tratar de contos da obra O sobrevivente (1969), que 

existe uma “tendência de Sérgio Sant’Anna a tratar da temática da violência nas 

cidades, destacando-se o Rio de Janeiro a partir dos anos 60” (GONGORA, 2007, p. 

58). Em decorrência dos avanços tecnológicos e do progresso financeiro, cidades 

como Rio de Janeiro passaram a se destacar não apenas por esses avanços, mas, 

também, pelo aumento da criminalidade, abrindo margem para que a violência se 

tornasse um problema urbano. É essa cidade que é representada no conto “O 

embrulho da carne”, da obra O voo da madrugada (2003), de autoria de Sérgio 

Sant’Anna, através de seus elementos, como o trânsito, os prédios, a violência, a 

segregação e seus personagens.  

Trata-se de um conto que se constrói através de diálogos, o chamado discurso 

direto, entre Teresa e Elias (seu psicanalista). É por meio deles que a protagonista 

busca respostas aos seus conflitos e se recompõe. Os diálogos entre as personagens 

são, de acordo com Anderson Passoni Gongora (2014, p. 152), “característica 

marcante nos textos de Sant’Anna”. Na trama, há a predominância do discurso direto, 

ou seja, as falas das personagens são reproduzidas ao longo do texto, os 

personagens interagem uns com os outros por meio de diálogos, como pode ser 

observado nas falas de Teresa e Elias: “— Não, não está não, Elias. Você é um 

profissional e, daqui a pouco, eu vou voltar sozinha para casa. Que horas são? — 

Quinze para as cinco, Teresa. — Quanto tempo falta, exatamente, para a gente 

acabar?” (SANT’ANNA, 2003, p. 66-67). “O embrulho da carne”, segundo Uavniczak 

(2014, p. 88), “segue uma estrutura dramática, na qual há um apagamento do 

narrador”, assim, o papel desse narrador é apenas o de situar o leitor com relação às 

ações dos personagens e seus estados.  

“O embrulho da carne” narra a história de Teresa, uma mulher de classe média, 

fumante, aparentemente, desestruturada emocionalmente, que faz sessões de terapia 

e que, no fundo, “só queria ser uma mulher normal” (SANT’ANNA, 2003, p. 57). É 

através dessa narrativa e de suas personagens que somos levados a reflexões acerca 

do papel do sujeito das grandes cidades brasileiras. 
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Para tanto, Teresa busca a ajuda de Elias, seu psicanalista que, por sua vez, 

tenta ajudá-la em suas angústias e aflições. Uma delas é desencadeada após a 

protagonista ter contato com um jornal que, na oportunidade, embrulhava a carne que 

comprou para o jantar. A partir de situações como esta, é possível destacar aspectos 

importantes da contística de Sérgio Sant’Anna que se fazem presentes no conto e 

possibilitam a reflexão sobre diversas questões que atravessam a vida dos sujeitos 

urbanos, dentre elas, a violência oriunda do espaço das grandes cidades e que faz 

parte do dia a dia do homem. O referido conto possui características cíclicas referentes 

à prosa de Sant’Anna5 como, o predomínio de espaços urbanos que surgem como 

pano de fundo das ações da trama e, por sua vez, constroem o cenário de reflexão e 

crítica da realidade do homem urbano brasileiro. 

 

5.1 O espaço da violência e o não lugar  

 

O conto “O embrulho da carne” traz, inicialmente, uma mulher que chora e 

parece estar aflita, mas consegue se acalmar. Ela se encontra numa sessão com seu 

psicanalista e lá conta os acontecimentos ocorridos durante alguns momentos de seu 

dia. A mulher se mostra apreensiva e preocupada com um suposto jantar que 

oferecerá naquele dia a um novo amigo que a ajudou quando a mesma bateu o carro 

um certo dia. Ivan era seu nome. 

A narrativa é alicerçada em torno do diálogo entre Teresa, uma burguesa da 

classe média, e Elias, seu psicanalista, em que ela mostra suas inquietações, aflições 

e experiências as quais tem vivido e que tem provocado uma série de inquietações na 

personagem. Uma das principais se dá a partir do momento em que Teresa vê a 

notícia do jornal em que embrulhava carne que comprou no açougue: a manchete 

tratava-se de uma mulher que havia sido estuprada e morta. É um crime bárbaro que 

a deixou desnorteada. Após o contato com essa notícia, Teresa procura seu analista 

a quem narra os motivos de suas aflições. 

 
5 Como exemplo do espaço urbano característico da ficção de santanniana, podemos citar o conto 
"Augusta", presente na obra Anjo noturno (2017). Sant’Anna narra o encontro ocorrido entre um 
professor universitário e uma produtora musical numa festa na capital gaúcha, mais precisamente no 
bairro de Copacabana. Já O concerto de João Gilberto no Rio de Janeiro (1982), obra premiada trata 
do show que João Gilberto faria no Canecão, no Rio de Janeiro, aborda sua volta ao Brasil, após muito 
tempo em Nova Iorque. 
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Sant’Anna encerra o texto afirmando que o mesmo foi criado a partir de 

matérias sobre o mesmo crime e publicados no jornal o dia e no jornal do Brasil de 23 

de março de 1987 e, posteriormente, transformado em ficção. 

Nas produções de Sant’Anna, percebe-se, através da abordagem da violência 

e de seus narradores, “orientações para a análise da sociedade e a valorização do 

coletivo, nos quais o autor procura combinar criativamente o conteúdo à 

experimentação formal” (GONGORA, 2014, p. 109). O autor busca dar visibilidade aos 

problemas enfrentados pela sociedade urbana brasileira, o que confere a ele externar 

uma certa verossimilhança com relação à sua ficção, tendo em vista que, através da 

temática da violência, “consegue representar determinados acontecimentos ou 

situações de forma a nos fazer refletir sobre sua própria espetacularização, sem cair 

no paradigma de legitimação e/ou vulgarização estereotipada da mesma” 

(GONGORA, 2014, p. 109). O que contribui para afirmar que tal temática não esgota 

as possibilidades de se fazer uma literatura baseada na realidade do homem 

contemporâneo sem torná-la corriqueira e banal. De acordo com Luis Alberto Brandão 

Santos, os textos de Sant’Anna abordam um “modo específico de percepção e 

vivência da realidade [que] acaba por determinar um modo específico de elaboração 

narrativa, calcado, sobretudo, na ótica urbana do narrador” (SANTOS, 1995, p. 75). 

Assim, o referido autor apresenta os espaços urbanos de suas narrativas a partir da 

visão do narrador, do como ele enxerga esses locais e como deseja apresentá-los aos 

leitores.  

Em seu diálogo como Elias, a personagem Tereza afirma que foi ao açougue 

para, além de comprar a carne, se testar. Aparentemente, carregava algum tipo de 

medo ou trauma relacionado ao espaço do açougue, que, possivelmente, estava mais 

relacionada ao sentimento de repulsa pela morte dos animais e pelo modo como seus 

cadáveres eram expostos: 

Eu até como um bife com fritas numa boa, adoro, mas no açougue é 
diferente, toda aquela carne vermelha e gordurosa, cadáveres 
dependurados, de seres como nós. A única diferença é que não são 
nossos semelhantes, aliás até que são, só que de outra espécie. Mas 
eles também têm anima. E quem disse que temos mais direitos do que 
eles? (SANT’ANNA, 2003, p. 58). 

Ela acaba fazendo uma espécie de comparação entre o ser humano e os 

animais abatidos que se encontram no frigorífico, afirmando que "a única diferença é 

que não são nossos semelhantes, aliás até que são, só que de outra espécie. Mas 

eles também têm anima. E quem disse que temos mais direitos do que eles?" 
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(SANT’ANNA, 2003, p. 58). Assim, ela não consegue entrar num açougue e achar 

essa situação normal. Nesse sentido, o espaço do açougue surge como um gerador 

de conflitos internos de Tereza acerca da violência praticada pelos humanos contra 

os animais e que só são amenizados com sua saída de lá. 

Apesar da situação embaraçosa do açougue, Tereza volta para casa com o 

intuito de preparar o jantar e, mesmo com as pernas bambas, começa o preparo do 

estrogonofe. As coisas pareciam se estabilizar "se não fosse o jornal que embrulhava 

o plástico com a carne" (SANT’ANNA, 2003, p. 60) e que, instantaneamente, 

transformou aquele momento em algo extremamente perturbador. Ao desembrulhar a 

carne, a protagonista se depara com uma manchete e no jornal que trazia ainda a foto 

de uma mulher morta e fala para Elias: 

Parece que aquela mulher tinha mesmo de entrar na minha vida, para 
detonar tudo. Como se tivesse um encontro marcado comigo. Entenda 
bem que eu embolei o jornal que embrulhava o plástico com a carne e 
atirei-o na lata de lixo, só que ele caiu fora da lata. (SANT’ANNA, 2003, 
p. 60). 

Esta mulher a qual Teresa se refere havia sido enforcada num vagão de trem 

com a própria saia e agora se torna um dos motivos de sua inquietação e visita ao 

terapeuta. Nesse momento da narrativa, a violência é escancarada, sendo a morte da 

moça sem nome, um verdadeiro feminicídio, um crime hediondo tipificado pelo Código 

Penal Brasileiro e que se caracteriza como  

A instância última de controle da mulher pelo homem: o controle da 
vida e da morte. Ele se expressa como afirmação irrestrita de posse, 
igualando a mulher a um objeto [...] como subjugação da intimidade e 
da sexualidade da mulher, por meio da violência sexual associada ao 
assassinato; como destruição da identidade da mulher, pela mutilação 
ou desfiguração de seu corpo; como aviltamento da dignidade da 
mulher, submetendo-a a tortura ou a tratamento cruel ou degradante 
(BRASIL, 2013, p. 103). 

Nesse sentido, o feminicídio sofrido pela moça, surge como um crime de ódio 

praticado por aqueles sujeitos urbanos que querem possuí-la, que a veem como uma 

espécie de objeto que pode ser manipulado a seu bel prazer. Esse ato violento pode, 

ainda, possuir um caráter de vingança até mesmo pelo fato da moça enforcada, 

possivelmente, não querer ceder às vontades dos assassinos. 

Esse tipo de violência é bastante comum na sociedade brasileira urbana em 

que vivemos. Diariamente uma mulher é violentada fisicamente ou psicologicamente. 

No ano de 2019, 3.737 mulheres foram assassinadas no Brasil o que corresponde a 

uma taxa de 3,5 vítimas para cada 100 mil mulheres. Apesar da queda se comparada 
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ao ano de 2018, que registrou um número de 4.519 vítimas - cerca 4,3 mulheres para 

cada 100 mil homicídios femininos-, o número de mortes ainda continua alto. Apesar 

de o Brasil ter apresentado uma redução de 18,4% nas mortes de mulheres entre 

2009 e 2019, em 1.427 UFs, a violência letal contra mulheres aumentou. É o que é 

apontado por Cerqueira (2021, p. 37) nos estudos do Atlas da violência no Brasil 

(2021) realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). 

Em território nacional, este tipo de violência “tem características comuns nas 

várias classes sociais e regiões do país. A mulher é vítima não só de um agressor, 

mas de uma prática cultural” (GOMES, 2013, p. 5-6), isto é, ela não é característica 

específica de um determinado espaço, estando ainda relacionada à cultura machista 

e patriarcal ainda predominante na sociedade. 

No trecho analisado, é notório o caráter violento do sujeito citadino abordado 

na narrativa de Sant’Anna e que surge como uma forma de reflexão e crítica social. A 

violência como uma espécie de espetáculo da vida real é registrada na literatura há 

muito tempo, porém, o que chama atenção é a falta de interesse, a falta de 

perplexidade e a naturalidade com que as personagens da trama (com exceção de 

Teresa) reagem ao fato da morte da mulher como também diante da de um homem 

também citado na narrativa e que também foi morto de forma brutal: “ali estava aquela 

cabeça, na vertical, em cima de uma mesa de sinuca. Os matadores haviam 

esquartejado” (SANT’ANNA, 2003, p. 60). Há uma espécie de banalização das 

situações e cenários violentos que perpassam a sociedade urbana brasileira e, por 

sua vez, são destacados nas narrativas do autor. 

Segundo Regina Dalcastagnè (2003, p. 46), "é a essa violência que 

costumamos fechar os olhos e que a literatura ou ao menos parte dela, insiste em não 

fazer”. O homem brasileiro das últimas décadas aparenta estar acostumado com esse 

tipo de realidade e, muitas vezes, se mostra indiferente a ela. Contudo, a literatura 

insiste em desnudar essa prática através da arte narrativa, como é observado em “O 

embrulho da carne”.  

A protagonista é tocada pelas notícias dos jornais de forma estarrecedora, 

gerando diversos conflitos nos permitindo refletir sobre a realidade do espaço das 

cidades. Continuando sua sessão com Elias, lembra a Tereza um episódio ocorrido 

com ela e um outro jornal em certa ocasião. Segundo a personagem: 

Havia um grupinho de pessoas em frente à banca e fiquei curiosa. 
Algumas estavam rindo, e a manchete não deixava mesmo de ser 
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engraçada: ACHARAM A CABEÇA. (Ela ri, nervosamente, e parece 
sentir um prazer compulsivo ao recontar a história.) E ali estava aquela 
cabeça, na vertical, em cima de uma mesa de sinuca. Os matadores 
haviam esquartejado o homem e espalharam os pedaços dele em 
locais diferentes, deixando bilhetinhos gozando a polícia. Na hora eu 
cheguei a rir um pouco, porque, de fato, havia um amor sinistro, quer 
dizer, um humor sinistro naquilo. Mas depois, quanto mais eu queria 
afastar aquela cabeça do meu pensamento, mais ela se grudava nele. 
Você sabe o que eu passei. Não gosto nem de lembrar. (SANT’ANNA, 
2003, p. 60-61). 

Em uma fotografia, a cabeça degolada, mostrada no jornal, na realidade, 

representava só mais uma entre tantas outras mortes que são estampadas 

diariamente nos jornais e na mídia de modo geral. Nesse momento, Teresa se depara 

com uma situação um tanto assustadora e deliciosa ao mesmo tempo, há um 

sentimento de amor e repulsa que é enfatizado pela expressão "amor sinistro" 

(SANT’ANNA, 2003, p. 61). No episódio narrado, observamos mais uma vez um caso 

de violência física, agora contra um homem, que é morto pela própria comunidade e 

tem partes do seu corpo expostas. Essa cena não sai da cabeça da mulher, que se 

sente incomodada e apreensiva ao lembrar do episódio.  

Acontecimentos como este ocorrem no espaço das grandes cidades, onde a 

violência para alguns, já se tornou banal. Nesse contexto, "somos nós que 

preenchemos os vazios da cidade, nós que a fazemos existir. Somos responsáveis 

por suas injustiças, por sua violência, sua segregação. Somos culpados pelo que não 

queremos ver" (DALCASTAGNÈ, 2003, p. 50). Isto é, a cidade existe em função do 

homem, que, por sua vez, se tornou tanto construtor quanto destruidor dela e provocou 

o surgimento das desigualdades, criando uma espécie de barreira entre o centro e a 

periferia. 

Essa desigualdade é bem marcada no conto “O embrulho da carne” quando se 

observa a oposição de classe existente entre a personagem Teresa e a moça que 

apareceu morta no vagão do trem, ou mesmo os mendigos, marginais e viciados em 

drogas que frequentavam aquela estação abandonada. Teresa e a mulher sem nome 

representam os dois opostos da cidade. Aquela é uma “burguesinha” da classe média, 

que tem seu próprio carro, mora num prédio de apartamentos e faz terapia, enquanto 

a segunda, “era uma moça humilde, tinha uns 20 anos, presumivelmente, com roupas 

surradas e calçando um velho tênis cor de rosa com buraco na sola” (SANT’ANNA, 

2003, p. 62). Era uma moça pobre, possivelmente, pertencente às margens da cidade, 

à periferia.  
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Esta “segregação dos pobres nas grandes cidades, tirando-os das vistas e da 

paisagem das elites, nunca deixou de ser tolerada como uma espécie de limpeza 

urbana " (DALCASTAGNÈ, 2012, p. 122), isto é, a sociedade vê os sujeitos 

marginalizados como figuras insignificantes, como objetos sem valor. São esses 

indivíduos rejeitados e violentados que passam desapercebidos pela nos grandes 

centros urbanos e sofrem os mais diversos tipos de violência.  

A cidade cresceu e deixou suas marcas de divisão e segregação, tornando-se 

um espaço próprio da violência e onde sujeitos marginalizados e em situações 

vulneráveis se abrigam em baixo de pontes, viadutos e estações abandonadas. 

Tereza enxerga essas marcas ao se deparar com aquele pedaço de jornal e perceber 

a brutalidade dos atos praticados contra aquela pobre moça. Essa violência contra a 

mulher, de modo geral, a assusta e, ao mesmo tempo faz refletir sobre seu papel na 

sociedade e o medo de estar no lugar daquele corpo morto fruto da violência dos 

sujeitos e dos espaços segregadores da cidade grande, que há muito tem sido dividida 

em centro e periferia, ricos e pobres.  

Cabe frisar que “a relação entre as partes do enredo e o percurso espacial, ou 

seja, a sequência de espaços presentes na narrativa, favorecem inúmeras reflexões 

que possibilitam a interpretação profunda do texto literário” (BORGES FILHO, 2007, 

p. 44). É pela apresentação dos espaços expostos na narrativa que conseguimos 

estabelecer relações de compreensão do enredo, participando ativamente da 

construção dos sentidos.  Porém, destaca-se que o estudo do espaço na narrativa é 

apontado por Borges Filho (2007) como algo que vai além de um mero cenário em 

que ocorrem as ações das personagens, e sim, como um elemento constitutivo da 

narrativa, das interações entre os sujeitos ficcionais e seus conflitos.  

Este espaço urbano que na obra aparece como segregador e violento em suas 

múltiplas faces é representado no conto “O embrulho da carne” pela cidade e, mais 

precisamente pelo não lugar da estação de trem, o “vagão do trem abandonado, o 

trem fantasma, que serve de abrigo para mendigos, marginais e viciados em drogas, 

conforme o depoimento dos moradores da região” (SANT'ANNA, 2003, p. 62) em que, 

segundo a protagonista da trama, a moça foi morta. Essa realidade, trazida na prosa 

literária nacional e na ficção Santaniana, enfatiza a violência urbana a qual 

“costumamos fechar os olhos e que a literatura, ou ao menos parte dela, pode nos 

fazer ver” (DALCASTAGNÈ, 2012, p. 124), isto é, àquela praticada contra os grupos 
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menos favorecidos socialmente e culturalmente. Assim, a sociedade, geralmente, 

costuma se manter indiferente às vítimas da violência que nada possuem.  

Nesse liame, em sua narrativa, "Sérgio Santana enfatiza o abandono, o 

desprezo das autoridades por esses lugares, que elas preferiam ver vazios, ou mesmo 

não ver mais" (DALCASTAGNÈ, 2012, p. 122). Por isso, muitas vezes não os tratam 

sequer como seres humanos e fecham os olhos para eles, fazendo com que essas 

formas de ocupação dos espaços disponíveis sejam inseguros e insalubres, tornando 

"as cidades, então, muito mais que espaços de aglutinação, [...] territórios de 

segregação" (DALCASTAGNÈ, 2012, p. 120), os quais a literatura apresenta por meio 

da representação da realidade nua e crua do espaço urbano das metrópoles 

brasileiras. 

Esse espaço assume papel preponderante na narrativa, segundo Oliveira e 

Santos (2001, p. 67), “um conjunto de indicações, concretas ou abstratas, que 

constitui um sistema variável de relações”, que não se constituiria somente como 

social e geográfico. Assim, o espaço deve ser enxergado como elemento 

indispensável para a construção dos sentidos da narrativa, tendo em vista que “a 

relação entre as partes do enredo e o percurso espacial, ou seja, a sequência de 

espaços presentes na narrativa, favorecem inúmeras reflexões que possibilitam a 

interpretação profunda do texto literário” (BORGES FILHO, 2007, p. 44). Nesse 

sentido, o estudo do espaço na narrativa é apontado por Borges Filho (2007) como 

um fator que vai além de um mero cenário em que ocorrem as ações das 

personagens, e sim, como um elemento constitutivo da narrativa, das interações entre 

os sujeitos ficcionais e seus conflitos. Acerca desse espaço, no conto “O embrulho da 

carne” podemos destacar, respectivamente, o consultório de Elias, a rua, a casa de 

Teresa e a estação de trem como basilares para a constituição do enredo.  

O consultório em que Tereza é atendida por Elias pode ser apresentado na 

narrativa como uma espécie de não lugar. Este espaço urbano em que a protagonista 

vai para tratar de sua saúde psicológica e externar suas angústias e aflições é utilizado 

na narrativa de forma engenhosa para apresentar a paciente angustiada evidencia 

relações transitórias e a busca pela identidade e afirmação. Sobre este aspecto, Marc 

Augé (1994, p. 93) constata que 

A identidade de uns e de outros é o que conteria o lugar antropológico, 
por meio das convivências da linguagem, dos sinais da paisagem, das 
regras não formuladas do bem viver, é o não-lugar que cria a 
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identidade partilhada dos passageiros, da clientela ou dos motoristas 
domingueiros. 

As relações estabelecidas nos não lugares, são temporárias, contratuais, uma 

espécie de anonimato; o sujeito é só mais um no meio dos demais daquele espaço. 

Não criam identidades e muito menos relações sociais singulares, específicas, como 

ocorre no conto “O embrulho da carne”. Esse espaço, de acordo com Santos (1995), 

possui na literatura uma função determinante, que seria identificar os personagens e 

ser identificado e influenciado por elas, assim, ele surge como elemento 

preponderante, além de situar os sujeitos na trama narrativa. 

A rua também aparece na narrativa como espaço urbano fundamental para a 

constituição da trama. É lá que acontece o acidente de carro que inicia uma sequência 

de acontecimentos conflituosos para o desenvolvimento do enredo: convidar ou não 

o Ivan para sair; ir ou não ao açougue, comprar ou não a carne, desmarcar o encontro. 

Nas narrativas que trazem a cidade como palco, existe “um foco sobre a 

movimentação das personagens pelo cenário urbano - ruas, praças e bairros” 

(DALCASTAGNÈ, 2012, p. 111). Ou seja, a cidade com seus elementos, aparece 

como espaço de deslocamentos das personagens, e o espaço da rua pode ser 

identificado como cheio de surpresas, de conflitos, já que é “espaço cuja crueldade se 

dá no fato de contrariar frontalmente todas as nossas vontades” (DAMATTA, 1997, p. 

29). 

O espaço da rua, com seu trânsito caótico, funciona como uma espécie de não 

lugar. "O Ivan até deixou o carro dele estacionado no local da batida, depois de 

parlamentar com o motorista do ônibus — o ônibus não amassou nada —, e veio 

dirigindo o meu carro até o meu edifício" (SANT’ANNA, 2003, p. 67). A relação 

estabelecida por Ivan e Teresa fora apenas momentânea e se encerrou logo que ele 

a deixou em casa. No entanto, ao que tudo indica, a protagonista ansiava que esta 

relação pudesse perdurar e Ivan, eventualmente, vir a ser um possível namorado.  

A cidade é uma forma de manifestação do espaço narrativo onde os indivíduos 

estão suscetíveis a vários riscos para enfrentar as lutas diárias nesses locais em que, 

muitas vezes, falta saúde, moradia e, principalmente, segurança para que haja uma 

vida digna. Nas grandes cidades, os sujeitos estão suscetíveis às mais diversas 

formas de violência e isso já faz parte da vida do morador das metrópoles e 

megalópoles brasileiras. A mídia, noticia diariamente barbáries das mais diversas, 

medo e repulsa nos espectadores. Foi através desses meios de comunicação de 
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massa que “a violência encontrou um lugar de destaque e, pelo seu poder de fascínio 

ambíguo, porém efetivo, entre atração e rejeição, tornou-se uma mercadoria de 

grande valor” (SCHØLLHAMER, 2007, p. 28) atraindo,o assim, a atenção de dos 

leitores, espectadores e ouvintes, como é o caso de Neuza, em pregada doméstica 

de Tereza, que era “do tipo de pessoa que lê esse tipo de notícia e, por alguma razão, 

eu não queria que ela soubesse que eu vira a foto da moça nua, enforcada” 

(SANT’ANNA, 2003, p. 62). O interesse de Neuza representa também o interesse dos 

sujeitos da metrópole por esse tipo de notícia. 

Esse espaço urbano da cidade é formado por territórios constituídos por 

diferenças as quais ensejam uma multiplicidade e heterogeneidade de relações dos 

indivíduos. É no espaço da rua também que Teresa se depara com a manchete de 

jornal que trazia estampado o fato de um homem ter sido esquartejado. Havia um 

grupo de pessoas em frente à banca de jornal e que olhava aquela notícia, 

despertando a curiosidade de Teresa. 

O terceiro espaço a ser destacado é o da casa da protagonista, um 

apartamento na cobertura de um prédio. Este espaço: “minha cobertura” 

(SANT’ANNA, 2003, p. 61). Aqui a casa é citada, e pelo que se percebe, trata-se de 

um prédio com vários andares, o que possibilita enfatizar a condição mais favorecida 

da personagem que habita um possível apartamento permitindo observar de cima o 

espaço urbano em que se encontra inserida. 

De acordo com Regina Dalcastanè (2012, p.125), “pode-se dizer que a casa 

acaba reproduzindo, em pequena escala, a cidade, como um conjunto de espaços 

sociais conflituosos”. Assim, ela surge em oposição ao não lugar, já que é vista como 

uma espécie de lugar caracterizado de pessoalidade, identidade e reconhecimento 

(DAMATTA, 1997) e surge em contraposição à rua, contudo, casa e rua seriam muito 

mais que espaços geográficos; seriam criadoras de reações dos mais diversos 

sentimentos e imagens. 

Portanto, a casa é vista como o espaço privado, dos desejos, é uma espécie 

de refúgio. Surge, assim, como uma representação do lugar. Dentro de casa, mais 

precisamente no quarto, Teresa se sente segura para ler o jornal ou mesmo se livrar 

dele: 

Fui para o quarto e me atirei na cama, toda trêmula, com o jornal na 
mão. Não conseguia nem chorar. Não conseguia nem chorar. — Você 
levou o jornal para o quarto para terminar de ler a reportagem, Teresa? 
— Foi e não foi. Porque eu queria dar um sumiço naquele jornal, não 
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queria que a Neuza me visse com ele. [...] a verdade mesmo, eu acho 
— é que eu só tinha visto a fotografia e passado os olhos na reportagem 
e precisava ler aquela notícia, do princípio ao fim, como se fosse 
covardia, ou uma traição à moça morta, se eu não lesse. É isso. 
(SANT’ANNA, 2003, p. 62). 

Teresa se sentia obrigada a saber o que havia acontecido com aquela moça. 

Fechar os olhos para aquele acontecimento seria como desprezar sua própria vivência 

no mundo e a possibilidade de conhecer aquela realidade que podia ser a sua ou 

mesmo se isentar da culpa em relação à situação da jovem. 

A mulher do jornal acaba tornando a casa de Tereza num lugar de desconforto: 

“ela entrou na minha casa junto com o jornal, como se estivesse pedindo socorro, 

solidariedade, exigindo que eu olhasse para ela” (SANT’ANNA, 2003, p. 63). 

Desprotegida, tendo em vista que “[...] o lugar é aquele em que o indivíduo se encontra 

ambientado, no qual está integrado. O lugar não é toda e qualquer localidade, mas 

aquela que tem significância afetiva para uma pessoas” (COSTA E ROCHA, 2010, p. 

37). Desse modo, o lugar pode ser caracterizado como um espaço empregado de 

significados.  

Ao expor a situação para Elias, Teresa continua 

Ela entrou na minha casa junto com o jornal, como se estivesse 
pedindo socorro, solidariedade, exigindo que eu olhasse para ela, 
como se dissesse que aquilo podia acontecer com qualquer uma de 
nós. E pode mesmo. Não é porque eu sou mais ou menos rica que 
não pode acontecer comigo. Talvez não em Bangu, mas pode 
acontecer. — Tereza tenta rir, mas não consegue. Será que você 
também não está pedindo socorro, Teresa? — Estou, Elias. Eu estou 
pedindo socorro, sim. Eu não aguento mais. — E eu estou aqui para 
isso. Estou aqui com você. — Está, mas é um profissional" 
(SANT’ANNA, 2003, p. 63). 

Ela, uma mulher, de classe mais favorecida, agora se compara àquela moça, 

àquela situação. Seu pedido de socorro é evidente, como se fosse um grito abafado 

e que agora emana impulsionado pelos últimos acontecimentos. Teresa parece estar 

sufocada pelas exigências sociais em ter um marido, ser equilibrada emocionalmente, 

podem ser citadas como algumas delas. Com isso, Sant’Anna parece expor um pedido 

de socorro do homem cheio de problemas e habitante da metrópole, bem como o caos 

urbano, retratando uma realidade sufocante. 

A protagonista parecia ainda mais descontrolada, emocionalmente e, agora, 

havia algo que a perturbava de uma forma obsessiva e temerosa ao mesmo tempo, 

era como se a protagonista identificasse com a mulher da imagem: "para mim, eu 

estava engordurada era da carne da Moça ponto final ao mesmo tempo, era eu quem 
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balançava, enforcada, na escuridão da noite, no vagão de trem abandonado. E não 

havia ninguém para vir em meu socorro" (SANT’ANNA, 2003, p. 64). Pelo fragmento 

exposto, era como se as duas mulheres fossem a mesma, Teresa sozinha na cidade 

grande havia sido deixada pelo marido Ricardo e não tinha ninguém bem como a moça 

enforcada que também foi abandonada e não tinha ninguém que as ocorresse na 

ocasião do crime. Assim parece que Tereza assume a identidade daquela moça. Isso 

talvez surja como forma que a protagonista encontra de se conectar com ela mesma, 

numa busca pela compreensão de si e do que a cerca. 

Tereza se vê refletida naquela mulher, ela mesma afirma: “eu posso ser uma 

burguesinha fresca que faz análise, mas, de repente, aquela moça enforcada era eu,” 

(SANT’ANNA, 2003, p. 64) com seu sangue, solitária e abandonada e sem que alguém 

a socorresse, metaforicamente. Ela não se conforma com aquela situação. De acordo 

com o conto, a Pobre moça 

Foi brutalmente espancada, antes de ser estuprada e morta, e isso a 
gente podia ver pelo rosto desfigurado dela na fotografia. Teresa faz 
uma pausa, retendo o choro. Depois, continua. — Como é que alguém 
pode transar com uma mulher assim, e, depois, ainda amarrar ela pelo 
pescoço num daqueles ferros que ficam no teto dos vagões e puxá-la 
pelas pernas, até ela morrer? Como é que pode? (SANT’ANNA, 2003, 
p. 63). 

Há uma mescla de sentimentos em Teresa que a todo instante sente-se 

perturbada, tocada por aquela situação.   Ao que o enredo indica, parece existir um 

pedido de socorro da protagonista, divorciada, sem um amor, fumante, dependente 

de remédios (antidepressivos, talvez), e encontra nas conversas com Elias uma forma 

de desabafo e conforto em relação à sua situação. Partindo desse entendimento, em 

“O embrulho da carne”, 

Fica explícito um universo contraditório onde as personagens reais da 
ficção são exemplos claros de conflitos existenciais que acompanham 
muitas pessoas que fazem parte do conturbado cotidiano citadino, 
promovido cada vez mais pelo crescente capitalismo (GONGORA, 
2006, p. 3). 

Assim, o espaço da cidade pode também ser enxergado como espaço do 

medo. Em que o indivíduo está sujeito a correr vários riscos para enfrentar as lutas 

diárias. Nesses locais muitas vezes falta saúde, moradia e, principalmente, segurança 

para que haja uma vida digna para os sujeitos que estão à margem da sociedade. Na 

narrativa, isso é enfatizado pela fala da personagem principal ao afirmar que tem 

“medo é de tudo” (SANT’ANNA, 2003, p.68). O medo que acompanha o homem de 
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hoje é o mesmo da personagem. Medo dos seus conflitos internos, da violência, ou 

mesmo de viver nas grandes cidades; tudo é perigoso, tudo é um risco. 

Tereza ateia fogo no jornal como forma de se livrar daquela imagem 

perturbadora que, ao mesmo tempo, era sua, como um meio de destruir seu medo, 

solidão e perturbação. Como se aquilo fosse renovar sua vida e suas forças: “Porque 

o fogo consome e purifica tudo” (SANT’ANNA, 2003, p. 64). E quase põe fogo no 

quarto inteiro, no fundo buscava alguém que a comparasse e protegesse como ela 

bem afirma, talvez por medo de terminar como a moça degolada, uma “desconhecida”, 

sem nome, sozinha, desprotegida e, consequentemente, morta. 

O próximo espaço de destaque seria a estação de trem abandonada e que 

serve de abrigo a sujeitos marginalizados (assim como as ruas da cidade). Ela reforça 

a ideia de espaço legitimador da violência, principalmente, contra os grupos menos 

privilegiados da sociedade, a classe marginal (mulheres, negros, pobres). A mulher 

degolada não teria como ou a quem pedir socorrer em tal espaço. Ela, bem como seus 

assassinos, não fazia parte daquele lugar, daquela estação e de seu vagão 

abandonado. Este não lugar serviu apenas para uma relação não duradoura e que 

culminou com a morte da pobre jovem. Por ser um espaço de passagem, um não 

lugar, segundo Augé (1994), e sobretudo abandonado, traz características de não 

lugares para a moça e seus assassinos. 

Nesse vagão de trem, a liberdade da moça foi ceifada: “A liberdade individual 

não tem grande significado em meios fechados, como costuma se dizer, e a 

sobrecarga de sentido (o fato de o menor movimento ser interpretado) tem por 

corolário essa ausência de liberdade, esse vazio” (AUGÉ, 2006, p. 127-128). Os 

vagões fechados da estação enclausuram a jovem moça que, supostamente, fora 

atraída para um encontro amoroso, mas não pretendia permanecer ali. Esse espaço 

surge definitivamente na narrativa como aqueles defendidos por Augé (1994) como 

não lugares: 

Se, por um lado, os “não lugares” permitem uma grande circulação de 
pessoas, coisas e imagens em um único espaço, por outro transformam 
o mundo em um espetáculo com o qual mantemos relações a partir das 
imagens, transformando-nos em espectadores de um lugar 
profundamente codificado, do qual ninguém faz verdadeiramente parte 
(SÁ, 2014, p. 211).  

O não lugar é o espaço de trânsito, em que os sujeitos circulam sem 

compromisso aparente e que faz acreditar que somos pertencentes sem o ser. Sobre 

essas relações, Regina Dalcastagné (2012, p. 109) preleciona que “nunca antes os 
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homens (e as mulheres) possuíram tamanha mobilidade geográfica, o que faz com 

que os sentimentos comunitários percam centralidade” e surja, assim, um sujeito 

egoísta e solitário, em relação à coletividade, ao outro.  

O não lugar seria um espaço funcional em que se dão experiencias transitórias. 

“Ao contrário dos lugares, são esvaziados do princípio de sentido para aqueles que o 

ocupam ou o habitam” (SCHNEIDER, 2015, p. 69). E, por assim ser, responsáveis por 

relações desprovidas de identidade e que trazem como criadores a 

supermodernidade6. 

O não lugar da morte da moça (um vagão de trem abandonado, numa antiga 

estação) caracteriza-se como um não lugar, um espaço definido ainda pela perda da 

vida e da identidade da moça degolada. O não lugar da violência na narrativa é, 

certamente, a cidade, é o espaço da supermodernidade e pode ser representada na 

narrativa tanto pelas ruas, quanto pelo consultório de Elias e, ainda, pela “velha 

composição abandonada no pátio de manobras da estação de Bangu onde os 

maquinistas de outros trens cruzavam o local e as luzes dos faróis batiam de relance 

naquela cena macabra” (SANT’ANNA, 2003, p. 61). Os espaços das narrativas de 

Sant’Anna são eminentemente urbanos e isso pode ser visto no conto “O embrulho 

da carne”. Este espaço urbano caótico e violento aparece na narrativa de Santana 

como uma forma de denúncia aos problemas sociais enfrentados pelo homem que 

habita os grandes centros urbanos, a metrópole. 

Gongora (2007), ao tratar da representação da violência em contos e novelas 

de Sérgio Sant’Anna, defende que o autor de O voo da madrugada surge como um 

exemplo da literatura que traz em si a representação da violência urbana, tendo em 

vista que sua contística mescla violência ficcional e real sem desvalorizar as temáticas 

abordadas. Nas produções de Sant’Anna, o espaço citadino é campo privilegiado para 

a exploração da violência. E, de um modo geral, isto se conecta com um dos aspectos 

evidentes na prosa nacional:  

A literatura contemporânea tem trabalhado, sobretudo, em torno do 
tema da violência urbana, que começou a crescer a partir da ditadura 
militar. Esse tema parece ser o que mais receptividade tem junto ao 
público, não só pelo que representa dos problemas de hoje, mas 
também por impulsos inconscientes que são extravasados 
catarticamente por essas mediações (PELLEGRINI, 2014, p.03). 

 
6  Segundo Augé (2006), o termo pode ser mensurado a partir de três excessos: o excesso de 

informação, imagens e individualismos. O autor usa essa definição para problematizar a forma de vida 
mediada pelos laços de solidão.  
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Perpassando diversas temáticas inerentes à condição humana, a violência 

surge como uma delas, estando presente em nosso meio desde os primórdios da 

humanidade, como apontam até mesmo alguns relatos bíblicos. Por provocar 

discussões e reflexões e representar a realidade do homem urbano das grandes 

metrópoles, ela se tornou objeto de produção literária tendo em vista ainda figurar 

ficção e realidade. A cidade é, ainda, “um símbolo da sociabilidade humana, lugar de 

encontro e de vida em comum - e, nesse sentido, seu modelo é a polis grega, mas é 

também um símbolo da diversidade humana” (DALCASTAGNÈ, 2012, p. 110), onde 

mesclam-se raças, cores, gêneros e classes, no intuito de evidenciar a multiplicidade 

da vida citadina brasileira. 

Ao trazer como pano de fundo o espaço da grande metrópole brasileira, o conto 

“O embrulho da carne” evidencia os traços de violência nela impregnado, expondo a 

necessidade de sobrevivência e conflitos dos sujeitos que nela habitam. Esta narrativa 

traz, entre outras questões, uma espécie de reflexão acerca da realidade social dos 

sujeitos marginalizados das grandes cidades, enfatizando assim, as relações entre 

espaço urbano e seus sujeitos. Acerca dessa realidade, Luis Alberto Brandão Santos 

(2000, p. 78) aborda a seguinte visão: 

A discussão do vínculo realidade/literatura ocupa espaço de destaque 
na obra de Sant’Anna, que pode ser classificada, ao mesmo tempo, 
de realista e irrealista. Realista, por que define o real como objeto de 
desejo. Irrealista, porque reconhece como impossível o desejo de 
tocá-lo. 

De tal modo, o real aparece como objeto de busca nas narrativas do autor que 

busca espelhar através de suas obras a realidade. Essa realidade caótica e própria é 

utilizada pela literatura brasileira através dos estudos do escritor contemporâneo 

(SCHØLLHAMER, 2009, p. 10) "parece estar motivado para uma grande urgência e 

se relacionar com a realidade histórica, estando consciente, entretanto, da 

impossibilidade de captá-la na sua especificidade atual, em seu presente”. Essa 

realidade é bem acentuada pelo individualismo e pela fragmentação dos sujeitos e 

apresenta uma espécie de urgência em mostrar o presente e os conflitos dos sujeitos. 

O autor contemporâneo busca explicitar a realidade, de uma forma tão engenhosa que 

leva o leitor a confundir ficção e realidade.  Porém, sem esquecer que o que está 

sendo representado e escrito trata-se de uma criação ficcional. 

Buscando essa representação do real, "a literatura que hoje trata dos 

problemas sociais não exclui a dimensão pessoal e íntima, privilegiando apenas a 
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realidade exterior; o escritor que optar por ressaltar a experiência subjetiva não ignora 

a turbulência do contexto social e histórico” (SCHØLLHAMER, 2009, p. 15). Isto é, 

apesar de trazer hoje as questões sociais a literatura atual brasileira enfatiza também 

as dimensões íntimas das personagens, suas subjetividades em relação ao mundo 

exterior. Na obra de Sant’Anna 

A realidade deixa de ser entendida como mera o tema, objeto a ser 
passivamente representado, e passa a ser considerada como um 
processo, que, por sua vez, e também processo de linguagem. Em 
função da certeza de que é o real indissociável da forma como é 
percebido, a opção de trazer, para o universo da ficção, o debate sobre 
o real implica discutir os próprios mecanismos de representação 
(SANTOS, 2000, p. 86). 

Assim, mais do que representar a segregação e os conflitos existentes nas 

grandes cidades, na obra de Sant’Anna, há uma espécie de discussão acerca do como 

isso é visto e apreendido. Desse modo, traz um efeito do real que possibilita reflexões 

por seus leitores. Dito isto, podemos inferir que o espaço representado no conto é 

urbano e a cidade surge como impulsionadora desta violência, ela aparece como o 

espaço de representação de uma realidade violenta. Sant’Anna busca “fazer uma 

representação verbal da realidade. Mas uma representação que seja extremada” 

(SANT’ANNA, 2021, p. 58) e, mesmo sendo não real em si, ao passo que é 

representacional, ficcional.  

Os episódios violentos presentes na narrativa possibilitam uma reflexão por 

parte de Teresa com relação à vida.  Apesar das aflições, ela sai do consultório como 

se estivesse revigorada e mais forte, que remete à uma espécie de equilíbrio buscado 

pela personagem e pelo sujeito citadino. 

— Desculpe-me, Elias, mas aconteceu alguma coisa comigo. De 
repente eu fiquei bem e percebi que não preciso mais dessa meia hora. 
[...] — Quer saber de uma coisa, Elias? Saindo daqui, vou passar numa 
loja de colchões e vou comprar um colchão novo e exigir que eles o 
entreguem ainda hoje, antes do jantar, nem que eu pague um dinheirão. 
Esse colchão vai pegar fogo hoje à noite, Elias. Porque eu vou comer a 
carne, vou comer o Ivan, e, se você deixasse, comia você também. — 
Teresa dá uma gargalhada, deliberadamente louca (SANT’ANNA, 
2003, p. 69 - 70). 

Inicialmente, Teresa não consegue agir de forma natural e parece 

descontrolada, chorosa e ansiosa. Ela parece criar uma capa protetora contra o 

mundo se escondendo atrás do que ela dizia ser sua loucura e seus medos. Sua vida 

é afetada por diversos fatores que permeiam o dia a dia do homem hoje: medo, 

depressão, solidão e violência são alguns deles: 
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Na sala de espera, Teresa vê, sentada a uma poltrona, uma mulher 
fumando, fixando uma revista, com ar de enfado, como se tivesse com 
o pensamento em outro lugar muito longe, dentro de si mesma. Ela 
levanta os olhos para Teresa, deixando transparecer uma grande 
hostilidade. Mas Teresa a desarma, dizendo: - Tudo de bom para você, 
querida. A mulher ensaia um pálido sorriso: - Para você também 
(SANT’ANNA, 2003, p. 70). 

Podemos verificar que a protagonista da trama reflete e representa, de modo 

abrangente, o sujeito das grandes cidades brasileiras. Teresa carrega diversos 

problemas e medos, principalmente da solidão; vive imersa em conflitos e se vê 

incapaz de solucionar sozinha seus problemas, e é também por isso que procura Elias. 

O final da narrativa, apresenta uma Teresa triunfante - mesmo que fingida e 

imprevisível. 

Dentre as várias leituras que podem ser feitas no conto “O embrulho da carne”, 

percebemos que Sérgio Sant’Anna cria personagens que possibilitam a compreensão 

de parte da realidade social por meio de enredos que trazem situações do dia a dia 

dos sujeitos das grandes cidades brasileiras voltando-se ainda para a reflexão sobre 

questões como o medo, a morte, tensões e os problemas do dia a dia.  

Essas tensões originam diversos conflitos que permeiam a vida desse sujeito 

podendo levar a situações de violência. Nesse sentido, através de “O embrulho da 

carne”, Sant’Anna proporciona uma espécie de reflexão e representação da realidade 

do homem citadino através das vivências da personagem Teresa.  

A partir dessa perspectiva, o conto deixa expõe reflexões acerca da temática 

da violência, a partir da percepção de Teresa sobre a realidade e o mundo em que 

vive. Desse modo, através do discurso direto, é possível enxergar uma espécie de 

vazio social existente entre as personagens e, que por sua vez, pode ser 

representativo do sujeito habitante dos grandes centros urbanos.  

É nestes espaços que se estabelecem as mais diversas relações entre os 

indivíduos; lugares e não lugares surgem como elementos indispensáveis para a 

composição da trama narrativa no conto “O embrulho da carne” e funcionam como 

espaços de descobertas e conhecimento de uma Teresa frustrada, amedrontada e 

pressionada pelas exigências sociais da metrópole, da supermodernidade. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O conto é uma das opções na escritura da narrativa curta contemporânea e a 

partir do qual Sant’Anna mais ganhou visibilidade, e o consagrou entre sua vasta obra 

e aos olhos da crítica brasileira (SANTOS, 2000). O autor buscou em suas narrativas 

representar na ficção curta a realidade do homem brasileiro urbano e, para tanto, 

enveredou-se por um caminho de reflexões abordando temáticas das mais diversas, 

incluindo a problemática da vida citadina a partir da experiência ficcional 

representando da cidade. 

Sua escrita, caracterizada pela presença do erotismo, da sensualidade, 

violência, pela linguagem e, principalmente, pela existência do espaço da cidade 

grande com todos os seus elementos e seus indivíduos fragilizados e geradores da 

verossimilhança da narrativa, propicia diversas reflexões acerca da existência do 

homem.  

A produção de Sant’Anna, além de retratar a identidade do povo brasileiro e de 

explorar temáticas pertinentes aos sujeitos da atualidade, trazem características 

basilares de sua escrita e que são recorrentes em quase toda sua produção literária, 

a sabe: a prevalência do espaço urbano que, por sua vez, constitui, objeto de análise 

dessa pesquisa.  Nesse sentido, pode-se observar uma espécie de transbordamento 

da ficção do mundo real e o mundo narrado, o que instiga seu leitor a assumir um 

papel ativo na narrativa.  

No limiar de sua produção literária, os contos destacam-se por sua magnitude 

e engenhosidade narrativa, por meio da representação do real através, 

principalmente, de seus personagens urbanos. Nesse ínterim, Sant’Anna se utiliza dos 

espaços das grandes cidades como uma espécie de pano de fundo ou mesmo para o 

desenvolvimento de suas tramas que, por sua vez, são recheadas de personagens 

solitários, habitantes de grandes cidades, a exemplo dos contos “O voo da 

madrugada” e “O embrulho da carne” e que, muitas vezes, encontram-se 

constantemente melancólicos ou mesmo em conflito com o mundo exterior ou interior, 

principalmente quando levanta questões relacionadas ao ato de escrever e apreender 

o espaço em que vive. 
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Os estudos sobre o espaço há muito permeiam o campo das teorias da 

literatura. Críticos literários há tempos continuam levantando questões acerca do 

espaço, que vão desde muito tempo ocupando espaço entre a crítica. Esse espaço, 

caótico e muitas vezes desolador, surge na poética de Sant’Anna como elemento 

basilar para o desenvolvimento da trama, vislumbrando ainda, como forma de 

denúncia dos problemas e angústias sociais. Nesse contexto, cabe salientar que “o 

espaço da narrativa brasileira atual é essencialmente urbano ou, melhor, é a grande 

cidade, deixando para trás tanto mundo rural quanto os vilarejos interioranos” 

(DALCASTAGNÈ, 2012, p. 110).  

Nesse viés, o que mais interessa à ficção hoje, não é delimitar os espaços “nem 

a ação de situar-se ou localizar-se, mas sim a conjugação dos espaços, a ação de 

produzir um deslocamento, de constituir um fluxo contínuo de movimento, de instaurar 

uma dinâmica dos espaços” (SANTOS, 1997, p. 120). Mais do que isso é produzir e 

compreender as relações estabelecidas através dele. Partindo desse ponto de vista, 

a narrativa de Sant’Anna surge como uma espécie de resposta à problemática urbana, 

representando a cidade como um todo e suas formas, seus sujeitos e conflitos. 

Ao analisar sua produção verificou-se que Sant’Anna trata de diversos 

aspectos que tornam sua escrita ímpar, tais como o espaço das grandes cidades e a 

violência nesses centros, além dos narradores e personagens multifacetados e 

sozinhos. A partir da análise dos contos “O voo da madrugada” e “O embrulho da 

carne”, pudemos constatar que Sérgio Sant’Anna busca trazer para sua narrativa a 

representação da realidade caótica do homem urbano, com todas suas 

características, produzindo, assim, um efeito do real que faz o leitor questionar se suas 

narrativas se tratam de ficção.  

Em “O voo da madrugada”, fomos apresentados a um personagem que transita 

por duas capitais brasileiras, e se depara com diversas situações que podem ser 

temas de discussões da narrativa de Sant’Anna, como sexo, prostituição e solidão, 

por exemplo. No conto, através do narrador-personagem, é possível perceber a 

existência de situações conflitantes que fazem parte da vida do homem urbano e que, 

nas metrópoles, são corriqueiras. É no espaço da cidade que esses conflitos são 

registrados e é ela o lugar e não lugar dos sujeitos (AUGÉ, 1994). Esse espaço 

multifacetado traz como principal característica a possibilidade de se estabelecer os 

mais diversos tipos de relações entre os indivíduos que a ela pertencem (ou acham 
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que pertencem).  É através dessas relações que se moldam os espaços citadinos que 

constituem as personagens e são constituídos por elas.  

Sant’Anna constrói sujeitos ficcionais extremamente representativos da 

sociedade urbana em suas narrativas, o que enseja o surgimento de discussão sobre 

as relações entre ficção e sociedade. Esses sujeitos da supermodernidade são os 

mesmos que permeiam os contos aqui analisados.  

A supermodernidade tem feito com que a vida dos sujeitos seja sempre mais 

corrida. Os avanços tecnológicos, por sua vez, foram e são responsáveis por gerar 

uma infinidade de indivíduos carregados de informações, e até mesmo distópicos, 

alterando ainda as relações interpessoais, por assim dizer. Essa supermodernidade, 

período em que vivemos atualmente, definida por Augé e relaciona-se ao 

“movimento”, circulação, consumo, onde não se estabelecem relações duradouras. 

Seriam espaços marcados pelos excessos de acontecimentos e de imagens, onde as 

relações entre os sujeitos são nulas (AUGÉ, 1994). 

Através da teoria do não lugar de Marc Augé, presente tanto no conto “O voo 

da madrugada” e em “O embrulho da carne”, pôde-se constatar que o espaço urbano 

das narrativas de Sant’Anna é o não lugar. Esse espaço é marcado pelo trânsito das 

personagens, pelas relações não duradouras e vazio de historicidade e identidade. 

Em ambos os contos, ele faz parte da vida dos protagonistas, e consequentemente, 

do homem contemporâneo que, por sua vez, vive em uma sociedade da velocidade, 

do avanço tecnológico e dos meios de comunicação. Esse sujeito acaba se tornando 

vítima da supermodernidade (Augé, 2004) e carregando os “males” do ser humano 

urbano, como falta de tempo, depressão, desamor, além de ser vítima de diversas 

situações perturbadoras, mas que, no contexto das grandes cidades, assumem um 

caráter banal, como acontece com o homem do primeiro conto quando encontra a 

figura da menina-mulher e do cafetão, bem como quando Teresa se depara na banca 

de jornal com o grupo de pessoas que ri da manchete que traz a situação do homem 

esquartejado pela própria população.  

Essas situações perpassam o espaço urbano real e se estendem ao texto 

literário como forma de reflexão, crítica e problematização da realidade do homem de 

hoje e da situação atual do país. Apesar dos investimentos feitos em segurança, o 

Brasil ainda é considerado um dos países mais violentos. Essas marcas se estendem 

à literatura e são representadas na ficção através das ações das personagens, bem 

como de seu espaço.  
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No conto “O embrulho da carne”, questões relacionadas à temática da violência 

são levantadas, o que nos permite afirmar que nesta narrativa a representação do real 

se dá através das situações vividas pela personagem Teresa. Na narrativa, podemos 

constatar que o espaço da cidade é eminentemente violento e segregador. Há um 

acidente de trânsito, um homicídio, um feminicídio, o medo de Teresa em relações às 

situações do dia a dia, a oposição de classes e a segregação como aspectos da 

violência dos espaços urbanos. No conto, fica evidente ainda a prática da violência 

contra pessoas de classe social menos prestigiada, que como a vítima da narrativa, 

estampariam apenas mais uma manchete de jornal e logo seriam esquecidas, seria 

só mais um dado estatístico, enquanto o papel que estampava sua foto e falava sobre 

o crime logo seria usado para outros fins, como o de embrulhar um pedaço de carne. 

De acordo com Regina Dalcastagnè, (2012, p. 124) "a violência urbana 

normalmente é entendida no sentido restrito, como aquela perpetrada contra os que 

possuem, não a que sofre os que nada têm”. Os menos abastados, os marginalizados 

e excluídos da sociedade, sofrem diariamente nos espaços urbanos, os mais diversos 

tipos de violência, contudo é a “essa violência que costumamos fechar os olhos e que 

a literatura, ou ao menos parte dela, pode nos fazer ver". (DALCASTAGNÈ, 2012, p. 

124). Assim, como pode ser observado no conto o embrulho de carne em que é dada 

à moça morta e à situação vivida por ela uma espécie de destaque através da fala e 

do comportamento de Teresa. A ênfase está ainda no fato da protagonista se colocar 

no lugar da vítima. 

O autor traz para os contos “O embrulho da carne” e “O voo da madrugada”, 

através da maioria de seus narradores e personagens, reflexões sobre o dia a dia a 

vida do homem urbano marcado pelos excessos de acontecimentos, imagens e 

referências espaciais e individuais e seus comportamentos.  

Nesse sentido, a cidade surge na narrativa literária brasileira hoje, como uma 

espécie de personagem, um espaço que funciona como válvula de escape para 

alguns e como opressor e segregador para outros. Nos contos “O voo da madrugada” 

e “O embrulho da carne”, o espaço urbano é representativo de múltiplas vivências em 

que os sujeitos, solitários, aspiram por relações duradouras, companhia, contato. 

Apesar da impossibilidade de se exaurir os problemas oriundos da metrópole, ela 

ainda representa de modo singular a imagem desfigurada da realidade dos sujeitos 

urbanos. 
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SANT‘ANNA, Sérgio. O voo da madrugada. In: __________ O voo da madrugada. 
São Paulo: Companhia das Letras, 2003, p. 9 – 28. 
 

 

O voo da madrugada 
 

Se alguma coisa digna de registro aconteceu em minha vida dura e insípida foi 

estar entre os passageiros daquele voo extra, de Boa Vista para São Paulo. 

Antes de tudo, devo explicar as circunstâncias, talvez fortuitas — mas que 

depois me pareceram pertencer a uma cadeia de fatos necessariamente interligados 

—, que me levaram a estar entre os seus poucos passageiros, pois tinha bilhete 

marcado para as nove horas da manhã seguinte. 

Eu estava no quarto de hotel e, apesar de haver tomado dois comprimidos das 

amostras que carregava comigo, não conseguia dormir, por causa do som infernal que 

vinha da boate em frente, atravessando a janela e a cortina fechadas, misturando-se 

às vibrações do velho e empoeirado condicionador de ar. As músicas, em fitas que se 

sucediam sem interrupção, eram dessas gravadas especialmente para se dançar em 

discotecas vagabundas, as mesmas tocadas nas piores rádios em toda parte, e mal 

se distinguiam umas das outras. Não que eu tenha maiores refinamentos musicais — 

pois não recebi nenhuma educação nesse sentido —, mas seria capaz de suportar 

alguma coisa que tivesse ao menos melodia. Além da pseudomúsica, havia vozes que 

pareciam discutir, risos de uma alegria desesperada, gritos que chegavam abafados, 

o barulho de carros e motos e, a certa altura, a sirena de uma ambulância ou carro de 

polícia. 

Posso imaginar, em meus devaneios noturnos, cenas de um sofrimento tão 

agudo que, em geral, prefiro não materializá-las em peças escritas — ainda que para 

isso possua esse misterioso dom que raramente utilizo —, pois já me basta 

experimentá-las. Mas adianto que sou capaz de conjeturar as piores coisas, como se 

alguém estivesse na iminência de ser esfaqueado ali do outro lado da rua e, por 

alguma dessas compulsões da mente, ou pelo menos da minha mente, eu fosse me 

imiscuir na luta, ora como agressor, ora como vítima. 

como a imaginação pode ser muito mais aterrorizante do que a realidade para 

o insone, levantei-me exasperado e abri a cortina. Estava apenas no primeiro andar e 

luzes em cores as mais berrantes, dos letreiros luminosos daquele estabelecimento 
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— com o nome ridículo de Dancing Nights —, incidiram indiretamente em meu quarto, 

no Hotel Viajante, dando um contorno lúgubre aos seus móveis e realçando a minha 

solidão absoluta. 

O que eu via, lá embaixo, à porta da Dancing, não era muito diferente do que 

se poderia esperar num lugar como aquele, no fim do mundo: provincianos bêbados 

e desmazelados, embora supostamente com dinheiro, chegando e partindo, já 

acompanhados, de táxi ou em suas motos e carros, cantando pneus, enquanto uma 

viatura da polícia estacionava a uma distância conveniente, como se ali houvesse 

sempre uma expectativa de intervir, mas segundo o código próprio e corrupto daquela 

zona de tráfico, contrabando e prostituição. E mulheres, entrando e saindo do 

estabelecimento, ou permanecendo nas suas imediações, embalando-se ao ritmo que 

vinha lá de dentro, ou encostadas em postes e automóveis. Mulheres que 

aparentavam ser muito mais jovens do que as que se veem habitualmente em locais 

suspeitos como aquele, com suas saias curtíssimas, suas blusinhas e botinhas, cortes 

de cabelo que iam do bizarro às trancinhas, tudo conforme deviam copiar 

equivocadamente de revistas e da tevê. 

Muita pintura e poses espertas sob as luzes vermelhas, roxas, verdes, 

amarelas, do letreiro e das bolas luminosas que se acendiam e se apagavam à porta 

do inferninho, concedendo às peles de seus rostos e corpos um mistério teatral, uma 

indefinição e, por que não dizer?, uma poesia. 

Sei, por farta experiência, que as prostitutas, ao chegarmos perto delas e 

sobretudo ao se despirem, vão perdendo o encanto e o viço, acabam por exibir as 

marcas da vida. Mas o pagamento, a possibilidade de estar com uma completa 

estranha, podem exercer sobre alguns homens um fascínio no qual às vezes recaio. 

Pois, ainda que logo em seguida vá desiludir-me, há em mim, no exato momento em 

que elas iniciam os gestos de despir-se — com a graça comum a todas as mulheres 

—, uma esperança renovada, uma excitação e expectativa que não se explicam 

unicamente pelo desejo físico, mas também por um anseio muito maior! 

Vesti-me às pressas e desci até a portaria. Como não era incauto a ponto de 

deixar-me conduzir por uma desconhecida a algum quarto numa vizinhança como 

aquela, perguntei ao porteiro da noite se era permitido entrar acompanhado no hotel, 

ao que ele me respondeu apenas com um esfregar quase imperceptível do polegar 

no indicador da mão direita, o que, sem dúvida, significava "sim", desde que ele 

levasse a sua parte. Dei-lhe dez reais, que ele pôs no bolso sem comentários, e.saí. 
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Antes que pudesse cruzar a rua para alcançar a Dancing Nights, ouvi o chamado, 

quase um sussurro, de uma voz infantil: "Vem cá, tio". Olhei à minha esquerda e vi 

que numa zona de sombra, à entrada de um beco — e por isso fora do meu campo 

de visão à janela —, encontrava-se uma garota que voltou a falar: 

"Aqui, tio". 

Quando me aproximei dela verifiquei, estarrecido, que quem estava dentro de 

um vestido vermelho, de alças e decotado, com uma abertura lateral numa das pernas, 

parecia ser uma criança, apesar do batom que usava e da pose estudada de dama da 

noite. Sim, uma menina a quem houvessem permitido vestir-se de mulher para uma 

festa de aniversário. 

Parei, embaraçado e mudo, diante dela, quando a ouvi falar: — Quer vir comigo, 

tio? São oitenta reais. 

Foi então que um homem, surgindo com um andar gingado da penumbra do 

beco, chegou rapidamente até nós e, baixando pelas alças o vestido da garota, disse, 

com um sorriso ao mesmo tempo serviçal e desdenhoso: — Veja, ela mal tem 

peitinhos. 

De fato, ali onde sua pele era mais branca havia pouco mais do que dois 

botões intumescidos. Instintivamente, olhei para o carro da polícia. Nenhum dos dois 

guardas dentro dele manifestava interesse maior na negociação. 

Devo falar um pouco daquele homem. Ao contrário dos tipos atarracados e 

morenos comuns na região, era mais claro e alto, magro, com o rosto escanhoado. 

Usava uma calça branca e uma camisa azul, sedosa, que devia ter custado caro, sem 

deixar de ser de mau gosto. Dois botões superiores abertos permitiam ver uma 

corrente dourada, possivelmente de ouro. Quando sorriu, deu para perceber que seus 

dentes eram bem cuidados. Senti que o detestava desde sempre, que ele possuía 

tudo o que existe de mais odioso na espécie humana, mais particularmente no sexo 

masculino, e que vê-lo morto, ou até matá-lo, seria 

um prazer. Talvez possa dizer mais ainda: que se o demônio efetivamente 

pudesse manifestar-se no humano, numa cidade perdida nos confins mais atrasados, 

escolheria um tipo melífluo como aquele, a quem a menina contemplava embevecida. 

No entanto, ouvi-me dizer, apenas: — Como posso 

saber se é mulher, se quase não tem peitinhos? 

— Mostra pra ele — o homem ordenou à garota, passando o braço em torno 

dos seus ombros. 
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Rindo, como se fosse uma brincadeira ensaiada, ela abriu mais o vestido, onde 

havia um corte na saia. Antes de recuar o rosto, não pude deixar de contemplá-la, 

hipnotizado pelo meu próprio horror, pois a menina, quase sem pelos, devia ser 

impúbere. 

Deve um homem ser avaliado, inclusive por si próprio, apenas por seus atos, e não 

por seus pensamentos? Objetivamente sim, sem dúvida, porque os pensamentos, 

além de escaparem a toda vigilância, não produzem consequências. E logo eu já lhes 

dava as costas para vencer rapidamente os 

passos que me separavam do hotel, mas não tão depressa que não pudesse ouvir o 

riso daquele homem e suas palavras: — Se o senhor mudar de ideia, ela ainda estará 

aqui. O porteiro olhou-me com curiosidade, pois eu voltava sozinho e certamente 

lívido, mas não me perguntou coisa alguma, com certeza receoso de perder os seus 

reais. Intuí que ele estava mancomunado com aquele gigolô, o que devia acontecer 

também com os policiais. 

Subi ao quarto, sentei-me na cama e então, sim, pude compreender a 

verdadeira extensão de meu horror e fascínio, que me impeliam a querer partir 

imediatamente daquele lugar maldito. Pois, se não o fizesse, estaria lutando o tempo 

todo contra o desejo de voltar à rua, trazer a menina, nem que fosse para contemplá-

la dormindo, inerte e delicada como uma boneca, coberta e protegida. 

Mas quem poderia dizer que não nua, quem sabe em meus braços? 

Peguei o catálogo telefônico e liguei para o aeroporto, apenas para saber se 

estaria aberto e se eu poderia passar lá o resto da noite. Perguntei, também, sem 

nenhuma esperança, se havia algum voo para São Paulo àquela hora. Contrariando 

todas as minhas expectativas, fui informado de que havia sim, dali a uma hora e 

quarenta minutos, e da mesma empresa da qual minha firma comprara o bilhete. 

— Posso viajar nele com a minha passagem para amanhã cedo? — perguntei. 

— Um momento — meu interlocutor disse, e, por instantes, sem entender suas 

palavras, ouvi-o do outro lado do fio a parlamentar com algum outro funcionário. 

Depois voltou a falar comigo: — É um voo especial, mas se o senhor tiver urgência, 

pode pegá-lo. 

Ao tomar um táxi, à porta do hotel, meu olhar foi inevitavelmente atraído para o 

beco. Não havia ninguém lá, e fui possuído por uma raiva intensa, que, agora que 

escrevo estas linhas que se impõem a mim, posso discriminar como uma mistura de 

indignação e ressentimento. A primeira, porque imaginava algum dos homens brutos 



91 
 

daquela terra, ou talvez aquele protetor demoníaco, profanando o corpo da menina; o 

segundo, porque sentia como se a tivessem roubado de mim. E, isso mesmo, que 

ninguém se espante, pois os sentimentos humanos são sempre partidos no mínimo 

em dois, e, se há homens dignos, são apenas seres que conseguem vedar seus 

compartimentos secretos. 

E foi com alívio que deixei para trás o Hotel Viajante, a Dancing Nights com sua 

música infame, e o beco, como se largasse ali uma parte nefasta de mim mesmo, para 

seguir por uma estrada esburacada até o aeroporto, se é que aquilo merecia esse 

nome. Ele não passava de um grande galpão e uma pista de pouso. 

Através de uma cerca pude ver um enorme avião que, naquelas bandas, parecia ter 

aportado de outro mundo. 

Ao entrar no saguão, notei que algumas pessoas — passageiros, com certeza 

— estavam sentadas nos bancos de espera. Havia gente vestida de negro, com os 

olhos avermelhados por algo mais do que sono, e divisei quem chorasse abertamente. 

Achando aquilo tudo muito estranho, mas sem me impressionar tanto assim, dirigi-me 

ao balcão da companhia aérea de valise na mão. 

— O senhor é um dos parentes? — perguntou-me o funcionário. 

— Parentes? — espantei-me. — Sim, dos mortos. — Mortos? — espantei-me 

mais ainda. — O avião que caiu há quatro dias na mata. Não lhe disseram que esse 

é um voo especial? Está levando os restos mortais dos passageiros que moravam em 

São Paulo. Os parentes que vieram até aqui para acompanhá-los não precisam pagar. 

A companhia está custeando tudo. 

Lembrei-me de ter lido no jornal sobre um acidente naquela região, mas sem 

dar muita importância, pois nada me relacionava com ele a não ser o fato de que dois 

dias depois viajaria para aquela parte do país. 

— Não, não sou um dos parentes — falei, mostrando a passagem. — Me 

disseram, pelo telefone, que eu poderia embarcar. 

— Sim, há lugar de sobra — ele falou, observando minhas reações. — E tem 

a vantagem de ser um voo direto. O senhor não precisa se incomodar, que os 

caixões vão no compartimento de carga e o que restou dos corpos foi embalsamado 

no necrotério. 

Eu não me incomodaria mesmo, de um jeito ou de outro; só queria ir embora 

daquela cidade calorenta e opressiva. Peguei meu cartão de embarque, estava agora 

sonolento e com fome, e olhei ao redor procurando alguma coisa parecida com uma 
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lanchonete aberta. Não havia, mas logo ao meu lado se encontrava uma mulher negra, 

muito velha, com uma cafeteira presa ao ombro. Apoiava-se numa muleta, e sua perna 

esquerda fora amputada até bem acima do joelho. 

Pedi-lhe um café e, enquanto o bebia, reparando que era fresco e saboroso, 

ela me olhava com os olhos arregalados. Devia ter escutado minha conversa com o 

funcionário. 

— O senhor não tem medo de viajar com eles? — perguntou, com uma voz 

muito fraca, de anciã. Reparei que não tinha nenhum dente na boca. 

Ri, pela primeira vez naquela noite. A mulher, em sua decrepitude, parecia pender ela 

mesma de um fio entre a vida e a morte. 

— Os mortos? — eu disse. — O que podem fazer? Não podem nem morrer de 

novo. Por isso esse avião não cai de jeito nenhum. 

— Ninguém sabe o que viaja com eles, meu filho ela sussurrou. — Pois se a 

minha perna eu ainda sinto ela aqui? — a velha apontou para a sua mutilação. E para 

novo espanto meu naquela noite, fez os sinais da bênção, a meia distância entre o 

seu e o meu rosto. De alguma forma aquilo me tocou, paguei-lhe mais do que o preço 

do café e encostei de leve a mão em seu ombro, como um gesto afetuoso de 

despedida. 

Eu gostava de estar voando porque, em trânsito, não me achava propriamente 

em lugar algum. E se pudesse não chegava nunca, pois o meu destino, em qualquer 

das duas pontas dos percursos, me surgia sempre como penoso, quase intolerável. 

Disse, antes, que minha vida era dura e insípida e agora o explico. 

Como auditor de um laboratório farmacêutico, devia visitar os escritórios da 

empresa em várias cidades, verificar o volume das vendas e a contabilidade, almoçar 

com gerentes fastidiosos e aduladores, repreender alguns e congratular outros, sem 

entusiasmo. E, de noite, aqueles hotéis, que as modestas diárias pagas pela firma 

permitiam. Enfim, todos os aborrecimentos de uma vida errante e burocrática. No 

entanto, voltar para São Paulo não era grande consolo, pois significava retornar a uma 

vida enfadonha e, pior do que isso, na cidade em que um dia fui traído e abandonado 

por uma mulher de quem não desejo falar mais do que revelei agora. De todo modo, 

isso esclarece por que aceitei aquele cargo de auditor. 

Mas aquele voo estava me saindo melhor do que qualquer outro. Como aos 

parentes dos mortos, que não eram muitos, haviam reservado a classe executiva e a 

primeira classe do avião, coube a mim e mais quatro ou cinco passageiros o restante 
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da aeronave. E pude instalar-me, sozinho e distante de todos, à janela, numa das 

poltronas da cauda do aparelho, entregando-me, sem ser perturbado, às minhas 

meditações. Melhor ainda que era noite e, em vez de ferir-me com a luz do sol, podia 

contemplar os astros no negrume sem terra à vista para lembrar-me de todas as suas 

agruras. 

Comprazia-me que o avião fosse diminutos pontos luminosos e piscantes no 

espaço e chegava a dividir-me em dois, para, na fantasia, igual a um menino, 

contemplá-lo do solo, imaginando-me em seu bojo. E também como adulto já na meia-

idade, gostava de saber-me suspenso sobre o planeta, um ponto móvel no próprio 

sistema que eu podia pressentir deslocando-se velozmente, o sistema inteiro, para 

ser engolido, em alguma era, pelo caos e o infinito intemporais. A ideia de perder-me 

neles, que a alguns aterroriza, para mim era inebriante, e, naquela noite, a companhia 

furtiva dos mortos no compartimento de carga, sua paz inexpugnável, estimulavam 

esses pensamentos. 

E, já que me dispus a escrever — talvez uma das maiores maldições entre 

todas, por nunca alcançarmos verdadeiramente, pelas palavras, a fusão que tanto 

almejamos —, me permitirei avançar um pouco mais para dizer que sim, muitas vezes 

já pensara em buscar a morte. Porém uma parte minha, creio que para além do mero 

instinto de sobrevivência, preferia que os acontecimentos seguissem seu curso 

aleatório e natural, até se extinguirem por si mesmos. E devo reconhecer que, nem 

que fosse apenas pelo que experimentei naquele voo, valeu a pena conter-me, 

esperar. Tanto é que a escrita, ao seu final, me sai mais poética e menos contaminada 

pelo terror e pela violência que me fazem evitá-la habitualmente. 

Voltando ao voo, dispus-me a interromper as reflexões que tanto me absorviam 

para aceitar da comissária a bandeja com o jantar, pois sentia bastante fome. A 

refeição estava deliciosa, com um bom bife, batatas coradas e vegetais, talvez como 

uma deferência aos passageiros convidados, os parentes das vítimas, ideia que me 

fez sorrir, pensando ainda, sem nenhuma pretensão filosófica, que a vida não passava 

disso: carne devorando carne, ou, com a ajuda dos vermes, a carne consumindo a si 

mesma. E que, apesar de todos os produtos químicos que lhes tivessem aplicado no 

necrotério de Boa Vista, um processo de decomposição já se iniciara em nossos 

companheiros de viagem lá embaixo, provavelmente interrompido pela temperatura 

gelada da altitude, mas que logo retornaria seu curso. 
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Eu saboreava um vinho de razoável qualidade e, talvez inspirado por seus 

eflúvios, aquele processo de desagregação nos mortos me vinha ao pensamento 

como uma forma refinada de criação, pois eliminaria, ao seu termo, todas as 

repugnâncias do corpo, seus odores, seus excrementos e ânsias sexuais, suas dores 

físicas e aquelas outras que provêm de um ponto imponderável que às vezes 

chamamos de mente, às vezes de espírito, e que parece não se abrigar em matéria 

alguma, não estar preso a nada, embora saibamos, em princípio, que assim não é. 

Mas se isso conhecemos, é pela própria razão, e se ela falta... 

Bem, lembrem-se os leitores, se algum dia eu os tiver, que lhes adverti, desde 

o início, de certa febre e agitação em meus pensamentos, motivo pelo qual, 

geralmente, prefiro-os secretos, coisa de que, desta vez, incitado pelo que se segue, 

abdicarei. 

Era um daqueles momentos, nos voos de certa duração, em que nada 

acontece, as bandejas do serviço de bordo já foram recolhidas e os próprios 

comissários se permitem descansar. Aproximava-se o apogeu da madrugada, 

pressentia-se de algum modo a aurora, mas não havia ainda indícios de luz, como se 

o tempo houvesse parado. 

Foi nesse intervalo que eu a vi, como se surgida de lugar nenhum, mas, 

provavelmente — pensei — da área reservada aos passageiros da classe executiva, 

que era protegida por uma cortina. 

Ela caminhava pelo corredor, na direção de onde eu me encontrava. Presumi 

que fosse ao toalete, ou à pequena copa no fundo do avião, mas, para grande 

surpresa minha e apesar das dezenas de poltronas vagas, veio sentar-se ao meu lado, 

sem me pedir licença ou dar explicações. 

Era visivelmente jovem, embora seu vestido preto, sobriamente elegante, 

dificultasse uma avaliação precisa de sua idade. E quando pousou a cabeça em meu 

peito, com total naturalidade, seu gesto me impôs que eu acariciasse seus cabelos, 

com a ternura que se tem por uma menina. Mas seu traje severo, a ausência de pintura 

no rosto e nos lábios, os modos recatados, apesar de sua aparente audácia, em nada 

a faziam semelhante à garota do beco que eu deixara para trás, muito longe, e que 

agora me vinha à lembrança como se não passasse de uma miragem. 

— É uma das parentes? — perguntei com cuidado, supondo que pudesse ser 

uma órfã do desastre, quem sabe procurando consolo e apoio no homem 

circunspecto e paternal que eu devia lhe parecer. 
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— Não, eu já estou entre eles — ela disse, virando o rosto para mim, com um 

meio sorriso no qual tentei decifrar, sem conseguir, algum sinal de deboche. 

— Eles quem? — perguntei, lembrando-me da preta velha no aeroporto e 

admitindo também o inimaginável, o que a razão negava, fazendo meu coração bater, 

mas sem nenhum terror. Pelo contrário, sentia-me impelido a penetrar mais naquele 

obscuro território que, singularmente, tinha-me alguma coisa de familiar. Nele, eu me 

sentia bem. 

A única resposta dela foi abraçar-se fortemente ao meu corpo, beijar-me 

fugitivamente os lábios, com uma volúpia aflita e contida, e depois afundar o rosto em 

meu ombro, como se quisesse, com todos esses gestos, agarrar-se, através de mim, 

a alguma coisa outra como a vida mesma. Senão, como explicar que uma moça tão 

bonita — sim, porque naquele momento ela era uma moça com sua sensualidade 

irrompendo — se deixasse atrair por um homem como eu, à antiga, de rosto vincado, 

seu olhar sem brilho voltado para dentro, de ostensiva melancolia? Cheguei a duvidar, 

por um instante, se não seria uma aventureira ou profissional buscando ligar-se a 

homens que ela supunha abastados porque viajavam em aviões. Ideia tola, pois minha 

aparência e vestuário não indicavam mais do que alguém remediado. 

Minha desconfiança se dissipou de todo no momento em que reconheci que a 

amava, jamais amara alguém tanto. Pouco importava que nunca a houvesse visto, 

pois aquele sentimento me vinha como algo que só podia brotar entre totais 

desconhecidos. Entre estranhos que, em silêncio, sintonizam um do outro o ser mais 

oculto e, entretanto, potencializado de faíscas como um diamante enterrado. Assim, 

eu entendia que também ela pudesse me amar, porque atravessava minha aparência 

para enxergar aquele que eu poderia ser, que eu desejava ser, ou aquele que 

verdadeiramente eu era. Nesse ponto talvez eu deva reforçar que nunca possuí, ou 

pelo menos externei, alguma qualidade mais marcante. 

Àquela altura sobressaía nela a mulher feita, com seu corpo e sua beleza 

desabrochados, sua personalidade, se assim posso dizer, completa. Talvez por 

causa disso eu, ao contrário, era como se retrocedesse muitos anos, deitando a 

cabeça em seu peito para que ela acariciasse, por sua vez, os meus cabelos. Abri 

dois botões do seu vestido e tocava de leve os seus seios, encobertos pelos seus 

cabelos longos, negros e lisos que ela deixou cair para a frente — como para nos 

ocultar — enquanto ela punha uma das mãos dentro de minha camisa para afagar-
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me, aplacando não sei quantas faltas que me oprimiam, faziam de mim quem eu fora 

até aquele instante. 

Com receio de que o nosso contato se desfizesse, de ofendê-la com a 

obscenidade e o escândalo, não busquei mais do que aquilo que já acontecia 

entre nós e me surgia, claramente, como um limite que não devia ser ultrapassado. E 

assim permanecemos, não sei por quanto tempo, pois em algum momento adormeci 

naquele aconchego perfeito. 

Estava novamente só e fui tomado, simultaneamente, por um sentimento de 

grande perda e grande felicidade. Se queria voltar no tempo àqueles momentos que 

haviam sido dos mais felizes e plenos em minha vida, a simples lembrança de que 

tinham acontecido me enchia de alegria e expectativa, pois, na saída do avião ou no 

aeroporto, talvez eu voltasse a ver minha companheira de viagem que, 

presumivelmente, teria retornado a seu lugar entre os parentes dos mortos. 

Com o dia claro a reforçar a realidade, eu não conseguia imaginar nenhuma 

outra hipótese. 

Por isso, a aterrissagem na para mim inóspita cidade não foi penosa desta vez. 

Mas ao descer à pista percebi que, no meio daqueles tristes passageiros dirigindo-se 

ao portão de desembarque numa ala especial do aeroporto, não havia ninguém que 

se parecesse, nem de longe, com a minha amada noturna. 

Vejam bem que não pude usar a palavra amante. Cheguei a perguntar ao 

funcionário da companhia aérea que aguardava no portão se faltava alguém para 

descer, e ele disse: "Não, ninguém". A mesma coisa numa sala isolada para aquele 

desembarque, transformada numa espécie de salão de velório, onde, expondo-me às 

cenas dolorosas do reencontro dos parentes que aguardavam os corpos com aqueles 

que os acompanhavam, tentei inutilmente avistá-la. 

Se alguém chegar a me ler, um dia, imaginara a desolação que eu estava 

sentindo ao me encaminhar para o táxi que me devolveria à aridez de meu cotidiano 

em São Paulo. Mas uma parte de mim me consolava e me advertia: "É melhor assim, 

pois se nos reencontrássemos, eu e ela — a mulher, a jovem, a mocinha talvez tudo 

se perdesse. Pois não vejo como uma relação poderia se estabelecer cá embaixo 

entre nós; como conseguiria ela partilhar sua vida com um homem como eu. Do modo 

como as coisas foram dispostas, poderei ao menos guardá-la na memória." 

Aqui o possível leitor estará se perguntando e perguntando a mim: "Mas quem 

era ela: o inconcebível? uma das mortas do acidente que subiu da morgue 
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improvisada no avião e veio estar comigo? Pois não disse ela que já estava entre 

"eles'?" 

Não sei se já deixei claro, neste relato, que, embora dado a devaneios, terrores 

noturnos e fantasias, eu não era homem de crendices e misticismos. No máximo, as 

dúvidas dos agnósticos. E, ao contemplar a noite e os astros mais longínquos, me 

atraíam ou atraem a grandeza e os abismos da astronomia e não as mistificações 

astrológicas, do sobrenatural e do esoterismo. 

Mas não nego que, para verificar todas as possibilidades — e isso depois de 

uma outra experiência que ainda me aguardava nesta história —, fui a redações de 

jornais para consultar, nos noticiários sobre aquele acidente aéreo, os dados, os 

obituários e, principalmente, as fotografias das mortas residentes em São Paulo e que 

haviam sido trazidas no meu voo. Conferi, mesmo, as de outros estados, pois poderia 

ter acontecido algum, engano no embarque dos cadáveres. 

Não havia, em ambos os casos, nenhuma que correspondesse, com um 

mínimo de fidelidade, a minha companheira de viagem, em qualquer das faces com 

que se revestiu para mim. E se me permitirem brincar um pouco, pois um feliz humor 

me inclina a isso, se morta ela estivesse, não seria em consequência daquele 

acidente. Confesso que isso me alegrou, pois não gostaria de sabê-la despedaçada 

antes que o processo de purificação se completasse em seu corpo. 

Mas o que dizer, então, aos mais desconfiados, entre os quais me julgo com 

direito a incluir-me? Que não passou tudo de um sonho? E os que gostam de 

interpretar os sonhos segundo os cânones, apontarão que aquela jovem mulher não 

foi mais do que a manifestação do meu abandono; dos meus desejos recalcados no 

Hotel Viajante e sua pecaminosa periferia. Além disso, a peculiaridade daquele voo, 

a vizinhança dos mortos, teria se insinuado no sonho, talvez com alguma contribuição 

da preta velha no aeroporto. 

É possível, mas por tudo o que eu já experimentara em sonhos, com sua 

descontinuidade ou simultaneidade de tempo e espaço, suas figuras, cenários e 

personagens intercambiáveis, o único aspecto em que minha experiência se 

assemelhava a um sonho fora a volubilidade da aparência com que minha 

companheira de viagem — de moça a mulher feita — se apresentara aos meus 

sentidos. Despertos ou semidespertos, quero crer. Na verdade, na manhã seguinte 

ela estava mais distante de um sonho que a menina no beco. 
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E tudo o que me sucedera tivera a continuidade e materialidade do real, as 

sensações físicas que nele experimentamos, como o beijo que, aqui nestas linhas, 

estará para sempre gravado em meus lábios, além do contato com aquele corpo 

adorável. E, muito mais do que isso, as emoções vivas que senti naquele aconchego, 

sua completitude e calor, que o tornavam a antítese da morte como a conhecemos, 

por exemplo, ao tocar um cadáver. 

Ah, as palavras, tão insuficientes para descrever as emoções mais caras. Que 

aqueles que lerem o meu relato se lembrem do êxtase vivido com alguém — os que 

tiverem tido esse privilégio —, e estarão perto de me compreender. 

Devo lembrar-lhes, ainda, que foi depois que a nossa aproximação mais íntima se 

deu, sem ultrapassar os limites da delicadeza e do decoro imposto por 

todas as circunstâncias, que adormeci — aí, sim, embalado pelo sono; embalado por 

ela mesma, minha querida viajante. Estaríamos, então, diante de um caso inexplicável 

em que um sonho terá se dado antes do adormecer, pelo menos completo? 

Uma alucinação, dirão os céticos, levando em conta, ainda mais, que eu 

misturara aos comprimidos tomados no hotel o vinho servido a bordo. Sim, uma 

alucinação, tudo é possível, talvez naquele estágio intermediário entre a vigília e o 

sono. Mas, no meu caso, se assim tiver sido, com uma duração especial e uma 

materialidade que fizeram dessa alucinação uma experiência mais marcante do que 

todas as outras em minha existência; um acontecimento também exterior a mim 

mesmo e, como já disse, uma coisa física. 

Um fantasma — e de carne e osso —, rirão os escarnecedores, e, diante do 

que vivi em seguida, serei capaz de rir com eles, embora por motivos muito 

outros. 

Ao subir pelo velho e vagaroso elevador do meu prédio num bairro de baixa 

classe média, se sobrepunha a tudo o meu cansaço, um desejo de adormecer de 

verdade em minha cama. como chegara muito mais cedo do que o previsto, poderia 

dormir durante algumas horas para depois comparecer à sede da firma em que 

trabalhava, a fim de prestar contas da viagem — em seus aspectos funcionais, 

evidentemente — e talvez iniciar a redação do respectivo relatório. 

Meu apartamento, de dois quartos e uma sala ligados por um corredor, dá para 

os fundos de outros edifícios, que se imprensam uns aos outros. Quando viajo, deixo 

as janelas e cortinas fechadas, tornando o ambiente ainda mais sombrio do que já é 

habitualmente. E, ao penetrar em seu interior, foi como se retornasse à noite. 
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Talvez tenha sido essa obscuridade, ou a nostalgia, que me fez pressentir uma 

outra presença naquele espaço; alguém ali comigo, ou, quem sabe fosse melhor dizer, 

em mim? E, pelo que já narrei nestas páginas, não é de admirar que eu alimentasse 

se não a esperança, pelo menos o desejo de reencontrar minha companheira de 

viagem, de rever a aparição do voo. 

Como eu nada enxergava na sala além dos móveis e objetos com seus 

contornos que me eram tão familiares, segui pelo corredor, com o coração batendo 

de expectativa, pé ante pé, como se só assim pudesse surpreender aquela presença 

que eu adivinhava tão incerta e fugidia. 

Ao chegar à porta do meu quarto, a visão com que deparei, em seu interior 

imerso na penumbra, sobrepujava em muito o que mesmo uma mente conturbada 

poderia conceber, enchendo-me de assombro e, a princípio, de um pavor que me 

situava num limite tênue entre a loucura e a morte. 

Sentado em minha cama, a fitar-me com uma placidez sorridente, na qual 

julguei detectar uma ponta de ironia, estava um homem — se assim devo nomeá-lo 

— que, pela absoluta implausibilidade da situação e pela indefinição etária de seus 

traços, demorei alguns segundos — se é que podia medir o tempo — para identificar 

como sendo eu próprio. como se fosse possível eu me repartir em dois: aquele que 

viajara e aquele que aguardava tranquilamente em casa, ou, talvez, num espaço fora 

do tempo. 

Não durou mais do que aqueles instantes de reconhecimento para que a 

aparição se dissipasse, deixando-me para sempre na dúvida de se ela se manifestara 

independentemente de mim ou se fora eu a criá-la num momento agudo de fadiga e 

histeria, depois de tudo o que vivera nas últimas horas. 

Mas esse mínimo tempo fora suficiente para que eu, sendo também o que ali 

estivera sentado à cama, pudesse ver duas faces de mim mesmo. Numa delas, à 

porta, estavam marcados os vincos de um cansaço mortal; da melancolia e solidão 

exasperadas, como as vividas no Hotel Viajante. Na outra face, porém, vi-me como 

me teria visto e sentido a minha companheira de voo, atravessando minha máscara 

crispada para poder amar-me do jeito que eu a amava: como aquele que eu poderia 

ser, ou, quem sabe, como aquele que verdadeiramente eu era, vencidas as barreiras 

mais entranhadas. 

Em meu quarto mantenho uma mesa, com sua cadeira própria, na qual às 

vezes me sento para rascunhar à mão os meus prosaicos relatórios, que possuem 
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como única virtude a de afastar-me de mim próprio e de meus pensamentos; noutras 

raras vezes, quando me é absolutamente imperioso, para escrever coisas que, não 

sendo utilitárias, e ainda que quase sempre malditas, retiram sua razão de ser de si 

mesmas. 

Abro então a janela, deixando que penetrem no quarto o ar puro e a claridade. 

No entanto, nesta minha escrita, é e será sempre noite. Uma noite na qual contemplo 

as moças e as luzes do Dancing; a menina do beco e seu demônio; a preta velha que 

me surgiu como uma pitonisa das profundezas; a 

mim mesmo em momentos de exaltação de todos os sentidos, principalmente os mais 

soterrados. 

Nesta escrita, em que sinto em minha mão a leveza do "outro", há, sobretudo, 

um voo na madrugada com seu carregamento de mortos e a passageira que veio estar 

comigo. Exultante, dou-lhe novamente à luz, materializo-a. Aqui ela será para sempre 

minha. 

Uma noite sobre a qual, ouso dizer, paira uma enigmática e soturna poesia, que 

me renova a esperança de alcançar, desta vez, na escrita, a fusão tão almejada; 

satisfazer o anseio maior! E, antes de ser esta uma história de espectros — acrescento 

com uma gargalhada, pois uma súbita hilaridade me 

predispõe a isso —, é uma história escrita por um deles. 

ANEXO B 

 

SANT‘ANNA, Sérgio. O embrulho da carne. In: __________ O voo da madrugada. 
São Paulo: Companhia das Letras, 2003, p. 56 – 71. 
 

 

O embrulho da carne 

 

Ela para de chorar e, aos poucos, vai conseguindo articular as palavras. — ... 

o fogo, eu estava paralisada, hipnotizada. Eu só queria que a mulher enforcada 

desaparecesse sem deixar vestígios. Mas a chama cresceu e me descontrolei 

completamente e comecei a gritar pela Neuza. 

— Pode contar mais devagar, Teresa, se você quiser. Reservei uma hora e 

meia para você. Ela amassa no cinzeiro o cigarro molhado de lágrimas. — Quanto 

tempo já passou? 
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— Só oito minutos, Teresa. Você ainda tem bastante tempo. Aliás, não é só 

hoje. Nós temos muito tempo pela frente. 

— É que o jantar está marcado, Elias, e agora não sei o que fazer. Mas tudo 

bem, vou tentar me controlar. Talvez assim você me entenda melhor. 

— Talvez assim você também se entenda melhor, Teresa. — Bom, eu segui 

mais ou menos as suas recomendações: reduzi os remédios e procurei fazer só o que 

tivesse vontade, não forçar nada. Quer dizer, forçar eu forcei um pouco; 

senão, não teria coragem de telefonar para ele e muito menos de ir ao açougue. Você 

sabe como me sinto num açougue. 

— Ele é o homem que ajudou você quando você bateu o carro? 

— Sim, o Ivan. Está certo que só telefonei para ele depois de tomar os 

remédios, mas eles ainda não deviam estar fazendo efeito. Mas é igual a acender um 

cigarro, você me entende, uma bengala para a insegurança. (Ela sorri, porque tira um 

cigarro do maço. Mas não o acende.) E, sabendo que eu já tinha tomado os remédios 

e logo ia dormir, eu me sentia mais segura para falar com ele. E ele aceitou na hora o 

convite para vir jantar no dia seguinte; quer dizer, hoje, e agora estou desse jeito e 

não sei o que fazer. Ele falou que ia trazer o vinho e me perguntou se a gente ia comer 

carne ou peixe; então eu perguntei o que ele preferia e ele disse carne, prontamente, 

de um modo que me pareceu malicioso e me incomodou um pouco, pois, afinal, ele 

era praticamente um estranho, que só viera ao meu apartamento por causa de um 

acidente. Tentei explicar a ele, embaraçada, que eu lhe devia um agradecimento, e 

ele disse, rindo, "não há de quê, foi um prazer", e só então percebi que minhas 

palavras podiam estar sendo levadas além da conta. Ou talvez não, sei lá. Mas eu 

não queria estragar as coisas e disse, rápido e baixinho: "Pra mim também". Eu só 

queria ser uma mulher normal convidando um homem simpático para jantar, talvez 

um possível namorado, mas ainda não. Estava nervosa e encabulada, mas quando 

me deitei estava tudo bem, e aí, sim, os remédios já deviam estar fazendo efeito e me 

senti contente comigo mesma, com a minha coragem. 

— Você está dormindo bem com a meia-dose dos remédios, Teresa? 

— Estou. Quer dizer, com a meia-dose as coisas ficam só a metade melhor, ou 

só metade pior — ela ri nervosamente. — O problema não é esse. Hoje de manhã eu 

também estava bem, antes de ver a mulher enforcada de quem falava no princípio. 

Tanto é que resolvi comprar eu mesma a carne, porque empregada o açougueiro não 

respeita e eu queria um bom filé-mignon para fazer um estrogonofe. 
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— Você acha que foi ao açougue só por isso? 

Ela acende o cigarro: — Eu sei o que você está pensando. É claro que fui ao 

açougue também porque queria me experimentar. E não aconteceu nada de mais lá, 

o problema foi depois. Quer dizer, pensar aquelas coisas de sempre eu pensei, e por 

mais que você aponte um problema meu aí, continuo a achar que eu apenas tenho 

mais consciência do que as outras pessoas e por isso sinto mais. Eu até como um 

bife com fritas numa boa, adoro, mas no açougue é diferente, toda aquela carne 

vermelha e gordurosa, cadáveres dependurados, de seres como nós. 

A única diferença é que não são nossos semelhantes, aliás até que são, só que 

de outra espécie. Mas eles também têm anima. E quem disse que temos mais direitos 

do que eles? Quantas vezes não pensei, e até já disse, se não seria a mesma coisa 

se um homem de uma raça superior, ou um ser de outro planeta, sei lá, criasse a 

gente desde criancinha, para depois comer? 

— Mas existe de verdade esse ser superior que come a gente, Teresa? 

— Não adianta, eu sei aonde você quer chegar. Estou falando de comer de 

verdade, devorar. Não existe, mas poderia existir. Aliás, até já existiu: os canibais. 

Mas estou falando é da minha consciência. Não consigo entrar num açougue achando 

tudo natural. Quer dizer, natural até que é, porque a vida é exatamente assim, uns 

devorando os outros, só que eu tenho consciência disso o tempo todo e as outras 

pessoas não. Mas qual a diferença entre nós e os canibais? Nenhuma. Só porque a 

gente come carne de bicho e eles comiam de gente? Mas, pensando bem, os 

selvagens eram até mais sadios do que nós, porque a vida é assim e eles não ficavam 

se remoendo o tempo todo. Ou os bárbaros, que iam lá, atacavam as outras aldeias, 

matavam, estupravam. Foi isso o que fizeram com aquela mulher do jornal. 

— A diferença talvez esteja no amor, Teresa. Ela apaga o cigarro com raiva, 

antes de chegar à metade dele. 

— Amor, que amor? 

— Você estava comprando carne para um homem no qual está interessada, 

Teresa. Os homens que mataram aquela mulher não podiam sentir nenhum amor. 

— Bem, quanto a isso não há a menor dúvida. — Ela tenta dar uma risada 

sarcástica, que se interrompe bruscamente para ceder lugar a um sorriso quase 

imperceptível de satisfação. — E se você quiser chamar de amor o meu caso, pode 

chamar, mas eu não tenho nenhuma certeza disso. Eu já disse a. você que eu estava 

querendo me testar. Por isso nem deixei a Neuza cortar a carne, queria fazer tudo 



103 
 

com minhas próprias mãos. E para fazer um estrogonofe, você sabe, a gente corta o 

filé em pedacinhos, mete a mão na carne pra valer. E, enquanto eu estava fazendo 

isso, sentia as pernas bambas. Mas não era só por causa da carne; era também 

porque me lembrava da batida do carro e de como o Ivan me trouxe até em casa, e 

senti que estava me metendo numa aventura louca, eu nem conhecia direito o Ivan e 

estava ali cozinhando para ele, como uma mulherzinha, e não nego que isso ao 

mesmo tempo me excitava e metia medo. E você sabe que na cabeça da gente passa 

uma porção de coisas ao mesmo tempo e, na minha, era como se o Ivan tivesse me 

levado até o quarto naquele dia, e não a Neuza. Passava também o meu marido, era 

como se o Ivan se confundisse com o Rodrigo, que me levava até a cama e trepava 

comigo. E aí eu senti como se estivesse para trair o Rodrigo, quando, na verdade, foi 

ele quem me deixou. Mas eu acho que teria seguido em frente sem maiores 

problemas, pelo menos com o estrogonofe, se não fosse o jornal que embrulhava o 

plástico com a carne. Então o verdadeiro problema não foi o Ivan, nem meu marido, 

nem a carne, foi o embrulho da carne. Quanto tempo falta? 

— Cinquenta e oito minutos, Teresa. 

— Parece que aquela mulher tinha mesmo de entrar na minha vida, para de 

tonar tudo. Como se tivesse um encontro marcado comigo. Entenda bem que eu 

embolei o jornal que embrulhava o plástico com a carne e atirei-o na lata de lixo, só 

que ele caiu fora da lata. E, não sei por quê, num determinado instante, talvez porque 

o jornal se mexesse enquanto eu cortava a carne pensando naquelas coisas todas, 

olhei para lá e não pude deixar de ver. A mulher enforcada no vagão do trem. Ela foi 

enforcada com a própria saia. Amarraram a saia no pescoço dela e a puxaram pelas 

pernas. Não tenho certeza, mas acho que o jornal fez um barulhinho se mexendo, que 

me assustou. Essas coisas acontecem, um papel embolado se mexer. Aí eu me fixei 

na foto da mulher e não consegui mais me desligar. Foi como se ela me atraísse, me 

obrigasse a olhá-la. 

— Mas aquele jornal que trazia uma cabeça degolada você parou na banca 

para ver, não foi, Teresa? 

— Havia um grupinho de pessoas em frente à banca e fiquei curiosa. 

Algumas estavam rindo, e a manchete não deixava mesmo de ser engraçada: 

ACHARAM A CABEÇA. (Ela ri, nervosamente, e parece sentir um prazer compulsivo 

ao recontar a história.) E ali estava aquela cabeça, na vertical, em cima de uma mesa 

de sinuca. Os matadores haviam esquartejado o homem e espalharam os pedaços 
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dele em locais diferentes, deixando bilhetinhos gozando a polícia. Na hora eu cheguei 

a rir um pouco, porque, de fato, havia um amor sinistro, quer dizer, um humor sinistro 

naquilo. Mas depois, quanto mais eu queria afastar aquela cabeça do meu 

pensamento, mais ela se grudava nele. Você sabe o que eu passei. Não gosto nem 

de lembrar. O doutor Elias sorri com bonomia. — Você disse um amor sinistro, Teresa. 

— Eu sei, eu percebi. Dou o braço a torcer. 

— Você também me disse, na época, que sentia inveja daquela cabeça porque 

ela não pensava mais. 

— Você está querendo me gozar, Elias? 

— Você sabe que não, Teresa. É porque há coisas importantes para a gente 

ver aí. E talvez você se obrigue a ver de perto as coisas que mais teme. Por que você 

pegou o jornal no chão para ler? 

— Eu já disse, era como se eu fosse mesmo obrigada. Já tendo visto a mulher, 

eu não podia ignorá-la, fingir que tudo ia no melhor dos mundos. Eu ali na minha 

cobertura (ela diz isso com autodesprezo), preparando um estrogonofe, e a mulher 

dependurada na cabine do trem-fantasma, como estava escrito no jornal. Porque era 

uma velha composição abandonada no pátio de manobras da estação de Bangu. Os 

maquinistas de outros trens cruzavam o local e as luzes dos faróis batiam de relance 

naquela cena macabra. Esses detalhes eu só li depois, mas já não podia mais mexer 

com a carne e pensei que fosse vomitar ou desmaiar. A Neuza entrou na cozinha, e 

disfarcei o jornal debaixo do braço e mandei que ela terminasse de aprontar a carne, 

embora, a essa altura, eu já não quisesse mais saber de estrogonofe nem de jantar 

nenhum. A Neuza disse que o meu rosto estava branco como cera e perguntou se eu 

estava passando mal. Eu disse a ela que não era nada e fui para o quarto e me atirei 

na cama, toda trêmula, com o jornal na mão. Não conseguia nem chorar. 

— Você levou o jornal para o quarto para terminar de ler a reportagem, Teresa? 

— Foi e não foi. Porque eu queria dar um sumiço naquele jornal, não queria 

que a Neuza me visse com ele. A Neuza é do tipo de pessoa que lê esse tipo de 

notícia e, por alguma razão, eu não queria que ela soubesse que eu vira a foto da 

moça nua, enforcada. Sei lá, eu não queria que a Neuza pensasse nada, ela sabe que 

sou meio esquisita e eu teria vergonha se ela entendesse o que se passava dentro de 

mim. É tudo muito complicado, porque também pensei em jogar o jornal pela janela 

do meu quarto, mas que sujeira eu ia fazer; (sarcástica) o que os vizinhos podiam 

pensar? Mas a outra verdade — a verdade mesmo, eu acho — é que eu só tinha visto 
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a fotografia e passado os olhos na reportagem e precisava ler aquela notícia, do 

princípio ao fim, como se fosse covardia, ou uma traição à moça morta, se eu não 

lesse. É isso. Se a moça tinha passado por aquilo tudo, eu tinha, no mínimo, obrigação 

de saber tudo, saber como são as coisas. Meu coração pulava pela boca, mas me 

deitei na cama, abri o jornal e fui lendo os detalhes, um por um: que era uma moça 

humilde, de uns vinte anos, presumivelmente, com roupas surradas e calçando um 

velho tênis cor-de-rosa, com um buraco na sola. Isso, no tênis que ainda estava no pé 

dela, porque o outro estava caído no chão do vagão, junto com a calcinha, a miniblusa 

e o sutiã. 

Segundo os policiais, ela provavelmente fora atraída por um homem para um 

encontro amoroso no vagão do trem abandonado, o trem fantasma, que serve de 

abrigo para mendigos, marginais e viciados em drogas, conforme o depoimento dos 

moradores da região. Chegando lá, havia, com certeza, pelo menos mais um homem 

esperando, e ela pode ter resistido, pois foi brutalmente espancada, antes de ser 

estuprada e morta, e isso a gente podia ver pelo rosto desfigurado dela na fotografia. 

Teresa faz uma pausa, retendo o choro. Depois, continua. — Como é que 

alguém pode transar com uma mulher assim, e, depois, ainda amarrar ela pelo 

pescoço num daqueles ferros que ficam no teto dos vagões e puxá-la pelas pernas, 

até ela morrer? Como é que pode? 

Teresa não consegue mais reter as lágrimas enquanto fala. — Você já pensou 

no terror que ela deve ter sentido ao ser estuprada e morta? E ela deve ter pedido: 

"Pelo amor de Deus, não me matem". Mas que Deus é esse, que deixa acontecer uma 

coisa dessas? Será que não é melhor morrer do que viver num mundo assim? 

— Você chegou a sentir inveja daquela moça, Teresa? 

— Não, é claro que não. Apenas pensei que deve ter sido melhor para ela 

quando ela morreu. Quando acabou tudo. 

— Você não acha que a sua vida é muito diferente da vida daquela moça? Ela 

é digna de lástima, sem dúvida. Mas é toda uma outra situação. 

Teresa assume um tom raivoso: — E daí? Ela entrou na minha casa junto com 

o jornal, como se estivesse pedindo socorro, solidariedade, exigindo que eu olhasse 

para ela, como se dissesse que aquilo podia acontecer com qualquer uma de nós. E 

pode mesmo. Não é porque eu sou mais ou menos rica que não pode acontecer 

comigo. Talvez não em Bangu, mas pode acontecer. — Tereza tenta rir, mas não 

consegue. 
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— Será que você também não está pedindo socorro, Teresa? 

— Estou, Elias. Eu estou pedindo socorro, sim. Eu não aguento mais. 

— E eu estou aqui para isso. Estou aqui com você. — Está, mas é um 

profissional. Naquela hora que eu liguei você estava ocupado. 

— Estava, Teresa, mas assim que ouvi seu recado na secretária eletrônica, 

tentei ligar para você. Seu telefone deu ocupado e tive que esperar mais uma hora, 

por causa de outro cliente. 

— E aí já era tarde, eu já tinha me descontrolado e engoli um Melleril, sem água 

nem nada. Mas isso foi o de menos, o pior foi o fogo. Eu posso ser uma burguesinha 

fresca que faz análise, mas, de repente, aquela moça enforcada era eu, entende? E 

muito mais do que você imagina. Porque eu era ela até fisicamente, pois minha mão 

estava suja da tinta do jornal e engordurada da carne. Na pressa de sair da cozinha, 

nem lavei as mãos e, para mim, eu estava engordurada era da carne da moça. Ao 

mesmo tempo, era eu quem balançava, enforcada, na escuridão da noite, num vagão 

de trem abandonado. E não havia ninguém para vir em meu socorro; não havia 

ninguém comigo. 

— Mas agora eu estou aqui com você, Teresa. 

— Está, mas naquela hora não. — Ela acende mais um cigarro. — E foi um 

impulso irresistível: peguei o isqueiro que estava ao lado do maço de cigarros, em 

cima da minha cama, e ateei fogo no jornal, assim bem embaixo da folha. 

Não sei se faz sentido para você, mas para mim faz todo: eu queria que aquela 

imagem e aquela notícia e meus pensamentos desaparecessem, então só podia ser 

com o fogo. Porque o fogo consome e purifica tudo. Está aí a explicação de por que 

eu quase toquei fogo no meu quarto. 

— Queimou muita coisa, Teresa? 

— Queimou bastante a roupa de cama e um pouco do colchão, pois quando a 

chama cresceu e ia queimar minhas mãos, eu tive que pular da cama e largar o jornal. 

Mas se não fosse a Neuza me acudir, podia ter queimado muito mais. Eu estava 

paralisada, só conseguia gritar. E demorou um pouco até eu perceber que a porta do 

quarto estava trancada por dentro. A Neuza ficou esmurrando a porta e quando, 

finalmente, eu me toquei e abri para ela, ela teve a presença de espírito de pegar um 

cobertor no armário e abafar o fogo. Depois ela trouxe um balde d'água para jogar no 

colchão que ainda fumegava, e ficou me perguntando aquelas coisas todas. Se eu 

estava bem. Como é que aquilo tinha acontecido. 
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Mas o que eu ia dizer? Que tocara fogo num jornal por causa da moça 

enforcada? Ainda havia um pedacinho ou outro do jornal chamuscado, mas a moça, 

felizmente, tinha desaparecido. Então eu disse que fora um cigarro, mas a Neuza não 

era tão trouxa assim para acreditar e foi ela quem sugeriu que eu ligasse para o 

Rodrigo. 

Teresa olha para o cigarro, que já queimou quase até o filtro, e o apaga. Elias 

diz: — Deve ter sido quando você tentou falar com o Rodrigo que eu liguei para você, 

Teresa. 

— É, deve ter sido, mas o que mais me emputece é que foi aquela jararaca, 

aquela lambisgoia da Silvana quem atendeu. E olha que eu cheguei a pensar em ligar 

para o Ivan, inclusive para desmarcar o jantar, mas eu estava histérica e o que ele ia 

pensar de mim? Um dia uma batida de carro; noutro dia um incêndio... 

Aí eu pensei: estou separada do Rodrigo, mas ele não é meu inimigo, até pelo 

contrário. E o apartamento também é dele, ainda não repartimos os bens. Mas isso 

era uma desculpa pra lá de esfarrapada, eu estava querendo era que alguém me 

amparasse, me protegesse. Eu devia ter adivinhado que, numa hora daquelas, o 

Rodrigo estaria trabalhando e quem ia atender era a Silvana. E não deu outra. E sabe 

o que ela me disse com aquela vozinha dela, de megera meiga, quando eu perguntei 

pelo Rodrigo e contei o lance do fogo — é óbvio que sem explicar como tudo 

começou? Ela disse que estava no sexto mês de uma gravidez complicada e que o 

médico recomendara que ela permanecesse calma e em repouso. Aí ela pediu, 

sempre com aquela voz sonsa, de mulherzinha submissa, a minha compreensão. 

Para eu não ligar para o Rodrigo hoje, não levar mais problemas para ele, que já 

andava preocupadíssimo com ela e com o filho que vai nascer. Ela falou isso com 

uma voz de súplica educada, mas tapa com luva de pelica é pouco para definir o que 

ela fez comigo, jogando na minha cara o fato de eu nunca ter tido um filho com o 

Rodrigo, de puro medo, você sabe muito bem, aquele negócio de ter uma criatura 

dentro do meu corpo, que depois vai rasgar as minhas carnes para nascer num mundo 

destes. Mas eu não ia dar para a Silvana a satisfação de me ver mais desarvorada do 

que já estava e eu disse, apenas: "Está bem, obrigada, desculpe o incômodo", e 

pousei, suavemente, o fone. Mas é claro que comecei a chorar e só pensava nisso: 

"Meu Deus, eu não tenho ninguém". Mas aí, logo depois, você ligou. 
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— Eu percebi, por sua voz na secretária, que você queria muito estar comigo, 

e sabe o que eu estou pensando agora? Se a gente também não tinha um encontro 

marcado desde o princípio. 

Ela dá uma risada, entre bem-humorada e levemente histérica, e acende outro 

cigarro. 

— Essa não, Elias. Você não está sugerindo que eu quase toquei fogo no 

apartamento para marcar uma sessão extra com você, está? 

O doutor Elias fala com uma voz, talvez deliberadamente, serena e afetuosa. 

— Talvez, Teresa. Mas não é assim tão pau, pau; pedra, pedra. Mas estou me 

lembrando de que você disse que era como se aquela moça tivesse um encontro 

marcado com você. Se a gente seguir um pouco mais nessa linha não é nenhum 

absurdo pensar que nós também tínhamos um encontro marcado. E eu estou aqui 

para isso, para o que der e vier. 

— Não, não está não, Elias. Você é um profissional e, daqui a pouco, eu vou 

voltar sozinha para casa. Que horas são? 

— Quinze para as cinco, Teresa. 

— Quanto tempo falta, exatamente, para a gente acabar? 

— Mais ou menos quinze minutos, Teresa. 

Teresa acende mais um cigarro e fala com uma voz lamurienta, carregada de 

ansiedade: — E o que eu vou fazer depois desses quinze minutos, me diga: o que eu 

vou fazer? Me entupir de remédios igual quando bati o carro? 

— Você sabe que não, Teresa. E lembre-se de que eu a adverti para não dirigir 

enquanto estivesse usando os medicamentos. 

— Não se preocupe que agora o carro está na oficina, e eu vou de táxi. E não 

precisa me botar mais culpa. 

— Claro que não, Teresa. Eu só estou falando para você não se entupir de 

remédios. Tome as meias-doses e pronto. E se tomar vinho no jantar, não tome os 

remédios hoje. 

— Você acha que eu devo manter o jantar com o Ivan? 

— Eu não posso achar nada, Teresa. São os seus sentimentos, os seus 

desejos, que devem prevalecer. 

— Como é que você acha que eu posso encontrar o Ivan, jantar com ele, talvez 

transar com ele, depois de tudo o que eu senti hoje? Depois de tudo o que aconteceu. 

O meu quarto está até com cheiro de queimado. Por mais que a Neuza tenha ajeitado 
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as coisas, vão restar vestígios do que aconteceu. Vestígios que, para mim, são da 

moça enforcada e estuprada, Elias. 

— Vocês precisam necessariamente transar, Teresa? 

— Não sei, as coisas podem caminhar para isso. A maneira como Ivan disse 

"carne" sugeria isso. 

— Você ainda tem tempo de ligar para ele e cancelar tudo. Ou explicar que 

houve um problema na sua casa — na cozinha, por exemplo — e que vocês poderiam 

jantar fora. Você tem medo do Ivan? 

— Para falar a verdade, do Ivan, especialmente, não. Achei ele um homem 

decidido, mas atencioso. E talvez só tenha subido ao apartamento comigo porque eu 

estava meio lesa, não por causa da batida, que foi uma coisa à toa, mas por causa 

dos medicamentos que eu tomo. O Ivan até deixou o carro dele estacionado no local 

da batida, depois de parlamentar com o motorista do ônibus — o ônibus não amassou 

nada —, e veio dirigindo o meu carro até o meu edifício. Ele queria me levar a uma 

clínica, eu é que não quis, e tive que explicar que tomava certos medicamentos. Que 

vergonha, meu Deus. E ele só foi embora depois de me deixar com a Neuza e ainda 

me deu o seu cartão, caso eu precisasse de alguma coisa. Vou confessar uma coisa 

pra você, Elias. Eu fiquei muito decepcionada que o Ivan não telefonasse para mim, 

nem que fosse para saber como é que eu estava. 

— Você deu o número do seu telefone para ele, Teresa? 

— Não, não dei, mas ele poderia ter conseguido de alguma forma, sei lá como, 

talvez pelo endereço. Eu estou com medo de que ele me ache meio louca. 

— Ela apaga o cigarro. — Aliás, pensando bem, eu sou meio louca mesmo, 

você não acha? 

— Não acho não, Teresa. 

— O que eu sou então? 

— É uma boa questão, Teresa, para você, para nós. Para nós irmos decifrando 

aos poucos. 

Teresa volta a se mostrar nervosa. — Aos poucos, aos poucos... E o que eu vou fazer 

agora? Desmarco ou não o jantar? 

— É você quem terá que decidir, Teresa. 

— Eu disse que não tinha medo do Ivan, especificamente. Eu tenho medo é de 

tudo. 

— Você não estará com medo de você mesma, Teresa? 
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— Você quer dizer da minha loucura? 

— Não, Teresa. De se libertar dela. Disso que você chama a sua loucura, que 

você usa para se defender do mundo. Medo dos seus próprios desejos, Teresa. 

— Vou lhe confessar uma coisa embaraçosa, Elias. Sabe qual é o meu desejo 

agora? Por mim eu jantava com você, ficava com você. De você eu não tenho medo. 

— Ela se adianta para sentar-se na beira da poltrona e segura a mão dele. 

Ele deixa sua mão na dela, e diz: — A gente pode marcar outra sessão para 

amanhã, Teresa. 

— E se não houver amanhã para mim? 

— Vai haver sim, Teresa. É claro que vai. 

Ela volta a chorar, mas parece forçar um pouco as lágrimas. Elias, sem soltar 

a mão de Teresa, medita. Depois, liberta sua mão da dela e diz, levantando-se: — 

Está bem, Teresa. Nós podemos continuar por mais meia hora. Mas antes eu tenho 

que avisar uma pessoa que vou atrasar um pouco. Elias sai da sala. Fica ausente por 

uns seis ou sete minutos. Ao retornar, encontra Teresa fumando, mas visivelmente 

transformada, até com sinais de uma euforia contida. 

— Pronto, Teresa. Temos mais meia hora. 

Teresa, a princípio, fica muda, embaraçada. Depois diz: — Desculpe-me, Elias, mas 

aconteceu alguma coisa comigo. De repente eu fiquei bem e percebi que não preciso 

mais dessa meia hora. Ele se mostra surpreso, e parece que irá reagir irritadamente. 

Depois, relaxa, senta-se e fala com visível satisfação. 

— Que bom, Teresa. Eu acho que você está melhorando. E talvez tenha 

acontecido alguma coisa muito importante aqui, hoje, agora, entre nós dois. 

Ela sorri maliciosamente. — O encontro marcado, Elias? Essa meia hora a mais que 

você me deu? 

Ele também sorri: — Sim, o nosso encontro, Teresa. E bastou você ter a meia 

hora para não precisar mais dela. 

Ela se levanta e diz: — Decidi jantar com o Ivan, Elias. 

Ele também se levanta e fala com um tom de ironia amistosa: — Decidiu comer 

a carne, Teresa? 

— Quer saber de uma coisa, Elias? Saindo daqui, vou passar numa loja de 

colchões e vou comprar um colchão novo e exigir que eles o entreguem ainda hoje, 

antes do jantar, nem que eu pague um dinheirão. Esse colchão vai pegar fogo hoje à 
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noite, Elias. Porque eu vou comer a carne, vou comer o Ivan, e, se você deixasse, 

comia você também. — Teresa dá uma gargalhada, deliberadamente louca. 

— Bom jantar, Teresa — Elias diz, já com a mão na maçaneta da porta e num 

tom que procura ocultar todo sinal de sarcasmo. 

— Para você também, Elias, seja lá o que for que você vai comer — ela diz, 

com uma nova risada, não procurando ocultar o que quer que seja. E, na hora de 

trocarem beijos no rosto, ela aproxima, bem mais do que habitualmente, seus lábios 

dos dele. 

Na sala de espera, Teresa vê, sentada a uma poltrona, uma mulher fumando, 

fixando uma revista, com ar de enfado, como se estivesse com o pensamento em 

outro lugar muito longe, dentro de si mesma. Ela levanta os olhos para Teresa, 

deixando transparecer uma grande hostilidade. Mas Teresa a desarma, dizendo: 

— Tudo de bom para você, querida. 

A mulher ensaia um pálido sorriso: — Para você também. 

 

Nota: 

Este conto foi imaginado a partir de matérias, sobre o mesmo crime, publicadas em O 

Dia e no Jornal do Brasil de 23.3.1987, um tempo em que ainda havia açougues onde 

se embrulhava com jornais. Anotações foram feitas à época, guardei os recortes dos 

jornais, mas o texto só veio a ser escrito em 1999.  
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