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RESUMO 

Esta tese tem como objetivo estudar a imagem da mulher fatal na 

contemporaneidade e seu diálogo com o romance policial noir, a partir da análise 

das personagens femininas dos três romances publicados pelo escritor e roteirista 

Marçal Aquino, respectivamente, Paula e Cecília, de O invasor (2002), Elaine e 

Marlene, de Cabeça a prêmio (2003a), e Lavínia, de Eu receberia as piores notícias 

dos seus lindos lábios (2005). Podemos observar como a literatura se apropria de 

aspectos mitológicos, psicológicos e sociológicos para fixar um modelo de 

personagem que sofre alterações e nunca deixa de existir. A visão da mulher como 

uma divindade que traz em si o bem e o mal, conforme retrato feito por boa parte 

das mitologias e religiões, representa sua proximidade com a natureza, sua 

capacidade de gestar filhos e seu poder de sedução. A representação dessa 

dualidade pode ser observada nas diferentes manifestações da cultura que se 

prolongam da Idade Média à contemporaneidade, quer afirmando essa imagem 

recorrente de sujeito capaz de, ao mesmo tempo, gerar e destruir a vida dos homens 

com os quais se relaciona, quer reelaborando-a, para desmascarar tabus e 

preconceitos. Tendo em vista essa concepção, as questões que formulamos são: (a) 

quais traços embasam a visão de mulher fatal de cada personagem do corpus 

selecionado?; (b) quais aspectos se destacam nos papéis que exercem na 

destruição total ou parcial de seus parceiros?; (c) que características da mulher fatal 

inscritas nas narrativas policiais do século XIX e XX permanecem ou são 

modificadas na prosa de Aquino?  Entre as teorias utilizadas para embasar esta 

pesquisa destacam-se os estudos literários de Antonio Candido (1995), Fábio 

Marques Mendes (2015), James Wood (2017), Regina Dalcastagnè (2012), Tânia 

Pellegrini (2008, 2014), Tzevetan Todorov (1973), Paulo de Medeiros e Albuquerque 

(1979), Ernest Mandel (1988), P. D James (2012), Sandra Reimão (1986; 2005), os 

escritos sobre a figura mítica e religiosa da femme fatale de Camille Paglia (1992) e 

Jennifer e Roger Woolger (1994) e os estudos sociais acerca das mulheres e o 

feminino de Simone de Beauvoir (2009), Roberto Damatta (1997), Pierre Bourdieu 

(2003) e Mary Del Priore (2005). 

PALAVRAS-CHAVE: Marçal Aquino; Personagem feminina; Romance policial 

contemporâneo; Mulher fatal. 

 



 
 

ABSTRACT 

This thesis aims to point out the differences in the construction of female characters 

in the contemporaneity and its dialogue with the black detective stories and the 

image of fatal woman in three novels published by the writer and screenwriter Marçal 

Aquino. The analysis focus on, respectively, Paula and Cecília, from O invasor 

(2002), Elaine and Marlene, from Cabeça a prêmio (2003a), and Lavínia, from Eu 

receberia as piores notícias dos seus lindos lábios (2005).Thus, we can observe how 

literature takes mythological, psychological and sociological aspects in order to 

establish a character model that undergoes changes and never ceases to exist. The 

vision of the woman as a deity who carries good and evil in herself, as portrayed by 

good part of mythologies and religions around the world, represents her closeness to 

nature, her ability to raise children and her power of seduction. This duality can be 

noted in medieval idols, and also in literature and modern cinema, as a recurrent 

example of being able, at the same time, to generate and destroy the life of men with 

whom these women have some kind of relationship. In view of this, the questions we 

formulated are:(a) what traits support the fatal woman setting of each character?; (b) 

what aspects stand out in the roles women play in the destruction, complete or 

partial, of their partners?; (c) what kind of elements are maintained and altered from 

the features of these characters in police narratives of the nineteenth and the 

twentieth centuries?; The study is based on texts  written by Antonio Candido (1995),  

Fábio Marques Mendes (2015), James Wood (2017), Regina Dalcastagnè (2012), 

Tânia Pellegrini (2008, 2014), Tzevetan Todorov (1973), Paulo de Medeiros e 

Albuquerque (1979), Ernest Mandel (1988), P. D James (2012), Sandra Reimão 

(1986; 2005), writings on the mythical and religious figure of the femme fatale, by 

Camille Paglia (1992) and Jennifer and Roger Woolger (1994), and the social studies 

about the woman and the feminine gender of Simone de Beauvoir (2009), Roberto 

Damatta (1997),  Pierre Boardieu (2003) and Mary Del Priore (2005). 

 

KEYWORDS: Marçal Aquino; Female character; Contemporary police novel; Femme 

fatale. 
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Introdução 

 

No cinema, no teatro, na música e na literatura mundial, há diversos exemplos 

de personagens femininas que, ao ousarem questionar os padrões que lhes foram 

impostos ou tentando adequar-se a eles, sacrificaram a sua felicidade e até a própria 

vida. Para citar alguns exemplos mais conhecidos, temos as heroínas de William 

Shakespeare, como Julieta, Desdêmona e Ofélia; a história medieval e tantas vezes 

recontada de Tristão e Isolda; as diversas heroínas dos séculos XVIII e XIX, como 

Moll Flanders, de Daniel Defoe, Anna Kariênina, de Liev Tolstói, Emma Bovary, de 

Gustave Flaubert, e Amélia e Luíza, de Eça de Queirós, dentre muitas outras. 

Na literatura brasileira não é diferente. Há a figura da cortesã que, na história 

contada por José de Alencar, em Lucíola (1865), só encontra a redenção por meio 

da morte; Marcela, cortesã que seduziu Brás Cubas e terminou em decadência, 

tendo sua morte assistida pelo narrador em Memórias póstumas de Brás Cubas 

(1881), de Machado de Assis; Capitu, de quem ficamos sabendo a história por meio 

de Bentinho, o marido extremamente ciumento, e também o narrador em Dom 

Casmurro (1899), de Machado de Assis; Madalena, que se casa com Paulo Honório 

e, após constantes conflitos causados pela ambição e pelo autoritarismo do marido, 

acaba cometendo suicídio como uma forma de contestação, na obra São Bernardo 

(1934), de Graciliano Ramos. 

Exemplo um pouco diferente é o de Aurélia, em Senhora (1875), de José de 

Alencar que, após ser abandonada pelo noivo, recebe uma herança e, por meio de 

um negócio, compra o mesmo homem e questiona os casamentos arranjados, até 

que ambos vencem as questões materiais e finalmente ficam juntos. E Pombinha, de 

O cortiço (1890), de Aluísio Azevedo, que, ao se dar conta do poder de sedução que 

uma mulher pode ter para conseguir tudo o que deseja, desfaz seu casamento para 

tornar-se cortesã, simbolizando uma espécie de mulher fatal, que vê os homens 

como um meio de conseguir dinheiro e poder, forjada pelas condições em que viveu 

e retratadas no romance naturalista. 

Do mesmo modo, na produção literária contemporânea das duas últimas 

décadas do século XXI, há outros exemplos que apontam como as personagens 

femininas são retratadas, na maioria das vezes, por narradores do gênero masculino 

e o que elas enfrentam em razão de suas escolhas. Podemos citar a exploração, a 
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misoginia e a violência vividas por Brunilda e Ermesinda, na obra o remorso de 

baltazar serapião  (2006), de Valter Hugo Mãe, ou a morte da independente e 

aventureira Lily, em Travessuras da menina má (2006), de Mário Vargas Llosa, após 

passar a vida entre idas e vindas com Ricardo, seu namorado da adolescência. 

Nesse contexto, enquadram-se os três romances que são objetos de estudo 

desta tese: O invasor (2002), Cabeça a prêmio (2003a) e Eu receberias as piores 

notícias dos seus lindos lábios (2005), do escritor e roteirista de cinema e televisão 

Marçal Aquino (1958-). 

Herdeiro da tradição do romance policial, o autor traz para as suas narrativas 

as questões inerentes a esse gênero, como o crime, a culpa e a punição. Entretanto, 

o seu estilo está mais próximo das narrativas conhecidas como noir, popularizadas 

nos Estados Unidos, nas décadas de 1930 e 1950, por escritores como Raymond 

Chandler, Dashiel Hammett e James Mc Cain. Por isso, a maioria de suas histórias 

não possui um final apaziguador e apresentam, geralmente, a figura de uma ou mais 

personagens femininas que terão atuação central na trama e no destino das 

personagens masculinas, afirmando-se como mulheres fatais, como as que foram 

retratadas nos romances policiais já citados e eternizadas pelo cinema. 

Com base nos estudos de E. M Foster (1927), retomados por Antonio Candido 

(1995) e por James Wood (2017), que tratam da questão da construção da 

personagem no romance, as mulheres retratadas ora são personagens quase 

caricatas, isto é, que reconhecemos por determinadas características mantidas ao 

longo de toda a ação, ora são seres mais complexos, que não esgotam seus traços 

característicos e que, por isso, sofrem mudanças ao longo da história. De acordo 

com Candido: 

[...] os três elementos centrais dum desenvolvimento novelístico (o 
enredo e a personagem, que representam a sua matéria; as “ideias”, 
que representam o seu significado, – e que são no conjunto 
elaborados pela técnica), estes três elementos só existem 
intimamente ligados, inseparáveis, nos romances bem realizados 
(1995, p. 54). 

 

Por isso, ao apropriar-se da estrutura do romance policial, verificaremos como 

Marçal Aquino cumpre as propostas destacadas pelo estudioso, fazendo com que 

um gênero, de certo ponto marginalizado apesar ou por conta de seu enorme 

sucesso desde que surgiu, traga em seu conteúdo elementos que podem fazer com 
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que os leitores questionem a realidade para além do entretenimento que os mantém 

interessados até a conclusão das histórias. 

De acordo com Wood (2017), o leitor pode captar muito bem as personagens, 

independentemente de sua tipologia, pois o mais importante é que cada elemento 

seja capaz de atrair atenção, e o defeito de uma narrativa acontece “quando o 

romance em questão não nos ensina como nos adaptar a suas convenções, não 

desperta uma fome específica por seus personagens, por seu grau de realidade” 

(2017, posição 1083). 

Quando observamos as personagens femininas criadas por Aquino 

percebemos que, em seus contos e romances, o narrador é quase sempre do 

gênero masculino e posiciona-se em primeira pessoa, como um “narrador- 

protagonista”, na tipologia proposta por Norman Friedman (2002). É sob esta óptica 

que vivenciamos as aventuras femininas, como as filhas de famílias ricas que se 

envolvem com bandidos ou com empregados de seus pais; a mulher jovem que se 

relaciona com um homem mais velho; a esposa que trai o marido ou é traída por ele; 

a mulher que causa violência ou é vítima dela; aquela que exerce a prostituição, seja 

como única saída de uma vida sofrida, seja como disfarce para enganar alguém, 

seja como profissão. 

Além disso, em algumas narrativas há a figura da ex-prostituta que, por muitos 

motivos, nem sempre consegue se desvencilhar de seu passado, com uma forte 

tensão sexual entre as personagens femininas e seus parceiros, retratando o ato em 

si ou seu uso como forma de escape, um meio de alcançar seu objetivo ou uma 

armadilha de sedução, como analisaremos nos três romances que constituem o 

corpus desta pesquisa.  

Nos casos mencionados, a mulher é compreendida como uma transgressora 

e/ou agente do mal e, por isso, quase sempre punida pela violência dos atos 

masculinos, ou pela violência simbólica reproduzida por um sistema de banalização 

dos códigos sociais. Examinando as diferenças na sociedade entre o homem e a 

mulher, Simone de Beauvoir expõe: 

 

[...] uma sociedade não é uma espécie: nela, a espécie realiza-se 
como existência [homem, mulher]; transcende-se para o mundo e 
para o futuro; seus costumes não se deduzem da biologia; os 
indivíduos nunca são abandonados à sua natureza; obedecem a 
essa segunda natureza que é o costume e na qual se refletem os 
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desejos e os temores que traduzem sua atitude ontológica 
(BEAUVOIR, 2009, p.78-79). 

 
De acordo com a estudiosa, a identidade do homem e da mulher não resulta do 

gênero ao qual pertencem, mas do contexto sociocultural em que vivem e das 

pressões sociais sob as quais esses corpos estão submetidos. Observa-se ainda 

que essa realidade sócio-histórica trata a mulher de modo distinto do homem. As 

normas de conduta, que arbitram o comportamento em sociedade, tradicionalmente 

têm legitimado a dominação masculina. Esta, segundo Pierre Bourdieu, procura 

colocar as mulheres “em permanente estado de insegurança corporal, ou melhor, de 

dependência simbólica: elas existem primeiro pelo, e para, o olhar dos outros, ou 

seja, enquanto objetos receptivos, atraentes, disponíveis” (BOURDIEU, 2003, p. 82) 

e, depois, nem sempre vivem para si.  

Pensando nesse constante conflito social que se apresenta também na ficção, 

e na narrativa policial ainda mais, uma vez que na maioria das histórias a mulher é a 

vítima do crime, a cúmplice do criminoso ou a agente do mal que levará à ruína o 

homem que se deixar seduzir por ela, questionamos até que ponto essa 

“dependência simbólica” estende-se ou não às personagens femininas dos 

romances em estudo, perpetuando a submissão da mulher ao homem e as 

armadilhas dos jogos de sedução ou, se, em dado momento, inverte-se o final 

esperado. 

Tendo em vista essas questões, privilegiamos a hipótese de leitura de que todo 

sistema organizado conforme convenções há muito cristalizadas, como o machismo, 

por exemplo, sofre lentas alterações ao longo dos séculos. Desse modo, a estrutura 

patriarcal, com raízes tão antigas, embora tenha apresentado muitos avanços, ainda 

reverbera na sociedade brasileira do século XXI. Assim, a literatura policial, por 

exemplo, tem mostrado o peso do domínio do gênero masculino sobre o feminino e 

alguns casos em que a mulher se reinventa e tenta escapar, nem sempre ilesa, 

dessa espécie de destino que lhe é traçado, como será demonstrado na análise dos 

textos. Uma vez que, segundo Tânia Pellegrini: “A história da narrativa policial é um 

dado social e não apenas literário, comportando transplantações, transformações, 

adaptações e acomodações que acompanham seu desenvolvimento em diferentes 

países e culturas [...]” (2008, p.148). 

Para tratar de questões tão complexas, estabeleceu-se o objetivo de estudar a 

imagem da mulher fatal na narrativa policial contemporânea, particularmente nos 
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três romances publicados pelo escritor e roteirista Marçal Aquino. Para atingir esse 

propósito foi realizada uma revisão bibliográfica de pensadores de várias áreas além 

da literária: a teoria sociológica formulada por Simone de Beauvoir (2009), Camille 

Paglia (1992) e Margareth Rago (1991), a psicanalítica, defendida por Jennifer Baker 

Woolger e Roger J. Woolger (1994) e a histórica, desenvolvida por Mary Del Priore 

(2005, 2011), obras que tratam exclusivamente dos papéis desempenhados pelas 

mulheres.  

Todos esses fundamentos fazem parte do embasamento teórico para analisar 

as personagens femininas nas narrativas do escritor e, com isso, as questões 

ligadas à propriedade do corpo, escolhas a respeito do casamento e da geração ou 

não de filhos, assim como da liberdade sexual como um todo, incluindo a 

prostituição, observando os percursos da feminilidade em diálogo com a mitologia 

grega, a religião cristã e os nossos dias, por meio das ações dessas mulheres e 

suas consequências para elas próprias e para os homens com quem se relacionam.   

No capítulo 1, traçamos um breve panorama da obra de Marçal Aquino e de 

alguns trabalhos relevantes a respeito de sua obra, que focalizam as questões 

relacionadas à forma do romance policial, o diálogo com o cinema, as questões 

relativas à sociedade contemporânea e seus problemas, além de retratos de suas 

personagens em comparação com as de outros autores.  

Examinamos, ainda, por meio da análise de alguns de seus contos, como 

Aquino dialoga com seus antecessores na construção de suas narrativas policiais no 

que diz respeito ao modo de retratar a violência, as personagens marginalizadas, os 

vícios de uma sociedade corrompida e as personagens femininas como mulheres 

fatais. Para tanto, nosso instrumental teórico são os trabalhos de Regina 

Dalcastagnè (2012), Tânia Pellegrini (2008, 2012), Fábio Mendes Ramos (2014, 

2019) e Leyla Perrone-Moisés (2016).  

No capítulo 2, apoiados nos estudos de Paulo de Medeiros e Albuquerque 

(1979) e Sandra Reimão (2005), mostramos os meios pelos quais a ideia da mulher 

sedutora e perigosa chega à literatura nos romances policiais e de mistério dos 

séculos XVIII e XIX na Europa e, posteriormente, no Brasil. Destacamos como o 

sexo nessas narrativas é considerado uma forma de poder, uma perdição das 

personagens masculinas que se deixam envolver pelos jogos femininos e também 

uma moeda de troca nos relacionamentos ou na prostituição. Analisamos ainda 
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como o autor retrata os elementos acima citados em alguns de seus contos em que 

personagens femininas têm papel central. 

 No capítulo 3, passamos à análise das personagens selecionadas em cada 

uma das três obras: Paula, de O invasor, Elaine e Marlene, de Cabeça a prêmio, e 

Lavínia, de Eu receberia as piores notícias dos seus lindos lábios. Esta investigação 

focaliza as relações dessas personagens com as figuras masculinas, as 

consequências decorrentes dos diferentes envolvimentos, atentando para os lugares 

por onde transitam, suas ações e o desfecho de cada narrativa além do diálogo que 

estabelecem entre si e com os contos anteriormente analisados. 

Nas considerações finais, procuramos mostrar, com esta pesquisa, como a 

construção das personagens femininas nas três obras de Aquino ora confirma, ora 

atualiza e modifica a imagem da mulher fatal e seu final. Expomos de que maneira 

essa imagem acontece, procurando demonstrar como o escritor se apropria de um 

modelo de escrita – o romance policial – e o transforma de modo a surpreender o 

leitor. 
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Capítulo 1 Marçal Aquino: escritor e roteirista 

 

Narrar é um aprendizado constante. 

Marçal Aquino 

 

Ao longo de sua trajetória, Marçal Aquino (1958-) tornou-se um dos escritores 

mais importantes da literatura contemporânea brasileira das últimas duas décadas, 

ao lado de nomes como Luiz Ruffato, Marcelino Freire, Lourenço Mutarelli, Fernando 

Bonassi, dentre outros. Suas obras têm como pano de fundo o cenário urbano, com 

suas belezas e mazelas. 

Em 2000, o autor ganhou o prêmio Jabuti pela obra de contos O amor e outros 

objetos pontiagudos (1999); também recebeu diversas premiações como roteirista 

de cinema e de séries televisivas que alcançaram grande audiência. Entretanto, sua 

estreia como escritor se deu por meio da publicação, em 1989, da obra infanto-

juvenil A turma da Rua Quinze, um dos maiores sucessos da famosa Série Vaga-

Lume, da Editora Ática, criada em 1973, pelo editor Jiro Takahashi. 

Antes disso, para poder pagar as contas, Aquino trabalhou como repórter, 

revisor e redator no Jornal da Tarde, na Gazeta Esportiva e em O Estado de São 

Paulo. Publicou, de maneira independente, três livros de poemas – A depilação da 

noiva no dia do casamento (1984), Por bares nunca antes naufragados (1985) e 

Abismos: modos de usar (1990) – que, atualmente, nem são mencionados na 

maioria dos estudos que abordam a sua carreira. 

Além de A turma da Rua Quinze, o autor também publicou, pela Série Vaga-

Lume, os títulos O jogo do Camaleão (1992), O mistério da cidade-fantasma (1994) 

e O primeiro amor e outros perigos (1996), todos voltados ao público juvenil. Nas 

primeiras décadas de sua carreira, Aquino alternou sua produção entre livros para 

dois tipos de leitores: adolescentes e adultos. No mesmo período das publicações 

citadas, o autor lançou duas coletâneas de contos: As fomes de setembro (1991), 

ganhadora do prêmio na V Bienal Nestlé de Literatura, e Miss Danúbio (1994).  

Depois das experiências mencionadas, o autor não voltou a escrever para o 

público juvenil, embora tenha mantido, em algumas de suas obras posteriores, como 

O invasor (2002) e Cabeça a prêmio (2003a), a temática do crime, da investigação e 

a ambientação urbana, mas com desfechos surpreendentes e inconclusivos. Aquino 

participou com cinco histórias da coletânea Geração 90: manuscritos de 
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computador, organizada pelo escritor Nelson de Oliveira, e publicou o livro de contos 

Faroestes, ambos lançados em 2001. Em 2003, publicou a coletânea Famílias 

terrivelmente felizes, em que reuniu contos de suas duas primeiras obras e quatro 

textos inéditos. No ano de 2005, participou da obra Aquela canção: 12 contos para 

12 músicas, idealizada pelo compositor e escritor Arthur Nestrovski, com um conto 

baseado na canção “Último desejo”, de Noel Rosa, e lançou o romance Eu receberia 

as piores notícias dos seus lindos lábios (2005), sua última produção literária. 

Em 1997, o escritor tornou-se também roteirista, adaptando não somente seus 

livros para o cinema, em parceria com o diretor paulistano Beto Brant, como também 

outras obras literárias, em trabalho conjunto com os diretores Heitor Dhalia e Renato 

Ciasca. Em 2009, deu-se sua estreia como roteirista para a televisão aberta, 

escrevendo séries para a emissora Rede Globo e, com o avanço da tecnologia, 

também para serviços de streaming1. 

Das quatro séries realizadas por Aquino, três apresentam cenários, histórias e 

personagens muito parecidos com aqueles que ele retratou em seus romances. Em 

Força tarefa (2009), temos Wilson, um tenente da Polícia Militar, que vive 

atormentado pelo fantasma de seu padrinho, incentivador de sua entrada na polícia, 

que cometeu suicídio ao ser flagrado pelo afilhado consumindo drogas. Ao lado de 

sua equipe, comandada pelo coronel Caetano, Wilson se dedica a colher 

informações e provas que levem à prisão de criminosos. Por isso, todos precisam 

preservar o anonimato e andar à paisana. O disfarce da personagem é o de taxista, 

e ele segue todas as normas à risca, sendo exigente como profissional e com 

Jaqueline, sua namorada, o que gera muitos conflitos. 

Em O caçador (2014), o protagonista é André, um ex-policial expulso da 

corporação que luta para provar sua inocência. Enquanto isso, em parceria com o 

também ex-policial Lopes, trabalha procurando “clientes” interessados em encontrar 

e/ou capturar alguém desaparecido. Assim, temos o desenvolvimento de duas 

narrativas em alternância, que vão culminar na descoberta do protagonista acerca 

da trama criada para a sua expulsão da polícia. Além de muita violência física e 

psicológica, cada episódio revela uma parte da trama. Desse modo, ficamos 

                                                             
1
Streaming é uma tecnologia que envia informações multimídia, através da transferência de dados, 

utilizando redes de computadores, especialmente a Internet. [...] Em inglês, a palavra stream significa 
córrego ou riacho, e, por isso, remete à ideia de fluxo. No âmbito da tecnologia, indica uma grande 
quantidade de dados ou conteúdos multimídia. 
 (Disponível em:<https://www.significados.com.br/streaming/>. Acesso em: 13 nov. 2018.) 
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sabendo do envolvimento da ex-prostituta Marinalva no sequestro do filho de um 

traficante, da comprovação da inocência de André e do seu envolvimento com Kátia, 

sua cunhada, mulher com transtorno bipolar e esquizofrenia, que causa muitas 

brigas entre os irmãos. 

Na minissérie Carcereiros (2017/2018), adaptação da obra homônima 

publicada pelo médico e escritor Dráuzio Varella em 2012, há o mundo do crime com 

base na visão dos trabalhadores que lidam diretamente com homens encarcerados. 

Em cada um dos capítulos, percebemos a junção de ficção e documentário por meio 

de cenas protagonizadas pelo ator Rodrigo Lombardi, e intercaladas a depoimentos 

de ex-carcereiros e notícias de rebeliões e outros acontecimentos relacionados ao 

sistema prisional. 

Com base nas informações destacadas, podemos perceber que, assim como 

nas narrativas infantojuvenis, os roteiros para televisão escritos por Aquino trazem 

as características que o tornaram conhecido na literatura, como a presença de 

criminosos, policiais, personagens dúbias, mulheres com papéis decisivos e muitos 

conflitos até a solução final. A principal diferença entre as produções audiovisuais e 

os contos e romances do autor é que nas narrativas literárias não há uma solução 

para os dramas vividos pelas personagens e, consequentemente, não há finais 

felizes.  

 

 

1.1 Narrativa policial na obra de Aquino  

 

Desde sua estreia como escritor, ao publicar pela Série Vaga-Lume, voltada ao 

público infantojuvenil, a obra A turma da Rua Quinze (1990), podemos afirmar que 

Aquino constrói narrativas policiais. É provável que este fato também ocorra por 

conta de o autor ter sido repórter policial antes de se dedicar à literatura. 

No enredo desse livro, considerado o mais famoso e sendo o mais vendido da 

carreira do autor, temos a história do sumiço de Marcão, o irmão mais velho de 

Serginho, em um domingo de 1969. A partir daí, Pedro, Ricardo, André, Renato, 

Serginho e o cachorro Napoleão começam a procurar o amigo pelo bairro. Enquanto 

procuram, estranham a aparência de um novo morador da rua que alugou o casarão 

para instalar uma empresa, segundo os moradores; ao mesmo tempo, os pais de 
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Marcão contam à polícia que a única coisa diferente encontrada nos pertences do 

filho foi uma nota de cinco dólares. 

Os meninos resolvem investigar também o tal casarão e Beatriz, uma menina 

que acaba de se mudar para o bairro, e que se junta ao grupo, gerando algumas 

paixões secretas e um pouco de ciúme. Porém, o que mais interessa a todos é 

encontrar o paradeiro do amigo. Por isso, continuam a investigação escondidos dos 

pais e acabam se envolvendo com bandidos. Há, então, a construção clássica do 

romance policial de enigma, uma vez que, segundo Tzvetan Todorov: 

 

Trata-se, pois, no romance de enigma, de duas histórias das quais 
uma está ausente, mas é real, a outra presente, mas insignificante. 
Essa presença e essa ausência explicam a existência das duas na 
continuidade da narrativa. A primeira comporta tantas convenções e 
processos literários (que não são outra coisa senão a “trama” da 
narrativa) que o autor não pode deixá-los sem explicação. (1970, p. 
98) 

 

 Temos a investigação do desaparecimento e seus desdobramentos como 

sendo a “história real” e a outra, quem será o homem misterioso e qual dos garotos 

irá conquistar o amor de Beatriz. Assim, podemos asseverar que Aquino seguiu, em 

sua primeira publicação em prosa, o formato já consagrado do romance policial de 

enigma. E, por ser destinada ao público infantojuvenil, a obra apresenta de forma 

amena alguns elementos que vão se repetir, de maneira diferente, em suas 

narrativas policiais para adultos. 

 O primeiro deles é o envolvimento de policiais corruptos com a quadrilha de 

falsários, que os meninos acabam descobrindo. O segundo é a descoberta de que 

Beatriz é filha do líder dos criminosos, e que os comentários dela em casa a respeito 

das investigações dos meninos contribuem para seu pai prender e a quase 

assassinar todos eles, numa clara referência ao papel dúbio da personagem 

feminina. Esses dois elementos voltam com destaque no romance O invasor (2002).  

  Ao final da história, após a prisão da quadrilha, graças ao auxílio de um 

policial aposentado e do aparecimento de Marcão contando que havia fugido com 

um circo para acompanhar a namorada argentina, que havia lhe dado aquela nota 

de dólar de presente, há a conclusão das duas tramas que se desenvolvem em 

paralelo e a surpresa final de que não houve crime de sequestro, nem assassinato.  
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 No entanto, foi por meio da crença nessa possibilidade que outro crime pôde 

ser desvendado e o trabalho dos meninos como detetives alcançou êxito, 

exatamente como nas narrativas clássicas, que se tornaram um sucesso de público 

a partir do século XIX, com Edgar Allan Poe, seus contemporâneos e, depois, seus 

seguidores. Nas palavras do escritor: “Porque a série [Vaga-Lume] tem mais esse 

lado, da aventura dos policiais. Ao contrário de outros gêneros, o policial tem aquela 

coisa: se você for fisgado, você vai até o fim. Era esse o desafio: pegar o meu leitor” 

(AQUINO, 2009, p. 25). Ainda pela mesma série, o autor publicou outras três 

narrativas, adaptando elementos advindos das narrativas policiais de enigma ao 

público infantojuvenil.  

A sua primeira coletânea de contos, As fomes de setembro (1991), para o 

público adulto, foi vencedora do prêmio na V Bienal Nestlé de Literatura.  Não há, 

contudo, em nenhuma das narrativas, referências ao universo da criminalidade, da 

investigação criminal e de seus desdobramentos. Entretanto, na obra seguinte, Miss 

Danúbio (1994), está um de seus contos mais conhecidos: “Matadores”. O sucesso 

se deu também graças à adaptação cinematográfica de mesmo nome realizada pelo 

diretor Beto Brant, em 1997. Ao escrever o roteiro do filme, Aquino fez sua estreia 

como roteirista cinematográfico e iniciou uma parceria profissional com o diretor 

paulistano que segue até os dias de hoje.  

A respeito da troca de influências entre a literatura e o cinema, assevera Leyla 

Perrone-Moisés: 

 

Entre o cinema e a literatura, mais do que uma competição, tem 
havido trocas criativas. […] há muito o cinema tem influenciado a 
literatura. […] Tendo primeiro influenciado a narrativa norte-
americana do século XX, o cinema aparece fartamente, na literatura 
contemporânea, como tema, como alusão, como referência, e como 
inspirador de técnicas: ritmo narrativo, cortes, flashbacks. (2016, p. 
259-260) 
 

 

E é exatamente essa troca que verificamos no conto “Matadores” que, desde o 

título, já dá ao leitor uma pista a respeito de quem são os protagonistas da história: 

criminosos que trabalham para alguém chamado apenas de Turco. Sua narrativa é 

dividida em quatro partes: I. o aprendiz; II. Múcio; III. a japonesa e IV. o confronto. A 

primeira e a terceira partes são contadas em primeira pessoa e descrevem uma 
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emboscada realizada por dois pistoleiros, Alfredão e “o novato”, em uma boate de 

fronteira, enquanto a segunda e a quarta o são em terceira pessoa e tratam dos 

desdobramentos a partir da história dos pistoleiros Múcio e Alfredão e de suas 

respectivas mortes. De acordo com Fábio Marques Mendes: 

 

O núcleo dramático do conto encontra-se em jogos de traições e 
vinganças que ocorrem entre os membros do grupo de matadores, 
que formam uma espécie de família do crime marcada por relações 
de confiança, competência e parceria. O vértice dos crimes, os quais 
resultaram nas mortes de Alfredão e Múcio, é o passional. (2015, 
posição 2495). 

 

 Ao final do conto, descobrimos que fora Alfredão quem matara Múcio, a 

mando de Turco, chefe de ambos, por conta de seu relacionamento com a esposa 

dele. Isto significa que, para o matador, essa mulher foi uma femme fatale, provocou 

a sua morte por conta da relação adúltera e o término da parceria entre os dois 

assassinos. Não há um desfecho que solucione os conflitos, uma vez que Alfredão é 

morto por um desconhecido e o novato não tem tempo de salvá-lo. A violência em 

todas as cenas de morte é descrita em detalhes. Por isso, consideramos essa 

história como filiada à estética policial noir. Uma vez que, segundo Todorov, no 

romance negro: 

 

Não há história a adivinhar, não há mistério no sentido em que ele 
estava presente no romance de enigma. Mas o interesse do leitor 
não diminui por isso […] o nosso interesse é sustentado pela espera 
do que vai acontecer, isto é, dos efeitos (cadáveres, crimes, 
dificuldades). (1970, p. 99) 
 

Na coletânea de contos O amor e outros objetos pontiagudos, publicada em 

1999, ganhadora do Prêmio Jabuti no ano seguinte, das onze narrativas que a 

compõem, três apresentam temática policial e, em uma delas, chamada “A partilha 

II”, temos um narrador em primeira pessoa de quem não sabemos o nome. Ele 

acaba de sair da cadeia, onde cumpriu pena por assalto, e procura o ex-comparsa, 

Laércio, que ficou com o dinheiro do roubo e agora possui uma agência de 

automóveis em uma cidade do interior, além de estar vivendo com Ana, ex-prostituta 

e ex-companheira do narrador. Assim, desde o início é possível ao leitor entender 

que o título da narrativa faz referência ao ato de dividir algo porque, ainda que um 
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bom tempo depois, um assaltante volta a procurar o antigo parceiro de delitos para 

exigir a sua parte do produto da contravenção. 

A conversa entre ambos é tensa, porque Laércio acredita que o ex-cúmplice 

quer se vingar. Entretanto, apenas escolhe um dos carros, pega o dinheiro do cofre 

e diz que vai embora sem destino definido, o que deixa o dono da agência muito 

satisfeito, ainda que preocupado com a possibilidade de o ex-amigo decidir voltar ali 

algum dia. No final, descobrimos que o narrador passa na casa de Laércio, onde 

Ana o espera com as malas prontas, e o casal abandona a cidade: 

 

[...] Rodamos em silêncio até sair da cidade. Senti que Ana estava 
tensa. Ela só falou no momento em que passamos por uma rotatória 
e entramos na rodovia: “E então, como foi com ele?”. 
“Tudo bem”, eu disse. “O Laércio estava tão nervoso que nem me 
perguntou como é que eu achei ele neste fim de mundo.” 
“Não falei? Ele nunca desconfiou que eu escrevia para você na 
penitenciária esse tempo todo”. 

                                   [...]  
                                   “Você conseguiu pegar o dinheiro?” 

“Claro. Você acha que eu ia deixar pra ele? Limpei as duas contas 
conjuntas.” 

                                   “Ele vai ficar puto.” 
                                   “Por causa da grana ou por minha causa?” 

Olhei para o rosto de Ana: eu tinha me esquecido de como ela ficava 
bonita sorrindo. 

                                   “As duas coisas”, eu disse. (AQUINO, 1999, p. 122-123) 

 

Mais uma vez, a mulher é a personagem apaixonada, fiel e ardilosa, que usa o 

relacionamento, o sexo e a beleza para alcançar seus objetivos, reforçando a 

imagem da femme fatale. As traições envolvem crimes, uma grande quantia em 

dinheiro e o papel da personagem feminina para ajudar seu amante em um plano de 

vingança e fuga, em uma espécie de “justiça às avessas”, uma vez que Laércio 

havia fugido e abandonado o comparsa. Logo, a partilha material que ele pensou ter 

finalmente realizado vai surpreender a personagem e o leitor, ao mostrar que havia 

muito mais a perder desde o início. 

O fato de Ana ter sido prostituta antes de conhecer o narrador pode ter sido 

mencionado para afirmar uma característica comum na descrição de uma femme 

fatale, porque, segundo Margareth Rago, essa associação é bastante comum e, nas 

narrativas policiais de modo geral, a mulher fatal, “embora não seja originariamente 

prostituta, é frequentemente associada a ela para designar a cortesã poderosa e 

cruel” (1991, p. 21).  
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O livro de contos Faroestes (2001) é composto de doze narrativas, e cinco 

delas trazem temas do romance policial noir. A história que escolhemos como 

exemplo se chama “Gambés” e já no título nota-se a referência a esse universo, 

uma vez que se apropria de uma das muitas gírias utilizadas para se referir aos 

policiais. A narrativa é dividida em quatro partes: tocaia, lixão, Zé Mário e vizinhos. 

Em todas, há a presença do delegado Rabelo, “doze anos de polícia, três elogios na 

folha de serviço, uma advertência – sumiço de um inquérito envolvendo 

contrabandistas – e uma punição por abuso de autoridade” (AQUINO, 2001, p. 52). 

No conto “Gambés”, a trama narrativa é construída in ultima res. Nas cenas 

iniciais, deparamo-nos com o delegado esperando para prender um criminoso 

fugitivo, enquanto mantém sob ameaça a mãe e a mulher do bandido. Em seguida, 

temos a narrativa de quando Rabelo colocou seu irmão frente a frente com 

assassino de sua filha única, a sobrinha do delegado, e, diante da recusa deste 

último em matar o rapaz, ele mesmo o faz, abandonando o corpo no aterro sanitário. 

Na terceira parte, acontece o encontro entre Rabelo e Zé Mário, o bandido que 

pretendia matar, e não prender, como nos faz pensar; ainda descobrimos as razões 

pelas quais o delegado queria tomar essa atitude. Entretanto, é ele quem acaba 

assassinado.  

Na quarta e última narrativa, que entendemos ser o começo da história, Rabelo 

vai até o apartamento de Carlos, seu vizinho, por ter sentido cheiro de maconha e 

pensado “que aquela era uma excelente oportunidade para apresentar suas 

credenciais” (AQUINO, 2001, p. 67). Rabelo toca a campainha, apresenta-se 

dizendo que sentiu cheiro de algo queimando e que, por isso, decidiu averiguar. 

Carlos atende o vizinho e, com a porta entreaberta, mostra-lhe o incenso que havia 

acendido para “deixar um astral legal no ambiente” (AQUINO, 2001, p. 68). Sem ter 

mais o que perguntar, Rabelo apresenta-se e vai embora. Entretanto, parece que o 

delegado, apesar de se considerar durão e esperto, não conseguiu saber o que 

realmente estava acontecendo: 

 

Depois que Rabelo se despediu, o rapaz fechou a porta e ficou 
parado na sala, pensando no personagem que acabara de conhecer. 
Até que uma voz feminina chamou por ele. 
Carlos entrou no quarto rindo muito. E continuava rindo quando 
desabou ao lado da menina no colchão [...] Ela usava somente 
camiseta e calcinha e olhou com curiosidade para o rapaz. 
“O que foi?” 
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“Não, Cecília, você nunca seria capaz de adivinhar quem é que 
esteve aí. Seu pai.” 
Puta que pariu”, a menina endireitou o corpo, recostando-se numa 
almofada. “O que ele queria?” 
“Nada”, Carlos disse. “Veio se apresentar.” 
“Meu Deus, já pensou se ele me pega aqui?” 
“Melhor ainda: e se ele te pega fumando aquele baseado?”, [...] “O 
que você acha que ele faria?” 
“Não quero nem pensar nisso”, Cecília fez uma careta e consultou o 
relógio. “Daqui a pouco eu preciso ir pra casa. Meu olho tá muito 
vermelho?” (AQUINO, 2001, p. 68-69) 

 

Podemos notar, nesse conto, um fato que vai se repetir e se aprofundar no 

romance Cabeça a prêmio (2003a): o envolvimento da filha única de um homem 

influente com uma pessoa que contraria totalmente as expectativas de seu pai e 

que, por isso, tem de lidar com as consequências negativas de sua atitude.  

Rabelo nem desconfiava que um dos desafios à sua autoridade de pai e 

delegado estava acontecendo tão próximo dele e envolvia sua filha que, além de se 

relacionar às escondidas com um rapaz que parecia um hippie, “gente que ele 

detestava” (AQUINO, 2001, p. 68). Estava fumando maconha e, embora demonstre 

certa preocupação com a reação do pai, como apresentado no trecho citado, 

também se deixa atrair pelo perigo das atitudes proibidas para uma jovem como ela, 

enquanto o rapaz acha a situação engraçada exatamente por essa razão, por conta 

do risco que eles estavam correndo e por ele ter conseguido despistar Rabelo com 

uma mentira. 

Dos quatro contos inéditos escritos exclusivamente para compor a coletânea 

Famílias terrivelmente felizes (2003b), um apresenta uma história de assassinato: “A 

face esquerda”, assim intitulada porque a personagem Venâncio tinha vergonha de 

seu rosto, porque “estilhaços de um pára-brisa haviam deixado pequenas crateras 

em sua face esquerda” (AQUINO, 2003b, p.197). Embora não apresente nenhuma 

personagem feminina envolvida em sua trama, julgamos importante mencioná-la 

para mais uma vez confirmar a ligação das narrativas de Marçal Aquino com os 

contos e romances policiais do gênero noir, nos quais o final violento e 

surpreendente vem sempre enfatizar que não há solução possível para os dramas 

vividos pelas personagens.  

A narrativa nos mostra Venâncio e Zizinho (Ézio), que tinham sido amigos 

próximos e distanciaram-se quando o primeiro começou a se envolver com tráfico de 

drogas. Venâncio procura o antigo amigo e compadre para pedir que ele vá embora 
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do bairro com a família, porque o traficante Galego pretende matá-lo por ter 

descumprido a ordem de fechar o bar no dia do enterro de um de seus comparsas. 

No desfecho da narrativa, é revelado que Venâncio fora “escalado para o serviço” 

exatamente por ter sido amigo de Zizinho: “Assim como em “Matadores”, a escolha 

do carrasco recai sobre o ex-amigo” (MENDES, 2015, p.3255). 

Infelizmente, o plano de Venâncio para salvar a vida do compadre não dá certo 

porque, após seguir o conselho e deixar o morro, Zizinho volta para buscar seu 

pássaro de estimação e é assassinado. O desfecho da narrativa não apresenta uma 

solução pacificadora como nos contos tradicionais de enigma. Conforme pontua a 

pesquisa de Mônica Miranda Ramos, a coletânea Famílias terrivelmente felizes 

(2003b) apresenta contos escritos em épocas diferentes, com temas variados: 

 
[...] A impossibilidade amorosa, o desejo de deixar de ser jornalista, 
problemas familiares, a vida marginal, a violência e a perversão são 
temas concomitantes, com maior ou menor relevância conforme o 
conto específico. A circularidade, nesse caso, é mais presente na 
repetição temática do que na estrutura narrativa. A questão da 
marginalidade se aplica tanto aos fora-da-lei, miseráveis ou não, 
quanto aos que se sentem abandonados pelo sistema ou pela 
família; em cada conto, um tipo de abandono gera outro. Por 
exemplo: o abandono social propicia o moral, o moral gera violência, 
e essas e mais algumas causas se influenciam reciprocamente. 
(2006, p. 116) 

 

Por isso, podemos afiançar que as narrativas analisadas até aqui e as que 

analisaremos ao longo deste trabalho confirmam de modo variado os diversos tipos 

de abandono mencionados pela pesquisadora, uma vez que o romance policial, na 

maioria de suas vertentes, busca examinar as personagens nesse contexto de 

exclusão e violência. Ao responder, em uma entrevista, de onde surgiu seu interesse 

por escrever histórias policiais, Aquino afirma: 

 

Isso se acentuou depois que eu fui trabalhar como repórter policial, 
no Jornal da Tarde, em São Paulo. Eu fiquei interessado, essa coisa 
de estar no lugar e ver. [...] Frequentar certos lugares mexeu com a 
minha imaginação, bares sórdidos, um certo submundo de São 
Paulo, das boates, eu estava lá à cata de informação. De certa 
maneira, isso veio para minha ficção com força. (AQUINO, 2009, p. 
25)  
 

Aquino ambienta suas narrativas no espaço urbano, principalmente nas 

periferias e em locais associados ao que ele chama de “submundo”, isto é, lugares 
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marginalizados e frequentados pelos tipos que povoam o romance policial, seja de 

enigma, seja noir. Muitas de suas histórias são exemplos do que descreve Regina 

Dalcastagnè: 

 

Narradores cheios de dúvidas ou abertamente mentirosos, 
personagens descarnadas e sem rumo, […] esses seres confusos, 
que preenchem a literatura contemporânea, habitam um espaço não 
menos conturbado. Um espaço que se estreita ou se alarga de modo 
igualmente sufocante. Talvez, porque já não exista mais aquele 
território comum da epopeia antiga e medieval, o lugar para onde o 
herói voltava após suas andanças e lutas, resgatando o sentido da 
vida e restaurando sua existência. Assim, 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 (2012, posição 2 251). 

 

Em sua última obra publicada, o romance Eu receberia as piores notícias dos 

seus lindos lábios (2005), o autor continua abordando a violência e os problemas 

sociais presentes nas cidades brasileiras. Entretanto, ao lado dos crimes, dos papéis 

exercidos pela polícia e pelos interesses econômicos, da presença de matadores e 

de outras figuras marginalizadas, temos em destaque a história do amor adúltero e 

conturbado vivido por Cauby e Lavínia. A trama nos traz, pela primeira vez, uma 

espécie de final feliz que é extremamente raro, tanto nos romances considerados 

noir, como na obra de Aquino. 

Dessa perspectiva e cientes de que Aquino é um escritor contemporâneo, isto 

é, faz parte do grupo de autores com obras publicadas entre o final da década de 

1990 até os dias atuais, o modo como conserva, subverte ou amplia o uso dos 

elementos constituintes do gênero policial na construção das personagens femininas 

e na imagem da mulher fatal é o foco principal desta pesquisa. No entanto, antes de 

seguirmos com a nossa análise, apresentaremos os principais estudos realizados a 

respeito da obra do autor. 

 

1.2 Marçal Aquino: Fortuna Crítica 

 

De acordo com nossa pesquisa dos trabalhos acadêmicos realizados acerca da 

obra de Aquino, constatamos que boa parte deles trata de algum aspecto do 

romance Eu receberia as piores notícias dos seus lindos lábios (2005), última 

narrativa publicada pelo autor. Dentre as figuras femininas de Aquino, a personagem 
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Lavínia se destaca como uma das mais complexas e misteriosas; do ponto de vista 

do narrador, possui dupla personalidade, ora é doce e desprotegida, ora é sarcástica 

e destemida. 

Outro tema bastante comentado no tocante à produção de Aquino é a relação 

estreita entre literatura e cinema, bem como sua parceria frequente com o diretor 

paulistano Beto Brant. Outros trabalhos, como um artigo de Marcio Fonseca Pereira 

(2017) e a dissertação de Marcelo Antonio Ribas Hauck (2008) tratam do diálogo 

entre a obra do escritor e a de Rubem Fonseca, considerado um dos mais 

importantes escritores brasileiros, e cuja temática apresenta a violência nas mais 

variadas formas. Por último, há textos que tratam do fato de Aquino ora manter, ora 

questionar os elementos constituintes do gênero policial, da narrativa de enigma, 

como é caso de dois artigos e da dissertação de Fábio Marques Mendes (2014). 

De acordo com Tânia Pellegrini, o chamado realismo na literatura brasileira 

contemporânea, com o qual algumas histórias de Aquino dialogam, apresenta a 

violência como “elemento discursivo e estilístico peculiar à contemporaneidade” 

(2012, p. 39). A pesquisadora afirma que nessas narrativas há violência física 

causadora de “dor ou danos físicos ou mentais de qualquer tipo”, que chama de 

violência direta, e há também a denominada “violência simbólica”, isto é, atitudes e 

posturas consideradas comuns, que trazem marcas de uma violência que não é 

percebida de modo direto. 

Segundo Bourdieu, essa violência está presente nos símbolos e signos 

culturais e seria aquela que passa despercebida, que se dá pela “ação de reforço 

das próprias normas sociais internalizadas, concretizando-se pelo consentimento” 

(apud PELLEGRINI, 2012, p. 39), agindo de modo invisível e ajudando a “conformar 

uma visão de mundo” (2012, p. 39). 

É possível afirmar, de acordo com nossa leitura, que o modo como as mulheres 

são tratadas ao serem vítimas de abuso sexual exemplifica os dois tipos de violência 

citados pela pesquisadora. Isso porque, enquanto o estupro é uma agressão física 

direta, o comentário, feito inclusive por outras mulheres, a respeito do tipo de roupa 

que a vítima estaria usando no momento em que foi agredida, demonstra não só 

uma visão machista, como também uma violência indireta, disfarçada no ato de 

culpar quem foi violentada. Por isso, Pellegrini afirma que o gosto da literatura 

contemporânea por elementos realistas e, dentre eles, a violência, liga-se também 
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ao crescimento desordenado e excludente das cidades, que misturam bairros nobres 

e comunidades pobres, o medo explícito de quem vive nas periferias associado ao 

medo inconsciente de quem não vive, isto é, as narrativas vão trazer, assim como a 

realidade, “insegurança intensa e geral para todos” (2012, p. 40). 

Os trabalhos acadêmicos escritos a respeito da obra de Aquino dialogam com 

o que pontua Pellegrini, porque enfocam, principalmente, a questão da violência e os 

aspectos sociais de que trata o escritor, ainda que indiretamente. Assim, destacam-

se nos textos as obras Cabeça a prêmio (2003a), O invasor (2002) e o conto 

“Matadores”, publicado na obra Miss Danúbio (1994) e reeditado para a coletânea 

Famílias terrivelmente felizes (2003b). Também é ponto comum a todas essas obras 

de Aquino a questão das adaptações cinematográficas, mencionadas nos trabalhos 

citados anteriormente.  

O artigo de Marcio Fonseca Pereira (2017), ao comparar o romance O caso 

Morel, publicado por Rubem Fonseca, em 1973, e a obra Eu receberia as piores 

notícias dos seus lindos lábios (2005), de Aquino, parte do termo “brutalista”, usado 

pelo teórico Alfredo Bosi (1975) para definir a literatura de Fonseca, que mostra uma 

sociedade em que imperam a violência, o tecnicismo e o individualismo e como 

esses elementos se reproduzem na literatura e em outras artes com uma visão 

pessimista do mundo. Em seguida, o pesquisador analisa a relação entre as obras 

citadas dos dois autores e suas características comuns do relacionamento 

conturbado entre as personagens masculinas e femininas e as questões referentes à 

violência como algo corriqueiro. 

Por sua vez, a dissertação COBRAR E INVADIR: Rubem Fonseca, Marçal 

Aquino, Beto Brant e a violência na ficção brasileira contemporânea, de Marcelo 

Antonio Ribas Hauck (2008), apresenta um estudo do diálogo, por meio da violência, 

sobretudo entre as obras O cobrador (1979), de Fonseca, e O invasor, de Aquino, 

incluindo sua versão cinematográfica. O autor analisa a construção das tramas 

narrativas, as personagens e suas relações com a sociedade, abordando aspectos 

sociológicos e literários. Não há, contudo, uma análise das personagens femininas. 

Na dissertação Violência social e familiar nos contos de Marçal Aquino, da 

pesquisadora Maria de Lourdes dos Santos Rodrigues Meneses (2011), da 

Universidade de Aveiro (Portugal), o foco está nas formas de violência presentes 

nos contos da obra Famílias terrivelmente felizes (2003b). A autora centra sua 
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análise nas questões sociais que envolvem as famílias brasileiras e ainda trata do 

que chama de realismo narrativo da obra. Há um capítulo que trata exclusivamente 

do papel da mulher: mãe protetora; destruidora de lares; amante e prostituta. De 

acordo com a autora: 

 

Intencionalmente ou não, a reificação da mulher é um factor (sic) 
recorrente na obra de Aquino. A mesquinhez do seu papel subalterno 
é salientada pelos narradores, que numa perspectiva cínica e 
machista, a incluem nas suas vidas como objeto (sic) de prazer 
sexual. Ressalvam as mulheres casadas, não por respeito à mulher, 
mas como defesa do seu proprietário: o homem. (MENESES, 2011, 
p. 115) 
 

Destacamos esse trecho porque dialoga com um dos pontos de que tratamos 

em nossa análise, ou seja, a visão da mulher como alguém que não possui a mesma 

autonomia que o homem, principalmente no que diz respeito aos relacionamentos 

amorosos. Assim, como mencionaremos mais adiante, na análise dos romances, o 

adultério é aceito em relação à figura masculina e o passado amoroso e profissional 

de um homem não importa, mas o de uma mulher, sim. 

A dissertação A linguagem da violência nos contos de Famílias terrivelmente 

felizes, de Marçal Aquino (2014), de Fábio Marques Mendes, tem como corpus a 

mesma coletânea de contos e busca identificar e analisar a linguagem da violência 

na obra de Aquino. Assim, o trabalho trata das questões relacionadas à ambiguidade 

da linguagem, à ironia dos narradores, ao que se chamou de novo realismo. 

Recursos que corroboram para questionar a construção da estrutura familiar nos 

contos, e a subversão de um modelo cristalizado de uma família burguesa. 

Embora, ao longo dos estudos citados, sejam mencionadas as personagens 

femininas e suas relações com a violência e as demais características presentes nas 

obras de Aquino, não há aprofundamento nos questionamentos a respeito da mulher 

como vítima, motivo de crime ou outro tipo de violação.  

Em outros dois artigos, é possível notar as questões relacionadas à adaptação 

cinematográfica da obra Eu receberia as piores notícias dos seus lindos lábios 

(2005), lançada em 2011. No primeiro deles, intitulado “O olhar recortado: 

considerações sobre o ponto de vista na adaptação cinematográfica de Eu receberia 

as piores notícias dos seus lindos lábios”, publicado em 2015, os autores Marcelo 

Bulhões e Ricardo Magalhães Bulhões destacam como se constrói, no filme, o olhar 
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de um narrador/herói angustiado. O foco está na passagem da narrativa literária à 

audiovisual e sua importância no retrato do relacionamento tempestuoso entre 

Lavínia e Cauby, temática central da obra. No segundo artigo, “Cultura multimidiática 

e interseção dos campos artísticos”, publicado por Vera Lúcia Follain de Figueiredo, 

em 2017, o mesmo romance serve como ilustração, em meio a outras obras 

contemporâneas, para que a autora defenda o ponto de vista de que essas 

narrativas são, de certa forma, produzidas com vistas a se tornar filmes e/ou séries, 

privilegiando a imagem em detrimento da leitura. A autora destaca, ainda, que esse 

fato provoca mudanças no estilo de escrita dos autores no que diz respeito ao 

privilégio de diálogos e frases curtas e a ausência de aprofundamento em questões 

do psicológico das personagens.  

Entretanto, conforme pontua Leyla Perrone-Moisés (2016) a respeito da 

literatura no século XXI: 

 

A reflexão implícita nas obras desses escritores é complexa, mas 
seus textos são despojados, sem pirotecnias verbais como as dos 
modernistas. O trabalho da linguagem é de outro tipo. É a procura de 
dizer o que ainda não foi dito, com vocabulário e sintaxe conhecidos, 
“normais”. Em geral, eles preferem dizer menos a dizer mais, 
pressupondo que tanto já foi dito e redito que o leitor entende por 
meias palavras. Do mesmo modo, quando narram, evitam explicar as 
implicações psicológicas dos fatos para não cair em clichês, coisas 
que eles temem mais do que tudo (2016, p. 248). 

 

No caso de Aquino, vale lembrar que seu modo de narrar seguiu sem 

modificações, mesmo depois de sua incursão pelo mundo do cinema. Em suas 

entrevistas, ele sempre menciona o interesse pelo cinema, tanto que em suas obras 

as epígrafes são de autoria de diretores famosos. 

A relação presente entre a construção do espaço e seu reflexo nas 

personagens da obra Eu receberia as piores notícias de seus lindos lábios (2005) é 

descrita como extremamente próxima no trabalho de que passamos a tratar agora. 

O pesquisador Flávio Amorim da Rocha demonstra, em artigo “O reflexo da 

construção do espaço nas personagens principais de Eu receberia as piores notícias 

dos seus lindos lábios”, de Marçal Aquino, publicado em 2015, a ligação 

inquestionável entre as características espaciais descritas pelo narrador em primeira 

pessoa e o desenvolvimento psicológico e social das personagens principais do 

romance. Destaca a relação entre espaço público e privado e analisa de que modo 
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os locais por onde as personagens Cauby e Lavínia transitam e se encontram 

interferem na construção de sua identidade. 

A dissertação de mestrado Silêncio, violência e melancolia em Marçal Aquino: 

uma leitura de Eu receberia as piores notícias de seus lindos lábios, apresentada em 

2013, por Fabrina Martinez de Souza, examina como o silêncio, a violência e a 

melancolia estão presentes ao longo de toda a narrativa da última obra publicada 

pelo escritor e mencionada no título do trabalho. No capítulo em que analisa as 

personagens, há questões básicas a respeito de Lavínia: sua bipolaridade, as 

violências que sofreu ao longo da vida, sua relação com Ernani e Cauby e seu final 

na casa de repouso. A autora também menciona o fato de que a personagem 

feminina não tem voz: “Não é Lavínia quem nos conta sobre o nojo ou sobre o ódio 

que sentiu diante do estupro. Ela não fala nada. Nem para o estuprador, nem para o 

leitor. Ela é silenciada duas vezes. Na narrativa literária e no discurso narrativo” 

(SOUZA, 2013, p. 64).  

De acordo com Fabrina de Souza, o silêncio de Lavínia está ligado ao fato de 

que a narrativa, ao descrever a cena do estupro e toda a história da moça até 

começar o relacionamento com Cauby, é contada por um narrador em terceira 

pessoa, que, de certa forma, descreve o fato de modo a justificar o comportamento 

da personagem. Como se o estupro sofrido pela jovem fosse o motivo para que ela 

saísse de casa e se tornasse prostituta ou ainda como o ápice, de acordo com a 

pesquisadora, de todas as violências que Lavínia sofreu ao longo da juventude. 

Na dissertação Mulheres de vida dupla: as singularidades de Virgília, de 

Machado de Assis e de Lavínia, de Marçal Aquino, escrita por Gisele Montoza 

Felício (2013), há a comparação entre a construção das personagens Virgília, de 

Memórias póstumas de Brás Cubas (1881), de Machado de Assis, e Lavínia, de 

Marçal de Aquino. Em seu texto, a autora analisa a questão da identidade do 

indivíduo na pós-modernidade e o discurso da narrativa contemporânea a respeito 

da diferença entre identidade individual e identidade nacional. 

Felício analisa questões sociais ligadas à escolha que as mulheres, até certo 

ponto, podem fazer no que tange à sua sexualidade e ao que a sociedade continua 

esperando que façam: ter ou não filhos, manter ou não a virgindade, casar-se ou 

não. Segundo a pesquisadora, a história de Lavínia vai sendo construída pelo 

narrador com certo tom naturalista, em diálogo com a situação de algumas mulheres 
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Brasil afora, revelando no posicionamento do narrador certo moralismo ao “justificar” 

o comportamento da personagem. Não há nenhuma menção à imagem da mulher 

fatal, visto que nenhuma das personagens analisadas foi vista sob esse viés por 

Felício, já que seu foco é mostrar como personagens masculinas, narradores 

protagonistas, descrevem duas mulheres em diferentes épocas, com base em seus 

pontos de vista. 

A dissertação A literatura contemporânea e a tradição regionalista: interseções 

na obra de Marçal Aquino, escrita em 2010, por Ana de Almeida Tezza, parte de 

uma análise do termo “regionalista” que define parte da literatura brasileira desde o 

romantismo, e consolida-se com Euclides da Cunha, Jorge Amado, Graciliano 

Ramos e João Guimarães Rosa, até chegar a questionamentos a respeito do modo 

como Marçal Aquino, em seus três romances, ao escolher como cenário de suas 

histórias espaços diferentes aos da cidade grande, leva suas personagens e seus 

leitores “do central ao periférico” (TEZZA, 2010, p. 7). 

 Assim, a estudiosa passa a discutir até que ponto o fato de o escritor ter 

optado por cidades do interior para ambientar as narrativas de Cabeça a prêmio 

(2003a) e Eu receberia as piores notícias de seus lindos lábios (2005), além de 

escolher a visão da periferia para retratar a cidade de São Paulo, em O invasor 

(2002), “acaba por configurar uma nova (e talvez única) possibilidade do 

regionalismo (reinventado) na contemporaneidade” (TEZZA, 2010, p 7).  

A tese de doutorado de Cátia Valério Ferreira Barbosa, intitulada 

Representações da realidade em romances brasileiros contemporâneos: a literatura 

da angústia (2006,) analisa o romance Eu receberia as piores notícias dos seus 

lindos lábios (2005) ao lado de mais quatro narrativas contemporâneas. O objetivo 

da tese foi examinar a angústia do indivíduo pós-moderno e sua sensação de 

impotência diante da realidade que o oprime. Em seu texto, a pesquisadora enfoca a 

questão do relacionamento entre Lavínia e Cauby, mas sempre pelo viés da 

impossibilidade de uma realização amorosa, por conta da relação entre falsidade, 

realidade e hiper-realidade, como causas da angústia das personagens, 

principalmente no que diz respeito a Cauby. 

Na primeira parte da tese, a autora destaca a recepção positiva do romance de 

Aquino, na época do seu lançamento. Em seguida, analisa as razões de a obra, 

mesmo não sendo uma tragédia clássica, possuir elementos que permitem 
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considerá-la uma tragédia moderna, de acordo com o que pontua Raymond Williams 

(2002, apud BARBOSA, 2006, p.198). Analisa a relação entre Cauby e Lavínia até 

seu desfecho e como os acontecimentos constroem e comprovam a tragédia da 

personagem masculina. Segue, então, com a questão da memória, uma vez que é 

Cauby quem conta o que houve em sua vida, desde seu envolvimento com Lavínia. 

Sua narrativa também se cruza com as memórias da personagem Seu Altino e sua 

amada Marinês. Por último, nesse capítulo, Barbosa comenta as relações sexuais 

entre Lavínia e Cauby, reiterando que o erótico e o obsceno são meios para que 

essas personagens transcendam suas angústias. Há ainda um estudo acerca das 

questões ligadas ao sujeito pós-moderno, ao culto ao corpo e às diferenças entre 

erotismo e pornografia.  

Barbosa (2006) faz ainda uma análise do título do romance a partir da palavra 

“lábios”, e trata de questões culturais associadas ao cabelo feminino e às descrições 

da cabeleira de Lavínia. Conclui que a questão ligada ao sexo que acompanhou as 

personagens nesse triângulo amoroso revela e sublima a angústia em que vivem. 

Com base na leitura e no resumo de todos esses trabalhos a respeito da obra 

de Aquino, constatamos não apenas a comprovação da importância de seus escritos 

para a literatura brasileira contemporânea, como confirmamos que ainda não há 

textos que tratem das personagens femininas nos três romances do autor. Ainda que 

Lavínia, considerada a personagem feminina mais bem construída por Aquino, tenha 

sido analisada em diversas dessas publicações, e que o trabalho de Ana de Almeida 

Tezza teça considerações a respeito de Elaine e Marlene, personagens de Cabeça a 

prêmio (2003a), não houve aprofundamento em questões relativas ao papel da 

mulher nas narrativas do escritor e na questão da prostituição, tão presentes em 

suas obras e nas narrativas policiais como um todo.  

Diante desses apontamentos e reconhecendo a sua importância na delimitação 

do tema da nossa pesquisa, passamos a tratar das personagens femininas nas 

narrativas policiais. 
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Capítulo 2 As personagens femininas nas narrativas policiais  

 

Aquilo que fica para fora do molde é o 
específico, o original, o elemento gerador 
de transformações ulteriores. 

 Leyla Perrone-Moisés  
(In: TODOROV, 1970, p.11) 

 

Paulo de Medeiros e Albuquerque (1979) afirma que os grandes detetives não 

viviam, ao menos para conhecimento dos leitores, aventuras amorosas. Auguste 

Dupin, de Edgar Allan Poe, Sherlock Holmes, de Arthur Conan Doyle, Hercule 

Poirot, de Agatha Christie e Nero Wolfe, de Rex Stout, apenas para citar os 

investigadores mais conhecidos, eram homens solitários e envolvimentos conjugais 

não faziam parte de suas rotinas. Segundo Medeiros e Albuquerque, a personagem 

que consolidou o romance policial como gênero no final do século XIX foi Sherlock 

Holmes, de Conan Doyle. Por ter surgido na Inglaterra que acabava de sair da 

época vitoriana, “com seus rígidos – ou hipócritas, para outros – conceitos morais” 

(MEDEIROS E ALBUQUERQUE,1979, p.122), precisava ser um homem modelar, 

ainda que, Watson, o fiel ajudante de Holmes, estivesse mais próximo do modelo 

vitoriano do que seu chefe. Os detetives que surgiram depois de Holmes seguiram 

por muito tempo esse modelo, uma vez que Conan Doyle criou um tipo, “e nessa 

criação estavam praticamente todas as linhas mestras imutáveis, que podem 

algumas vezes sofrer distorções, mas, no fundo, são as mesmas” (idem, p. 122). 

Quando o amor começa a aparecer nas narrativas policiais, como no caso do 

detetive Maigret (1930), criado por Georges Simenon, o sentimento está ligado a 

uma vida familiar, ao casamento formal com mulher e filhos, e não ao sexo nem às 

aventuras sexuais. Essa estrutura começa a se modificar com os romances policiais 

norte-americanos, a partir da década de 1950. Para Medeiros e Albuquerque: 

 

Não é mais aquele romance que começa timidamente com um 
namoro e termina, regra geral, em casamento, como se deu com os 
primeiros. É o amor sexual, o amor até mesmo brutal, bestial, do 
detetive ou do criminoso, tanto faz, dominando praticamente todas as 
ações (1979, p.124). 
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Um dos pioneiros dessa nova fase foi o escritor Earl Norman e sua 

personagem Burns Bannion, destaque das chamadas pulp magazines, publicadas 

entre 1920 e 1945, em fibra de polpa de celulose, tipo mais barato de papel. Eram 

vendidas em bancas de jornal e alcançaram grande sucesso com seus conteúdos 

recheados de violência, sexo e paisagens exóticas. 

Entre os autores que publicaram suas obras nesse formato e, na maior parte 

das vezes, seguiram o mesmo conteúdo, os destaques, de acordo com Medeiros e 

Albuquerque (1979), foram Dashiell Hammett e sua personagem Sam Spade, que 

estreou na obra O falcão maltês (1930), e Raymond Chandler e o detetive Philip 

Marlowe, com a publicação de O sono eterno (1939). Ambos são considerados os 

responsáveis pela evolução do romance policial nos Estados Unidos e pela ampla 

popularidade que as histórias alcançaram por meio de adaptações cinematográficas 

e das traduções publicadas em diversos países. Ainda segundo Medeiros e 

Albuquerque, a violência extrema, o sexo e a bebida começaram a aparecer com 

frequência cada vez maior nos romances policiais norte-americanos, influenciados 

pelo clima do pós-guerra e pela presença da Lei Seca: “Nessa fase do romance 

norte-americano não há um só herói comedido” (1979, p. 133). 

É a partir dessas modificações na forma e no conteúdo das narrativas policiais 

que surge o roman noir francês: “da necessidade de dar, a um público que apreciava 

tal gênero de estórias, romances franceses, e não aqueles em que se falava em 

gangsters, Chicago, proibição, máfia, etc.” (MEDEIROS E ALBUQUERQUE, 1979, 

p.152). A expressão roman noir está ligada à Série Noire, criada em 1945, pela 

editora Gallimard, e que se tornou rapidamente um sucesso de vendas. Nas 

palavras de seu criador, Marcel Duhamel: 

 

O leitor desprevenido que se acautele: os volumes da Série Noire 
não podem, sem perigo, estar em todas as mãos. O amante de 
enigmas a Sherlock Holmes aí não encontrará nada a seu gosto. O 
otimismo sistemático tampouco. A imoralidade, admitida em geral 
nesse gênero de obras, unicamente para contrabalançar a 
moralidade convencional, aí se encontra bem como os belos 
sentimentos, ou a amoralidade simplesmente. O espírito é raramente 
conformista. Aí vemos policiais mais corrompidos do que os 
malfeitores que perseguem. O detetive simpático não resolve o 
mistério. Algumas vezes nem há mistério. E até mesmo, outras 
vezes, nem detetive. E então? Então resta a ação, a angústia, a 
violência… Como nos bons filmes, os estados d’alma se traduzem 
por gestos, e os amantes da literatura introspectiva deverão fazer 
uma ginástica inversa (apud REIMÃO, 2005, p.52-53). 
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No enredo da maioria das tramas escritas pelos autores citados anteriormente, 

nota-se a presença da mulher sedutora que, por exemplo, na obra mais famosa de 

Dashiell Hammett, O falcão maltês (1930), é a responsável pela morte do sócio do 

detetive e motivo pelo qual ele entra na busca pela famosa relíquia que atrai a 

atenção de aventureiros e bandidos do mundo inteiro. Em boa parte das narrativas, 

quando o detetive ou o criminoso andam pela cidade, por suas ruas escuras, bares, 

boates, temos a menção à prostituição e à imagem da prostituta como uma das 

figuras suspeitas ou como a vítima de crimes. 

Nos romances policiais noir, as mulheres voltam a ter um perfil bem definido e 

tipificado: são inocentes e ingênuas ou extremamente espertas e maldosas, 

configurando o modelo da femme fatale. Muitas delas atuam como o fio condutor da 

trama, como na obra O destino bate à sua porta (1934), de James M. Cain, em que 

a personagem feminina é a responsável pela reviravolta na história e é apresentada 

como o motivo da perdição do protagonista. 

O cinema foi, do mesmo modo, um dos meios responsáveis pela fixação da 

imagem da mulher fatal, uma vez que, desde os filmes mudos do começo do século 

XX, a associação do gênero feminino à perdição do herói virou um tema constante. 

De acordo com a pesquisadora Débora Carvalho (2011), o filme Escravo de uma 

paixão, de 1915, estrelado pela atriz norte-americana Theda Bara, cuja personagem 

seduz um homem casado, estabeleceu o termo “vamp”, utilizado para descrever a 

mulher que leva o homem à decadência, e popularizou-o. 

No cinema alemão, a representação do poder feminino ficou por conta de 

Louise Brooks, no filme A caixa de Pandora (1929), dirigido por George Wilhelm 

Pabst. Na história, a atriz norte-americana, estrela de dezessete filmes mudos e 

considerada um ícone dos anos 1920, vive Lulu, uma mulher sedutora que leva um 

respeitado doutor e seu filho à ruína, após se sentirem atraídos por ela. Ainda na 

Alemanha, a atriz e cantora Marlene Dietrich vive Lola, no filme O anjo azul (1930), 

dirigido por Josef von Sternberg, em que um homem de meia-idade é seduzido pela 

dançarina de um clube clandestino e, ao descobrir que ela é infiel, volta à sua antiga 

vida de solteiro solitário.    

Podemos notar que o título do filme de 1929 é uma referência direta ao mito de 

Pandora, em grego, “a que possui todos os dons”, mulher criada por Zeus para 

descer à Terra e seduzir Epimeteu, irmão de Prometeu, para castigar este último por 
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ter roubado o fogo aos deuses. Segundo a história, Pandora recebeu de cada deus 

do Olimpo um dom; por exemplo, de Afrodite, ganhou a beleza, de Hermes, a fala, 

de Apolo, a música e assim por diante. Além disso, recebeu como presente dos 

deuses uma caixa ou jarro, dependendo da tradução, que continha todos os males: 

inveja, desunião, doenças, guerras, loucura e muitos outros. 

Embora tivesse sido avisado pelo irmão para que não aceitasse nada dos 

deuses, Epimeteu se encanta por Pandora e, em suas núpcias, ela abre a caixa e 

espalha todas as calamidades sobre os habitantes da terra. Ao perceber o que havia 

feito, Pandora tentou fechar a caixa, mas não pôde fazer mais nada. Assim: 

 

Uma aproximação deste mito pode ser feita com a Queda de Adão e 
Eva, relatada no livro do Gênesis. Em ambos os mitos é a mulher, 
previamente avisada (por Deus, na Bíblia, ou, aqui, por Prometeu e 
por Zeus), que comete um erro irremediável (comendo o fruto 
proibido, na Bíblia, ou, aqui, abrindo a caixa, ou jarra, de Pandora), 
condenando assim a humanidade a uma vida repleta de males e 
sofrimentos.2  

 
 

Por isso, do mesmo modo que no mito grego e na teologia cristã a mulher é 

responsável pelos males que os homens precisam enfrentar, os primeiros filmes 

considerados noir trazem a ideia da sedução feminina, que representa perigo e 

destruição para os indivíduos que se deixam envolver por esse poder, consolidando 

a sua fama de fatal e eternizando as imagens das primeiras atrizes que as 

representaram. 

Entretanto, como pontua Débora Sofia Lemos Pinto de Carvalho (2011), é com 

a popularização dos romances policiais noir norte-americanos adaptados para a 

narrativa fílmica que a imagem da femme fatale atinge seu ápice e consolida-se no 

imaginário coletivo, ajudada pelas questões relativas aos papéis femininos após a 

Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Do mesmo modo que as mulheres, durante o 

conflito mundial, precisaram ocupar postos de trabalho que pertenciam 

majoritariamente aos homens, Carvalho indica que passaram a promover, ainda que 

timidamente, uma mudança nas relações sociais e sexuais. Quando a sociedade 

quis que as mulheres voltassem a seus lares para que os postos de trabalho fossem 

ocupados pelos veteranos que retornavam da guerra, a maioria delas se recusou. A 

                                                             
2 "Pandora - Mitologia Grega" em Só História. Virtuous Tecnologia da Informação, 2009-2020. Disponível em 
< http://www.sohistoria.com.br/ef2/mitologiagrega/p1.php> Acesso em: 19 fev.2020 
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mudança já havia se tornado irreversível. Nas palavras da escritora e jornalista 

Sonia Coutinho:  

 

Os thrillers noirs refletem o medo imenso que os homens 
 sentiam das mulheres fortes, capazes de desviá-los do seu 
 curso, levando-os para uma vida de crimes, ou então 
 perturbando de tal forma seu equilíbrio emocional que eles 
 ficam paralisados (1994, p.52). 

 
O primeiro filme noir a alcançar enorme sucesso foi O falcão maltês: relíquia 

macabra, de 1941, dirigido por John Huston e estrelado por Humphrey Bogart. 

Adaptado da obra mais conhecida de Hammett e realizado com um orçamento 

considerado baixo, já que os executivos de Hollywood, segundo o que pontuam 

Raymond Borde e Etienne Chaumeton (1958), não queriam arriscar demais 

investindo nesse gênero, o sucesso do filme mostrou aos responsáveis pelos 

estúdios que havia ali uma grande chance de retorno financeiro.  

Por outro lado, para os dois estudiosos, as obras de James M. Cain, outro 

autor de sucesso, foram recusadas muitas vezes nas adaptações cinematográficas, 

por apresentarem sexualidade e violência exacerbadas para a época. Entretanto, 

conforme os filmes alcançavam sucesso, os produtores começaram a investir em 

roteiros originais e a utilizar alusões no lugar das descrições diretas, bem como 

todos os efeitos de lugar e imagens que se tornaram as principais características da 

temática noir. Assim, também o poder de sugestão e de fixação da imagem da 

mulher fatal e do sexo no cinema desse período se deu por meio de cenas veladas, 

menções indiretas e o trabalho com a iluminação, por exemplo. 

A partir de então, muitas atrizes e muitos filmes resgataram a temática da 

femme fatale e permaneceram na memória das pessoas até o presente. Para 

finalizar esse tema, destacamos a imagem da atriz Rita Hayworth, no filme Gilda 

(1946), dirigido por Charles Vidor, e que em meio a uma história de amizade, crime e 

traição, ganham evidência as roupas, a maquiagem e a postura da personagem, 

pivô de todos os acontecimentos que envolvem os criminosos Johnny Farrel e Ballin 

Mundson.  

Nas palavras de Borde e Chaumeton: 

 

Las esculturales espaldas de Rita Hayworth llevan sin esfuerzo todo 
el peso de la película. Nueva Lola-Lola de la “era atómica” es la 
genuina representante de un tipo de erotismo americano. […] Sus 
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ajustados vestidos de seda negra, sus guantes arrollados hasta el 
codo, sus finas botas de cuero cocido, tienen una función precisa: 
despojar la mujer de todo carácter humano transformándola en 
objeto (1958, p.60)3. 

 

Por sua vez, a atriz Marylin Monroe, famoso ícone do cinema, também viveu 

uma típica mulher fatal no filme Niagara (Torrentes de paixão, no Brasil), dirigido por 

Henry Hathaway, em 1953. Na trama, ela é Rose, uma mulher jovem, casada com 

George, um homem mais velho e muito ciumento. Os dois viajam para as cataratas 

do Niágara, no Canadá, e fazem amizade com outro casal, Ray e Polly Cutler. No 

dia seguinte, em um passeio, Polly vê Rose beijando um homem. Mais tarde, 

descobre que seu nome é Patrick e que ele e Rose estão planejando matar George. 

A partir daí, há muitas reviravoltas, até que o amante acaba morrendo e Rose é 

assassinada por George que, em seguida, pega um pequeno barco e navega em 

direção às cataratas, suicidando-se. Esse filme, o único noir realizado pela atriz, 

serviu para consolidar seu papel de símbolo sexual, uma vez que “la histeria de 

Marilyn Monroe cantando “Kiss me”, su voluptuosa agitación en un lecho de hospital 

renuevan felizmente el repertorio erótico” (BORDE; CHAUMETON, 1958, p. 107).4 

No Brasil, o romance policial vai se desenvolver mais tardiamente porque, de 

acordo com Tânia Pellegrini (2008), ao longo do século XIX, como as cidades 

brasileiras ainda eram pequenas, movidas pela economia agrária e escravocrata, 

não havia crimes graves para “alimentar narrativas policiais à brasileira” (2008, p. 

145). Assim, as atenções se concentravam nos malandros que cometiam pequenos 

delitos.  

Além disso, o acesso à leitura seguiu precário no Brasil, e apenas no Rio de 

Janeiro, por volta de 1840, começou a surgir um possível público leitor que 

consumia os chamados “romances de sensação”. Essas histórias eram dramas com 

mortes violentas, crimes hediondos e acontecimentos imprevisíveis, enquanto os 

“romances para homens”, conforme pontua a pesquisadora Alessandra El Far 

                                                             
3
As costas esculturais de Rita Hayworth carregam sem esforço o peso do filme. A nova Lola-Lola da 

“era atômica” é a genuína representante de um tipo de erotismo norte-americano. […] Seus vestidos 
de seda preta apertados, suas luvas enroladas até o cotovelo, suas finas botas de couro, têm uma 
função precisa: despir a mulher de todo caráter humano transformando-a em um objeto(tradução 
nossa). 
4[…] a histeria de Marilyn Monroe cantando “Kiss me”, sua agitação voluptuosa em um leito hospitalar 
alegremente renova o repertório erótico […] (tradução nossa). 
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(2004), eram narrativas cheias de obscenidades e temas que giravam em torno de 

sexo, adultério e prostituição.  

De acordo com Sandra Reimão (2005), a primeira narrativa policial publicada 

foi O mistério (1920), escrita de modo coletivo por Coelho Neto, Afrânio Peixoto, 

Medeiros e Albuquerque e Viriato Corrêa. Segundo Reimão, quase todos os 

detetives das histórias policiais nacionais apresentam traços e modos de agir que os 

fazem semelhantes a Sherlock Holmes, de Conan Doyle, e a Hercule Poirot, de 

Agatha Christie, ou seja, são os detetives típicos dos romances de enigma, 

“verdadeiras máquinas de raciocinar” (2005, p. 19). O mais famoso deles é 

Espinosa, personagem criada em 1996, pelo escritor Luiz Alfredo Garcia-Roza, um 

dos nomes de maior destaque na literatura policial brasileira. 

Nos anos 30, de acordo com Tânia Pellegrini, a Livraria Globo Editora de Porto 

Alegre lançou a Coleção Amarela que, “de 1931 a 1956 publicou 158 volumes, 

nenhum deles de autores brasileiros” (PELLEGRINI, 2008, p. 147). Entretanto, 

segundo Medeiros e Albuquerque, “foi a maior e a mais séria coleção que se fez no 

Brasil, no gênero [...]” (1979, p.320). 

Segundo a estudiosa, a experiência de criação coletiva O mistérios dos MMM, 

realizada em 1962, trouxe ao romance policial brasileiro a contribuição de autores 

consagrados em outros gêneros narrativos, tais como Jorge Amado, João 

Guimarães Rosa, Rachel de Queiroz, Dinah Silveira, Lúcio Cardoso e muitos outros, 

fazendo com que o mercado se incrementasse conforme esse tipo de narrativa se 

tornava mais popular. 

O primeiro romance policial noir publicado no país foi Parada proibida (1972), 

de Carlos de Souza. Mais uma vez, as características do gênero consolidado nos 

Estados Unidos e na França estão presentes: há um narrador protagonista; a 

atuação do investigador acaba gerando outros crimes; a história transcorre em 

ambientes degradados socialmente; há muitos atos violentos e os diálogos são 

destaque em lugar de descrições psicológicas e sentimentos. 

Malditos paulistas, obra publicada em 1980, por Marcos Rey, também é 

considerada desse gênero, ainda que, no lugar das ações de extrema violência, 

apresente a personagem de um malandro que, ao ir trabalhar como motorista de 

uma família tradicional de São Paulo, envolve-se com várias mulheres, destacando-
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se Lucrécia, copeira da casa, e em chantagens e ameaças ao descobrir que os 

negócios de seus patrões são todos ilícitos.  

Sandra Reimão (2005) e Tânia Pellegrini (2008) concordam que foi o sucesso 

das obras de Rubem Fonseca, a partir de meados da década de 1970, que 

contribuiu para que o gênero ganhasse ainda mais popularidade. Reimão destaca as 

duas obras que mais se aproximam das “técnicas narrativas clássicas do romance 

policial” (2005, p. 43): A grande arte (1983) e Bufo&Spallanzani (1985). Na obra de 

1983, a trama se inicia com o assassinato de uma prostituta e faz o advogado 

Mandrake circular pelo lado sombrio da metrópole: “De colunáveis e respeitáveis 

corruptos de luvas brancas e de pequenos marginais de mãos ensanguentadas. De 

violências legalizadas e de massacres físicos” (2005, p. 42). Já em 

Bufo&Spallanzani, Ivan Canabrava, funcionário de uma companhia de seguros, 

investiga a morte de um rico fazendeiro e envolve-se em uma trama que mistura 

conhecimentos a respeito do veneno do sapo Bufo, loucura, sexo e comentários 

sobre a difícil vida de escritor. 

Ainda, segundo Reimão: 

 

A crítica à polícia enquanto instituição e a denúncia de falhas no 
sistema judiciário, constantes em nossa literatura policial enigma, 
fazem também com que boa parte das narrativas policiais brasileiras 
se situe de maneira diversa dos clássicos do gênero que são 
narrativas “delimitadoras de culpabilidade”, já que essa literatura 
nacional “espalha” e aponta toda uma tessitura de culpas e omissões 
que, em nossa sociedade, contorna o crime. Além de indicar a 
possibilidade de impunidade mesmo quando há um culpado explícito 
(2005, p. 40). 

 

Podemos afirmar que, do mesmo modo que a literatura noir norte-americana 

destacou, dentre outros temas, o submundo dos gângsteres, do sexo e a chamada 

“força da circunstância” que leva um indivíduo “à execução de um ato terrível” 

(MATTOS, 2001, p. 27), a narrativa brasileira quase sempre faz referência aos 

problemas envolvendo a corrupção e o mau funcionamento de boa parte das 

instituições policiais do país. 

O cinema brasileiro também apresentou, ao longo de sua história, algumas 

tramas policiais, embora seu desenvolvimento não tenha seguido uma ordem 

temática e cronológica como o cinema norte-americano. O primeiro grande sucesso 

desse gênero foi O assalto ao trem pagador (1962), de Roberto Farias. No final dos 
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anos 1970, foram lançados dois filmes de sucesso nos cinemas do Brasil, são eles: 

Lúcio Flávio, passageiro da agonia (1977), baseado no romance de mesmo nome 

escrito por José Louzeiro, em 1975, e Pixote, a lei do mais fraco (1981), ambos do 

diretor Hector Babenco.  

No início da década de 1980, começou a produção, na cidade de São Paulo 

(SP), dos primeiros filmes considerados noir por conta de estruturas e temas. Dessa 

época, destacam-se Anjos da noite (1987), de Wilson Barros, que mostra as 

histórias cruzadas de doze personagens na noite paulistana, dentre eles artistas, 

bandidos e garotas de programa, e A dama do cine Shangai (1987), de Guilherme 

de Almeida Prado, em que um ex-pugilista entra em um cinema de São Paulo e lá 

conhece uma mulher misteriosa que vai mudar toda a sua vida, a começar por ser 

acusado de assassinato.  

De acordo com Marco Antônio de Almeida (2002), A dama do cine Shangai, 

além de trazer inúmeras referências a grandes sucessos dos cinemas norte-

americano e europeu de épocas anteriores, apresenta ao público a primeira 

personagem feminina com todas as características marcantes das mulheres fatais: 

uma aura de mistério, um casamento infeliz, a vontade de assassinar o marido, a 

dupla identidade e um poder de sedução capaz de envolver o herói em todos os 

seus planos criminosos. 

Até meados dos anos 1990, as histórias policiais não mereceram grande 

destaque entre os filmes produzidos no país e, em razão da falta de investimento, 

nem os outros gêneros viviam uma boa fase. Porém, a partir de 1993, com o 

surgimento de mais leis de incentivo e com a retomada5 da produção 

cinematográfica brasileira, os filmes policiais voltaram a ser realizados ao lado das 

demais produções da época. Podemos destacar Quem matou Pixote? (1996), de 

José Joffily, Os matadores (1997), de Beto Brant, e muitos outros filmes que 

começaram a ser lançados com regularidade e que contavam histórias a respeito de 

crimes, detetives, policiais corruptos, assassinos, cenários urbanos e investigações. 

Em meio à construção dessas histórias nacionais e da influência do cinema, 

principalmente norte-americano, as personagens femininas na literatura policial 

                                                             
5Lei do Audiovisual de 1993 e a criação da Agência Nacional do Cinema (Ancine) em 2001. O filme 
Carlota Joaquina, princesa do Brasil (1995), dirigido por Carla Camuratti, é considerado o marco 
inicial dessa nova fase do cinema brasileiro. (Disponível em: 
<http://cinemaemcena.cartacapital.com.br/coluna/ler/764>. Acesso em: 19 abr.2019.) 
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contemporânea têm maior ou menor destaque como mulheres fatais, motivadoras de 

crimes, e não mais apenas como vítimas deles, conforme demonstraremos ao tratar 

da obra de Marçal Aquino, na qual, segundo Fábio Marques Mendes, o que 

verificamos 

 

[...] são heróis que vivem sob a tensão entre as estruturas de poder 
coercitivas instaladas no mundo social, representante das forças 
sociais institucionalizadas, e as aspirações de suas almas, como a 
ganância em relação ao capital e ao amor/sexo (2019, p.28). 

 

Por isso, vamos apresentar algumas características presentes em quatro de 

seus contos, que dialogam com os temas de que trataremos de maneira 

aprofundada em seus três romances: a construção da personagem feminina e do 

sexo como forma de poder, que permeia todos os textos escolhidos, a ideia de 

mulher fatal, em destaque no segundo e no terceiro conto, e a questão da 

prostituição, mais aprofundada no primeiro e no último conto, sempre relatados do 

ponto de vista de um narrador do sexo masculino. Os contos selecionados foram: 

“Visita”, da obra Miss Danúbio (1994); “Sete epitáfios para uma dama branca”, da 

obra O amor e outros objetos pontiagudos (1999); “Homens mortos”, da obra 

Faroestes (2001); “Recuerdos da Babilônia”, da obra Famílias terrivelmente felizes 

(2003b). 

 

2.1 Personagens femininas nos contos de Aquino  

 

No conto “Visita”, um homem de quem não sabemos o nome é o narrador em 

primeira pessoa, que procura por uma mulher chamada Regina, em bordéis de uma 

cidade no interior do Brasil. Uma conversa em flashback revela como o narrador, ao 

conversar com um amigo, ficou sabendo onde ela poderia estar. Ele descobre que 

Regina trabalha na boate Zodíaco e atende pelo nome Paula. E ela mesma, depois 

que eles se encontram, afirma:  

 

− Sabe, faz tantos anos que ninguém me chama de Regina que 
demorei para perceber que era comigo que você estava falando. 

                                     − Seu nome aqui é Paula? 
− É. Mas já fui Lena, Mara, Lola, Sandra, Lúcia e uma porção de 
outros nomes – ela sorriu pela primeira vez. – Como é que você me 
achou? (AQUINO, 1994, p.55). 
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Podemos notar, a partir do excerto, a questão da identidade das mulheres que 

trabalham em boates e casas noturnas, da relação entre nome verdadeiro versus o 

que se costuma chamar, no caso da prostituição, de “nome de guerra”, característica 

marcante em boa parte das narrativas de Aquino. A mudança de nome e de local de 

trabalho faz parte do cotidiano das prostitutas porque, de acordo com a 

pesquisadora Rago:  

 

Nômade, a prostituta não se fixa num único bordel, não se 
sedentariza numa única relação, muda constantemente de 
identidade. […] Se o nomadismo é parte do negócio, arma de 
sedução e excitação do freguês em busca de novidade, é também 
abertura de território da própria prostituta, que se reinventa 
ininterruptamente (1991, p.198-199). 
 
 

Assim, a própria mulher fica surpresa por ter sido encontrada e, conforme a 

conversa avança, temos mais uma informação a seu respeito: 

 

[...] olhei para ela e vi uma mancha avermelhada na sua mão 
esquerda, como se fosse uma queimadura feia. – O que foi isso na 
sua mão? 
Ela riu e disse que, naquele lugar, chamavam aquilo de marcas de 
guerra.  Ficamos em silêncio por alguns instantes e então falei:  
− A mãe morreu no ano passado, você sabia? (AQUINO, 1994, p. 
55-56) 
 

Logo, a mulher não tem apenas um nome de guerra, mas uma cicatriz 

mostrando quão violenta e perigosa é sua vida. E, na sequência do diálogo, 

descobrimos que o homem é o irmão caçula da moça, que a mãe de ambos morrera 

de câncer e que os negócios do pai prosperavam. De acordo com análise que 

fizemos, é a partir desse momento que o título do conto faz um maior sentido, ou 

seja, enquanto não sabemos que as personagens são irmãos, podemos imaginar 

que a “visita” seja apenas a de um homem que procura por uma determinada mulher 

em diversas boates, com um suposto interesse sexual, por exemplo. 

Entretanto, ao descobrirmos a informação do parentesco, notamos que o rapaz 

queria saber do paradeiro de sua única irmã, falar com ela e dar-lhe notícias de si e 

da família. Então, nos é revelado que Regina/Paula foi espancada pelo irmão mais 

velho, Zeca, sem que ninguém da família conseguisse interferir, quando ele a viu no 

carro com um rapaz, e que, por isso, ela saiu de casa oito anos antes desse 

encontro.  



41 

 
 

Os dois continuam conversando, e ao saber que Zeca vai se casar, ela 

comenta: “− Tenho pena dessa moça. Vai sofrer muito com aquele animal...” 

(AQUINO, 1994, p. 58).  Percebemos que os traumas que Regina/Paula possui por 

conta da violência do irmão são muitos e incuráveis. Ainda assim, ela tenta esquecer 

e muda de assunto perguntando se o caçula tem uma namorada. Todavia, no meio 

da conversa e das reflexões do irmão a respeito da vida que ela tem agora: 

 

[...] uma mulher gorda abriu a porta do quarto, olhou para mim de um 
jeito esquisito e quis saber o que estava acontecendo ali. Quando a 
mulher soube quem eu era, perguntou para Regina se por acaso ela 
estava pensando que aquilo era clube social, para receber a família. 
E falou também que não queria  saber desse negócio de deixar 
freguês esperando [...]. Depois, saiu e bateu a porta do quarto 
(AQUINO, 1994, p. 59). 

 
 

O tempo dos dois acabou e a última coisa que Regina faz é presentear o 

narrador com uma fotografia em que ela aparece ao lado da mãe em primeiro plano 

e ele ao fundo, meio desfocado, brincando com um cachorro. Apenas nesse 

momento os dois se abraçam, ela lhe dá um beijo no rosto e, ao sair, ele comenta: 

“Aquela foi a última vez que vi minha irmã. Naquele momento, a caminho de casa, 

eu tinha certeza de que não voltaria mais àquele lugar” (AQUINO, 1994, p.60). 

 Ele vai embora e no caminho para a caminhonete e socorre um cão que devia 

ter sido atropelado momentos antes. Infelizmente, ele apenas vê o animal morrer e 

leva-o até o acostamento, refletindo acerca de tudo o que vivera naquela noite fria. A 

respeito da foto que o narrador ganhou de presente da irmã e da vida que ela tem 

agora, Fábio Marques Mendes pontua: 

 
O deslocamento da personagem-cão em relação às duas mulheres 
denota não apenas o afastamento, mas também o esfacelamento da 
família e do narrador como sujeito. A mãe aparece no conto como 
ausência constante na vida do narrador, simbolizando a harmonia 
familiar. A irmã Regina, por outro lado, é a mulher que invadiu o 
espaço público, encarando as regras das ruas, deixando-se ferir 
pelas marcas da guerra, enfrentando as imposições masculinas (do 
pai e do irmão), mas se submetendo à cafetina e aos amantes [...] 
(2015, Posição 1770). 

 

Portanto, a violência presente no esfacelamento da família, estudada pelo 

pesquisador, dialoga com o que analisamos a respeito da personagem feminina. 

Regina buscou a distância dos familiares e a liberdade por meio da prostituição, mas 
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não atingiu completamente o seu intuito. Entretanto, em nenhum momento da 

narrativa, demonstra estar infeliz com a vida que tem, isto é, ainda que com 

problemas a enfrentar, é assim que ela prefere seguir em frente. 

Em “Sete epitáfios para uma dama branca (que, descalça, media 1,65m e, nua, 

pesava 54 quilos)”, quem nos conta a história é novamente um narrador em primeira 

pessoa, engenheiro na obra de uma usina hidrelétrica na região Norte, que teve um 

caso com a mulher de um dos responsáveis locais pela construção. Nós, leitores, 

não sabemos o nome dela. No título da narrativa, além das informações a respeito 

do peso e da altura, sabemos que ela é “branca”, de pele muito clara e que 

“epitáfios”, por serem inscrições tumulares, podem sugerir que ela morreu ou que o 

narrador estivesse pensando em maneiras de homenageá-la caso ela morresse. 

Todas as personagens principais não têm nome. São identificadas por 

profissão ou papel social: político, figurão, encarregado, engenheiro, mulher. 

Sabemos apenas os nomes dos biólogos que estão fazendo o estudo dos impactos 

ambientais da usina que vai ser construída, pano de fundo de toda a ação, e o do 

homem-cobra, figura exótica que habita a região e que o engenheiro visita 

acompanhado de um casal.  

Conforme a leitura avança, percebemos que “Os sete epitáfios” seriam recortes 

de momentos que o narrador protagonista e a mulher viveram juntos. Na verdade, 

eles vivem três. O primeiro, chamado “1. Mãos”, mostra que ambos estão 

conversando em um bar: 

 

“Você tem mãos bonitas”, ela disse. 
“São grandes”, eu falei. 
“Mas são bonitas.” 
Olhei para minhas mãos [...] e para ela – pele e olhos claros, cabelo 
curto de menino – antes de dizer: “Tem um monte de coisas em você 
que cabem na minha mão”. 
“Por que você não experimenta?” (AQUINO, 1999, p. 19) 

 

Podemos apreender que há um clima de sedução envolvendo a conversa das 

duas personagens e que esta cena seria o começo do relacionamento entre elas. A 

segunda cena, “2. Índios”, descreve o dia em que os dois visitam juntos uma aldeia 

indígena e ela toma banho em um rio, enquanto é fotografada pelo engenheiro. 

Podemos afirmar que seria o meio do relacionamento deles: 

 



43 

 
 

Era a primeira vez que eu a via nua em um lugar que não fosse um 
dos quartos mal iluminados do hotel ordinário da cidade. [...] 
Quando saiu da água, ela recolheu o vestido e usou-o para enxugar 
o rosto. Aquele era um momento que não podia ser deixado só por 
conta da memória, e eu a fotografei [...] 
“O sol está forte”, eu disse. “Quero ver como é que você vai explicar 
se aparecer em casa bronzeada.” 
“Não se preocupe, ele não vai perceber”, ela disse, séria. “Ele só 
trepa comigo de luz apagada” (AQUINO, 1999, p.22-23). 

 
 

Ainda que esteja vivenciando algo que julgue digno de eternizar por meio da 

fotografia, o engenheiro preocupa-se com a possível desconfiança do marido, 

atitude típica das pessoas envolvidas em relacionamentos adúlteros. No caso das 

narrativas de Marçal Aquino, verificamos que tais relacionamentos vão se repetir 

com muita frequência e com desfechos quase sempre trágicos e violentos. Em Eu 

receberia as piores notícias dos seus lindos lábios (2005), Cauby, o fotógrafo 

amante de Lavínia, também tem receio de que eles sejam descobertos, ao mesmo 

tempo em que fotografa a mulher repetidas vezes.  

De acordo com a nossa leitura, o terceiro episódio, chamado “3. Hotel”, 

representa o fim do relacionamento das personagens, a partir do diálogo que segue: 

 

                                   “Escuta; por que a gente não vai embora daqui?” 
Eu já sabia aonde aquela conversa iria chegar. [...] 
“Não daria certo. A gente não ia conseguir ficar muito tempo junto.” 
“Do que você tem medo?” 
Eu pensei em outro tempo, em outro lugar e, sobretudo, em outra 
mulher. 
“Não é medo, não. Eu acho que não daria certo, só isso. Eu me 
conheço.” 
[...]  
“Eu estou cansada de fazer tudo escondido, de esperar que ele viaje 
pra vir sempre a este hotel vagabundo. Estou com o saco cheio 
disso.” 
[...] 
“É, isso cansa mesmo. Mas o que você quer? Aparecer em público 
comigo pra ele ficar sabendo?” 
[...] 
“Eu quero ir embora daqui, porra. Esta merda de lugar está me 
deixando doente.” (AQUINO, 1999, p. 25-26) 

 

Mais uma vez, quem quer tomar atitude para mudar uma situação incômoda é 

a mulher. Entretanto, não encontra apoio do parceiro que, embora não admita, tem 

medo, o que nos permite duas interpretações: pode já ter vivido com uma mulher 

antes e sofrido muito ou também ter se recusado a viver com alguém como está 
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fazendo agora. De qualquer maneira, ele nega apoio ao que sua parceira sugere, 

por estar extremamente insatisfeita com tudo aquilo, a ponto de, no final da cena, 

tentar o suicídio ao sair do hotel.  A partir daí, o narrador descreve os demais 

momentos quando já não há um relacionamento entre eles. No quarto episódio, 

chamado “4. Casais”, ele tenta seguir sua rotina distante da mulher e agradece por 

ter que atender os biólogos que acabaram de chegar e que vão ficar mais de um 

mês na região. Por isso, ele fica alegre: “[...] Eu não ficaria o tempo inteiro pensando 

na mulher. Fazia quase um mês que eu não a via” (AQUINO, 1999, p.27). 

Entretanto, quando sai para um jantar acompanhado dos novos colegas: 

 

[...] eu estava entretido numa conversa com Olga quando ela e  o 
marido entraram e ocuparam uma mesa a pouca distância da nossa. 
[...] Notei que ela usava uma blusa de mangas cumpridas, talvez 
para ocultar as marcas nos pulsos. 
Naquele dia no hotel, após envolver seus ferimentos com toalhas, eu 
a levei para casa e a obriguei a telefonar para o  pronto-socorro. [...] 
Eu não podia ter meu nome vinculado a ela, muito menos naquelas 
circunstâncias. 
Depois disso tentei falar com ela diversas vezes, mas era sempre o 
marido que atendia o telefone, e eu desligava na hora. O jeito foi 
desistir e esperar para ver o que acontecia. 
[...] 
Ao passar pela mesa em que ela e o marido estavam, encarei- a. E 
ganhei uma olhada neutra, de relance, que não durou mais do que 
dois segundos. Era como se o marido a tivesse hipnotizado com sua 
conversa (AQUINO, 1999, p. 28-29). 
 

Os casais do título da cena se encontram e entendemos exatamente o que 

houve para que o relacionamento do engenheiro e da mulher chegasse ao fim. 

Todavia, ele sente ciúmes por ela estar ao lado do marido; depois de ter bebido 

muito, tenta beijar Olga, quando foi deixar os biólogos em casa. Diante da recusa da 

moça e da confusão em que estava o seu pensamento, ele volta ao restaurante: 

 

Permaneci por algum tempo no estacionamento às escuras, o  motor 
do jipe funcionando, sem saber o que fazer para matar o bicho que 
estava me mordendo por dentro.  
[...] 
Numa das boates em que entrei, uma loira com quem eu já havia 
deitado outras vezes me viu e me convidou para um drinque. Eu 
disse a ela que não aguentava mais beber naquela noite e então 
fomos direto para um dos quartos. 
Lembro que desabei na cama logo que entramos no quarto. Lembro 
que a loira tirou suas roupas e depois as minhas. [...] e é só. 
Apaguei. (AQUINO, 1999, p. 30) 
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A busca por sexo e bebida para esquecer os problemas foi a solução 

encontrada pelo engenheiro e é um recurso recorrente das personagens masculinas 

de Marçal Aquino. Ao longo de nossa análise, verificaremos que Ivan vai fazer o 

mesmo no romance O Invasor (2002), quando aceita participar de um plano de 

assassinato, e Cauby, em Eu receberia as piores notícias dos seus lindos lábios 

(2005), ao também sentir ciúmes quando vê Lavínia com o marido em uma festa, 

confirmando um dos aspectos observados por Fábio Marques Mendes, que pontua:  

 

É o contexto social agressivo que tensiona as psiques das 
personagens e dos narradores de Aquino e dirige suas  condutas. 
Diante de uma violência crônica, as opções não são muitas: 
obedecer aos constantes impulsos sexuais a fim de atenuar 
momentaneamente os impulsos de morte que são revelados nas 
crises interiores (2015, posição 2751). 

 

Dessa forma, podemos apreender que, além de todas as possibilidades de 

violência presentes nas narrativas, as questões relativas aos envolvimentos 

amorosos e sexuais terão sempre uma presença marcante e irão contribuir para a 

construção das personagens femininas; em cada uma das histórias elas terão 

papéis variados e participação central nos acontecimentos que culminam nas 

diversas tragédias das personagens masculinas e das quais, em alguns momentos, 

elas também são vítimas. 

O quinto momento do conto se chama “Epitáfio V” e é todo construído com 

frases negativas a respeito de tudo o que o narrador não sabia a respeito da mulher. 

E ele repete “apenas fodíamos… e era bom” (AQUINO, 1999, p.32), como se só 

tivesse percebido o quanto perdeu ao não aprofundar sua relação com a mulher 

para algo além do sexo, ao ser abandonado por ela. As frases negativas, por sua 

vez, parecem confirmar que a atração sexual e a sintonia de ambos na cama eram a 

parte mais importante do relacionamento:  

 

“No entanto, eu sabia sua altura. Porque ela precisava ficar na  ponta 
dos pés toda vez que nos beijávamos. E sabia seu peso: ela me 
falou um dia, na cama, quando quis ficar por cima.” (AQUINO, 1999, 
p.32) 
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Observamos que os únicos pormenores que o narrador sabia a respeito da 

mulher estão relacionados a momentos em que eles estavam na cama, a ponto de 

se tornarem tão importantes que foram citados no título do conto, isto é, tudo o que 

ele não sabia fez com que valorizasse o quase nada que restou depois do fim do 

envolvimento.  

O sexto episódio tem como título “6. O encarregado”. O narrador comenta que 

vai ser transferido para outra obra, em Tucuruí, no Pará. Na trama narrativa, há 

algumas alusões à corrupção, a favores e à política. Há também a menção, por 

parte do encarregado, de que o responsável geral pela obra quer saber quem sai 

com a sua esposa, em um tom velado de ameaça, além do comentário: “Tem mais 

uma coisa: ouvi dizer que essa mulher já aprontou antes. Parece que o sujeito 

trouxe ela pra cá pra poder ficar de olho nela. Mas mesmo assim ela não sossegou” 

(AQUINO, 1999, p. 33). 

Estar em um lugar distante de tudo e que a deixava doente parece ter sido uma 

espécie de punição, evidenciada pela fala do encarregado, utilizando os verbos 

“aprontar” e “sossegou”, além da expressão “ficar de olho”, isto é, vigiar, estar 

atento. Podemos apreender que há uma esposa insatisfeita com o casamento e que 

vive outros relacionamentos, exatamente como em tantas narrativas realistas do 

século XIX e romances da atualidade; exatamente por isso, enfrenta o preconceito. 

De acordo com o que assevera Simone de Beauvoir (2009), as esposas e as 

cortesãs são, em sua maioria, sexual e sentimentalmente frustradas, porque não 

podem usufruir da mesma liberdade que os homens. Por isso, precisam escolher 

entre a resignação ou a luta. De acordo com a estudiosa: 

 

Uma mulher que despende energias, que tem responsabilidades, que 
conhece a dureza da luta contra as resistências do mundo, tem 
necessidade – como o homem – não só de satisfazer os seus 
desejos físicos como ainda de conhecer o relaxamento e a diversão 
que oferecem aventuras sexuais felizes. Ora, há ainda meios em que 
essa liberdade não lhe é concretamente reconhecida; arrisca-se, 
usando-a, a comprometer a sua reputação, a sua carreira; no 
mínimo, exigem dela uma hipocrisia que lhe pesa (BEAUVOIR, 2009, 
p.510).   

 

A esposa do responsável da obra arrisca-se em busca do direito ao amor e ao 

prazer, enfrentando, a seu modo, as consequências. Não tendo conseguido 

convencer o engenheiro a ir embora, nem mesmo após tentar o suicídio, ela arrisca 
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adequar-se novamente à sua vida ao lado do marido e à rotina daquela cidade 

pequena e distante: 

 

Vi a mulher pela última vez na véspera da minha partida. Ela estava 
fazendo compras no mercado da cidade. Andando ao lado dela, 
sorridente, solícito, dando palpites sobre as frutas expostas nas 
bancas, estava o encarregado. Eles não me viram. Ou pelo menos 
fingiram que não (AQUINO, 1999, p. 34). 

 

O título do último epitáfio é O homem-cobra. O narrador já está em Tucuruí e 

leva um casal para conhecer o homem-cobra, Juvenal, famoso por ter quase cem 

anos e aparência de um jovem. Juvenal, além de comer carne de cobra, cria esses 

animais e bebe o veneno misturado com cachaça. Enquanto ouvem as aventuras do 

velho, o narrador repara na esposa do engenheiro, que é muito bonita, e questiona-

se quanto tempo ela ia “agüentar feliz naquele fim de mundo” (AQUINO, 1999, p. 

35). De repente, quando ele volta a prestar atenção nas falas de Juvenal e do casal, 

menciona: “peguei um rabo de comentário. Deu uma gelada em mim. Mas eu 

relaxei, achei que tinha ouvido errado” (AQUINO, 1999, p.35). 

Juvenal oferece uma bebida ao grupo e, enquanto o engenheiro recusa, sua 

mulher e o narrador aceitam. Eles conversam de assuntos diversos relacionados à 

rotina do velho naquele lugar, o homem-cobra percebe que o narrador está infeliz, 

mas a visita termina, todos vão embora e os dias seguem sem novidades. 

As obras da nova usina estavam demorando para começar e ele matava o 

tempo comendo, jogando baralho, indo caçar ou pescar “mas nunca aceitava os 

convites que me faziam para ir pra farra [...]” (AQUINO, 1999, p. 37).E o que talvez 

mais o entristecesse era o fato de gastar ainda mais tempo: “pensando numa mulher 

que estava a uma porrada de quilômetros. Eu achava que a nossa história ainda não 

tinha terminado” (AQUINO, 1999, p. 37). Em seguida, não sabemos quanto tempo 

se passa, até que o engenheiro recebe um jornal com a notícia da morte da mulher 

em um acidente de carro: 

 

Recortei uma das fotos que ilustravam a notícia: ela estava com os 
cabelos compridos e com uma expressão formal. [...] Guardei-a num 
envelope, junto com as imagens que eu havia registrado à beira do 
igarapé. Era bom rever seu corpo branco, molhado [...] 
Uma vez bati uma punheta olhando para as fotos. Depois achei que 
aquilo era um troço doente e pus fogo em tudo. 
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Eu não acredito em Deus, mas, se acreditasse, teria pedido para 
passar por aquelas coisas outra vez, para ter uma segunda chance 
com aquela mulher. Embora, no fundo, eu desconfie que acabaria 
fazendo a mesma merda que fiz (AQUINO, 1999, p.38). 

 

É mesmo o fim da história de ambos, potencializado pelo modo doentio por 

meio do qual o homem lida com as imagens e lembranças que lhe restaram, 

confirmando a afirmação de Fábio Marques Mendes: “Os narradores de Aquino são 

traumatizados, neuróticos, possuindo memórias machucadas” (2015, posição 2736).  

Algum tempo depois, ele vê pela televisão a inauguração da usina onde 

trabalhou e conheceu a mulher, e sem conseguir acalmar seus sentimentos, 

finalmente aceita o convite dos colegas para sair com eles e se divertir. Eles vão a 

um dos bordéis da cidade, ele escolhe uma das garotas e: “Quando entramos no 

quarto e começamos a tirar a roupa, ela perguntou se tinha alguma coisa especial 

que eu gostaria que ela fizesse. Eu disse: tem, sim, quero que você me faça 

esquecer uma mulher” (AQUINO, 1999, p.38). Sem mais nenhuma chance de reviver 

sua história de amor, a saída que ele encontra é usar o sexo pago como um meio de 

tentar esquecer o que viveu e o que deixou de viver por conta de sua covardia, como 

também por não ter acreditado que aquela mulher poderia ter sido seu grande amor. 

No conto “Homens mortos”, mais uma vez há um narrador sem nome, em 

primeira pessoa e do sexo masculino. As demais personagens também não são 

nomeadas e há uma garota jovem com a qual ele se envolve. Da vida dela, sabemos 

apenas que seu pai bebia e jogava muito, a ponto de ter apostado a virgindade da 

filha na mesa de carteado: “[...] perdeu. Perdeu duas vezes: ela nem era mais 

virgem. A garota me disse que teve sorte: o amigo do pai era delicado e amoroso. 

[...] Tanto que continuou se encontrando com ele até os 18 anos” (AQUINO, 2001, p. 

29). 

Em seguida, percebemos que o narrador e a garota estão em trânsito, a 

caminho de algum lugar. Há a menção a um posto de gasolina, a uma loja de 

conveniência e ao carro onde estão: “Terminamos o café e saímos em direção aos 

caixas. A garota caminhava à minha frente, andando de um jeito que valeria a pena 

cobrar ingresso de quem estava olhando” (AQUINO, 2001, p.29). Podemos afirmar 

que a mulher, além de jovem é bonita, capaz de chamar a atenção por onde passa e 

isso faz com que o protagonista se sinta vaidoso ao seu lado. 
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O narrador menciona que quando era mais novo possuía um caderno ao qual 

deu o nome de “O espetáculo do mundo” (AQUINO, 2001, p. 29), em que registrava 

aquilo que o encantava ou assustava. De acordo com ele, “A garota – e o modo 

como andava – teria lugar nas duas listas” (idem, p.30). Quando estão chegando ao 

carro, um homem olha primeiro para a jovem e depois para o narrador: “E seus 

lábios se moveram, formando claramente um “puta que pariu”. Eu ri. Estava 

acostumado a esse tipo de coisa” (AQUINO, 2001, p.30). A que o narrador estaria 

acostumado? Talvez o fato de estar ao lado de uma mulher bem mais nova do que 

ele e que atraía todos os olhares. 

Ao pegarem novamente a estrada, eles presenciam um acidente que havia 

acontecido há pouco tempo e ela pede para que ele pare por um instante. A garota 

chega perto do carro, tira lápis e papel da bolsa e anota os dados da placa. Ele, 

embora fique sem entender, não pergunta nada. Desse modo, compreendemos por 

que ela contou a história do pai apostador e suas consequências com certa 

naturalidade e, novamente, fez algo inesperado e estranho. Além disso, parecia, ao 

olhar o companheiro, estar “à espera de alguma pergunta sobre esquisitices” 

(AQUINO, 2001, p. 30). Ela não é uma garota como as demais e isso a torna ainda 

mais atraente aos olhos do narrador. 

Antes de seguirem viagem, eles notam que há um cadáver coberto por jornais 

no acostamento e ela, além de levantar a cobertura para ver o rosto do morto, ainda 

coloca a mão em sua pele e diz que ainda estava quente, até que eles são 

afastados por ordem de um policial. Então, seguem conversando no carro, e quando 

a garota troca a blusa de frio por uma camiseta e deixa aparecer um sutiã vermelho, 

ele comenta: “Lamentei ter perdido o caderno em que anotava as coisas do 

“espetáculo do mundo” (AQUINO, 2001, p.31). 

Os dois chegam a uma cidade pequena e vão direto ao hospital onde, na porta, 

ficam sabendo que o pai dela havia acabado de falecer:  

 

Na entrada do hospital, conheci a irmã mais velha da garota e 
o cunhado. [...] A garota me apresentou como “um amigo”. Os 
dois fingiram acreditar, mas me olharam com jeito de quem 
sabia que éramos bem mais que amigos (AQUINO, 2001, 
p.32). 
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A partir desse excerto, temos a confirmação do envolvimento dos dois e o 

narrador observa atentamente as irmãs, filhas de mães diferentes, enquanto elas 

estão conversando a respeito do pai:  

 

[...] Difícil imaginar duas criaturas mais diferentes: uma era baixa, a 
outra, alta (a garota); uma tinha ar confiante, seios grandes e meia 
dúzia de sardas no rosto (a irmã), a outra tinha seios pequenos, 
rebeldia para dar e vender e um casal de  gatos [...]. Ambas eram 
infelizes, cada uma à sua maneira. Tinham em comum apenas o tom 
do cabelo. E o pai (AQUINO, 2001, p.33).  

 

O comentário do narrador nos remete à abertura da obra Anna Kariênina 

(1877), de Liev Tolstoi: “As famílias felizes parecem-se todas; as famílias infelizes 

são infelizes cada uma à sua maneira.” As duas irmãs viveram infâncias e 

adolescências infelizes por conta de suas famílias, o que pode ter refletido na vida 

que levam no presente e que o narrador, experiente, percebe com clareza. 

O narrador conversa um pouco com o cunhado da garota e ela recusa o 

convite para almoçar na casa da irmã, mentindo a respeito de terem comido na 

estrada. Do mesmo modo, ela não ficaria para o velório e nem para o enterro do pai, 

que seria no dia seguinte. Ao se despedirem: “A irmã me abraçou e recomendou que 

eu cuidasse bem da garota – a irmã não a conhecia mesmo” (AQUINO, 2001, p.35). 

E nós, leitores, também não.  

De volta ao carro, eles passam por uma praça e por uma confeitaria, e ela pede 

para que ele pare: “Eu sabia que ela era louca por doces” (AQUINO, 2001, p.35). 

Entretanto, a garota olha todos os doces e sorvetes, pergunta detalhes à balconista 

e sai sem comprar nenhum: 

 

No carro, a garota me explicou que aquilo fora um teste de 
autocontrole. Disse que sempre fazia esse tipo de coisa  quando algo 
a perturbava. Era o seu jeito de recuperar o domínio de suas 
vontades. 
Eu falei que nunca resistia às minhas vontades. E o fato de estar 
com ela comprovava isso. 
Ela forçou um sorriso. Mas estava triste. Linda e triste. [...] 
Era nosso 179º dia juntos. Um recorde, para ambos os lados 
(AQUINO, 2001, p.35-36). 

 

Continuamos sem conhecer a garota, temos apenas informações a respeito do 

relacionamento dos dois e de sua incapacidade de permanecer por muito tempo ao 
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lado de alguém. Logo, à sua maneira, eles se completam. A garota comenta que se 

entrasse em contato com a mãe para avisar da morte do ex-marido, teria um 

problema:  

é que a mãe tivera tantos homens que talvez ficasse em dúvida 
sobre qual deles havia morrido. [...] Naquele momento, segundo a 
garota, a mãe vivia com um aspirante a ator quase em idade para 
servir o Exército – isso se não tivesse trocado  de parceiro desde a 
última vez em que as duas tinham se encontrado, ela ressalvou. 
A garota fora criada pelo pai. E dizia que a lembrança mais marcante 
de sua infância era o pai vasculhando a casa, na hora do café da 
manhã, atrás de sua garrafa de vodka (AQUINO, 2001, p.36). 
 

 
Assim como mostramos no conto “Visita”, temos mais uma mulher que viveu 

em um lar desfeito, em que a figura da mãe era oprimida e impotente, como no 

conto citado. Uma jovem que sofreu com a violência e as imposições de uma figura 

masculina, neste caso, o pai, e, naquele, o irmão mais velho. Ao longo de nossa 

pesquisa, ainda verificaremos famílias desfeitas de diversas formas e por motivos 

variados, nos três romances analisados.  Segundo afirma Fábio Marques Mendes: 

 

 [...] a desagregação familiar como tema preponderante [...] é, sob 
muitos aspectos, uma espécie de questão recorrente nos narrativas 
de Marçal Aquino e aponta para uma ideia de violência já bem 
menos física, ligada ao crime e à  marginalidade, bastante simbólica, 
funcionando como tipo de  sintoma da desagregação dos laços 
morais, éticos e afetivos que marcam a disjunção dos sujeitos no 
espaço social. Essa violência simbólica, por sua vez, está 
relacionada justamente à imagem, construída metonimicamente, de 
uma ideia de família em desintegração operando como microcosmo 
de uma sociedade igualmente esfacelada (2015, posição 2815). 
 

 

Por isso, a vida dessa garota sem nome, de quem sabemos ao mesmo tempo 

tão pouco e tantas coisas, pode justificar a sua postura rebelde, perigosa e tão 

sedutora. Uma mulher fatal construída por meio das tristezas e do abandono sofrido, 

que não lamenta por não ter conseguido chegar a tempo de ver o pai vivo e acha 

que foi melhor assim, porque “o pai morrera sem saber que havia sido perdoado” 

(AQUINO, 2001, p.36). Essa garota agora tenta ser feliz ao lado de um homem mais 

velho e tão misterioso quanto ela, o que se confirma no trecho final da narrativa: 

 
A garota ligou o rádio e avançou o ponteiro [...] até encontrar uma 
estação que tocava música. A cantora [...] sussurrava a palavra 
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allelujah. Como se, naquele momento, estivesse se livrando de uma 
grande dor. 
Aleluia, eu disse e olhei para a garota. Ela sorriu. Aleluia, eu repeti. 
Como se fosse possível a gente se livrar das nossas grandes dores. 
(AQUINO, 2001, p.37) 

 

E assim, depreendemos que os homens mortos a quem o título do conto faz 

referência podem ser o pai da garota, o acidentado no acostamento da rodovia, 

ambos cadáveres, literalmente, e este com quem ela está no momento, cuja morte, 

simbólica, seria a de suas aspirações para além de continuar ao lado dela e, quem 

sabe, descobrir seus demais segredos. De acordo com Tânia Pellegrini: “Aquino é 

um escritor habilidoso na criação de títulos para suas narrativas, na maior parte 

articulados com muita originalidade. Desse modo, de imediato, coloca o leitor em 

expectativa, pronto a mergulhar no que tem a contar” (2018, p.234). 

Para finalizar nossa análise das personagens femininas nos contos, em 

“Recuerdos da Babilônia”, temos o único narrador em terceira pessoa desta seleção. 

Ele nos conta a história de Neto, migrante nordestino, vindo de Venda de Lurdes, no 

Piauí, para o alojamento de uma obra, em um lugar chamado Babilônia, que tanto 

pode ser uma referência à cidade da antiguidade mencionada inclusive na Bíblia, 

quanto a um lugar construído sem planejamento, ou em sentido figurado, a um 

espaço caótico. 

 

Ele odiava a cidade. Detestava os carros, o barulho, o ar sujo. As 
gentes. [...] Neto não via a hora de cair fora da Babilônia. A peãozada 
com quem compartilhava o alojamento na obra se divertia com ele. 
Mão-de-vaca, diziam. [...] As brincadeiras não o incomodavam; tinha 
um plano, seus companheiros, não. Aos domingos, depois do 
almoço, observava aqueles homens esparramados pelos beliches, 
[...]. O lugar era quente e abafado, cheirava a uma mistura infame de 
perfume barato e cigarro e suor e chulé. Não ia passar a vida num 
alojamento.  [...] (AQUINO, 2003b, p.205). 
 

 

Ao descobrirmos que o sonho de Neto é voltar a Venda de Lurdes, podemos 

afiançar que o significado da Babilônia no título do conto é, além do nome do lugar 

onde vive, a descrição do que a cidade significa para ele, isto é, um ambiente ruim. 

Por sua vez, a palavra recuerdos vem da língua espanhola e significa lembranças, 

memórias, e o sentido do título do conto irá se completar em seu desfecho.  
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Enquanto isso, a narrativa prossegue e Neto segue trabalhando e economizando 

enquanto sonha com sua terra natal e com Rita: 

 

[...] talvez a criatura mais graciosa produzida pelo lugarejo. O pai 
dela tinha um sítio, uma roça, umas cabras. Naquele lugar, eram 
posses. Tanto que Rita nunca dera a menor bola para nenhum pé-
rapado. Quando voltasse, seria diferente, Neto achava – isso se ela 
não estivesse casada (AQUINO, 2003b, p. 205-206). 

 
 

Por isso, todas as noites de sábado, enquanto seus colegas vão se divertir 

“numa boate-puteiro que existia perto da obra” (AQUINO, 2003b, p.206), Neto 

permanece no alojamento, para evitar gastos e, assim, dá mais motivos para as 

brincadeiras dos demais. Um dia, chegam funcionários novos para fazer as 

instalações elétricas da obra e, dentre eles, Cícero, que vem da mesma cidade que 

o rapaz. Embora Neto ainda trocasse cartas com os moradores do lugar, Cícero 

sabia muito mais do que aconteceu até então no vilarejo: 

 

A Rita? Embuchou. 
Neto disfarçou o impacto. 
Com quem ela casou? 
E quem falou em casamento?  Cícero disse, relinchando sua risada. 
Só pegou filho, ninguém sabe quem é o pai. Todo mundo aposta que 
é homem casado. 
Neto não soube como reagir. O que sentiu devia ter um nome,  mas 
ele desconhecia. Um tipo de dor (AQUINO, 2003b, p.206). 

 
 

A decepção que Neto sente revela, dentre outros aspectos, questões presentes 

no comportamento que a sociedade espera das mulheres com relação ao 

casamento e à gravidez, ainda mais em uma cidade do interior. Logo, ao saber que 

a mulher dos seus sonhos vai ser uma mãe solteira, é o preconceito, presente 

também na fala de Cícero, que faz com que o rapaz nem pense em tentar descobrir 

outra versão da história. O sentimento que ele possuía não vai ser capaz de superar 

um acontecimento que todos já condenaram. 

 No sábado seguinte, Neto, ainda contrariado, aceita sair para beber com 

Cícero, comenta do seu plano de voltar e o colega acha um absurdo. O rapaz não 

gosta do bar, acha a cerveja quente e amarga e lamenta silenciosamente o dinheiro 

que está gastando. Mas a conversa continua e eles acabam comentando acerca do 

bordel que fica perto da obra. Ao saber que Neto nunca tinha estado lá, Cícero 
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comenta: “Homem não pode ficar muito tempo sem mulher. Interfere no juízo” 

(AQUINO, 2003b, p.208), isto é, o sexo é uma espécie de remédio, algo necessário 

para que a mente masculina se mantenha sadia, equilibrada. Neto acaba deixando-

se levar pela conversa do colega e eles entram no bordel: 

 

Elas tinham nomes como Graça, Luma, Suzete, Marilin, Odete. 
Juravam que nenhum era de guerra. 
Com exceção de uma mulata, Marilin, todas eram brancas. Pálidas. 
Usavam roupas decotadas, curtas, pintura no rosto e muito perfume. 
Um mais enjoativo do que outro. 
Uma delas exibia um cavalo-marinho tatuado no ombro; em outra 
faltavam dentes. Tinham acabado de acordar, pareciam inchadas, 
infelizes. Nenhuma era bonita. E todas pesavam mais do que 
deviam. Mas estavam ali para ser desejadas. 
À noite, com menos luz, Neto imaginou, talvez fiquem diferentes. [...] 
Neto olhou para o sorriso da ruiva, para as pernas grossas da mulher 
tatuada e para a alça vermelha do sutiã de uma japonesa (AQUINO, 
2003b, p.209). 
 

 

No excerto acima, há uma das muitas descrições de uma casa de prostituição 

e das mulheres que trabalham nesse ambiente, que será reproduzido nos três 

romances que analisamos nesta tese, e que constituem, conforme já mencionado, 

um dos muitos cenários das narrativas policiais. Ademais, a figura da prostituta como 

a representante primordial do contraste entre sedução e perigo que ameaça o 

homem é uma das muitas maneiras de descrever a femme fatale. 

No conto que analisamos, o perigo é percebido por meio do olhar de Neto que, 

além de não querer gastar dinheiro de suas economias, sente-se mal, deslocado e 

sem vontade de ter relações sexuais com uma daquelas mulheres, as quais, sob o 

ponto de vista do rapaz, não tinham nenhuma beleza e nada de verdadeiro, o que 

ele parece já notar ao saber-lhes os nomes, todos “de guerra”, isto é, falsos. 

Segundo o que pontua Fábio Marques Mendes a respeito do texto de Marçal Aquino: 

 

Nas narrativas do autor, são os olhos das personagens que criam e 
percebem a realidade, usados para o intercâmbio entre o interior 
delas e a realidade exterior, e vice-versa. Expressam o estado de 
sua psique, demarcando seus territórios, ajudando a ler e a 
interpretar a realidade violenta que têm diante de si, selecionando 
aquilo que se vê, mas também as captam e forjam seus destinos [...] 
(2015, posição 1858). 
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Desse modo, verificamos que Neto não sabe o que fazer para sair daquele 

lugar e ficar sozinho no alojamento, tentando esquecer a sua tristeza. Entretanto, ao 

perceber que o rapaz não vai tomar nenhuma atitude, Cícero chama uma das 

mulheres, Odete, e a “empurra” para o colega, que acaba aceitando. Mais uma vez, 

Neto deixa-se conduzir pela situação; “A mulher segurou a mão de Neto. Apertou-a. 

Então os dois se afastaram em direção ao corredor” (AQUINO, 2003b, p.210). 

Quando chegam ao quarto, é a mulher quem toma a iniciativa para que haja 

uma relação sexual. Na estrutura do texto, há poucas falas de Neto, apenas 

sugerindo que ele mal responde ao que ela pergunta; por estar nervoso, não 

consegue ter uma ereção: “Relaxa, ela disse, e deslizou a mão entre as pernas dele. 

Já vou dar um jeito nisso” (AQUINO, 2003b, p.212). 

Eles terminam, o rapaz vai logo vestir-se para sair e constata: “Odete cheirava 

como um bicho que Neto ainda não conhecia” (AQUINO, 2003b, p.212). Ele observa 

o corpo nu da mulher, e quando ela lhe dá um beijo rápido de despedida, “Neto 

sentiu que o desejo voltava, e achou isso uma coisa boa” (idem, p.213). Odete fez 

com que Neto, além de esquecer sua tristeza pelas notícias a respeito de Rita, 

também voltasse a sentir atração por outras mulheres, a sentir-se “homem” 

novamente. Em seguida, há um avanço temporal, e a narrativa volta para Venda de 

Lurdes.  

Neto agora é dono de um armazém e está vivendo bem. Cícero sofreu um 

acidente de trabalho que o deixou em uma cadeira de rodas, e voltou à terra natal 

contra sua vontade. Ele vai visitar Neto, e sua presença incomoda o rapaz 

profundamente. Conversam amenidades e Cícero repara na prosperidade do colega 

frente a sua tragédia pessoal: 

 

Ele se transformara: engordara, cultivava um bigode ralo e exibia um 
relógio caro no pulso esquerdo e uma corrente grossa no pescoço. 
Cícero também mudara, Neto achou. O sujeito expansivo, que ria de 
qualquer bobagem, dera lugar a um homem amargurado, doente, 
encolhido numa cadeira de rodas [...] 
É melhor morrer do que ficar desse jeito, Cícero disse. 
Nem fale uma besteira dessas, homem. Pra tudo na vida existe um 
jeito. 
Cícero riu pela primeira vez. Um riso sinistro, bem diferente da     
maneira como ria em outros tempos. 
Falar é fácil, Neto. Queria ver você no meu lugar... 
Neto se irritou com aquilo: que culpa tinha da desgraça do amigo? 
Ele respirou fundo, se controlou. Por que Cícero não ia embora? [...] 
(AQUINO, 2003b, p.215-217). 
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Até que a esposa de Neto chega e Cícero a reconhece do bordel. Odete agora 

é Idalina, seu nome de batismo. Desse momento em diante, verificamos que Cícero 

pretende usar esse “segredo” para conseguir favores de seu “amigo”: 

 

Cícero riu. Como nos velhos tempos. A mulher tinha cortado os 
cabelos bem curtos, estava muito diferente da última vez que a vira. 
[...] 
Cícero riu mais uma vez. 
Quer dizer que você trouxe ela pra cá? [...] 
Bom, o povo daqui não precisa saber de nada disso, você não acha? 
Essa gente é muito atrasada, Neto, eles não iam entender. 
[...] 
Neto sentiu uma vertigem e apoiou as mãos no balcão. Estava 
pálido. [...] 
O que você vai fazer, Cícero? 
Eu? Nada. A gente é amigo ou não é? 
[...] 
Então. Um amigo sempre ajuda o outro, não é assim? (AQUINO, 
2003b, p.218-219). 

 
 

Embora a mulher não seja a personagem central do conto, toda a narrativa gira 

em torno da figura feminina: desde o amor do passado de Neto até os 

acontecimentos que vão culminar na descoberta de Cícero, isto é, as duas 

identidades da figura feminina Odete/Idalina. Neto transgrediu uma “lei” da 

sociedade ao trazer para dentro de casa, do espaço da família, uma prostituta. 

E ela, por sua vez, se transformara por meio do corte de cabelo e da troca do 

“nome de guerra” pelo de batismo. De acordo com o antropólogo Roberto Damatta: 

“[...] o esperado e o legitimado – é que casa, rua e outro mundo demarquem 

fortemente mudanças de atitudes, gestos, roupas, assuntos, papéis sociais [...] 

(1997, p. 48). Por isso, a descoberta de Cícero representa uma ameaça, já que o 

passado da esposa de Neto, ao ser revelado, traria consequências desagradáveis, 

por conta do preconceito e de tudo o que o rapaz tem a perder com essa divulgação. 

Assim, constata-se que há uma reiteração de temas e estruturas que fazem 

parte do que podemos identificar como um modo de construção das narrativas de 

Aquino e de suas personagens femininas. Além disso, o conteúdo de suas histórias 

sempre deixa o final em suspenso. A respeito dos contos do autor, nas palavras da 

pesquisadora Maria de Lourdes S. R. Meneses: 
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Termina a narrativa, mas não finda a história. Esta continua para 
além do texto, nas entrelinhas a que apenas acede a fantasia de 
cada leitor. Os pormenores permanecerão na mente de narradores 
autodiegéticos ou não, porque, numa cumplicidade com a imaginação 
específica de cada leitor, não quis negar-lhe a possibilidade de criar 
juntamente com o escritor pedaços de enredos que decidiriam o 
rumo de histórias inacabadas, ou encaixadas em buracos negros 
narrativos, indesvendáveis pelos leitores menos atentos e pouco 
curiosos (2011, p.24).  

 

         No final da narrativa apreende-se o sentido implícito presente no título. Neto 

trouxe muito mais da Babilônia, além do fruto de seu trabalho, que permitiu sua 

prosperidade financeira. Porém, a volta de Cícero também representa uma 

“lembrança” daqueles tempos que o rapaz pretende deixar para trás, mesmo 

sabendo que, em se tratando de memória, esquecer nem sempre será uma opção 

possível, ainda mais quando seu maior segredo está prestes a se tornar público. 

Diante do exposto neste capítulo, apresentamos alguns exemplos de como 

Marçal Aquino constrói suas personagens femininas e a maneira como cada uma 

delas é apresentada em seus contos, do ponto de vista literário e os diversos papéis 

que desempenham socialmente. A partir do próximo capítulo, mostraremos como o 

autor em seus romances faz uso das estruturas consagradas do gênero policial noir 

de maneiras variadas, visando ampliar as questões sociais e trazer mulheres que, 

além de fatais, cada uma a seu modo, carregam consigo as expectativas e 

interpretações de alguns dos muitos significados de ser mulher ao longo dos tempos 

e na atualidade. 
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Capítulo 3 Um estudo das personagens femininas nos romances O invasor, 

Cabeça a prêmio e Eu receberia as piores notícias dos seus lindos lábios 

 

No juízo final eu gostaria de entrar na 
fila dos escritores. Só a literatura me 
justifica. Marçal Aquino 

 

 

3.1 As personagens Paula e Cecília, de O invasor 

 

O invasor (2002), de Marçal Aquino, nasceu como romance; a narrativa foi 

interrompida, para a criação do roteiro do filme homônimo; por fim, após a estreia do 

longa metragem, foi retomada, concluída e publicada. 

O romance tem como foco a relação de três sócios de uma construtora da 

cidade de São Paulo. No primeiro capítulo da obra, o leitor percebe que os sócios 

Alaor e Ivan tratam, com um matador de aluguel, o assassinato do terceiro sócio, 

Estevão. Após o encontro, enquanto Ivan quer ir para casa, Alaor tem outra ideia: 

 

Ah, para com isso. Eu estou feliz demais para ir para casa. Daqui a 
pouco a gente tá livre do Estevão. Vamos cair na farra. 
[…] Estacionei o carro numa rua deserta de Pinheiros, em frente a 
um conjunto de sobrados geminados.  
É aqui, Alaor informou, apontando uma das casas. Você vai se 
divertir pra valer. 
O que é que tem aí? 
Você já vai ver. Funny girls, meu velho. Como você nunca viu antes, 
eu garanto. 
[…] 
A sala era ampla e cheirava a perfume e cigarro. Sentadas em sofás 
e poltronas, várias garotas conversavam, bebiam e ouviam música. 
Era difícil saber a idade, mas eram todas meninas ainda. Menores, 
provavelmente. Alaor estava olhando para mim: 
Gostou? Alto nível, meu chapa. Acha que eu ia convidar você se não 
fosse só material de primeira? (AQUINO, 2002, p. 19).  
 

Verificamos que a encomenda do crime incomoda Ivan, porém, parece uma 

decisão completamente normal a Alaor. O lugar que este último escolhe para 

celebrar o acontecimento é uma casa de prostituição. E como a personagem faz 

questão de enfatizar, não é um lugar qualquer, pois as mulheres são “material de 

primeira”, ou seja, objetos de valor para que os homens se deleitem, produtos de 

qualidade para quem puder pagar por isso. 
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Conforme já observamos em grande parte dos contos escritos por Aquino e em 

alguns dos que apresentamos no capítulo 1 deste trabalho, em seu primeiro 

romance, O Invasor, constatamos sua opção pelo ponto de vista narrativo que 

Norman Friedman chama narrador protagonista, “aquele que se encontra quase que 

inteiramente limitado a seus próprios pensamentos, sentimentos e percepções” 

(2002, p.177). Assim, é por meio da voz Ivan que depreendemos que Alaor se sente 

muito à vontade na casa de prostituição, subindo para um dos quartos 

acompanhado de duas mulheres, e anunciando que ia fazer algo que sempre quis. 

Novamente a questão do sexo é tratada como forma de diversão, uma maneira de 

relaxar e de poder fazer com as prostitutas aquilo que, provavelmente, ninguém faria 

com sua esposa. 

Verificamos, então, a reificação da mulher, ao ser tratada como objeto de 

divertimento e o mistério que envolve as prostitutas, das quais não se apreende a 

idade e a identidade. A historiadora Mary Del Priore afirma que as prostitutas 

sempre representaram uma mistura entre prazer e proibição, dentre outros motivos, 

porque um homem casado jamais poderia ensinar à sua esposa as práticas que 

aprendesse fora de casa. Segundo a pesquisadora:  

 

A prostituição ameaçava as mulheres “de famílias puras”, 
trabalhadoras e preocupadas com a saúde dos filhos e do marido. 
Tal ameaça à “rainha do lar” era feita de duas maneiras  –todo desvio 
de ação, pensamento ou movimento poderia aproximar e confundir o 
espaço privado da casa com o espaço público da rua. [...] A outra 
ameaça, tão velada quanto a anterior, era a de ser substituída pela 
mulher pública e não desempenhar a contento as tarefas e funções 
impostas (2005, p.199). 
 

Como podemos apreender no trecho extraído da narrativa, em que há uma 

breve descrição do local onde fica a casa de prostituição e, de acordo com o 

antropólogo Roberto Damatta, “[...] tudo o que está relacionado ao paradoxo, ao 

conflito ou à contradição – como as regiões pobres ou de meretrício – fica num 

espaço singular. Geralmente são regiões periféricas ou escondidas [...]” (1997, p. 

45).  

De volta ao enredo, Ivan, por sua vez, fica parado no meio da sala. Em 

seguida, depois de quase ser obrigado pelo sócio Alaor, acaba aceitando, a 

contragosto, subir para um dos quartos com Mirna que, de acordo com sua visão, 
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parecia ter quinze anos. Quando ela vai ao banheiro urinar e não se preocupa em 

fechar a porta, Ivan faz uma constatação:  

 

Não pude deixar de ouvir o barulho de seu jato de urina. Achei aquilo 
curioso. Cecília nunca deixava a porta aberta quando usava o 
banheiro. Estávamos casados havia mais de 15 anos e eu não 
conhecia o ruído que minha mulher produzia ao urinar (AQUINO, 
2002, p. 21). 
 

Notamos que Ivan faz uma comparação entre Mirna e sua esposa e, de certa 

forma, de como falta intimidade em seu casamento. Na verdade, ainda não é 

possível saber se o pensamento de Ivan se refere a algo que falta em seu 

relacionamento conjugal ou apenas a uma preferência da mulher. De qualquer 

maneira, é possível constatar que esse não seria o tipo de memória mais adequada 

ou comum que um homem poderia ter ao entrar em um quarto com uma garota de 

programa. 

Ivan segue contrariado e tenso, tenta puxar conversa com a garota, que 

pretende realizar logo seu trabalho. A jovem acaba conseguindo aumentar o contato 

de seu corpo com o do engenheiro e percebe que ele começa a aceitar suas 

carícias: “Eu continuava tenso. Só relaxei quando ela desceu seu corpo para 

desabotoar meu cinto e puxar minha calça, sem deixar de me lamber. […] Então 

fechei os olhos. Foi rápido e dolorido” (AQUINO, 2002, p. 23). Embora tenha cedido 

às carícias da garota, o momento não foi prazeroso para Ivan. As palavras para 

definir a relação sexual, “foi rápido e dolorido”, remetem-nos a uma sensação 

penosa, desagradável. O trecho seguinte confirma tal sensação: “Eu me sentei na 

cama e fiquei olhando para minha imagem no espelho. Havia um tom melancólico no 

meu rosto e de ridículo no resto do corpo – camisa aberta, calças arriadas sobre os 

sapatos e semiereto” (AQUINO, 2002, p. 24). 

Ele passa a noite ao lado da garota. A sensação de incômodo continua depois 

que Ivan acorda. Ele compara o que está prestes a acontecer, a morte de Estevão, a 

um pesadelo. Sente-se extremamente mal com toda a situação. Quando estão indo 

embora do local, Ivan faz mais uma descoberta: 

 

Você é um velho frequentador daquele puteiro, é isso? 
Puteiro, não. Diga casa de ninfetas, é mais correto. Aliás, a melhor 
de São Paulo. Ou você não gostou da menina? […]  
Me diga uma coisa, Alaor: você vai sempre lá? 
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Ivan, Ivan, como você demora pra sacar as coisas. […] Sou um dos 
donos daquela casa (AQUINO, 2002, p. 29). 
 

Demonstrando sua ingenuidade, Ivan não havia desconfiado de que Alaor 

estava envolvido em um negócio como aquele. Além disso, merecem destaque as 

duas referências à casa de prostituição: para Ivan, era um puteiro, que traz uma 

carga de significado pejorativo; para Alaor, casa de ninfetas, ou seja, de jovens 

sensuais e extremamente atraentes. Em seguida, ao final da conversa, há mais uma 

menção ao casamento de Ivan: “Fala a verdade: a Mirna não é uma ameaça ao 

casamento de qualquer um? Alaor deu um tapa em meu ombro. Pensei em Cecília. 

Nada podia colocar em risco nosso casamento. Coisas mortas são imunes a 

ameaças” (AQUINO, 2002, p. 29). 

O relacionamento do engenheiro com sua esposa está perto do fim, nada mais 

o ameaça. Por outro lado, podemos afirmar que há um distanciamento entre o papel 

da mulher enquanto esposa e enquanto profissional do sexo, como se confirma no 

que pontua Margareth Rago: 

 
A construção da prostituição como um fantasma atingia alguns alvos 
estratégicos precisos: instituía as fronteiras simbólicas que não 
deveriam ser ultrapassadas pelas moças respeitáveis […] o ideal de 
pureza da mãe tornava necessária a presença imaginária e empírica 
da meretriz em lugares destinados para o desfrute do prazer, para a 
“descarga” das energias libidinais masculinas […] para que os 
homens pudessem conviver sem furores ao lado da esposa casta 
(1991, p. 41). 

 

Ivan segue preocupado, nervoso e até arrependido de ter entrado no esquema 

para assassinar Estevão, mas percebe ser tarde para voltar atrás. Por isso, tenta 

seguir em frente, após a tratativa com o matador e a visita ao bordel: 

 

Em casa, tomei um banho rápido, mas já estava suando de novo 
antes de sair do banheiro. Cecília ainda dormia, deitada de bruços, 
com o rosto contraído e a boca aberta. […] 
Eu tinha me casado com ela dois anos depois de associar-me a 
Estevão e Alaor na construtora. Foi um tempo feliz, hoje eu sei. 
Havia a certeza de que todos os nossos planos dariam certo, era só 
uma questão de tempo. Mas não foi assim.  
Uma histerectomia pôs fim ao sonho de Cecília de ser mãe. E, a 
partir daí, alguma coisa se rompeu entre nós. Ela pareceu ter perdido 
o viço, a força que me atraía quando a conheci. Tornou-se uma 
mulher frágil e se contentou com o papel de coadjuvante, sem direito 
a muitas falas, na farsa que passamos a encenar.  
Às vezes ainda trepávamos – é impróprio dizer que fazíamos amor. 
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Houve um momento em que eu e Cecília percebemos que nossa 
relação estava morta. Mas nenhum de nós reagiu. […] 
Eu me vesti e, antes de sair do quarto, olhei mais uma vez para o 
corpo seminu de Cecília. E, para minha surpresa, tive uma ereção. 
Uma ereção inesperada, estranha, inútil. Porque naquele instante, eu 
não sentia nenhum desejo. Nem sono, nem fome. Só medo 
(AQUINO, 2002, p. 32). 

 

Nesse fragmento, é possível notar vários elementos que mostram como é o 

atual relacionamento entre Ivan e Cecília, além de muitas referências a questões 

diretamente ligadas aos papéis femininos. O narrador começa falando da época em 

que se casou e dos planos envolvidos no relacionamento, enfatizando que nada deu 

certo. Em seguida, credita principalmente à sua mulher o fracasso do casamento, 

afirmando que ela se contentou em ser “coadjuvante”. Ambos encenam a farsa de 

um casamento bem estruturado. 

 Ademais, o narrador faz uma diferenciação do ato sexual, usando os termos 

“trepar” e “fazer amor”, dizendo que eles “trepavam”, isto é, satisfaziam os desejos 

do corpo como se fossem animais, sem sentimentos nem envolvimento. E ele 

afirma, mais uma vez, que a relação morreu e que nenhum dos dois tomou 

providências a respeito. Para finalizar, ele tem uma ereção ao ver o corpo seminu da 

mulher e interpreta-a como uma reação involuntária ao medo que sentia, negando o 

desejo. 

De acordo com Camille Paglia, o sexo é: 

 

[…] o ponto de contato entre o homem e a natureza, onde a 
moralidade e as boas intenções caem diante de impulsos primitivos. 
[…] O erotismo é um reino tocaiado por fantasmas. É o lugar além 
dos confins, ao mesmo tempo amaldiçoado e encantado (1992, p. 
15). 

 

Logo, acreditamos que as relações entre Ivan e a esposa possam ser 

explicadas a partir dessa passagem também por mencionar a questão da 

maternidade, uma vez que a referência a ter filhos estará presente em outras falas 

de Ivan. De acordo com o que assevera Simone de Beauvoir, os casamentos, na 

maioria das vezes, estão muito mais interessados em fomentar a união “econômica 

e sexual do homem e da mulher, e não de assegurar uma felicidade individual” 

(2009, p.200). Por isso, percebemos que eles permanecem juntos, ainda que 

extremamente infelizes. 
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Ademais, o fato de Cecília não poder gerar filhos contribuiu, segundo a visão 

do narrador, para o fim definitivo da cumplicidade que havia entre eles. Segundo 

Simone de Beauvoir, há uma tradição em que se acredita que um filho assegura a 

completude da mulher como indivíduo. Assim, se ela não está satisfeita como 

esposa, pode satisfazer-se como mãe: “o filho é a sua alegria e a sua justificação. É 

por ele que ela acaba por se realizar sexual e socialmente; é, pois, por ele que a 

instituição do casamento assume um sentido e atinge o seu objectivo (sic)” (2009, 

p.280). 

Conforme a narrativa prossegue, descobrimos que Alaor e Ivan planejam o 

assassinado de Estevão porque ele não aceita fazer negócios com Rangel, 

funcionário do governo em Brasília, que queria colocar a construtora em um projeto 

milionário, mas que envolvia atitudes ilícitas. A ambição fala mais alto e, 

consequentemente, Estevão vai pagar com a vida. No entanto, conforme a narrativa 

avança, percebemos que há mais motivos para que Estevão não queira realizar a 

negociação com Rangel: 

 

Tá certo que ele odeia o Rangel até hoje...Tudo por causa daquele 
rolo com a Silvana… 
Eu me lembrava da história. Estevão já namorava Silvana na época 
da faculdade e, numa ocasião em que os dois brigaram e ficaram 
separados, Rangel teve um caso com ela. Quando soube, Estevão 
afastou-se em definitivo de Rangel. […] 
Todo mundo morria de tesão pela Silvana naquele tempo, lembra? 
Eu sonhava com ela pelo menos uma vez por semana, Alaor apertou 
meu braço. Vai me dizer que você também não tinha uma queda por 
ela? 
[…] 
Porra, Alaor, ela era noiva do Estevão… 
Para com isso, Ivan, você não é nenhum santo. […] 
Silvana era uma das mulheres mais bonitas que eu conheci na vida. 
A família dela e a de Estevão se conheciam havia várias gerações, 
os dois tinham crescido juntos. […] 
[…] O filho da puta do Rangel se deu bem. 
Ele foi desleal, Alaor, isso sim. 
Se é deslealdade, eu não sei. O que eu sei é que o Rangel fez o que 
qualquer um de nós adoraria ter feito. É ou não é? (AQUINO, 2002, 
p.49). 
 

A mulher, mais uma vez, é tratada como um troféu a ser disputado, e que, 

dependendo do “jogo”, o que pode ser ganho ou perdido não é somente o 

relacionamento sexual ou amoroso, mas a amizade, o respeito e a confiança. E a 
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partir do jogo do desejo, até as deslealdades valeriam, ao menos essa é a opinião 

de Alaor. 

Por último, ele ainda agradece por Estevão e Rangel terem se tornado inimigos 

graças ao envolvimento deste último com Silvana. De acordo com sua teoria, se isso 

não tivesse acontecido, ele e Ivan não seriam chamados para a sociedade na 

construtora. Estevão ia preferir Rangel, que era mais próximo dele na época da 

faculdade, ou seja, antes do amor e do casamento vem o interesse.  

Em seguida, a narrativa mostra que Estevão e Silvana já estão desaparecidos. 

Ivan está em casa, desesperado porque sabe o que está acontecendo. Ele passa a 

noite na sala, sem dormir:  

 

Um pouco antes do amanhecer, Cecília acordou e passou pela sala. 
Ela me olhou no sofá, foi até a cozinha e bebeu um copo de água. 
Depois, subiu a escada e voltou para o quarto. Era comum se 
passarem dias sem que um dirigisse a palavra ao outro. Estávamos 
no fim (AQUINO, 2002, p.52). 

 

Em meio a todos os acontecimentos, Ivan comenta novamente a crise que 

envolve seu casamento. Agora, ficamos sabendo que ele e Cecília nem sequer se 

cumprimentavam, não dialogavam e que, por algum motivo, não tomavam nenhum 

tipo de atitude para modificar isso, embora ele afirme, desde o começo, que a 

relação já tinha acabado. 

Nos capítulos seguintes, Estevão e Silvana continuam desaparecidos. Dias 

depois, os corpos são encontrados e o assassinato é noticiado pela televisão. No 

velório do casal, Ivan não se conforma com a falsidade de Alaor, que não deixa de 

ser um espelho de seu próprio fingimento. Ivan fica cada vez mais nervoso e 

incomodado, com certo medo do sócio e do que mais poderia acontecer. 

Como bem assinala Luiz Eduardo da Silva Andrade, em seu artigo “Reatividade 

do crime em O invasor, de Marçal Aquino”:  

 

[…] o foco da trama não está no esclarecimento do homicídio, mas 
na exposição da estrutura criminosa por trás da morte de Estevão. 
Como não há a figura do detetive do romance policial clássico para 
desvendar o mistério, pelo visto é a própria consciência de Ivan 
(enquanto narrativa) que desempenha esse papel (2017, p.1 460). 

 
Em meio a esses fatos turbulentos, Ivan conhece Paula e descreve seu 

primeiro encontro com ela da seguinte maneira: 
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Vicente me serviu o quarto uísque. Percebi que não conseguia ficar 
sem pensar no que eu e Alaor havíamos feito. Então ela passou ao 
lado do balcão, a caminho do banheiro. E me olhou. 
Era jovem ainda, alta, ruiva, cabelos compridos, olhos claros. Virei-
me no banco para acompanhar sua passagem. Parecia um gato se 
movendo.  
Depois que meu casamento foi a pique, passei a ter casos 
esporádicos com mulheres que conhecia nos bares, na rua, no 
trânsito […]. Os casos nunca duravam, porém. Por falta de empenho 
de minha parte, diga-se. Eu não me apaixonava. 
Mesmo deprimido, achei que precisava agir. Antes que algum outro 
homem do bar fizesse isso. Ela valia a pena.  
[…] 
Ela se chamava Paula, tinha 22 anos, estudava ciência da 
computação e trabalha meio período numa agência de viagens. Era 
inteligente, engraçada, sedutora.  
[…] 
Conversamos sobre tudo. […] Música (ela ouvia um pouco de cada 
coisa, como a maioria das pessoas; gostava de rock e samba). […] 
Cinema (adorava comédias românticas; gosto médio, de novo). […] 
Em nenhum momento falei de Cecília.  
Na hora em que as palavras deixaram de ser necessárias, fomos 
para um motel. E nossos corpos continuaram a conversa. 
[…] 
Fechei os olhos e saboreei aquele momento. O melhor momento por 
sinal. Quando você sabe que algo bom está na iminência de 
acontecer, é só esperar um pouco. Algo muito bom. Eu estava 
precisando daquilo (AQUINO, 2002, p.66-68). 

 

Em primeiro lugar, há a questão da bebida. Ivan está se embriagando como 

mais uma das tentativas de esquecer o que fez, o que significa um arrependimento 

tardio. Em meio a esses fatos, ele vê uma mulher bonita e explica de que maneira 

agia para “esquecer” seu casamento em ruínas. Assim, cometia diversos adultérios e 

parecia não se importar com isso, já que não se apaixonava por nenhuma das 

mulheres com quem se envolvia, como se isso atenuasse o fato de não ser honesto 

com a esposa e com seus sentimentos. Desse modo, mais uma vez, ele vai tentar 

alguma coisa com a mulher bonita que viu passar.  E apesar da depressão que 

sentia, não queria correr o risco de perder a garota para outro homem no bar. Nas 

palavras de Fábio Marques Mendes: “Tanto o álcool, quanto o feminino, são meios 

usados pelos homens, numa sociedade machista como a brasileira, para diversão 

pessoal ou entorpecimento” (2019, p.146). 

Depois de conversarem, ele percebe que ela não é somente bonita, mas tem 

outras qualidades, embora afirme que os gostos musicais e cinematográficos da 

moça sejam o da maioria, o de gosto “médio”. Durante essa conversa, ele não 
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comenta que é casado. Em seguida, já estão no motel e é no sexo com uma bela 

mulher que ele busca refúgio. 

Apenas quando os dois já estão no quarto, envolvidos, ele conta a respeito de 

Cecília: 

 

Tem uma coisa que eu não contei pra você, falei, de repente. Eu sou 
casado. 
Paula girou o corpo e apoiou-se no cotovelo. Sua testa estava 
franzida. 
Quer dizer, eu sei que vai parecer um lugar-comum, mas é um 
casamento fali… 
Shhh… 
Ela encostou o indicador em meus lábios. Depois, abriu os botões de 
minha camisa e beijou meu peito com suavidade (AQUINO, 2002, 
p.68). 
 

Como constatamos no fragmento acima, saber a verdade acerca de Ivan não 

muda a atitude de Paula, a de se envolver com ele, mesmo que fosse apenas por 

uma noite. O que acontece nesse momento é um encontro casual entre duas 

pessoas que podem fazer suas escolhas. 

Entretanto, ainda que estejamos diante do nervosismo que Ivan sentia por 

conta de tudo o que estava acontecendo e o que ainda poderia acontecer, 

percebemos que nesse momento a reação dele é totalmente diferente daquela que 

aconteceu na primeira cena que descrevemos, quando esteve com a garota de 

programa. Ele diz que “saboreou o momento” e que “estava precisando daquilo”, ou 

seja, apesar do crime já ter acontecido e de ele ser um dos mandantes, a garota 

conseguiu fazer com que vivenciasse o momento presente. O que havia mudado 

entre um fato e outro?  

Em nossa análise, acreditamos que a diferença reside, principalmente, no fato 

de Ivan ter ido ao bar por conta própria e não a uma casa de prostituição levado por 

alguém, como na cena que inicia o presente capítulo. Enquanto no bordel ele tem o 

sexo pago como uma mercadoria, no bar, participa ativamente do jogo da conquista, 

da incerteza diante da disputa com outros homens e é como se ele voltasse à rotina 

de se envolver com mulheres diferentes enquanto permanecia casado. Assim, o ato 

sexual esteve envolto em outra atmosfera, completamente diferente da anterior. 

Segundo Pierre Bourdieu: 
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Se a relação sexual se mostra como uma relação social de 
dominação, é porque ela está construída através do princípio de 
divisão fundamental entre o masculino, ativo, e o feminino, passivo, e 
porque este princípio cria, organiza, expressa e dirige o desejo 
masculino como desejo de posse, como dominação erotizada, e o 
desejo feminino como desejo da dominação masculina, como 
subordinação erotizada, ou mesmo, em última instância, como 
reconhecimento erotizado da dominação (2010, p.31). 
 

 
Podemos afirmar que Ivan sentiu-se novamente no controle de uma situação 

que lhe era comum, como se fosse digno da recompensa de ter relações sexuais 

com Paula e ter a sensação, ainda que momentânea, de que estava no controle de 

sua vida, ou melhor, no controle de uma relação social de dominação masculina. 

Ainda no mesmo capítulo, os dois se despedem pela manhã. Ivan vai para o 

trabalho e tenta se concentrar nas tarefas rotineiras.  

 

Eu me sentia relaxado, livre da pressão que me esmagava havia 
semanas. Fazia horas que não me lembrava de Estevão ou de 
Silvana. Pensei muito em Paula e num certo jeito de fazer uma certa 
coisa. Eu estava feliz. Às onze, ela telefonou. Apenas para falar que 
tinha sido bom me conhecer. Disse que queria me ver de novo 
(AQUINO, 2002, p. 69). 
 

No final desse capítulo, contudo, a sensação de bem-estar é substituída 

novamente pelo medo, quando o matador aparece na empresa para conversar com 

os engenheiros. Pergunta-lhes se precisam de mais alguma coisa, que não está com 

pressa para receber a outra parte do pagamento e que se considera amigo de 

ambos. O matador afirma que voltará ao escritório de engenharia para receber a 

outra parte do pagamento. Alaor e Ivan sentem-se ameaçados e pressionados a 

conseguir o restante do dinheiro para pagar Anísio. Afinal, querem se livrar de sua 

presença, o que verificamos, ao longo da narrativa, vai se tornar impossível. O medo 

de Ivan de ser descoberto como um dos mandantes do crime potencializa suas 

ações desmedidas. Enquanto isso, dividimos a mesma aflição do engenheiro, 

porque também não sabemos o que pode acontecer; de acordo com Sandra 

Reimão, é o mais comum nos romances policiais noir, em que: 

 

a narrativa coincide com a ação, o narrador e o receptor estão 
sempre passo a passo, o narrador não dispõe de nenhuma verdade 
posterior como ponto de partida retrospectivo, a partir do qual ele 



68 

 
 

leria os fatos, sendo tão passível de engano e de ser ludibriado 
quanto o leitor (1983, p. 57). 

 

O capítulo seguinte desenrola-se em outro cenário. Ivan está na praia com 

Paula: 

Tinha cochilado no sofá do chalé de praia em que eu e Paula 
passávamos um final de semana prolongado, no litoral norte. Era 
domingo, final de tarde, nosso terceiro dia ali. Na sexta, eu nem 
aparecera na construtora. 
Paula dormia numa rede na área de entrada do chalé. […] 
Ao contrário de Cecília, que tinha um sono tenso e agitado, como se 
algo a ameaçasse, Paula dormia sempre de um jeito sereno, 
relaxado. Em paz com o mundo. Era uma bela mulher (AQUINO, 
2002, p. 71). 

 
Mais uma vez, temos presente a questão da fuga na narrativa de Aquino. 

Nesse momento, o escape também é geográfico, para um lugar no litoral. Ivan 

menciona o fato de que, na sexta-feira, nem sequer foi trabalhar. Compara Paula e 

Cecília por meio do jeito de dormir, dizendo que, enquanto a primeira tem um sono 

tranquilo, o da segunda era sempre agitado. Depois, volta a enfatizar a beleza da 

moça, valorizando, assim, a sua conquista. 

Ao longo do próximo capítulo, há o encontro entre Ivan, Alaor, Dr. Araújo, pai 

de Estevão, e Marina, filha do casal assassinado, para decidir os rumos da 

construtora. Novamente, há uma passagem em que o protagonista pensa em Paula: 

 

O Dr. Araújo confiava em mim e em Alaor. Nada havia mudado: ele 
gostava muito de nós, como Estevão costumava dizer. 
Essa constatação fez com que, pela primeira vez em semanas, eu 
me sentisse relaxado sem que Paula estivesse por perto. Só 
acontecia quando eu estava com ela. O resto do tempo eu passava 
entorpecido, atordoado. Uma atmosfera irreal me cercava. As coisas 
aconteciam sem controle. Um princípio de loucura (AQUINO, 2002, 
p. 85). 
 

Podemos asseverar que, por um momento, Ivan se sente bem, mesmo não 

estando ao lado de Paula, enquanto afirma que durante todo o resto do tempo se 

sentia mal, quase como um louco. Ao assumir atitudes imorais e ilegais, Ivan não 

consegue aceitá-las de modo permanente e, consequentemente, cada vez mais se 

sente à beira de um esgotamento mental que piora a cada instante. 

No capítulo seguinte, Ivan vai visitar sua mãe, mantendo a seguinte conversa: 
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A Cecília tá boa? 
[…] Era primeira vez em muito tempo que minha mãe tomava a 
iniciativa de uma conversa. E ela e Cecília se detestavam, não se 
falavam havia anos. Uma nunca perguntava pela outra. 
Ela está bem, eu disse. 
Não era verdade: Cecília praticamente tinha se mudado para o 
quarto de hóspedes, eu passava dias sem vê-la. Só sabia que ela 
estava em casa porque às vezes, da sala, ouvia sua tosse no quarto. 
Nosso casamento tinha entrado na prorrogação (AQUINO, 2002, p. 
90). 
 

Ao dizer “nosso casamento tinha entrado na prorrogação”, ele utiliza a metáfora 

para explicar que seria apenas questão de tempo para que tudo acabasse, 

exatamente como em um jogo de futebol. Segundo Simone de Beauvoir, há uma 

maldição a que o casamento raramente escapa: o tédio. De acordo com a filósofa, 

acontece de o casal se isolar cada um no seu universo e, “ao fim de alguns meses 

ou se alguns anos nada mais têm para comunicar [...]” (2009, p. 263), exatamente 

como estava acontecendo com Ivan e Cecília. 

Nos capítulos seguintes, ficamos sabendo que o matador havia aparecido mais 

uma vez na construtora, e que o clima se tornava cada vez mais tenso, pois ele 

agora estava envolvido com Marina, filha do sócio assassinado. Ivan, cada vez mais 

nervoso, sente-se ameaçado. E é com Paula que ele tenta se acalmar e esquecer a 

rotina conturbada. 

 

O ruído dos caminhões e carros que trafegavam pela Marginal Tietê 
entrou pelo vitrô do banheiro junto com a claridade da manhã. […] 
Voltei para a cama, afastei as cobertas e me encostei no corpo de 
Paula. Acariciei seus cabelos e, quando beijei seu ombro, ela 
acordou. […] 
Fazia um tempo que eu não dormia direito, ela sabia. Eu estava à 
beira de um esgotamento físico e mental (AQUINO, 2002, p. 95). 

 

O relacionamento dos dois segue em paralelo ao casamento fracassado de 

Ivan. Eles continuam se encontrando em motéis. Entretanto, ele já não consegue 

mais dormir direito e sente que está prestes a adoecer por conta dos novos 

acontecimentos. É nesse momento que propõe a Paula passar uma temporada 

longe de São Paulo, o mais rápido possível.  

Então, mesmo no meio da aflição e do cansaço, comenta: “Paula levantou-se 

da cama para pegar a garrafa de água que estava sobre o frigobar. […] Virei-me na 

cama e apoiei a cabeça numa das mãos. A visão daquele corpo esguio me encheu 
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de alegria” (AQUINO, 2002, p. 96). O comentário de Ivan comprova mais uma vez 

que estar com Paula é a única atividade que ele realiza com prazer, principalmente 

no que diz respeito ao corpo dela, que não cansa de elogiar, bem como os 

momentos de erotismo e sexo entre ambos.  

No mesmo capítulo, apreendemos como Ivan descobre que sua mulher deixou 

a casa em que moravam. Temos ainda a última conversa entre os dois. 

  
Uma noite, ao chegar em casa, encontrei a empregada me 
esperando na cozinha. Ela reclamou que seu salário estava atrasado 
– era Cecília quem cuidava disso, mas a empregada disse que não 
se encontrava com ela fazia dias. Estranhei e fui conferir. E descobri 
que minha mulher tinha saído de casa. 
Tive um palpite e liguei para a casa da mãe dela. Cecília atendeu. 
Acho que a gente precisa conversar, eu disse. 
Ah, você acha, é? Só que agora é um pouco tarde, eu não tenho 
mais nada pra conversar com você. 
Bom, uma hora nós vamos ter que conversar pra resolver o lado 
prático da coisa… 
Resolva do jeito que você achar melhor, ela disse. 
Fiquei em silêncio alguns segundos. Mais de quinze anos da minha 
vida iriam terminar naquele telefonema. Melhor assim, pensei. Era 
mais higiênico. 
Eu estou passando por um momento difícil, Cecília… 
Ela riu. 
E eu? Faz anos que eu passo por momentos difíceis e você nunca 
deu a menor bola. Quer saber? Eu já devia ter feito isso há muito 
tempo. 
No fundo, eu me sentia aliviado que estivesse acontecendo daquela 
maneira. Era cômodo para mim. 
É definitivo? 
É, sim, Ivan. Agora você pode trepar à vontade com suas 
vagabundas. 
Eu me lembrei de Paula. Fazia quase um mês que estávamos juntos. 
Você está enganada, Cecília, eu… 
Não precisa mais mentir, Ivan. Você agora está livre de mim. 
O sarcasmo se misturava ao rancor na voz de minha mulher. Pensei 
num monte de coisas que eu poderia falar naquele momento. Escolhi 
a pior: 
Você tem outro? 
Ah, vá se foder, Ivan, ela disse. 
E bateu o telefone (AQUINO, 2002, p. 98-99). 

 

A conversa não é amigável nem esclarecedora, já que o foco é que possam 

resolver de alguma maneira o que Ivan chama de “o lado prático da coisa”. O amor, 

o respeito e a intimidade já não existem mais. E embora o narrador lamente o fato 

de que mais de quinze anos de sua vida estavam terminando naquele telefonema, 

afirma que prefere assim porque “era mais higiênico”. Talvez temesse uma conversa 
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franca. Tenta, contudo, falar a respeito do momento difícil que está vivendo, como se 

isso justificasse suas atitudes, mas é impedido pela mulher, que alega nunca ter 

recebido a atenção que merecia. Mais uma vez, a postura de Ivan é de covardia, 

não assume que desejava o fim do casamento e coloca a culpa em algo externo. 

Cecília, que até então havia se contentado em não se manifestar, abandona a 

postura passiva e decide seu próprio destino. 

O narrador, no fundo, se sente aliviado por sua esposa ter colocado um ponto 

final no casamento, afirmando: “Era cômodo para mim”. Para Cecília, sua decisão 

era definitiva. De forma agressiva, ressalta que agora ele estava livre para “trepar à 

vontade com suas vagabundas”, em uma clara demonstração de rancor e ciúmes 

por conta dos casos extraconjugais do marido. Cecília chama todas as mulheres 

com quem ele pode ter se relacionado fora do casamento de vagabundas, referindo-

se a toda e qualquer mulher com quem Ivan tenha se envolvido, como se ele 

também não fosse o “vagabundo” na história. Ele, sem saber como lidar com a 

decisão da esposa, pergunta-lhe, então, se ela tem alguém em sua vida, em uma 

nítida demonstração de fraqueza e passividade e, ao mesmo tempo, de posse. Ao 

que ela responde com um palavrão e desliga o telefone. 

De acordo com a nossa pesquisa, nas questões relacionadas ao casamento e 

ao adultério, bem como em outros temas que envolvem a relação entre um homem e 

uma mulher, a figura feminina sempre aparece subordinada à masculina mesmo que 

a relação já não exista mais. É o que pontua a historiadora Mary Del Priore a 

respeito das pesquisas referentes à separação realizadas pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), na década de 1990. 

 

Segundo os advogados de família, uma separação ocorria sempre 
que aparecia a tal “amante” na história. Entre os motivos que 
levavam à separação de um casal, a traição despontava em primeiro 
lugar nas estatísticas dos escritórios de advocacia. Em 99% das 
vezes, a traição era do homem, e quase sempre com mulheres mais 
jovens. Tal índice aparentemente conflitava com os registros civis, 
em que a esposa toma a iniciativa da separação em 73% dos casos. 
Em geral, ela só o faz quando já foi muito humilhada pelas 
escapadas do marido […] (2011, p.231-232). 
 

Ivan, por exemplo, sente-se livre para ter casos extraconjugais, mas Cecília 

não tem o mesmo direito, do seu ponto de vista. A constatação da falência do seu 
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casamento leva-o a uma atitude de reação machista, questionando-a se ela não 

teria um relacionamento extraconjugal. 

Ainda nesse capítulo, há o aumento da tensão entre Ivan, Alaor e Anísio, a 

ponto de o primeiro comprar um revólver e decidir ir embora de vez. Enquanto isso, 

ele segue seu relacionamento com Paula: 

 

Paula saiu da banheira, pegou uma toalha e curvou o corpo para 
enxugar os cabelos. […] Eu permaneci imerso na água morna, 
admirando-a. A bunda mais bonita que vi em toda a minha vida. Os 
pelos de seu púbis tinham o mesmo tom avermelhado de seus 
cabelos; os bicos dos seios eram pequenos, rosados. […] 
Você quer morar comigo? perguntei. 
[…] 
O relacionamento mais longo de Paula, com um colega de escola, 
durara oito meses. De acordo com ela, o rapaz entrou em crise 
quando sentiu que a coisa estava ficando séria. Paula dizia que tinha 
um fraco por homens problemáticos.  
Eu me separei da Cecília. 
A notícia franziu a testa de Paula. 
Eu não queria que isso acontecesse por minha causa. 
Coloquei a minha mão sobre a dela. 
Não foi por sua causa, ia acabar a qualquer momento. Eu vou 
embora de São Paulo, quero mudar de vida. 
Assim, de repente? 
Faz tempo que estou pensando nisso, e acho que chegou a hora… 
(AQUINO, 2002, p. 105). 

 
Novamente, notamos a presença de forte ligação erótica entre os dois e como 

Ivan valoriza e admira o corpo de Paula, reparando em todos os detalhes. Quando 

ele sugere que morem juntos, fica sabendo um pouco da vida amorosa da namorada 

e lhe revela que se separou, ainda que a iniciativa tenha sido da esposa. 

 A relação conflituosa entre a figura da esposa legítima e a da amante não é 

recorrente apenas na contemporaneidade. De acordo com Jennifer Barker Woolger 

e Roger J. Woolger (1994), essa proximidade e disputa acontecem desde a 

Antiguidade, quando havia a figura da hetera (hetaera), uma prostituta de alta 

classe, confidente sexual e espiritual de um homem, mesmo que fosse casado. Por 

ser bem instruída em Artes e Filosofia, algumas vezes era uma fonte de inspiração 

de artistas. No início, essas relações não eram malvistas. Entretanto, como algumas 

vezes um homem deixava sua esposa ao perceber que a hetaera (companheira) o 

compreendia melhor, a sociedade achou melhor que ela fosse afastada do convívio, 

seguindo para o isolamento ou para o templo de Afrodite. Com o tempo, os homens 

foram forçados a:  
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[…] enxergar suas esposas como mulheres “boas” – ou, na 
linguagem das deusas, como “dignas de Hera” – e viam suas 
amantes, ou mulheres-Afrodite, como mulheres “sujas”. Uma postura 
mental que revela mundos e fundos sobre uma das chagas mais 
profundas da feminilidade na nossa sociedade: a cisão que a 
psicologia masculina impõe às mulheres (WOOLGER; WOOLGER, 
1994, p. 118). 
 

Segundo Woolger e Woolger, essa separação foi sendo reafirmada ao longo da 

história, inclusive pelas religiões. Quando os homens eram casados, as esposas não 

tinham acesso ao mundo masculino e eram valorizadas pela sua origem familiar e 

função procriadora – “dentre as quais a principal sempre foi gerar um herdeiro 

homem. A ordem patriarcal não permitiu que Deméter e Afrodite se misturassem” 

(1994, p. 124). 

Portanto, quando Ivan revela que se separou de Cecília, Paula sente-se 

insegura. Ele propõe que eles morem juntos, ou seja, vai transformar a amante em 

esposa e, conforme já mencionamos, essa situação vai contra as regras formais da 

sociedade, principalmente no caso das mulheres, pois: “A poligamia foi sempre mais 

ou menos abertamente tolerada: o homem pode trazer para o leito escravas, 

concubinas, amantes, prostitutas; mas é-lhe determinado que respeite certos 

privilégios da mulher legítima” (BEAUVOIR, 2009, p. 191). 

A jovem Paula, em um primeiro momento, parece estar com medo de assumir 

um relacionamento sério e os compromissos que o envolvem, já que alega nunca ter 

estado em uma relação que tivesse durado muito tempo, nem ter vivido ao lado de 

outro homem antes. Nas entrelinhas do seu discurso, Paula não revela a real 

intenção de manter sua relação com Ivan do jeito que está. 

De volta à narrativa, Ivan revela a Paula seu plano de sair da cidade de uma 

vez por todas, abandonar a construtora e mudar de vida. Paula recusa a proposta, 

dizendo que não pode largar sua rotina de uma hora para outra, o que parece 

confirmar a ideia de que ela se sente insegura quanto a envolver-se em um 

relacionamento mais sério com Ivan. Além disso, Ivan não explica com clareza os 

motivos que o levaram a querer tomar essa atitude. Entretanto, ao longo da 

conversa, Paula descobre que ele tem uma arma. 
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O que é isso, Ivan? 
Entrei no quarto e peguei revólver. 
É pra me proteger, Paula. 
Proteger do quê? Tem alguém te ameaçando? 
Me senti ridículo por estar nu e com a arma na mão diante dela. 
Já falei, Paula, não dá pra explicar agora. 
Eu não vou pra lugar nenhum se você estiver com essa arma. 
(AQUINO, 2002, p. 107)  
 

A partir desse diálogo, temos a comprovação de que as ameaças que Ivan 

julga estar sofrendo por não querer mais fazer parte dos negócios da construtora 

são reais e colocam em risco sua vida, daí a necessidade de proteção por meio da 

arma de fogo e a pressa em fugir da cidade. Ademais, mesmo vivendo momentos de 

tensão absoluta, ainda tem tempo de se sentir ridículo diante de Paula por estar nu e 

segurando a arma. 

De acordo com o pesquisador Fábio Marques Mendes: “Genitália e arma são 

símbolos do poder do macho” (2015, posição 2800). Segundo sua análise, esse é o 

motivo pelo qual as personagens femininas nos contos de Marçal Aquino não 

aparecem empunhando revólveres. E, conforme nosso trabalho irá mostrar, apenas 

Elaine, em Cabeça a prêmio (2003a), vai contrariar essa regra. Por isso, o fato de 

Ivan sentir-se deslocado por estar sem roupas e armado diante da mulher que ama, 

e que aparenta estar bastante assustada com esse cenário, confirma todo o receio 

que ele está sentindo por conta da situação e da qual, de certa forma, gostaria de 

poupá-la. 

No capítulo seguinte, percebemos que Ivan, mesmo diante da possível 

negativa de Paula em acompanhá-lo, colocou seu plano de fuga em andamento. Ele 

aparece aguardando alguém em frente a um prédio e, enquanto espera, com o 

revólver no porta-luvas do carro, vê um casal de adolescentes e nota que a garota 

está grávida: “Ela percebeu que eu a observava e sorriu com simpatia. Em minha 

vida nova, eu poderia até mesmo pensar em filhos” (AQUINO, 2002, p. 110). 

Novamente, mesmo sob forte tensão, o narrador volta a pensar no futuro e na 

possibilidade de continuidade representada pelo nascimento de uma criança, 

revelando que não era somente para Cecília que ter um filho representava algo 

importante. Segundo pontua Fábio Marques Mendes: 
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Ao passar por situações difíceis no trabalho, Ivan, de O invasor, não 
hesita em se entregar emocionalmente à Paula, acreditando que ela 
eliminará suas tensões e lhe proporcionará momentos de real 
felicidade. Ele projeta sobre ela suas carências não-correspondidas 
por Cecília, sua ex-mulher (2019, p. 29-30). 

 

Em seguida, ele faz a transferência de uma quantia volumosa da construtora 

para a sua conta particular; tenta falar com Paula pelo celular, não consegue e não 

deixa recado, porque a caixa postal está cheia. Então, vai até a construtora pela 

última vez. Conversa com Anísio, que agora é um funcionário da empresa, e vai 

embora se sentindo muito mal porque ele o convida para uma festa e diz “Leva a 

ruivinha com você” (AQUINO, 2002, p.112), indicando que o matador sabe muito a 

respeito da vida de Ivan. Por isso, enquanto arruma as malas para fugir, o 

engenheiro pensa:  

 

O filho da puta devia estar me seguindo fazia tempo. E, por minha 
causa, Paula também corria perigo. Eu havia tentado falar com ela 
durante todo o dia. Sem sucesso: nenhum de seus telefones 
respondia. Aquilo me preocupava. (AQUINO, 2002, p. 112) 

 

A seguir, Ivan encontra Cecília no sobrado pela última vez. Ela tinha ido molhar 

suas plantas e, quando vê a mala ao pé da escada, quer saber se ele pretende 

viajar. Ao receber a resposta afirmativa, ela pergunta: 

 

O que nós vamos fazer com esta casa, Ivan? 
Pode ficar com ela. Eu estou indo embora. 
Prendi o revólver no cinto e ergui a mala. 
Pra que a arma? Você está fugindo de alguma coisa? 
Desculpe, Cecília, mas não dá pra conversar agora. Eu estou com 
um pouco de pressa. 
[…] 
Você fez alguma coisa errada, Ivan? 
Saí sem responder. (AQUINO, 2002, p. 114) 

 

O relacionamento acabou, mas eles ainda precisavam resolver as questões de 

propriedade. Além disso, o fato de ela ter voltado para cuidar das plantas confirma o 

que Simone de Beauvoir assevera a respeito da ligação existente entre a mulher 

casada e sua residência: 

 

[...] O lar é, portanto, para ela o quinhão que lhe cabe na terra,  a 
expressão do seu valor social, da sua mais íntima verdade. [...] 
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É pelo trabalho doméstico que a mulher realiza a apropriação do eu 
“ninho”; eis porque, mesmo quando “se faz ajudar”, quer pôr a mão 
na massa; vigiando, controlando, criticando, esforça-se por tornar 
seus os resultados obtidos pelos servidores. Da administração da 
residência, tira a justificação social [...] (BEAUVOIR, 2009, p. 225) 

 

Assim, com base na última aparição de Cecília na trama narrativa, pode-se 

apreender que ela é uma personagem feminina típica de uma sociedade patriarcal: a 

esposa (agora ex-esposa), para quem a casa e o marido, ou melhor, o ex-marido, 

continuam sendo motivos de preocupação. Cecília é a típica esposa “capaz de 

compreender (ou pelo menos perdoar) o herói, que está em oposição à mulher fatal” 

(MATTOS, 2001, p.40). 

Entretanto, para Ivan, nada mais importa, a não ser ir ao encontro de Paula e, 

depois, sumir de uma vez de São Paulo. Deseja afastar-se do submundo que ajudou 

a construir, aceitando a proposta de Alaor e que, agora, por conta de sua recusa em 

permanecer, estava se voltando contra ele. Porém, as mudanças começam a 

acontecer ainda nesse mesmo capítulo. 

 

Talvez Paula tivesse mudado de ideia e desistido de partir comigo. 
Não. Na manhã daquele dia, quando nos despedimos, havíamos 
deixado tudo acertado. Ela me esperaria às sete, de malas prontas. 
Ou talvez Paula estivesse assustada demais com o revólver. 
(AQUINO, 2002, p. 115) 
 

Em seguida, ao pensar na possibilidade de Anísio ter matado Paula, Ivan 

arromba o seu apartamento e acaba descobrindo, junto com os leitores da obra, a 

verdadeira identidade dela, como nos mostra o fragmento abaixo: 

 

Peguei uma cerveja e, na hora em que fechei a geladeira, vi a conta 
do celular de Paula presa à porta por um ímã. Um número de 
telefone aparecia repetidas vezes na conta. […] O celular de Alaor. 
É difícil descrever o que senti na hora. […] Nada daquilo parecia real. 
No fundo, eu não queria acreditar. Vasculhei o apartamento atrás de 
evidências, torcendo para não encontrá-las. Mas elas surgiram. […] 
Paula era uma das prostitutas de Alaor. […] Antes de deixar o 
apartamento, olhei a luz da secretária-eletrônica e resolvi ouvir os 
recados. […] A quinta mensagem era de Alaor. 
Ele dizia que havia recebido o recado de Paula e que iria tomar 
providências. Recomendava que ela saísse de circulação de 
imediato. E concluía dizendo que ela não precisava se preocupar: ele 
cuidaria de tudo. (AQUINO, 2002, p. 116-117) 
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A partir desse momento, Ivan entra em uma espécie de transe e só se 

preocupa em chegar até o carro, pegar o revólver e ir atrás do sócio para matá-lo. 

Descobrir que Paula era uma das garotas da casa de prostituição de Alaor, e que 

havia sido contratada para envolver-se com ele a fim de vigiá-lo, fez com que o 

engenheiro pensasse apenas em vingança, como quem não tem nada a perder. 

É assim que Paula caracteriza a femme fatale tão presente nas narrativas 

policiais noir. A princípio, age de modo discreto, muito distante da figura típica da 

mulher que pretende seduzir um homem para levá-lo à destruição. Somente no final 

compreendemos que todas as falas da moça a respeito de um relacionamento mais 

sério e do medo que sentia por Ivan possuir um revólver faziam parte do papel que 

ela representava a mando de Alaor. Desse modo, Paula consegue enganar Ivan e 

os leitores até o fim da narrativa. 

O penúltimo capítulo do romance mostra Ivan dirigindo sem rumo pela cidade, 

até que resolve se encaminhar à casa de prostituição, em busca de Alaor. Envolve-

se em uma batida de carro e termina a noite em uma delegacia, contando toda a sua 

história ao escrivão que, diante da gravidade dos fatos, decide chamar o delegado, 

enquanto o engenheiro afirma: “Na verdade, eu não sentia mais nada. Estava 

esgotado, vazio” (AQUINO, 2002, p.125). 

No último capítulo, Ivan está na viatura policial e é conduzido até a casa onde 

Estevão morava. Ao chegar lá, compreende tudo. O delegado é Norberto, sócio de 

Alaor na casa de prostituição e participante do esquema, ou seja, o narrador vai ser 

entregue a seus inimigos e sabe que não tem mais volta. Estamos diante de uma 

narrativa policial noir, uma vez que, segundo o que pontua o professor de história do 

cinema, Antônio Carlos Gomes de Mattos: 

 

O mundo noir apresenta duas facetas. De um lado temos um 
submundo de vício e de crime, de outro, o mundo “respeitável” da 
ordem e propriedade burguesas. É um mundo de duplicidade e 
dissimulação: o herói não sabe em quem confiar  e fica confuso sobre 
o que está acontecendo. Os personagens que encontra são 
mentirosos, corruptos, perversos,  ameaçadores ou violentos (2001, 
p. 25). 

 

Por isso, a narrativa, configurada com base em uma estrutura de romance 

policial transcende as intrigas que têm como foco o crime, o assassino e a 

investigação. Ivan e Alaor, ao contratarem um matador, passam a fazer parte de um 
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submundo que segrega pessoas e espaços urbanos. Ivan tenta, por meio da 

vingança e da violência contra o sócio e agora inimigo, sair do caos em que se 

encontra, mas acaba sendo engolido por ele, em grande parte por culpa de Paula, a 

mulher fatal que vigiava todos os seus movimentos e os repassava a Alaor.  

De acordo com o que assevera Fábio Marques Mendes, uma das 

características das obras de Aquino é “o apelo ao pastiche e aos clichês de gêneros 

considerados menores como o melodrama, a pornografia e o romance policial (2015, 

posição 818), exatamente como podemos perceber na construção das personagens 

femininas Cecília e Paula, em O invasor (2002); cada uma à sua maneira representa 

os dois mundos em que o “herói” noir Ivan está inserido e do qual não poderá mais 

sair: o da riqueza corrupta e o do criminoso que pretende se dar bem.  

Segundo Marques Mendes, Marçal Aquino é competente em suas escolhas, 

uma vez que seus textos tratam da violência relacionada aos problemas sociais e à 

corrupção, como na obra que agora analisamos, sem excluir de suas reflexões a 

“dimensão pessoal e íntima” (2015, posição 868), ultrapassando os limites das 

narrativas policiais e fazendo com que “a trama não seja desenlaçada de maneira 

óbvia e direta” (2015, posição 1515). 

A ambiguidade dos sentimentos de Ivan em relação a Paula aparece no 

penúltimo parágrafo do romance: “Fechei os olhos e pensei em Paula com um misto 

de ódio e saudade. Se pudesse pedir algo naquele momento, eu desejaria revê-la 

por mais um minuto. Não sei o que faria. Provavelmente nada” (AQUINO, 2002, p. 

126). A mesma mulher que contribuiu para o seu fim é vista como sua única 

recordação boa, ampliando a contradição que invade todas as personagens dos 

romances e filmes policiais do estilo noir, em que a sedução, a paixão e as possíveis 

armadilhas que as personagens femininas podem representar criam uma atmosfera 

de incerteza e perigo, que mantém os leitores/espectadores atentos até o final. 

 

3.2 As personagens Elaine e Marlene, de Cabeça a prêmio 

 

O romance Cabeça a prêmio, publicado em 2003, e adaptado para o cinema 

em 2010 com colaboração do autor, apresenta a narrativa em terceira pessoa e 

conta, em paralelo, duas histórias, que Tzvetan Todorov define como “alternância”. 

Segundo o estudioso, “Consiste em contar as duas histórias simultaneamente, 
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interrompendo ora uma ora outra, para retomá-la na interrupção seguinte” (1973, p. 

234). 

O romance, subdividido em vinte capítulos, marcado por uma estrutura 

complexa, repleta de idas e vindas e permeado por ilustrações feitas com nanquim e 

bico de pena pelo artista Ulisses Bôscolo de Paula, narra as aventuras de dois 

matadores de aluguel, Brito e Albano, contratados pelo contrabandista e traficante 

Argemiro (Mirão). Um dos trabalhos dos matadores de aluguel é assassinar o piloto 

Dênis e trazer de volta a filha do contratante, que estaria vivendo com o procurado. 

Ao mesmo tempo, temos a narrativa do envolvimento entre Elaine e Dênis e as 

lembranças de Brito a respeito do começo, meio e fim de seu relacionamento com 

Marlene, a dona de uma casa de prostituição. 

Ao longo dessas narrativas alternadas e entrelaçadas, ocorrem outros fatos: a 

morte de Lucas Cerqueira, o primeiro matador contratado por Argemiro; a revelação 

de segredos a respeito de crimes cometidos por Abílio, irmão de Argemiro; e a 

constante presença das personagens femininas, ora como coadjuvantes, ora como 

elementos decisivos na trama. 

A personagem Elaine, filha de Argemiro, poderia ser comparada à Paula do 

romance O invasor, pois apresenta características semelhantes à do arquétipo da 

mulher fatal, típica dos romances policiais, por representar um risco aos homens 

com quem se envolve, a exemplo de Dênis, que é perseguido e morto. Entretanto, 

sua atuação intensifica-se na narrativa quando decide vingar a morte do 

companheiro. 

Enquanto Paula funciona como uma espécie de espiã contratada para vigiar 

Ivan, que se apaixonou por ela, Elaine tem outros papéis ao longo da trama 

narrativa. Em um primeiro momento, sua ação é se libertar do pai. Para isso, tem de 

colocar o piloto em uma situação de risco. Seu romance com Dênis se transforma 

em uma grande aventura, porque a clandestinidade aumentava ainda mais a atração 

sexual entre os dois. Porém, quando descobre que está grávida e eles têm de fugir, 

percebe que não vai ser tão simples e, muito menos, divertido. Por isso, ao saber da 

morte de Dênis, ela decide colaborar com a polícia e vingar-se. Por fim, repensa a 

situação tensa que está vivendo, uma vez que a relação amorosa não existe mais 

ou, como pontua Ana de Almeida Tezza: “Elaine, inclusive, só toma consciência da 

descartabilidade de Dênis quando ele já foi descartado” (2010, p. 96). 
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Além de Elaine, há outras personagens femininas que aparecem na obra, 

sempre por meio do ponto de vista de um narrador em terceira pessoa. Em primeiro 

lugar, temos a descrição de Brito e de seu relacionamento com as pessoas de modo 

geral e com as mulheres: 

 

Na verdade, Brito não gostava de gente. E isso facilitava um pouco 
seu trabalho. Para ele, um mundo perfeito seria aquele em que não 
precisasse ter contado com seus “assemelhados” – era assim que se 
referia às pessoas ao seu redor. 
As mulheres, ele tolerava. Mas seus relacionamentos acabavam 
quase sempre em tumulto. Tinha se apaixonado somente uma vez, 
Brito contabilizava, e fora um desastre. Marlene (AQUINO, 2003a, p. 
10).  
 

Brito é um homem antissocial e que, por isso mesmo, não encontra problemas 

em executar os trabalhos que lhe são solicitados. No campo amoroso, ainda que 

tolerasse as mulheres, seus relacionamentos nunca terminavam bem e, mesmo 

quando se apaixonou, não houve mudança nesse aspecto: tudo deu errado 

novamente. Assim, enquanto Albano, seu parceiro, conversa com uma mulher no 

parque de diversões da cidade em que estavam, Brito pensa em Marlene. 

 

Marlene era uma morena alta, ossuda, com olhos verdes meio 
puxados, um toque de safadeza num rosto bonito. Ela desconhecia a 
natureza do trabalho de Brito. Não fazia perguntas. […] Passavam 
dias inteiros na cama, só se levantando para comer ou ir ao banheiro 
(AQUINO, 2003a, p. 11). 
 

Brito não gostava de mulheres que faziam escândalo na cama. 
Achava vulgar e ficava sempre com a impressão de que fingiam. Ele 
se lembrou de Marlene, com quem isso nunca acontecia: nessas 
horas, ela costumava sussurrar palavras incompletas em seu ouvido. 
Antes que a lembrança de Marlene o deixasse deprimido, Brito 
procurou concentrar seu pensamento no piloto. 
Tinha visto o sujeito uma única vez, numa festa. Nem chegaram a 
ser apresentados. Parecia artista de novela: alto, forte, rosto bonito, 
olhos claros, o cabelo comprido preso num rabo-de-cavalo. As 
mulheres da festa, até mesmo as casadas, trocavam cochichos cada 
vez que ele passava (AQUINO, 2003a, p. 16-17).  
 

Além do relacionamento de Brito com Marlene, os fragmentos acima nos 

revelam que ele e Albano são matadores profissionais e estão naquela cidade 

pequena para cumprir a ordem de matar um piloto. Para vigiar a vítima e esperar o 

momento certo, passeiam e se misturaram às pessoas, tentando, inclusive, como faz 
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Albano, se envolver com mulheres do lugar. No mesmo trecho, temos a primeira 

descrição do tal piloto, que será a próxima vítima dos assassinos. 

Nesse momento, a narrativa é interrompida e surge a história de Carlito Seixas, 

radialista de 70 anos, que conseguiu fama a partir de uma briga política com o 

prefeito local. Usava sua rádio para fazer denúncias e era apoiado por diversas 

pessoas importantes da região. Em meio a tantas alegrias que vinha 

experimentando, recebe em seu escritório uma jovem recém-formada em Jornalismo 

que gostaria de uma vaga para estágio. 

 

Ele nem se preocupou em disfarçar e olhou o tempo inteiro para as 
coxas dela – em algum momento ela teria de descruzar aquelas 
pernas. […] 
Carlito Seixas precisou de apenas vinte minutos para convencê-la a 
jantar com ele naquela noite. […] Flávia cruzou as pernas algumas 
vezes. Na última, ele pensou: É um dia perfeito, não falta mais nada 
(AQUINO, 2003a, p. 21). 

 

É possível notar que ambos percebem a tensão sexual e o jogo de interesses 

entre eles. Flávia sabe que é bonita e que pode conseguir o que deseja por meio de 

sua sensualidade. Seixas, por sua vez, está disposto a fazer o que for preciso para 

ter a chance de estar com ela, mesmo que por apenas uma noite. E isso fica ainda 

mais claro quando o narrador fala a respeito do ato de cruzar as pernas6.  

Nesse meio-tempo, o radialista recebe a ligação de um homem misterioso que 

insiste em encontrá-lo naquela mesma noite. Antes do jantar com Flávia, ele passa 

pela rádio para testar o sistema de gravação de conversas e pretende encontrar o 

desconhecido depois de sair com a garota. 

 

No jantar, comeu pouco e bebeu uma única taça de vinho. Flávia se 
encarregou do restante da garrafa e ainda tomou uma segunda. Ele 
gostou de ver aquilo. Facilitava as coisas. […] Depois, logo que 
entraram na casa de Carlito, Flávia tirou as sandálias […] e 
perguntou se podia fumar um baseado. […]  
[…] O radialista só lamentou ter de deixar a luz apagada no quarto. 
Adoraria ver Flávia sem roupa. Mas não gostava de olhar para o 
próprio corpo. Achava obsceno que houvesse tantas coisas se 
mexendo, flácidas (AQUINO, 2003a, p. 23-24). 

                                                             
6
Uma das cenas mais famosas em que uma mulher cruza as pernas é a do filme Instinto Selvagem 

(1992), um suspense policial e erótico que causou polêmica por conta da famosa cena em que a 
personagem da atriz Sharon Stone, suspeita de cometer um assassinato e provocando forte atração 
no investigador vivido pelo ator Michael Douglas, cruza e descruza as pernas, estando sem calcinha. 
(Disponível em: <http://www.adorocinema.com/filmes/filme-7342/>. Acesso em: 24 abr. 2019.) 
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Podemos notar que enquanto o radialista quase não bebe, a garota faz 

exatamente o contrário, e ele acha bom porque “facilitava as coisas”, ou seja, retoma 

a ideia ainda hoje muito defendida de que se uma mulher está embriagada é mais 

fácil que um homem consiga seu consentimento para ter relações sexuais. Ela 

também fuma maconha, talvez com o interesse de manter-se fora de si para que não 

dê tanta importância ao ato sexual, como se criasse coragem para transar com um 

homem mais velho e, pela descrição, nada atraente. 

Quando o ato termina, Carlito se veste e sai apressado para o encontro com o 

homem misterioso. Antes, desconfiado, revira a bolsa de Flávia, enquanto ela 

dorme, para ter certeza de que tem 21 anos e que não se trata de uma armadilha, 

ou seja, uma mulher mais jovem, que aceita participar de um jogo de sedução para 

conseguir o que deseja. Momentos antes de sair, Carlito volta ao quarto e acende a 

luz para ver o corpo da jovem: “Flávia dormia de bruços, o corpo atravessado na 

cama. Tinha conquistado naquele momento a vaga de estagiária na rádio, cargo 

que, por sinal, acabara de ser criado” (AQUINO, 2003a, p. 25). 

Desse modo, percebemos a relação entre o sexo e o jogo de interesses das 

personagens. Cada uma delas conseguiu aquilo que desejava, houve uma troca ou, 

nas palavras de Camille Paglia: “Sexo é poder. Identidade é poder. Na cultura 

ocidental, não há relações que não sejam de exploração. Todos matam para viver. A 

lei natural e universal da criação a partir da destruição opera tanto na mente quanto 

na matéria” (1992, p. 14). Entretanto, a jovem não consegue o emprego. Carlito vai 

até a rádio, encontra um homem e, enquanto acha que vai receber um bom dinheiro 

para não fazer mais denúncias, recebe um tiro e morre. Tudo fica gravado no 

aparelho que ele montou, inclusive a última palavra que balbuciou: Flávia. 

No final do capítulo, descobrimos que quem matou Carlito foi Brito e que esse 

foi o primeiro homem que ele matara: “[…] o trabalho fora feito sem problemas e isso 

o deixava satisfeito. Não sentira nada na hora. Nem medo, nem pena. Um trabalho 

como outro qualquer, conforme Mirão havia falado, quando o contratou” (AQUINO, 

2003a, p. 30). Novamente, voltamos a mais duas das características de um matador 

de aluguel: a frieza e a visão de que matar alguém é um trabalho como qualquer 

outro. Já havíamos destacado essa postura em Anísio, de O invasor (2002), e 

também em Chico Chagas, de Eu receberia as piores notícias dos seus lindos lábios 

(2005), ainda que este último romance não seja um policial, como os dois anteriores, 
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o que apresentaremos mais adiante nesta pesquisa. Segundo o economista e 

estudioso de narrativas policiais Ernest Mandel (1988), os romances que abordam o 

crime organizado, a corrupção e o tráfico de drogas transformaram o mistério de um 

único assassinato a ser desvendado em um negócio movido pela cobiça. Assim, 

assassinar se torna “uma simples fonte de lucro” (1988, p.165), exatamente como na 

narrativa que agora analisamos. E o matador revela, como explicitado, que o seu 

trabalho tem uma “base comum com as práticas comerciais, motivadas pela procura 

do lucro” (1988, p.165). 

A estrutura da narrativa retoma, em movimentos de flashback e flashforward, 

os acontecimentos, estabelecendo relações entre eles. Em entrevista ao jornal Folha 

de S. Paulo, na época do lançamento da obra, Aquino explicou:  

 

No começo de 2001, tentei voltar para a novela “O Invasor”, da qual 
tinha escrito um terço em [19]97 e transformado em roteiro. Como as 
pendências foram resolvidas para o cinema, o livro perdeu a graça, 
pois eu vou achando a história enquanto escrevo. Não consegui 
retomar. Nessa parada, surgiu o “Cabeça a Prêmio”. Aí foi um 
mergulho, pois a estrutura era cheia de idas e vindas, sabia pouco 
sobre os personagens e a história foi vindo de uma forma muito forte. 
[…] O que pode parecer estilo pode ser limitação. Não se deve 
pensar que eu manipulei, manejei os capítulos de forma a criar uma 
estrutura narrativa diferente da linear. Não. Fui enxergando a história 
dessa maneira (ALVES, 2003).  

 

No terceiro capítulo do livro, temos a conversa entre os dois matadores a 

respeito da próxima vítima. O trabalho seria, provavelmente, mais demorado e talvez 

fosse melhor para o disfarce de ambos que Brito se envolvesse com uma amiga de 

Odete, agora namorada de Albano. O diálogo entre eles reforça a ideia da mulher 

vista como um objeto, que pode servir de disfarce ou ser manipulada pelo universo 

masculino. 

No capítulo quatro, há mais informações acerca do piloto: 

 

O piloto se chamava Dênis. […] Ia fazer trinta anos, ganhava bem 
como contratado dos Menezes, mas não estava feliz. Esperava por 
uma grande virada, achava que a vida lhe devia alguma coisa. Suas 
viagens envolviam riscos, e disso ele gostava. Às vezes, porém, 
passava semanas confinado na fazenda, à disposição dos irmãos. 
Um tédio. Dênis estava precisando conhecer novos ares, novas 
pessoas. Novas mulheres, sobretudo […]. 
O piloto se movia à vontade na festa que os Menezes davam para 
recepcionar um chefão de Cali. Festa chique – com bufê, garçons e 
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músicos vindos de Porto Velho – e muito barulhenta (AQUINO, 
2003a, p. 39). 
 

Foi na festa na casa dos Menezes que Brito viu o piloto pela primeira e única 

vez. Embora Dênis não se sentisse completamente feliz com seu trabalho e seus 

relacionamentos, circulava à vontade pela festa, conhecia um dos integrantes da 

comitiva do chefão do Cartel de Cali e observava os convidados, especialmente as 

mulheres. 

 

Bancava o difícil. Quase sempre funcionava. Entrou na casa, passou 
pelo tumulto de garçons na cozinha e chegou ao corredor que levava 
aos banheiros. Em frente ao espelho, o piloto ajeitou a gola da 
camisa, ajustou o nó do rabo de cavalo. Depois, cheirou duas 
carreiras e voltou para a festa (AQUINO, 2003a, p. 41). 

 

Do mesmo modo que na primeira descrição do piloto, foi mencionada a sua 

boa aparência: “Parecia artista de novela: alto, forte, rosto bonito, olhos claros” 

(AQUINO, 2003a, p.16). As demais menções a ele vão confirmando seu porte e 

desenvoltura, bem como seu jeito de lidar com as mulheres. Em seguida, cansado 

da festa, pensa em ir embora, porque no dia seguinte tem de levar os irmãos 

Menezes a algum lugar. E é nesse momento que ele vê Elaine, a filha de Mirão. 

 

E mesmo sabendo que não devia, o piloto não conseguiu desgrudar 
os olhos enquanto ela caminhava […] Elaine estava deslumbrante 
num vestido preto com alças, que deixava à mostra seus ombros 
bronzeados […] O piloto ganhou uma olhada quando ela passou. 
Dênis tinha queda pelo perigo, achava que só assim as coisas valiam 
a pena (AQUINO, 2003a, p. 42). 
 

O narrador menciona que o piloto não devia sequer olhar para a filha de seu 

patrão, mas, como gostava de correr riscos, Dênis faz exatamente o contrário e 

resolve ficar mais um pouco na festa. Logo depois sai e volta ao seu alojamento. De 

repente, ouve barulho de passos e, ao abrir a porta, vê Elaine. Os dois comentam a 

festa. No meio da conversa: 

 

Ela sorriu e balançou o corpo, ficando mais próxima. O cheiro dela 
chegou até o piloto. Uma lufada de sonho. […] 
Dênis estendeu a mão até o ombro de Elaine, tocou uma gota de 
chuva. E, antes de retirar a mão, soltou uma das alças do vestido. O 
tecido escorregou. […] Dênis a puxou para dentro do quarto. 
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No futuro, quando falasse daquela noite, o correto seria o piloto dizer 
que fora comido por Elaine. Porque foi assim que aconteceu. […] 
Fazia tempo que eu estava querendo fazer isso, ela falou (AQUINO, 
2003a, p. 44). 

 

Diante desse excerto, é possível afirmar que, se Dênis queria correr riscos, ele 

agora os tem de modo suficiente, porque teve relações sexuais com a filha de seu 

chefe. Quanto à menção da atitude de Elaine – “No futuro, quando falasse daquela 

noite, o correto seria o piloto dizer que fora comido por Elaine” –, o narrador nos 

mostra uma inversão de papéis, a mulher assume a função de sedutora e 

dominadora.  

A esse respeito, citamos Paglia: 

 

A femme fatale é uma das mais mesmerizantes personas sexuais. 
Não é ficção, mas uma extrapolação de realidades biológicas, na 
mulher, que continuam sendo constantes. O mito da vagina dentada 
(vagina dentata) dos índios norte-americanos é uma transcrição 
hediondamente direta do poder feminino e do medo masculino. 
Metaforicamente, toda vagina tem dentes secretos, pois o macho sai 
com menos do que ao entrar. A mecânica básica da concepção exige 
ação do macho, mas apenas passiva receptividade da fêmea. O 
sexo, como uma transação mais natural que social, é pois na 
verdade uma espécie de drenagem da energia masculina pela 
plenitude feminina. […] Para os homens, o sexo é uma luta por 
identidade. No sexo, o homem é consumido e novamente liberado 
pelo poder dentado que o deu à luz, o dragão fêmea da natureza 
(1992, p. 24). 

 

A relação entre Elaine e Dênis remete-nos ao mito do poder feminino e do 

medo masculino, tão bem salientado por Paglia. A mulher, com seu poder de gerar a 

vida e de destruí-la, faz com que os homens temam o seu lado fatal e, ao mesmo 

tempo, sintam-se extremamente atraídos por ela. 

Depois de ter seu desejo satisfeito, Elaine se arruma para voltar à festa, certa 

de quem ninguém teria percebido sua ausência, enquanto a piloto espreita se não 

há alguém lá fora que possa vê-la sair. 

 

A gente podia se encontrar fora daqui na próxima vez… 
Próxima vez. Dênis disse: Tá certo. 
[…] 
O piloto se deitou, […] e ficou pensando. Esse era o problema de 
gente como ele: achar que uma coisa sempre se tornava melhor se 
incluísse riscos. 
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Dênis tentou imaginar como Mirão reagiria se fossem descobertos. 
Ele provavelmente ficaria puto. Muito puto. E com toda razão. 
Nenhum pai gostaria de saber que a filha está de caso com um piloto 
a serviço do tráfico. 
Mesmo se esse pai fosse o próprio traficante (AQUINO, 2003a, p. 
45). 

 

É Elaine quem sugere um próximo encontro, mesmo sabendo de todos os 

riscos envolvidos, principalmente para Dênis. E ainda é possível perceber a questão 

do poder patriarcal, de autoridade do pai sobre a filha, ou seja, ela não pode se 

envolver com alguém que ele não considere um bom partido e que não seja de seu 

consentimento, exatamente como acontecia em outras épocas da história da 

sociedade brasileira e na literatura.  

No capítulo seis, Dênis está trabalhando no transporte de drogas e o narrador 

comenta a respeito de seu envolvimento com Elaine. 

 

O piloto vinha se encontrando com Elaine havia quase três meses. 
Era a mulher mais atrevida que já conhecera. E tinha só vinte anos. 
Dênis estava apaixonado. 
Raramente acontecia no alojamento da fazenda. Ele preferia os 
motéis e hotéis da região. Sabia que existia gente a serviço do pai 
dela espalhada em todo canto. Morria de medo de ser descoberto 
(AQUINO, 2003a, p. 57). 

 

Elaine é uma jovem atrevida, mas sabe que corre riscos. Por ser um amor 

clandestino, os dois se encontram em motéis, do mesmo modo como ocorria com 

Ivan e Paula, em O invasor, ainda que por razões diferentes. Dênis teme por sua 

vida, mas não deixa de querer estar com Elaine. 

A jovem pensa em morar no Rio de Janeiro, mesmo seu pai não aprovando. 

Como depende da mesada e ainda não havia completado 21 anos, a moça segue 

esperando por uma chance de fazer o que deseja. Sua primeira ideia é fugir da 

cidade com Dênis. O piloto não aprova esse plano, sabe que o pai é louco pela filha 

e que iria mandar alguém atrás deles para matá-los: 

 

Nem brinque com isso. Ele manda me matar. 
Ela roçou o bico do seio nas costas do piloto. Falou perto de seu 
ouvido. 
Então ele vai ter que me matar também. Eu vou estar junto com você 
(AQUINO, 2003a, p. 58). 
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Eles estão conversando em um motel. Elaine tenta convencer o namorado, 

exatamente como faz uma femme fatale, usando o poder da atração sexual como 

principal estratégia de convencimento e de submissão do homem que, para 

continuar a sentir o prazer de possuir a amada, que promete, inclusive, morrer ao 

lado dele, é capaz de cometer loucuras. Elaine sugere forjar o próprio sequestro. O 

piloto não acredita que ela esteja falando sério. 

 

O que você acabou de dizer é uma coisa sem pé nem cabeça. Não 
daria certo, nunca. 
Claro que daria. É só você me ajudar. Se a gente fizer tudo direitinho, 
não tem como dar errado. 
[…] 
Você anda vendo muito filme, Elaine (AQUINO, 2003a, p. 59). 

 

Mais uma vez, o piloto não concorda com o plano. Ainda nesse capítulo, em 

mais uma ruptura da narrativa por meio de um flashback, o narrador relata que 

Dênis recebeu a visita de Abílio no alojamento, para lhe dizer que sabia do seu 

relacionamento com Elaine. Dênis avalia que sua vida, agora, vale menos do que 

um dos pacotes de droga que transporta. 

O capítulo sete começa com Brito em um hotel, rememorando o dia de trabalho 

em que passou vigiando a próxima vítima. Ele pensa em Marlene enquanto está 

com Rosamaria no quarto, e ela diz que não acha que ele e o amigo são 

compradores de gado, mas sim policiais. Por meio de um novo flashback, a voz 

narrativa nos remete ao primeiro encontro de Brito e Marlene: 

 

Mirão estava em São Paulo para examinar um garanhão puro-
sangue que pretendia comprar. Brito o acompanhava, na condição 
de motorista e guarda-costas. […] À noite, quando retornavam, Mirão 
falou de um endereço no centro que iriam visitar. Para relaxar, ele 
explicou.  
[…] Luz negra numa sala espaçosa, sofás, um pequeno bar, música 
suave e mulheres. De diversos tamanhos e preços. […] 
Brito observou sem interesse as outras garotas. Embora se 
esforçassem, nenhuma delas era tão sexy ou sedutora como 
pensava. E todas faziam pose de perigosas. Nenhuma era. 
[…]  
Então uma magrela de olho verde desceu a escada. 
De cara, ele gostou do jeito de andar. […] Não usava maquiagem. 
Tinha mãos pequenas e seios grandes. E olhos levemente puxados 
[…] 
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Usava uma gargantilha de metal e um vestido simples, e não 
precisava de nada mais que isso. […] Marlene. Nome de guerra: 
Bruna (AQUINO, 2003a, p. 69-70). 

 

O espaço vinculado ao submundo revela quem são seus frequentadores e 

quais são suas intenções: buscar novas aventuras fora do casamento, como 

Argemiro nessa narrativa ou Alaor e Ivan, em O invasor. É um ambiente discreto, 

bem decorado, com música suave e mulheres. Segundo Margareth Rago: [...] o 

mundo da prostituição sempre foi marcado por toda uma auréola de mistério, 

fascínio e atração” (1991, p.167). 

Entretanto, nenhuma das profissionais que estavam por lá chamaram a 

atenção de Brito, de imediato. Depois de certo tempo, ele se interessa por Marlene. 

Os dois conversam e ele descobre que ela é a dona do lugar. Além disso, Marlene 

dizia que “a maioria dos homens parecia ter medo dela” (AQUINO, 2003a, p. 71). Ele 

fica curioso e pergunta se ela fazia programa e quanto cobrava. Prefere não se 

arriscar naquele momento, pois seu patrão poderia ficar bravo se não o encontrasse 

no salão quando retornasse.  

Quando eles vão embora, Marlene lhe dá o número do telefone e pede que  

entre em contato quando retornar a São Paulo: “Brito telefonou. E voltou a São 

Paulo quatro dias depois, numas das raras vezes em que viajou sem sua arma” (p. 

71). Verificamos que Marlene conseguiu “quebrar” a frieza de Brito desde o primeiro 

momento, o que se confirma quando ele retorna a São Paulo o mais rápido que 

pode e, além disso, sem sua arma. Não se sentia ameaçado por ela.  

Na primeira noite juntos, não fizeram sexo e ele pensou que Marlene: “fosse 

uma dessas mulheres que nunca topam ir para a cama no primeiro encontro. Uma 

romântica. Não era esse o motivo. Estava menstruada” (AQUINO, 2003a, p. 72). Mais 

uma vez, Marlene desfaz a expectativa de Brito ao se mostrar capaz de dizer a 

verdade a respeito do motivo de não querer sexo. Os dois continuaram a namorar 

até que resolveram morar juntos. E o único pacto entre eles foi o de que “nunca 

falariam do passado” (p. 72). Negando-o, apagariam tudo o que envolvia prostituição 

e criminalidade. Em diversas narrativas do autor, aparece muito presente essa 

negação do passado, seja de uma ex-prostituta, seja de um ex-presidiário, de um 

ex-policial, ou ainda de um ex-matador de aluguel. 

A alternância das narrativas ocorre novamente no capítulo oito, que tem como 

foco o relacionamento entre Dênis e Elaine, que já dura seis meses e meio. 
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Intensifica-se o desejo sexual, pois, como afirma o narrador, ambos faziam todas as 

vontades do outro. O piloto entrou em uma sex-shop para comprar algemas; fez 

sexo oral na mulher dentro de um elevador; aceitou inverter os papéis e se vestir de 

mulher enquanto ela se vestiu de homem e concluiu: “Esse tipo de coisa, que, por 

iniciativa própria, o piloto jamais faria. Ela instigava nele um lado que Dênis 

desconhecia” (AQUINO, 2003a, p. 75). 

Desde o começo da narrativa, é Elaine quem toma todas as atitudes, e isso 

não é diferente em relação às aventuras sexuais que passaram a viver. Suas 

iniciativas não só surpreendiam o piloto como também faziam com que tivesse 

coragem para ousar. Ao falar a respeito do que chamam na Psicanálise de mulher-

Afrodite, os psicanalistas Woolger e Woolger afirmam que:  

 

[…] por mais importante que a sexualidade seja para ela, sempre 
será parte integrante de um relacionamento, nunca um fim em si 
mesma. É a ligação pessoal com o companheiro ou amante, a troca 
de prazer entre ambos, que torna o sexo algo tão extático para ela 
(1994, p. 112, grifo dos autores). 

 

Um dos desdobramentos da femme fatale, de acordo com os estudos da 

Psicanálise, seria o de mulher-Afrodite, ou melhor, relacionada ao mito da deusa 

grega Afrodite. Em sua obra As deusas e a mulher: nova psicologia das mulheres, 

Jean Shinoda Bolen destaca:  

 

Afrodite, a deusa do amor e da beleza, mais conhecida pelo nome 
romano Vênus, está na terceira categoria, a das deusas alquímicas. 
Era a mais bela e irresistível das deusas. Teve muitos romances e 
muita descendência, devido às suas numerosas ligações. Produziu 
amor e beleza, atração erótica, sensualidade, sexualidade e vida 
nova. Viveu relacionamentos de sua própria escolha e nunca foi 
ludibriada. Assim, manteve sua autonomia como deusa virgem, mas 
nos relacionamentos era uma deusa vulnerável. Sua consciência era 
enfocada e receptiva, permitindo dupla alternância através da qual 
ambos, ela e o outro, eram afetados. O arquétipo de Afrodite motiva 
as mulheres a procurarem intensidade nos relacionamentos, em vez 
da permanência neles; motiva-as a valorizarem o processo criativo e 
a serem receptivas às mudanças (1990, p. 26). 

 

Na narrativa, apreendemos em diferentes momentos que Elaine busca o 

máximo de intensidade em seu relacionamento com Dênis, em um contínuo 

processo de criatividade e mudanças. Os dois gostavam de provocar outros casais 
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nos lugares em que chegavam. Elaine fingia paquerar outros homens, 

disfarçadamente, na presença de Dênis, até que o casal provocado começasse a 

discutir. Desafiar o status quo é uma das características marcantes de Elaine. 

Quando Dênis completou 30 anos, Elaine lhe deu de “presente” uma mulher, 

para que fizessem sexo a três, já que haviam comentado a esse respeito algumas 

vezes. E, por meio do narrador, ficamos sabendo mais detalhes sobre a relação dos 

dois. 

 

Elaine não se dava bem com os rapazes de sua idade.  
Achava que eram provincianos, broncos, machistas. Aí, conheceu o 
piloto. E o escolheu. 
Ambos sabiam que jamais teriam a aprovação de Mirão. E a 
clandestinidade aumentava ainda mais a voltagem erótica entre os 
dois. Estavam só esperando para ver o que iria acontecer. Enquanto 
isso, trepavam (AQUINO, 2003a, p. 76-77). 
 

Elaine não era como as demais moças da sua idade. Preferia o relacionamento 

com um homem mais velho, mesmo que isso representasse um risco enorme para 

ambos. Reitera-se a ideia, defendida por Woolger e Woolger (1994), de que a beleza 

e a sedução de uma mulher-Afrodite pode ser “uma bênção ou uma maldição”, uma 

vez que “os jovens da sua idade ficarão pasmados diante dela, ao passo que ela os 

achará imaturos e grosseiros. E logo passará a ser cortejada por admiradores bem 

mais velhos” (1994, p.114). No caso de Elaine, a sedução pelo perigo, representado 

por sua relação com Dênis, funcionava como um afrodisíaco poderoso para ambos. 

Ainda nesse capítulo, Dênis encontra uma policial federal no aeroporto e ela 

oferece-lhe a chance de entregar os Menezes em troca de benefícios, já que a 

polícia está prestes a concluir as investigações e prendê-los. O piloto fica um pouco 

assustado e em dúvida se deveria comentar o que descobriu com os patrões. O final 

do capítulo traz uma revelação. 

 

Num dia chuvoso e de temperatura baixa, atípica para aquela época 
do ano, os dois entraram num motel da rodovia. Tiraram apenas os 
sapatos e se deitaram vestidos. E permaneceram assim por um 
longo tempo, em silêncio, se olhando no espelho do teto. Pela 
primeira vez não sentiam vontade de fazer amor. Elaine tinha 
acabado de contar que estava grávida (AQUINO, 2003a, p. 79). 
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A partir da leitura desse trecho, percebemos que houve uma mudança total não 

só no clima, atípico “para aquela época do ano”, como também na atitude do casal 

com relação ao sexo. Eles estão pensativos a respeito da gravidez. Segundo as 

pesquisas de Paglia:  

 

É precisamente na avançada sociedade ocidental, que tenta 
melhorar ou ultrapassar a natureza, e que erige o individualismo e a 
realização pessoal como modelos, que a crua realidade da condição 
feminina emerge com dolorosa clareza. Quanto mais a mulher corre 
em busca de identidade e autonomia pessoais, quanto mais 
desenvolve sua imaginação, mais feroz será a luta com a natureza – 
quer dizer, com as obstinadas leis físicas de seu próprio corpo. E 
mais a natureza a punirá: não se atreva a ser livre! Pois seu corpo 
não lhe pertence. 
[…] A natureza só se importa com a espécie, jamais com os 
indivíduos: as humilhantes dimensões desse fato biológico são 
experimentadas de maneira mais direta pelas mulheres, que 
provavelmente por causa disso têm maior realismo e sabedoria que 
os homens. […] A gravidez demonstra o caráter determinista da 
sexualidade da mulher. Toda mulher grávida tem o corpo e o ego 
tomados por uma força ctônica além do seu controle. Na gravidez 
desejada, é um sacrifício feliz. Mas na indesejada, iniciada por 
estupro ou azar, é um horror. Pois o feto é um tumor benigno, um 
vampiro que rouba para viver. O chamado milagre do nascimento é a 
natureza dando as cartas (1992, p. 21-22). 
 

Para Elaine, naquele momento, estar grávida poderia significar o término das 

aventuras sexuais ou o fim de todas as emoções trazidas pelo ato de desafiar o 

poder paterno e social. Seria como se ambos tivessem sido “traídos” pela natureza, 

por uma força maior, isto é, a maternidade teria o poder de neutralizar os feitiços da 

femme fatale. 

No capítulo nove, Brito está lembrando-se de quando ficou sozinho no 

apartamento de São Paulo depois que Marlene foi embora. Ao mesmo tempo, é seu 

último dia naquela cidade, já que ambos estão prestes a realizar o “serviço” que lhes 

fora encomendado. Um flashback relata mais um trabalho realizado pelos 

assassinos. Brito deixa o hotel para continuar seu trabalho, pensando que ao voltar 

para São Paulo não vai reencontrar Marlene. 

No capítulo dez, Dênis está trabalhando e pensando em Elaine. 

 

A vida do piloto chegara a uma encruzilhada. Elaine carregava seu 
filho na barriga. Em pouco tempo isso seria visível. Dênis se 
preparava para dar uma virada. Uma das grandes. Não tinha 
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planejado nada daquilo. Acontecera. Simples (AQUINO, 2003a, p. 
89). 
 

A descoberta da gravidez mudou o relacionamento do casal e fez com que 

tratassem do plano de fugir com mais seriedade. A virada na vida que Dênis tanto 

esperava havia chegado. O piloto compra uma arma. Temos em flashback a cena de 

Abílio em seu quarto, tentando seduzi-lo e ameaçando-o. Quanto ao plano de fuga 

do casal, há o seguinte diálogo: 

 

Nós vamos embora daqui. 
Estavam num motel. Ela começou a tirar a roupa, ficou de calcinha e 
sutiã. A barriga ainda não aparecia, mas Dênis sabia que não ia 
demorar para isso acontecer. 
Você vai me sequestrar? 
Esqueça essa história de sequestro. A ideia é outra. 
Pelo olhar do piloto, Elaine percebeu que era pra valer. 
E pra onde nós vamos? Pro Rio? 
Não, pra fora do país. 
Com que dinheiro? 
O piloto explicou seu plano, Elaine achou arriscado. Dênis estranhou: 
logo ela, que sempre fora mais ousada. Teve medo de que a 
maternidade estivesse começando a modificá-la (AQUINO, 2003a, p. 
92).  
 

Deparamo-nos com uma inversão de atitudes. Agora Dênis é quem tem um 

plano de fuga e Elaine acha-o muito arriscado. A maternidade poderia estar 

mudando o comportamento da jovem, que sempre fora ousada. A natureza feminina, 

descrita por Paglia (1992), estava começando a interferir, ainda que de modo sutil, 

no modo de agir da moça.   

Esse fato preocupava o piloto não só porque eles precisavam decidir um plano 

de fuga com urgência, mas também porque estava com receio de perder a parceira 

de aventuras sexuais, uma vez que o papel de mãe, conforme constatamos ao longo 

de nossa pesquisa está, ao menos na literatura policial, dissociado do de mulher e 

amante. No entanto, ao saber das ameaças que seu tio fizera ao piloto, Elaine 

concorda que eles não têm outra saída. Então, a narrativa volta ao presente e Dênis 

foge com o avião carregado de drogas, como se estivesse realizando seu trabalho 

de todos os dias. 

O décimo primeiro capítulo começa com Albano e Brito conversando acerca do 

“trabalho”. Utilizando-se do recurso de flashback, o narrador relata fatos de quando 

Brito começou a trabalhar para os Menezes. Um crime que aconteceu no segundo 
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capítulo, ou seja, o assassinato de Carlito Seixas. Deslocando-se para o presente, a 

narrativa enfoca Albano e Brito conversando a respeito de Lucas Cerqueira, outro 

matador de aluguel que trabalha de maneira independente. Em seguida, há o 

flashback de quando Albano conheceu Marlene, comentando apenas que era muito 

bonita. Pergunta a Brito qual é a profissão dela, e ele responde que é empresária. 

De volta ao presente, ambos comentam das mulheres com quem se envolveram, 

enquanto vigiam o piloto para executarem o plano. A narrativa é entrecortada por 

inúmeras rupturas, em um jogo de passado e presente. 

No início do capítulo doze, o matador Lucas Cerqueira reconhece Dênis na 

fronteira do Paraguai, mesmo o piloto estando disfarçado. Ambos estão em um 

quarto de hotel. O assassino aguarda ordens a respeito do que fazer com a vítima. 

Dênis está sentado no chão, amarrado e com papel em sua boca. O matador assiste 

a um programa qualquer na televisão, parecendo indiferente aos futuros 

acontecimentos. Enquanto isso, Elaine está indo ao encontro de Dênis. 

 
Elaine saiu da rodoviária e atravessou a rua de terra batida. 
Rodoviária era modo de dizer: um guichê de passagens minúsculo 
no interior de um bar de paredes engorduradas. […] Os homens que 
faziam hora na porta do bar-rodoviária resmungaram comentários 
maliciosos na hora em que ela passou. Elaine estava de óculos 
escuros e lenço na cabeça. […] 
Quase 24 horas antes, Elaine havia deixado o carro num 
estacionamento de longa permanência em Campo Grande. E 
precisara de dois ônibus para chegar até ali. […]  
Em seguida, ela entra em uma loja daquelas que vendem de tudo um 
pouco e começa a olhar os itens que estão à venda: […]. Ocorrera 
uma ideia a Elaine que talvez servisse para acalmá-la. Mais uma de 
suas brincadeiras. Seu lado lúdico (AQUINO, 2003a, p. 108). 
 

Nesse momento, a narrativa é interrompida para contar em flashback que, 

durante a viagem de ônibus até ali, um homem tentou violentá-la e ela o atacou com 

um estilete. Então, ficamos sabendo que esse é mais um dos motivos de seu 

nervosismo. De volta ao presente, alguém bate na porta do quarto no qual estão os 

dois homens e se anuncia como Gladys. 

 

Mesmo sem os saltos, Gladys já seria mais alta do que ele. Era 
jovem e, apesar da maquiagem e do batom borrados, muito bonita. 
Falsa loira, dava pra ver pelo decote que quase não tinha seios. A 
puta mais bonita que Lucas havia visto. […] Ele a deixou entrar e 
fechou a porta (AQUINO, 2003a, p. 110). 
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É possível notar que o disfarce de prostituta foi a ideia que ocorreu a Elaine 

enquanto ela estava na loja olhando os itens à venda e tentando se recuperar da 

raiva por quase ter sido violentada. O assassino acredita que Dênis havia contratado 

a moça e resolve que quer ser “atendido” por ela antes do piloto, que não pode 

responder por estar com a boca cheia de papel. Então, ela começa a fazer seu 

“trabalho”. 

 

Ela começou a massageá-lo e, quando usou os lábios, Lucas fechou 
os olhos e se encostou na parede. Gladys era boa naquilo, muito 
boa. […] Ela era experiente, Lucas pensou, sabia das coisas. […] Ele 
a agarrou pelos cabelos e a puxou de volta. Mas trouxe apenas a 
peruca loira nas mãos e bateu com as costas na parede. 
Desequilibrado, não chegou a compreender direito o que aconteceu. 
O estilete entrou ao lado da clavícula, na base de seu pescoço. Um 
golpe profundo. 
O jato bateu na parede. Ele gemeu duas palavras. 
Ai, puta (AQUINO, 2003a, p. 111). 

 

Elaine matou Lucas para salvar Dênis. Assim como as mulheres fatais 

mitológicas ou as dos romances policiais noir, usou o sexo como arma letal, 

tornando-se, de maneira irreversível, aquela que seduz para provocar a morte do 

parceiro. Após o assassinato de Lucas, os dois fogem. Não há tempo a perder 

porque o pai dela está indo para lá. O piloto pega a bolsa com o dinheiro que havia 

deixado escondida e os dois tentam conseguir um carro. Enquanto isso, ele ainda 

tem tempo de reparar na fantasia da namorada: “Dênis olhou para Elaine: estava 

perfeita em sua fantasia de puta decadente, mesmo sem a peruca loira” (AQUINO, 

2003a, p. 112). Elaine realmente era boa no que fazia, não só quanto ao sexo, que o 

narrador já havia comentado anteriormente, como também na elaboração de 

estratégias e disfarces. Na sequência, os dois compram um carro e se revezam ao 

volante até chegar a Brasília (DF). 

O capítulo treze começa, Brito e Albano estão de tocaia dentro de um carro. 

Enquanto isso, Brito se lembra de Marlene, de como os dois conviviam em paz e de 

como ela era feliz naquele relacionamento, embora nenhum dos dois fizesse 

declarações de amor. Entretanto, o narrador afirma: “Marlene só descobriu que era a 

primeira mulher por quem Brito se apaixonara na vida no final, quando não havia 

mais nada a fazer” (AQUINO, 2003a, p. 118). Brito também conheceu a mãe de 

Marlene “e pareceu escandalizado quando descobriu que a mulher conhecia em 
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detalhes o trabalho da filha” (p. 118). Aqui, temos mais uma vez a questão da 

prostituição, já que Marlene era uma ex-prostituta que virou cafetina, como também 

o preconceito disfarçado de Brito, que vamos analisar mais adiante. 

Em meio a todos os acontecimentos que descrevem o relacionamento do 

casal, temos a seguinte frase: “Porém a doença já estava a caminho” 

(AQUINO,2003a, p. 118). E ela é mencionada antes de o narrador contar que 

estavam juntos havia dez meses e que Marlene tinha resolvido que queria ser mãe. 

 

Você já pensou em ser pai, Brito? 
[…] 
Já pensei, sim. 
E? 
Não quero ter filhos. 
[…]  
É definitivo? 
É. 
[…] 
E se eu pedisse? 
[…]  
Você pediria mesmo sabendo que eu não quero? 
Não, Marlene disse. 
[…] 
Brito se recordava com frequência dessa conversa. A trinca na 
represa (AQUINO, 2003a, p. 120-121). 
 

A questão da maternidade é mais uma vez mencionada no romance. Nesse 

caso, o desacordo entre o casal a respeito de ter um filho gera a crise, chamada 

“doença”. Na segunda vez em que a “doença” é mencionada, Brito pensava em fatos 

passados, lembrando outros momentos dos dois juntos: “A doença já existia, mas 

nenhum dos dois sabia. Veio com eles” (AQUINO, 2003a, p. 122). 

Em seguida, percebemos as impressões de Marlene a respeito de Albano: “era 

um daqueles tipos que nunca ficam à vontade na presença de uma mulher. A não 

ser que esteja pagando. Ela os conhecia bem, apareciam aos montes em sua casa 

noturna” (AQUINO, 2003a, p. 123). Desde que se conheceram, Marlene e Albano 

não se deram bem, embora nenhum dos dois demonstrasse seus sentimentos. 

Segundo o narrador, os dois só se encontraram uma vez, quando foram 

apresentados por Brito. O capítulo termina com a frase: “A doença? Estava a 

caminho” (p. 123). 

O capítulo catorze interrompe essa narrativa para descrever como Mirão 

recebeu a notícia da fuga de Dênis com o avião. Albano e Brito estavam em outro 
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trabalho. Enquanto os matadores estão esperando a vítima, começam a conversar a 

respeito de mulheres. 

 

Será que tem algum puteiro aqui por perto, Brito? 
[…] Bom, se tiver puteiro, deve ser bem vagabundo, Albano falou. 
Mulher de R$1,99. 
Brito riu. 
Puteiro é tudo igual, Albano. 
[…] Nisso você tá enganado. Já fui a muito puteiro bom. Coisa de 
classe, privê. Só pra grã-finos. Tem um em São Paulo, onde o Mirão 
gosta de ir, que eu vou te contar. Mulherada de primeira. 
Brito parou de rir. 
Universitárias, sabe como é? 
Brito encarou Albano, alerta. 
Casa da Bruna… 
A conversa continua e Brito está cada vez mais incomodado. 
Principalmente, quando Albano fala de Bruna/Marlene: 
[…] E a dona da casa, essa Bruna, é uma gostosa. 
[…] 
O problema é que ela cobra muito caro pra fazer programa. 
Mas ela também faz programa? 
Ahhh, faz, né, Brito? Puta é sempre puta, não é porque virou cafetina 
que deixa de ser puta. […]  
Por exemplo: se algum figurão, um político desses, vai até lá, ele 
quer logo a melhor mulher da casa, você não acha? Questão de 
prestígio. Dinheiro não é problema pra esse tipo de gente. Então ele 
come a dona. Se ela for bonita, é claro. Essa Bruna é um tesão. 
(AQUINO, 2003a, p. 130) 

 

Brito sente enjoo e chega a empalidecer com essa conversa. Albano percebe 

sua reação, mas Brito diz que está tudo bem. O que o incomoda não é o fato de 

Marlene ser uma cafetina, mas não saber se Albano a tinha reconhecido quando o 

visitou. Aquela conversa era só para provocá-lo? Para Brito, “Marlene era uma 

cafetina. Brito não ligava. Mas sabia que, de certa forma, isso tinha a ver com o fim” 

(AQUINO, 2003a, p. 131).  

Essa conversa está carregada de opiniões preconceituosas e machistas a 

respeito da diferença entre as casas de prostituição e a aparência das mulheres, que 

são categorizadas como objetos de primeira ou de segunda mão. O que mais 

incomoda Brito é a possibilidade de Marlene ainda fazer programa com clientes. 

Afinal, entra em cena o poder do dinheiro e do prestígio que, na opinião da maioria 

das pessoas, contam muito mais do que a palavra ou o sentimento no tipo de 

ambiente degradado em que essas personagens vivem.  
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Conforme pontua Rago: 

 

Benquista ou maldita, a cafetina era uma mulher bastante solicitada 
pelos homens interessados em suas “protegidas” e na discrição que 
seu estabelecimento garantia. Além disso, provavelmente ela devia 
se sentir bastante gratificada em sua profissão, já que ao contrário 
das senhoras “respeitáveis”, impedidas de participar do mundo 
público essencialmente masculino, ela era uma empresária 
capitalista que se relacionava com homens influentes, dos quais 
conhecia segredos íntimos. (1991, p. 176) 

 

Na cena seguinte, Brito e Marlene foram a um restaurante. Ela parou em uma 

mesa ocupada por dois homens e ficou conversando com eles. Brito não gostou do 

modo como um deles segurou a mão dela. Como nos revela o narrador: “aquela era 

a primeira vez que Brito sentia ciúme de Marlene. Ciúme de uma puta. Uma ex-puta” 

(AQUINO, 2003a, p. 132). Notamos a desigualdade dos papéis; mesmo sendo um 

matador de aluguel, Brito desvaloriza a mulher que ama por conta de seu passado e 

de sua profissão marginalizada, o que representa, em nossa análise, a “doença” que 

eles trouxeram ao relacionamento: um passado que tem conseqüências no 

presente.  

Como a conversa entre Marlene e um dos homens se estende, Brito paga a 

conta e sai do restaurante, esperando por ela no carro. E o narrador acrescenta: 

“Marlene apareceu doze minutos depois. Contados no relógio dele” (p. 132). O 

ciúme era tanto que até o tempo foi contado em detalhes, cada minuto. Brito, como 

percebemos, não consegue estabelecer um relacionamento sólido nem um diálogo 

com Marlene.  

O capítulo termina com os matadores abandonando a missão em que estavam 

para atender ao chamado urgente de Mirão, após a morte de Lucas e a fuga do 

casal Dênis e Elaine.  

No capítulo quinze, Brito e Albano já estão de tocaia para o “trabalho” que 

Mirão encomendou com urgência. Brito se lembra da igreja e de apenas uma frase 

do pastor: “a humanidade precisava de reparos” (AQUINO, 2003a, p. 137). 

Percebemos que Albano também se sente incomodado por imaginar a desconfiança 

de Brito com relação a ele ter reconhecido Marlene. 

Há mais um flashback, e Brito recorda outra conversa com a ex-mulher, a 

última, quando chegaram em casa na volta do restaurante. Ele, com ciúme, age por 

impulso e ela acaba dizendo que sabe da profissão dele. Brito quer falar, quer 
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explicar, mas não faz nada. Apenas sai sem rumo pela cidade e, ao voltar, não a 

encontra mais. A partir daí, tem-se o fim do relacionamento.  

Voltamos à narrativa no presente, e o capítulo termina com os dois matadores 

prestes a conseguir o que desejam. Notamos ainda Mirão com problemas 

relacionados à fuga do piloto. E Abílio contando de Elaine e Dênis. 

 

Mirão estava se perguntando, pela enésima vez, como não havia 
percebido o que ocorria entre Elaine e Dênis. Amava a filha, mas ela 
passara dos limites, agira como uma prostituta. Precisaria tomar uma 
providência quando a resgatasse. Teria de ser duro (AQUINO, 
2003a, p. 152). 
 

Podemos notar que a maior preocupação de Argemiro em relação à filha não é 

por ter fugido com o piloto e a droga roubada, e nem por ter matado Lucas 

Cerqueira, e sim o fato de, segundo ele, por ela ter agido “como uma prostituta”, de 

forma totalmente inesperada, quando o pai parecia ter outros planos para ela.  

 Os irmãos Mirão e Abílio se agridem a ponto de o segundo precisar de socorro 

médico. Mirão conta tudo aos matadores, e os dois vão até o hospital atender ao 

chamado de Abílio. Nesse momento, é revelada a ligação que existe entre Albano e 

Abílio: havia um terceiro irmão, Nicanor, gêmeo de Abílio, violento e homofóbico. 

Albano o matou porque Nicanor pretendia matar o irmão por ele ser homossexual.  

A narrativa retorna ao tempo presente. Abílio diz pagar o triplo se os dois 

matadores assassinarem Elaine, coisa que Mirão não quer. Essa seria sua vingança 

por ter apanhado do irmão. 

No capítulo dezessete, os assassinos conseguem saber o paradeiro e o 

disfarce do piloto por meio do policial federal que o protegia. O capítulo dezoito trata 

de como Brito tentou esquecer Marlene, quando terminaram o relacionamento. Fala 

de seu envolvimento com Berenice e a última vez em que foi atrás da ex-mulher, 

sem sucesso, quando ela pediu que ele nunca mais voltasse lá. O capítulo termina 

com um telefonema de Albano chamando para o serviço que aparece no capítulo 

catorze, interrompido pela encomenda da morte do piloto.  

No penúltimo capítulo, a narração tem novamente como foco os fugitivos Dênis 

e Elaine que, com identidades falsas, estão escondidos e protegidos por um policial 

federal. O piloto desenvolvia uma espécie de alergia nas mãos e nos braços e isso o 
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preocupava. Poderia ser resultado do seu trabalho de pulverizar agrotóxicos nas 

plantações. Havia ainda outro problema. 

 

O problema era Elaine, a segunda coisa que fazia o piloto sofrer. 
Logo que se instalaram na casa, ela começou a implicar com a 
presença do agente. Dizia que ficava pouco à vontade, que Horácio 
não saía de perto. Não tinham sossego nem para ir ao banheiro. 
[…]  
E quando o bebê nascer? 
Elaine entrara no quarto mês de gravidez. Engordara um pouco, sua 
barriga estava visível. E anda sempre nervosa, quase histérica. 
Detalhe: ela continuava cheirando muito. 
[…] 
Não vou ficar enfiada o resto da minha vida neste buraco, Elaine 
disse. […]  
[…] O clima entre os dois andava tenso, não faziam sexo havia um 
bom tempo. Dênis tentou até imaginar alguma brincadeira que 
despertasse outra vez o interesse de Elaine. Mas o que poderia 
inventar num lugar daqueles? (AQUINO, 2003a, p.182-183). 
 

Ela estava enjoada de tudo. Se Elaine, como acreditamos, pode ser um 

exemplo de mulher-Afrodite, uma das faces da mulher fatal, realmente não queria 

mais aquela vida, pois, de acordo com Woolger e Woolger, “Afrodite raramente quer 

criar raízes. Pelo contrário, ela tende a ver a vida como uma aventura, e uma 

aventura com um possível final romântico. Ela busca um homem sensual, ativo e 

desimpedido” (1994, p. 112). Portanto, se nada disso estava presente na nova 

realidade que ambos viviam, Elaine não tinha motivos para estar feliz. 

Dênis não conseguia fazer nada para modificar a situação nem acreditava que 

isso fosse possível. Também estava cansado, ainda que continuasse a amar Elaine. 

O relacionamento dos dois deteriorava-se. Quando o piloto comentou que a cocaína 

poderia prejudicar o bebê e que, se ela parasse de se drogar, ele também pararia, 

ela “o mandou à merda”.  

Percebemos que a jovem não vê na gravidez uma razão para levar uma vida 

diferente da que levava antes. Além disso, mais uma vez podemos reiterar a ideia de 

que a maternidade não é vista como algo benéfico, ou, nas palavras de Simone de 

Beauvoir: “[...] não existe instinto materno; a palavra não se aplica em nenhum caso 

à espécie humana. A atitude da mãe é definida pelo conjunto da sua situação e pela 

maneira por que a assume. É extremamente variável [...]” (2008, p.313). 

A partir desse dia, os dois deixaram de se falar. Nada do que Dênis fazia 

conseguia melhorar o clima entre os dois. E a televisão permanecia ligada no 
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volume máximo “para que o silêncio não se tornasse incômodo demais”. Até que um 

dia, “Dênis não encontrou Elaine ao chegar em casa. Ela caíra fora” (AQUINO, 

2003a, p. 184). 

Enquanto o agente federal preocupava-se com o fato de que a jovem poderia 

revelar o esconderijo do piloto, Dênis preocupava-se com a volta de Elaine e com o 

fato de ela não os encontrar, ou seja, talvez ele e o agente federal precisassem 

mudar de endereço. É nesse momento que os matadores invadem a casa. O piloto 

nem sequer tem tempo de reagir. 

O último capítulo começa com a descrição de uma estrada. Elaine está ao 

volante do carro em movimento. Ficamos sabendo como ela encontrou Dênis morto. 

Depois, pressionou a mãe para saber onde se encontrava seu pai. Com a arma em 

punho, ela vai confrontá-lo: “Antes de descer do carro, Elaine tentou imaginar o que 

iria deixar o pai mais surpreso: ver sua barriga ou a 7.65 do piloto, que ela pegou na 

bolsa ao seu lado?” (AQUINO, 2003a, p.189). 

Da realização plena de um amor impossível ao drama familiar, a narrativa trata 

de trajetórias de existência que se entrecruzam. Conforme pontua o crítico José 

Geraldo Couto, na orelha do livro, de uma forma ou de outra, todas as personagens 

têm a cabeça a prêmio. Retratando aspectos de um Brasil bárbaro e profundo, 

submerso em uma malha de paixões, violências, assassinatos e tráfico de drogas, o 

romance de Aquino rompe com o gênero de romance tipicamente policial. 

 

3.3 Lavínia, de Eu receberia as piores notícias dos seus lindos lábios 

 

Publicado em 2005 e adaptado para o cinema em 2011, em mais uma parceria 

entre Aquino e Beto Brant, a última obra publicada pelo escritor apresenta uma 

narrativa não linear, característica comum de seus demais romances e contos, com 

a utilização do flashback para explicar ações das personagens e o uso de elementos 

estruturais dos romances policiais, como crimes, matadores, policiais e ameaças. 

Todos esses componentes servem de pano de fundo para o relacionamento 

conturbado e imprevisível entre Lavínia, esposa do pastor evangélico Ernani, e 

Cauby, fotógrafo paulistano que está em uma pequena cidade do Pará, para realizar 

uma pesquisa financiada por uma fundação francesa. Ele também faz alguns 
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trabalhos avulsos; um deles é retratar prostitutas, que usam as fotos para presentear 

os garimpeiros que passam por ali.  

A obra é dividida em quatro partes, intituladas, respectivamente “O amor é 

sexualmente transmissível”, em que Cauby relembra seu romance com Lavínia, 

enquanto está vivendo na pensão de dona Jane e conversa com seu Altino, o 

Careca, que lhe conta sua história de amor com Marinês; “Carne-viva”, narrado em 

terceira pessoa, que conta a vida de Lavínia e como conheceu seu marido; “Postais 

de Sodoma à luz do primeiro fogo”, que volta a ser narrado por Cauby e apresenta 

todos os desdobramentos de sua relação com Lavínia; e “Poema escrito com bile”, 

espécie de epílogo que mostra, no momento presente, como cada um, a seu modo, 

vive um clima de tristeza e desamparo, ainda que, no caso de Cauby, haja uma 

esperança simbolizada pelos encontros que ainda mantém com a amada, mesmo 

que em uma situação muito diferente, como apresentaremos neste trabalho. 

Na estrutura do romance, o desfecho retoma o início da narrativa, unindo as 

duas pontas: passado e presente. Assim, somente no final da história, ficamos 

sabendo que Cauby e Lavínia passaram por diferentes situações e experiências 

difíceis e penosas, mas, de acordo com o narrador, usufruíram juntos de “Uma 

reserva de sonho contra tudo que não é doce, sutil ou sereno” (AQUINO, 2005, p. 

229). 

 

3.3.1 “O amor é sexualmente transmissível” 

 

Cauby conta sua história por meio de suas lembranças, enquanto está em uma 

cidade pequena que ainda não sabemos onde fica. Está sentado na varanda da 

pensão de dona Jane, ao lado de seu Altino (Careca), que comenta os 

acontecimentos envolvendo garimpeiros e uma empresa de mineração, notícia do 

jornal daquele dia. E ele começa: 

 

Não adianta explicar. Você não vai entender. 
Às vezes, como num sonho, vejo o dia da minha morte. É uma coisa 
meio espírita, um flash. E, embora a mulher não apareça, sei que é 
por causa dela que estão me matando. E tenho tempo de saber que 
não me deixa infeliz o desfecho da nossa história. Terá valido a 
pena. 
[…] 
O segredo, dizia Chang, o china da loja, não é descobrir o que as 
pessoas escondem, e sim entender o que elas mostram. […] Pensar 
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no china faz com que eu me lembre da mulher […] (AQUINO, 2005, 
p. 11-13). 

 

A partir desse momento, a narrativa segue alternando presente e passado por 

meio de flashbacks, e sabemos aos poucos quem é essa mulher a quem o narrador 

se refere. Cauby estava na loja de material fotográfico do tal chinês e distraiu-se 

olhando as fotos da vitrine, enquanto esperava pelos filmes que havia comprado. Ao 

ver o rosto de uma mulher em um porta-retratos, passa a prestar atenção: “Era 

jovem ainda, e muito bonita. Tinha os olhos grandes e escuros e sorria como se 

estivesse vendo, atrás de quem a fotografava, algo que a deixava imensamente 

feliz” (AQUINO, 2005, p. 13). 

Cauby comenta em voz alta: “que rosto maravilhoso” e ouve um “muito 

obrigada” às suas costas. Ao se virar, a mulher está perto dele: “Cravou em mim um 

par de olhos cor de lodo de bauxita. Perdi o rebolado. […] Senti um espasmo elétrico 

me percorrer abaixo da cintura” (AQUINO, 2005, p. 13-14). Percebemos, além da 

atração imediata que o narrador sentiu pela mulher, sua insegurança diante de seus 

olhos e de seu modo de olhar para ele. 

Os dois conversam a respeito de fotografia. Ele vê as fotos que ela havia 

tirado, elogia e descreve uma das imagens. Soube que ela não gostava de fotografar 

pessoas. Pediu-lhe então uma cópia de uma das fotos. 

 

Ela congelou o gesto de colocar as fotos no envelope, virou o rosto e 
me estudou, como se avaliasse se eu tinha mérito suficiente para 
receber o que pedia. Sustentar aquele olhar escuro foi uma 
experiência difícil. Fez com que eu me sentisse desamparado. Fiquei 
com a impressão de estar sendo visto de verdade pela primeira vez 
na vida. E também de estar vendo algo que o mundo não tinha me 
mostrado até então (AQUINO, 2005, p. 15). 
 

O olhar da mulher para o narrador deixa-o fragilizado, aumenta sua 

insegurança e causa-lhe sensações que não consegue descrever com exatidão. 

Eles continuam conversando. Cauby diz que quer a foto que está no porta-retratos, e 

não uma daquelas que ela foi buscar na loja. Chang retira a foto da vitrine e entrega 

a ele: “O rosto era mesmo excepcional: anguloso, estranho. Os olhos tinham 

antiguidade e abismos” (AQUINO, 2005, p. 16). Para o narrador, os olhos da mulher 

passavam a impressão de que conhecia muito da vida, apesar da aparência jovem, 
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e que sua ideia de que tudo aquilo representava um risco não estava de todo 

equivocada, já que “abismo” também é sinônimo de perigo.  

Pareceu-lhe que ela pensava que tudo não passava de um “jogo”, até porque 

pediu em troca uma fotografia tirada por ele. Assim, usando a linguagem comum aos 

jogos de tabuleiro, Cauby diz: “pulei várias casas” (AQUINO, 2005, p. 16). Entregou-

lhe seu cartão pessoal e pediu-lhe que passasse em seu estúdio qualquer dia. E só 

aí ficam sabendo o nome um do outro. 

 

Ela me ofereceu a mão. 
Prazer, Lavínia. 
A mão era grande, maciça; o aperto, delicado. Os imensos olhos 
escuros me espreitavam – sorriam por ela. Eu pagaria para fotografar 
aquele rosto. (AQUINO, 2005, p. 17) 
 

 É possível perceber nos trechos selecionados que o narrador utiliza primeiro o 

verbo cravar, em seguida, estudar e, por último, espreitar, para descrever o modo 

como Lavínia olhava para ele, confirmando a sua atração, desde o primeiro 

momento, pelos olhos daquela mulher, tanto na fotografia exposta quanto nos 

momentos que se seguiram. 

Quando Lavínia vai embora, Chang pergunta se Cauby sabe quem ela é. Ele 

responde que não e que não quer saber: “Prefiro descobrir aos poucos, pensei. 

Saborear o mistério” (AQUINO, 2005, p.17). 

Todas essas cenas se passam em flashback. Quando a narrativa volta ao 

tempo presente, na varanda da pensão, seu Altino (Careca) comenta com Cauby a 

notícia que leu no jornal de um homem que afundou um navio na Noruega como 

uma oferenda pela volta da amada. E o fotógrafo pensa: “Eu afundaria todos os 

navios nesta noite, Lavínia. Incendiaria o porto. Só para ver o brilho das chamas 

refletido nos seus olhos escuros” (AQUINO, 2005, p. 18). Temos mais um indicativo 

de que ele faria qualquer coisa por Lavínia, uma vez que no segundo parágrafo da 

narrativa já havia dito que até morrer por ela valeria a pena. 

Ao continuar recordando, Cauby comenta que Lavínia lia o futuro nas estrelas e 

que Chang achava que os sonhos das pessoas continham previsões: “E eu, no que 

acreditava? Difícil dizer. Talvez na beleza, a única coisa que me pôs de joelhos no 

mundo. À minha maneira, eu seguia nesse tipo de religião” (AQUINO, 2005, p. 23). 

Cauby alega não crer em uma força maior, nem em algo transcendental. Pensa 
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apenas na beleza de Lavínia: beleza capaz de fazê-lo reconhecer-se menor, 

dependente. 

De volta ao presente, ouvindo que dona Jane fala das regras da pensão ao 

recepcionar um novo hóspede, mencionando o fato de que é proibido receber visitas 

femininas depois das dez horas da noite, ele comenta: “Lavínia sempre aparecia na 

minha casa durante o dia. A bela da tarde” (AQUINO, 2005, p. 24). O narrador 

compara o duplo comportamento de Lavínia com o da personagem Séverine, vivida 

pela atriz francesa Catherine Deneuve, no filme A bela da tarde, lançado em 1967, e 

dirigido por Luis Buñuel – uma adaptação do romance homônimo, publicado em 

1928, pelo escritor francês Joseph Kessel. Na história, a protagonista, uma mulher 

casada, sai todas as tardes para trabalhar em um bordel e, assim, realizar suas 

fantasias eróticas, conseguindo o prazer que não tinha com o marido, ainda que o 

amasse. Em seguida, volta para casa e segue sua rotina como se nada de diferente 

tivesse acontecido. 

Os devaneios saudosistas de Cauby são interrompidos pelo comentário de seu 

Altino a respeito de que o acusado de matar Chang continuava foragido. Assim, 

ficamos sabendo que o chinês da loja de fotografia “era um agiota, comprador de 

ouro roubado. E gostava de meninos” (AQUINO, 2005, p. 24). Cauby conta que 

pode ter sido o único amigo de Chang. O chinês até o havia ajudado quando alugou 

a casa onde morava, ainda que tenha lhe cobrado algum dinheiro pelo auxílio. E 

ficamos sabendo um pouco da vida do fotógrafo quando chegou ao local. 

 

Meu interesse inicial eram as prostitutas. Eu trabalhava num livro de 
fotos das profissionais que sobrevivem ao redor dos garimpos. Eram 
todas semelhantes, mulheres maltratadas pela genética e pela vida. 
[…] Gostei da cidade, senti que o instinto me mandava ficar ali por 
uns tempos. Havia eletricidade no ar: a tensão entre os garimpeiros e 
a mineradora tinha chegado ao auge. Alguma coisa estava para 
acontecer e eu resolvi esperar para ver. 
Então Lavínia apareceu (AQUINO, 2005, p. 25). 
 

Para Cauby, aquela pequena cidade, sem nome, no interior do estado do Pará, 

em plena guerra entre garimpeiros e mineradoras, poderia render boas imagens 

para seu livro, além de seu interesse na movimentação do comércio e na 

prostituição, temas sobre os quais pesquisava. O narrador anuncia a instabilidade 

presente no lugar, que vai, consequentemente, se refletir nas ações e atitudes das 

personagens. 
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Na sequência, o comentário do fotógrafo a respeito de Lavínia revela-nos que 

talvez tivesse alguma noção de tudo o que estava prestes a viver: “Alguns amores 

levam à ruína. Eu soube disso desde a primeira vez em que Lavínia entrou na minha 

casa” (AQUINO, 2005, p. 25). 

A primeira vez em que Lavínia foi à casa de Cauby, ambos estavam nervosos, 

tensos: “Ofereci suco. Lavínia perguntou se não tinha conhaque” (AQUINO, 2005, p. 

26). Ela tirou os sapatos, sentou-se no chão e os dois ficaram vasculhando as fotos 

para que ela pudesse escolher qual delas iria levar. O narrador descreve sua casa e 

conta-nos que tinha um tatu de estimação, Zacarias, que fora deixado pelo inquilino 

anterior. Os dois continuaram conversando, ela separou algumas fotos e Cauby 

apenas olhava: “Eu permanecia sentado na poltrona, de frente para ela, num ângulo 

perfeito para espiar suas coxas, que o vestido não ocultava. Mas evitei fazer isso (p. 

27). Algum tempo depois, ele pergunta se pode fotografá-la e ela recusa, dizendo 

que voltará outro dia.  

Uma semana depois, Lavínia volta à casa de Cauby, mas não o encontra. Ele 

havia ido fotografar, a pedido do investigador Polozzi e de um delegado, os 

cadáveres de três homens que foram assassinados na guerra entre a mineradora e 

os garimpeiros. Um deles era o fotógrafo da polícia. Ao chegar em casa, enjoado e 

sujo, encontra o bilhete de Lavínia, dizendo que estivera lá e que voltaria em outro 

momento. 

Cauby passou dias sem sair de casa, esperando a visita de Lavínia. Pela 

primeira vez, de maneira direta, menciona que era casada, embora não soubesse 

quem era seu marido. Quando ela entrou em sua casa pela segunda vez, trazia uma 

câmera na bolsa e quis fotografar o tatu Zacarias. A fotografia, num primeiro 

momento, torna-se o elo entre Lavínia e Cauby. Eles foram ao quintal da casa, ela 

fez as fotos 

 

Quando Lavínia se ergueu, seu cheiro me atingiu em cheio. Reparei 
nas meias-luas de suor em suas axilas. E reparei também que ela 
não estava usando sutiã. Isso me abalou um pouco. Bem menos, é 
verdade, que o sorriso dela no momento em que disse: 
O que você quer fazer agora? (AQUINO, 2005, p. 34). 

 

No interior da casa, Lavínia insistiu em lavar a louça que se acumulava na pia. 

Eles conversaram e depois de mais algum tempo: 



106 

 
 

 

Ela me abraçou e encostou a cabeça em meu peito, bem em cima do 
meu coração atropelado. E falou apertando as minhas costas: 
Entra em mim. 
[…] 
Lavínia notou que eu olhava para o quarto e abriu meu cinto. 
Sussurrou: 
Aqui. 
Foi igual adentrar um território sabendo que ele tem dono: com 
curiosidade e medo. Uma invasão. […] E acabamos no chão sobre o 
tapete. Ela por cima. 
Antes de mais nada, porém, o inferno das nossas obsessões. 
Ela levantou-se e me olhou de um jeito estranho. Achei que tinha 
mordido seu lábio com furor excessivo. Não era isso: Lavínia tirou a 
aliança e jogou dentro da bolsa. Disse: 
Um pouco de decência não faz mal a ninguém. (AQUINO, 2005, p. 
38). 

 

Percebemos que Lavínia toma a atitude e age de acordo com sua vontade no 

momento, surpreendendo Cauby. Temos pela primeira vez a menção de Lavínia ao 

seu casamento, ao retirar a aliança. A atitude da personagem revela, ainda que 

subliminarmente, a necessidade de moralizar seu comportamento adúltero.  

  A esse respeito, Catia Valério Ferreira Barbosa afirma: 

 

O adultério não aparece aqui como a simples tentativa de suprir as 
insatisfações de um casamento nem mesmo representa as ideias 
liberação sexual dos anos [19]60 ou ainda o questionamento sobre a 
célula da sociedade (a família), típico dos anos [19]80. O sabor de 
frustração e fracasso que Lavínia carrega não advém do seu 
relacionamento com o pastor, mas de sua própria vida. De modo 
semelhante, o que se encontra corroída não é apenas a célula, mas 
a própria sociedade que abriga o casal (2006, p. 221-222). 

 
A partir desse momento, as lembranças de Cauby estão todas relacionadas ao 

seu envolvimento com Lavínia e a esse amor adúltero, que interfere em sua vida, 

modificando seu comportamento. 

 

Eu não me esqueço. Lavínia andando pelada pela minha casa numa 
tarde suspensa, totalmente chapada (ela também apreciava os 
fluidos da marijuana). Um verso de um poema querido. 
Parei de trabalhar, virei um velho hippie. Ainda tinha dinheiro para 
aguentar por uns tempos […]. Eu não sabia quanto duraria, nem que 
tamanho tinha. Sabia apenas que era grande, muito grande.  
Eu adivinhava os dias em que ela viria. Já acordava com a música 
daquela mulher tocando na cabeça. 
Deixei de fotografar qualquer coisa que não fosse Lavínia (AQUINO, 
2005, p. 41-42). 
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Ainda que o narrador usasse drogas, não tivesse religião nem trabalho fixo e 

que vivesse inteiramente em função de quando seria o próximo encontro com 

Lavínia, ao descrever sua personalidade, afirma que ela era “A pessoa mais 

estranha que encontrei na vida. E a mais sem medo da morte. Encarava o inevitável, 

como inevitável e pronto. Doida de rachar” (AQUINO, 2005, p. 43). Cauby não se 

considerava um exemplo de pessoa dentro dos padrões do que a sociedade 

considera normal, porém, ao analisar Lavínia, nos dá pistas de seu medo e de sua 

atração por ela. Em suas palavras:  

 

Detalhe: existiam duas mulheres dentro de Lavínia. 
Uma era casada. Casadíssima. Com um homem a quem chamavam 
de santo. Um homem exato trinta e oito anos mais velho do que ela. 
A outra Lavínia vinha me visitar. A bela da tarde (AQUINO, 2005, p. 
43). 

 

Como destaca Flávio Amorim da Rocha, em seu artigo “O reflexo da 

construção do espaço nas personagens principais de Eu receberia as piores notícias 

dos seus lindos lábios, de Marçal Aquino”, Lavínia: 

 

Essa heroína contemporânea, fragmentada em diversas faces de 
uma mesma mulher, representa, no romance de Aquino, a 
instabilidade do ser humano na busca por uma identidade, pelo 
sentido das coisas. Lavínia compõe, juntamente com os outros 
personagens principais, um grupo que representa um território que 
se encontra constantemente às margens da sociedade, desafiando a 
noção de ordem e a superficialidade das aparências. (2015, p. 7) 

 

Segundo Cauby, ela amava cinema, e eles ouviam muita música clássica, 

embora ela não gostasse de música. Ele tentou fazê-la gostar de livros, mas não 

teve êxito. Quanto ao seu passado, sabemos que Lavínia era de Linhares, cidade do 

Espírito Santo, que não tinha conhecido o pai e odiava falar no assunto. Teve uma 

infância de fome, passou a adolescência na rua e, como Cauby conclui, “Mostrei-lhe 

um mundo, o meu mundo. E me assustei com o mundo que ela me mostrou” 

(AQUINO, 2005, p. 43).  

Porém, havia algo que mais assustava e atraía o fotógrafo:  
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[…] nunca compreendi direito as duas mulheres que existiam dentro 
de Lavínia. Eu me contentava em reconhecer se era uma ou a outra 
quem estava em cena. No começo, achei que tinha a ver com a Lua. 
O marido também penava com as duas. Mais com a Lavínia que 
aparecia para me visitar usando roupas provocantes, um dedo de 
pintura e muita lascívia. Trepava de um jeito atrevido, como se 
estivesse punindo a outra, a Lavínia mansa, assustada com o 
mundo. 
Embora parecesse um jogo, logo descobri que era intenso demais 
para ser um jogo. 
Uma pista: Lavínia entrava na minha casa e me agarrava antes 
mesmo que eu fechasse a porta. Fodia me olhando no rosto, com 
olhos de cadela no cio. Falava da outra Lavínia na terceira pessoa. 
Chamava-a de puritana. E tinha uma espantosa energia sexual. Era 
capaz de passar horas trepando de forma enlouquecida. Um animal 
de sangue muito quente. Uma ameaça para sujeitos acima dos 
quarenta (como eu) e bem acima dos quarenta (como o marido). 
(AQUINO, 2005, p. 46) 
 

Podemos perceber que, tentando entender o que se passa com Lavínia, o 

narrador menciona elementos que, de acordo com nossa pesquisa, estão ligados ao 

universo feminino. Primeiramente, a Lua, uma vez que, na Antiguidade, o culto às 

deusas do gênero feminino que garantiam boas colheitas, por exemplo, seguiam a 

crença de que eram as mulheres quem dominavam as fases lunares e as estações 

do ano. Portanto, embora esse culto tenha sido substituído pelo culto a um único 

Deus do gênero masculino, a natureza feminina e as questões ligadas à fertilidade e 

à sensibilidade seguem até hoje associadas às mulheres. 

Em seguida, pensa que poderia ser apenas uma brincadeira, algo relacionado 

ao ato sexual. Entretanto, ao perceber como as duas mulheres que via eram 

completamente diferentes em tudo, também descartou essa possibilidade. Cauby 

deixa-se subjugar pelas duas Lavínias. 

  

Quem me contava isso era a Lavínia doida. A que eu, de brincadeira, 
chamava de Shirley. Aquela que a Lavínia mansa, a sério, xingava 
de vadia. Era bem mais do que dupla personalidade. Era uma 
doença. E não tinha cura. E eu adoeci daquela mulher. Contraí o 
vírus da sua insensatez (AQUINO, 2005, p. 46). 
 

Sua insensatez pode ser interpretada de várias formas: viver em função dela, 

não se importar com o fato de ser casada, não pensar que, em uma cidade pequena 

e violenta como aquela, isso poderia gerar problemas e, por último, ter gosto pela 

aventura e pelo perigo que tudo isso representava.  
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Em outro momento, temos a descrição da Lavínia “mansa”: 

 

Lavínia levantou-se da cama e recolheu do chão a calcinha e o sutiã, 
suas peças de cor discreta e modelo comportado. Depois, entrou no 
banheiro e encostou a porta. […] Ouvi o som da descarga. Lavínia 
saiu do banheiro e começou a se vestir para ir embora. Perguntei: 
E o seu marido, como ele é? 
Ela ergueu os ombros, baixou os olhos, continuou abotoando a 
blusa. 
Você quer mesmo falar dele? 
Desculpe… 
Não, não tem problema. O que você quer saber? 
Lavínia puxou o zíper da saia e calçou os sapatos. 
Ele é bom pra você? 
É. 
Ela pegou a aliança na bolsa e recolocou-a no dedo. Por último, usou 
um elástico para prender os cabelos num rabo de cavalo. 
E eu? Sou bom pra você? 
A outra talvez tivesse respondido que eu era a melhor coisa que 
poderia ter acontecido naquela altura da sua vida. A mulher suave 
que se debruçou sobre a cama nada disse. Apenas me beijou e foi 
embora. (AQUINO, 2005, p. 49-50) 
 

A diferença entre as duas mulheres era percebida, inclusive, no tipo de roupa 

que usavam, no modo como penteavam o cabelo e, de maneira mais incisiva, como 

já mencionamos, na maneira como se relacionavam com Cauby. Enquanto uma 

demonstra sofrer por cometer adultério, a outra mostra que não se incomoda com 

isso e quer apenas aproveitar o momento e a vida. Quando tenta lidar com tantas 

alterações em uma mesma pessoa, a sensação do narrador é esta: 

 

Conhecer Lavínia tornou invisíveis as outras mulheres. Tornou-as 
indesejáveis. Fiquei imune à sedução. 
[…] 
Estava imerso no feitiço de Lavínia, envolvido numa espécie de 
neblina doce e dolorosa. Uma felicidade sem futuro, como qualquer 
felicidade que se preze (AQUINO, 2005, p. 51). 
 

Por estar cada vez mais apaixonado por aquela mulher, Cauby pergunta a 

Chang quem é o marido de Lavínia. Ao descobrir que ele é pastor de uma igreja, 

comenta: “Por um segundo, o ar ao meu redor fedeu a enxofre. Pelo menos foi o que 

me pareceu” (AQUINO, 2005, p. 53). Ao pensar em sua situação, o fotógrafo 

escolhe a ironia, pois se o adultério já era uma atitude condenável, o fato de o 

marido dela ser um pastor colocava Cauby muito mais perto do inferno ou o 
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transformava em um demônio que, conforme a crença popular, tem cheiro de 

enxofre.  

Todavia, não contente em apenas saber a profissão do marido de sua amada, 

vai além: 

 

Fiquei curioso pelo marido de Lavínia, quis saber como ele era. Fui 
até a igreja para conhecê-lo. […]  
O pastor Ernani cantava de olhos fechados. 
Era alto, forte, volumoso. Caíam bem nele o terno e a gravata 
escuros. Acentuavam o ar respeitável que começava em seu rosto 
severo e jovial, apesar das olheiras. Usava óculos de leitura na ponta 
do nariz e tinha os cabelos grisalhos fixados com cuidado. Um 
sessentão charmoso e conservado. Sua voz vigorosa se destacava 
das demais no início de cada estrofe do hino. Satanás que se 
cuidasse. 
Às vezes, eu pensava nele enquanto tirava a roupa de Lavínia  
[…]  
Ele também era obcecado por Lavínia. Por metade dela, de certa 
maneira. Pela Lavínia dócil, que ele ergueu da sarjeta e salvou. Da 
outra, que não conseguia compreender nem controlar, Ernani tinha 
medo (AQUINO, 2005, p. 54-55). 
 

Cauby deduz que o próprio marido não sabia como lidar com Lavínia, e embora 

a tenha salvado do mundo da prostituição, temia as suas atitudes. É a voz narrativa 

do protagonista que nos revela, paulatinamente, indícios de que Lavínia possui as 

características da mulher fatal, que atrai e amedronta os homens, não importando a 

origem e a idade, e faz com que a desejem, ao mesmo tempo em que querem se 

afastar dela.  

Segundo Rago, “a ‘mulher fatal’ […] torna-se um tipo de destaque, 

contracenando com um herói obscuro, frágil, inferior, minimizado por sua força 

malévola” (1991, p. 203). Em nossa análise, tanto Cauby como Ernani, cada um a 

seu modo, representam exatamente esse tipo de herói e não sabem lidar com uma 

mulher tão misteriosa e insaciável quanto Lavínia. 

O fotógrafo segue descrevendo as personalidades da amada: 

 

Uma coisa incrível: até o cheiro das duas era diferente. 
A Lavínia sem juízo tinha cheiro de bicho. Suor e tesão. Estava 
sempre à beira da excitação. E era imprevisível 
[…] 
A outra Lavínia, a mansa, tinha cheiro, sabor e pudores diferentes. A 
Lavínia melancólica. A que às vezes se deixava envolver por uma 
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nuvem de culpa e paranoia. Ficava se achando suja. A que gostava 
de dizer que era triste em legítima defesa (AQUINO, 2005, p. 55-56). 
 

Cauby passa a reconhecer as duas mulheres pelo cheiro: cada uma delas tinha 

odores, sabores, comportamentos e opiniões diferentes. O conhecimento dessa 

duplicidade demonstra todo o lado irracional e até meio animalesco de sua paixão. 

Ao mesmo tempo, a dupla personalidade da mulher afeta a estabilidade emocional 

do fotógrafo. Em um dos muitos encontros, Lavínia, “a doida”, avisa a Cauby que vai 

passar a noite por lá. Ele fica muito feliz e preocupado a respeito do que o marido 

poderia dizer ou fazer. Entretanto, já que estavam juntos, trataram de providenciar 

um jantar, ouvir música clássica (Mozart) e fumar maconha. Cauby tinha uma 

pequena plantação da erva em seu quintal. Nas palavras do fotógrafo: “Se tudo 

acabasse naquela hora, eu não poderia dizer que tive uma vida ruim” (AQUINO, 

2005, p. 57). 

A tranquilidade do casal é abalada quando a campainha toca e, ao atender, 

Cauby, que pensara em Ernani, depara-se com Viktor Laurence, o responsável pelo 

jornal mantido pela mineradora que circulava na cidade: “Sua tribuna era a coluna 

social que escrevia” (AQUINO, 2005, p. 58). Cauby havia feito amizade com ele 

tempos antes, quando quis fotografar o casarão em frente à praça central da cidade, 

onde ele morava. Nessa noite, ele passou por lá para buscar umas fotos de que 

precisava para publicar e, de relance, acabou vendo quem era a mulher que estava 

com o fotógrafo. Ele conhecia todos na cidade, e isso deixa Cauby extremamente 

preocupado: “Você não viu essa mulher aqui, certo? Nunca, ele disse. Ou melhor: eu 

vi, meus leitores não” (AQUINO, 2005, p. 59). 

Como é comum nas narrativas em que há adultério, há uma ou mais 

personagens que sabem o que acontece e, de um modo ou de outro, tentam, mas 

nem sempre de boa vontade, manter a discrição. Podemos citar como exemplo dona 

Plácida, que escondia, mediante pagamento, os encontros de Brás Cubas com 

Virgília, em Memórias póstumas de Brás Cubas (1881), de Machado de Assis, ou 

Juliana, empregada que, ao saber do relacionamento de Luíza com Basílio, faz 

chantagem exigindo favores e dinheiro para não revelar toda a verdade a Jorge, 

marido da patroa, em O primo Basílio (1878), de Eça de Queiroz. 

Cauby, contudo, revela-nos que, depois desse episódio, começaram a 

aparecer “mensagens cifradas na coluna do semanário”. Ele foi falar com Viktor e 
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ele garantiu-lhe que não era o autor das mensagens, reiterando que podia ficar 

sossegado, afinal: “Eu sou seu amigo, Cauby” (AQUINO, 2005, p. 61).  

E o narrador volta a suas recordações, para contar como foi aquela noite com 

Lavínia: 

 

Dormi muito pouco na primeira noite que Lavínia passou na minha 
casa. O sono dela era agitado. Ela se debatia e murmurava palavras 
desconexas. Eu acordava a cada movimento dela. E pensava no 
marido. O que o pastor Ernani estaria fazendo naquele momento?  
[…] 
Então aconteceu: dormi com uma Lavínia, acordei com outra. […] 
logo que ela saiu do quarto, percebi que havia ocorrido uma 
metamorfose. Lavínia acordou arredia. Estremunhada. Deixou claro 
que não queria ser tocada e não forcei a barra. Tomamos café e, 
logo em seguida, ela foi para casa. 
Esperei o dia inteiro por notícias da catástrofe. Mas nada aconteceu 
(AQUINO, 2005, p. 61). 

 

Embora diga que dormiu mal por conta do sono agitado da parceira, Cauby 

pressentiu o perigo que representava uma mulher casada dormir em sua casa. Para 

aumentar sua aflição, ele teve de lidar com as duas personalidades de Lavínia, uma 

durante a noite e outra ao acordar. Previa que algo ruim pudesse acontecer com 

ambos.  

De volta ao momento em que narra sua aventura, Cauby volta a falar do sonho 

recorrente: 

 

Estou andando pela rua e me aproximo de um estranho que, sem 
mais nem menos, saca um estilete comprido e começa a me golpear 
na barriga. Sinto a dor, ouço o sujeito dizer entredentes: 
Pra você aprender a não folgar com a mulher dos outros (AQUINO, 
2005, p. 63). 
 

Pela própria estrutura da narrativa, percebemos que a cidade exerce um poder 

misterioso em seus habitantes: “O povo costuma dizer que a cidade reserva uma 

maldição para os forasteiros: quem bebe a água do rio, […] nunca mais consegue ir 

embora” (AQUINO, 2005, p. 33). Cauby, em seus pesadelos, parece sentir o efeito 

dessa maldição: sonha que será assassinado. 

Como destacamos anteriormente, a não linearidade da diegese está presente 

em todo o romance. Ao rememorar seu passado, Cauby conta como conheceu outra 

figura que habitava aquela cidade: Chico Chagas. O fotógrafo voltava da zona da 
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cidade de madrugada, quando viu o homem sentado no capô de seu carro, que 

estava com problema e precisava ser empurrado. Assim que o viu, Cauby quis 

fotografá-lo, mas não disse nada. Reparou apenas em sua aparência, ajudou-o com 

o carro, que acabou funcionando, e eles conversaram por um momento. O homem 

quis oferecer uma bebida ao fotógrafo, mas todos os bares estavam fechados. 

Então, disse-lhe que, se algum dia precisasse de alguma coisa, era só procurá-lo, 

pois seria um prazer retribuir o imenso favor que recebera. Nesse momento, Cauby 

pede a ele que se deixe fotografar. Porém, Francisco responde: “Quer saber uma 

coisa engraçada? Esse é o único favor que eu não posso fazer. […] Não pode ser 

outra coisa?” (AQUINO, 2005, p. 65). Cauby entrega-lhe seu cartão pessoal e diz 

que, se ele mudar de ideia, basta ir até seu estúdio. Sabemos mais a respeito dessa 

personagem conforme nossa análise avança. 

Foi também por esse tempo que “Lavínia sumiu por mais de um mês. Exatos 

trinta e sete dias” (AQUINO, 2005, p. 66). Cauby passa a descrever como reagiu a 

esse sumiço:  

 

Parei de cortar a barba. […] e foi a única coisa que se modificou na 
rotina pantanosa em que submergi. Passei dias fumando maconha e 
ouvindo clássicos, e olhando com impaciência um dedo de pó 
avermelhado se depositar sobre os móveis da casa. (AQUINO, 2005, 
p. 66) 

 

A outra atividade que faz sem parar é olhar a grande quantidade de fotos de 

Lavínia, tentando colocá-las em ordem cronológica: “Existia um conjunto 

impressionante de nus” (AQUINO, 2005, p. 66). Seu desespero aumentava pela falta 

de notícias. A seguir, revela-nos: 

 

Passei a me fotografar todos os dias com uma Polaroid e espetava o 
resultado no painel de cortiça da cozinha. A decadência 
documentada nessa sequência de autorretratos não deixava dúvida: 
eu e minha barba ficávamos cada vez mais tristes. Eu estava 
deteriorando (AQUINO, 2005, p. 67). 
 

Cauby tenta se convencer de que a relação havia acabado. Qual teria sido o 

motivo? Então conclui que naquela relação nada era normal e, por isso, seria 

impossível chegar a uma resposta coerente. Assim, segue com seu sofrimento. 

 

A única coisa anormal era a minha vida sem ela. 
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Nunca prometemos nada um ao outro, e eu sabia que podia acabar 
de repente. Poema que cessa antes de virar a página. Um haikai. Na 
prática, contudo, não me conformava com a ideia. Eu queria mais 
(AQUINO, 2005, p. 67). 
 

O embate entre o seu lado emocional e o racional torna-se cada dia mais 

intenso. Cauby compara, pela segunda vez, a relação de ambos com um poema. 

Assim, sofre duas vezes: por não aceitar o fim e por saber que não há o que fazer a 

respeito. 

Ao fim da terceira semana sem Lavínia, Cauby vai até a igreja e vê Ernani no 

culto. Ao sair de lá, percebe que a briga entre os garimpeiros e a mineradora estava 

se acirrando, porque vê um homem com uma escopeta vigiando as embarcações da 

empresa e garimpeiros armados andando no mato: “Personagens do faroeste 

encenado naquele lugar” (AQUINO, 2005, p. 69). São diversas tensões ao mesmo 

tempo: a do narrador e a do clima de guerra na cidade. 

Cada vez mais angustiado, ele resolve seguir o carro do pastor em um táxi. 

Fica observando a casa em que morava. Espera por um longo tempo e nenhum 

sinal de Lavínia. Vai embora e, na volta, encontra Viktor, ao lado de um grupo de 

homens que vasculhavam o matagal perto da ponte, porque alguém havia atirado no 

vigia da draga da mineradora. Antes de sair, Viktor aconselha Cauby a cortar a 

barba: “você tá parecendo um velho” (AQUINO, 2005, p. 70).  

Cauby voltou outras vezes à rua onde Lavínia morava e quase chegou a 

perguntar a Ernani acerca do paradeiro dela. No auge de seu desespero pela 

ausência de Lavínia sem explicações, decidiu que era hora de desistir, embora ainda 

quisesse “ouvir de sua boca que tinha acabado” (AQUINO,2005, p. 70). 

Ainda que tenha feito a barba, limpado a casa e voltado a sair, continuava 

acreditando na possibilidade de encontrar Lavínia ao acaso, no meio da rua, e se 

embriagava todas as noites, misturando conhaque e maconha. Um dia, enquanto 

aguardava a chegada de um candidato a prefeito que ia fotografar, Lavínia toca a 

campainha e pergunta se pode entrar: “Uma Lavínia diferente, com o cabelo bem 

curtinho e o rosto mais cheio, tirou os óculos escuros e sorriu para mim de um jeito 

tímido” (AQUINO, 2005, p. 71).  

 

Permanecemos abraçados na sala por um tempo, sem dizer nada, 
um apertando o corpo do outro. Sentir de novo seu cheiro me 
inundou de um tipo de felicidade que poucas vezes experimentei na 
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vida. Naquele instante, eu soube: seria capaz de qualquer coisa para 
ficar com aquela mulher (AQUINO, 2005, p. 71). 

 

Depois da sessão de fotos do candidato a prefeito, ele e Lavínia voltam a 

conversar. Ela conta que sentiu falta dele e que sumiu porque precisou viajar. Ele 

comenta que ela poderia ter avisado e se arrepende em seguida: “Que direito eu 

tinha de cobrar alguma coisa?” (AQUINO, 2005, p. 73). Lavínia pede desculpas e o 

leva para o quarto. 

 

Despi Lavínia sem pressa nesse dia. […] E era muito bom de ver. 
[…]. Minha intenção era protelar as coisas ao máximo e começamos 
de um jeito manso. Um reencontro de corpos, o reconhecimento de 
um terreno nunca decifrado por completo. Mas não demorou para 
esquentar, e quando vi estávamos à beira do precipício. Meu 
orgasmo chegou como uma dor. Percebi que Lavínia queria mais e 
fiz o que pude, mas não adiantou. Eu me sentia exaurido e tive que 
pedir uma trégua. Ela riu e disse: 
Eu espero (AQUINO, 2005, p. 73). 

 

 Notamos novamente a comparação do corpo de Lavínia com um território. No 

começo, era proibido e agora é ainda desconhecido. A surpresa da chegada da 

mulher faz com que o prazer de Cauby se misture a uma sensação ruim.  Depois do 

reencontro dos corpos, Lavínia sai do quarto e vai até sala pegar algo na bolsa para 

entregar a Cauby. 

 

[…] Eu trouxe pra você. 
Uma caixinha de madeira, uma arca em miniatura, fechada com um 
cadeado minúsculo. Sacudi a caixinha, mas não ouvi nenhum som. 
Tem uma mensagem pra você aí dentro, ela disse. Mas você só deve 
ler num dia em que estiver desesperado. 
Bem desesperado? 
É. 
[…] 
Que tipo de mensagem? Religiosa? 
É uma coisa que escrevi pensando em você. 
E a chave do cadeado? 
Não tem, ela explicou. Aí é que está a graça: você vai ter que 
quebrar a caixinha para ler a mensagem (AQUINO, 2005, p. 74). 

 

O fotógrafo fica curioso, mas resolve guardar o presente. Lavínia acende um 

cigarro, causando certo estranhamento em Cauby, que começa a refletir a respeito 

de como conhece pouco da mulher que ama. Ele menciona que conheceu o marido 

dela outro dia e pergunta se eles transavam:  
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Ela riu. E foi então que percebi que ocorrera uma transformação. Não 
era a mesma mulher tímida que entrara naquela casa horas antes. O 
olhar estava mudado. Foi a Lavínia-Shirley quem falou: 
Por que você está perguntando isso? 
Ah, sei lá. Achei que ele podia estar interessado só na sua alma. 
[…] 
Você está enganado: ele se interessa pelo meu corpo também. 
[…] 
E como é? É melhor? 
É diferente, ela respondeu. 
Ao ouvir isso, o monstro uivou. Ciúme. Vê se tem cabimento: senti 
ciúme do marido (AQUINO, 2005, p. 75). 
 

Mesmo um pouco irritado, Cauby não resiste às carícias de Lavínia. Quando 

ela vai embora, ele pede-lhe que não suma, e ela responde que não depende dela. 

A incerteza que ronda esse relacionamento, os segredos que ele julga que ela 

esconde poderiam ser revelados pelo que estava no interior da caixa que recebera 

de presente? 

Após a saída de Lavínia, Cauby sente-se extremamente enciumado e inquieto. 

Por isso, resolve sair de casa para beber e segue a música que estava ouvindo ao 

longe, vinda de uma festa na cidade, patrocinada pela mineradora, que tentava criar, 

segundo ele, “uma imagem favorável junto ao povo – e, de quebra, abria espaço 

para um comício do candidato a prefeito que apoiava” (AQUINO, 2005, p. 76). 

Cauby fica por ali em meio à festa. Vai até uma barraca e fica encostado tomando 

cerveja e “apreciando o movimento”. Ele percebia que todos por ali riam de um jeito 

acanhado das piadas que o cantor contava durante o show: “gente desacostumada 

a rir” (idem, p. 76).  

De repente, no meio da festa, ele vê Lavínia e Ernani de mãos dadas: 

 

Lavínia estava deslumbrante. Usava um vestido vermelho que eu 
conhecia bem, um que a deixava com os ombros de fora e que já era 
justo antes, quando ela pesava menos. Shirley comandava o 
espetáculo naquela noite. 
[…] 
Teve um momento em que o pastor a abraçou por trás e Lavínia 
aconchegou a cabeça no ombro dele. E, ao fazer esse movimento, 
me viu. Por um segundo, seu olhar parou no meu. Não houve 
nenhuma mudança em seu rosto. Aninhada nos braços do marido, 
parecia tranquila, feliz. 
O monstro despertou e se remexeu entre as minhas vísceras. Meu 
cheiro ainda deve estar naquele corpo, pensei com despeito. 
[…] Ela riu e passou a mão de leve no rosto dele.  
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O monstro dentro de mim rosnou. Puta que pariu: a mesma mão que, 
algumas horas antes, segurou meu pau (AQUINO, 2005, p. 77). 

 

Percebemos a dualidade de Lavínia que, se momentos antes estava no papel 

de amante, agora desempenhava o de esposa. Sua roupa também chama a atenção 

do fotógrafo, porque o vermelho está associado à paixão, fogo da personalidade 

dominante da mulher naquela noite. Depois de ver a cena, Cauby vai comprar mais 

bebida e perde os dois de vista. Ainda os procura ao redor da praça.  

Nesse momento, Viktor chega para comentar a festa, percebe que o amigo 

está inquieto e comenta: “Ela já foi embora” (AQUINO, 2005, p. 77). Ele convida o 

fotógrafo para beber em sua casa e os dois bebem uma garrafa inteira de uísque 

“conversando sobre os russos – Viktor era capaz de recitar trechos inteiros de 

Tchecov” (AQUINO, 2005, p. 78). Se antes Cauby havia misturado bebida e 

maconha para esquecer a saudade de Lavínia, agora ele estava usando o álcool e a 

literatura para tentar aplacar seu ciúme, sua raiva, inutilmente:  

 

Mas eu estava desatento, não conseguia ficar sem pensar no que 
devia estar acontecendo entre o pastor e Lavínia naquele momento. 
Shirley dava as cartas, e eu sabia que ela não brincava em serviço. 
[…] Quando a queima de fogos encerrou a festa na praça, fui 
embora. Desci a viela bêbado a ponto de precisar me apoiar na 
parede das casas. (AQUINO, 2005, p. 78) 

 

Antes de se deitar, Cauby cogita quebrar a caixinha que havia ganhado 

naquele dia, mas desiste porque não se considera desesperado o suficiente. Então 

dorme “exalando álcool e rancor” (AQUINO, 2005, p. 78). Assim termina a primeira 

parte do romance, com uma mistura de memórias e sonhos apresentada por um 

narrador que nos dá pistas de até onde o amor por uma mulher fatal pode levá-lo. 

Além disso, ao longo da leitura podemos notar o significado do título dessa primeira 

parte, “O amor é sexualmente transmissível”. O sentimento seria como uma doença, 

Cauby nos dá mostras de viver algo doentio em seu relacionamento com Lavínia. 

Assim, justifica-se o uso do adjetivo transmissível, como algo que é passado de 

um indivíduo ao outro: de Lavínia para o narrador. Transmissibilidade que 

possivelmente estaria presente entre Lavínia e o marido, o pastor Ernani. O narrador 

questiona se Ernani teria contraído a mesma “doença”. O que será revelado na 

segunda parte da narrativa. 
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3.3.2 “Carne-viva” 

 

Um narrador em terceira pessoa começa a contar como Ernani conhece 

Lavínia em uma rua de Vitória, na única noite em que resolvera jantar em um 

restaurante, porque seria o aniversário de Ieda, sua falecida mulher. Ele era 

advogado formado, morava no Rio de Janeiro e trabalhava no Tribunal de Justiça.  

“Uma vida sem trepidações bruscas, cheia daquelas alegrias meio desbotadas que a 

falta de riscos proporciona, mas uma vida feliz” (AQUINO, 2005, p.84).  

Quanto ao foco narrativo em terceira pessoa, segundo a tipologia de Norman 

Friedman, podemos classificá-lo como Narrador Onisciente Neutro. Embora o 

próprio teórico mencione que “Onisciência” significa literalmente, aqui, um ponto de 

vista totalmente ilimitado – e logo, difícil de controlar” (2002, p.173). Entretanto, de 

acordo com Friedman, a única diferença deste ponto de vista narrativo para o que 

ele classifica de Autor Onisciente Intruso é que não há “intromissões autorais 

diretas” (2002, p.174).   

Retomando o fluxo narrativo, apreende-se que a vida de Ernani mudou a partir 

do momento em que ele se aposentou e, na mesma semana, perdeu a mulher, em 

um acidente de trânsito. Ele não tinha filhos nem planos e acabou desenvolvendo 

uma depressão profunda, que o fez pensar em suicídio. Foi um amigo que o levou à 

igreja e, daquele dia em diante, ele passou a levar a religião a sério e a trabalhar “na 

missão de espalhar a boa-nova da igreja” (AQUINO, 2005, p.84). Dedicou-se tanto 

que no período de um ano tornou-se pastor e estava em Vitória para acompanhar as 

obras do templo que estava sendo construído na cidade. Naquela noite, voltando do 

restaurante, ele vê Lavínia pela primeira vez: 

 
Ernani achou bonita a mulher, uma das que tocaiavam clientes  de 
um jeito dissimulado nas imediações do hotel. Gostou dos olhos 
escuros, pareciam misteriosos, ancestrais. Tudo poesia  da cabeça 
daquele servo de Deus: na verdade, Lavínia estava baratinada com 
anfetaminas. Mas conseguia ficar em pé. Era assim que sua metade 
suave suportava a vida áspera que andava levando (AQUINO, 2005, 
p. 85). 
 

 
 
Assim como Cauby, o pastor sente-se atraído pelos olhos da mulher. Enquanto 

o fotógrafo dizia que eles tinham “antiguidades e abismos” (p.16), para Ernani, eles 
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são misteriosos e ancestrais, parecem ter presenciado muito mais do que idade 

cronológica de Lavínia. Entretanto, o narrador diz que tudo era efeito do uso de 

drogas e de sua vivência sofrida naqueles dias. 

Do mesmo modo que Cauby na primeira parte do romance, Ernani fica 

impressionado com os olhos de Lavínia.  Seu olhar nos remete à figura da Medusa, 

que, de acordo com a mitologia, transformava em pedra quem a olhasse diretamente 

nos olhos. Segundo Pierre Brunel: “o fascínio que ela exerce é provocado por uma 

mistura de beleza e horror” (2000, p.620). Atena, a deusa de olhos esverdeados, era 

capaz de lançar fogo por meio deles nas guerras. Tinha como seus atributos o 

escudo, a lança e a égide; sobre o escudo ela carregava a cabeça de Medusa que 

Perseu lhe dera. Mas, por um peculiar contraste, Atena era também a deusa da paz. 

Atena e Medusa são “duas faces indissociáveis de um mesmo poder sacro” (idem, 

p.622). 

Lavínia aproxima-se de Ernani e pede um cigarro. Ele responde que não fuma 

e não diz mais nada e nem se move; segundo o narrador, ele estava: “Catatonizado 

por uma força magnética poderosa. O campo gravitacional de Lavínia” (AQUINO, 

2005, p.85. grifo do autor). Como toda mulher fatal descrita nas narrativas que 

analisamos, Lavínia é atraente e exerce poder sobre os homens. Foi assim com 

Cauby e é assim com Ernani, a ponto de o narrador escolher o nome da paralisia 

que acomete pessoas com problemas psicológicos, catatonia, para tentar descrever 

o que ocorreu com o pastor no momento da aproximação de Lavínia.  

Ela também sente certa curiosidade com a aparência de Ernani e pensa nos 

clientes mais velhos que estava habituando-se a “atender”. Depois da curiosidade 

inicial, houve também uma espécie de atração: “A presença daquele homem 

exerceu de imediato um poder estranho sobre Lavínia. Intimidou. Mas fascinou 

também” (AQUINO, 2005, p.85).  

Os dois conversam um pouco mais e ela parece perceber o que a havia atraído 

em Ernani: “A voz, ela pensou. O feitiço da voz. Como um perfume bom. Perfume de 

quê? De segurança, de experiência e de autoridade diante dos fatos da vida. Mas de 

segurança, sobretudo. Uma voz quase paternal – tocou Lavínia” (AQUINO, 2005, 

p.86). Ela o chama para conversarem em outro lugar e ele recusa: 

 
E continuou imóvel, fisgado pelo mistério da mulher que parecia 
deslocada nos sapatos de salto alto, na minissaia de couro justa e na 
camiseta decotada que usava. Ela não era aquilo, o pastor pensou. 
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Estava disfarçada. Mais que disfarçada, estava escondida de alguém 
ou de alguma dor. O certo é que padecia (AQUINO, 2005, p.86). 

 
A descrição de Lavínia revela o mesmo clichê das prostitutas das ruas quanto à 

vestimenta, aparência e até certa ameaça à castidade e à saúde dos homens, como 

pontuado nos estudos da pesquisadora Golrokh E. Párraga (2016), para quem a 

sedução e o perigo representados pela Medusa, como já citamos, eram os mesmos 

que a prostituição trazia, uma vez que as doenças venéreas como a sífilis e a Aids, 

por exemplo, poderiam estar escondidas por trás da aparência sedutora, da beleza e 

da maquiagem. 

O primeiro olhar de Ernani, contudo, não foi para nada do que poderia 

relacionar-se a sexo, e sim ao sofrimento já mencionado pelo narrador, e que a fazia 

drogar-se. A partir desse encontro, o pastor não consegue mais parar de pensar em 

Lavínia: “Até então ele não havia pensado em Lavínia como uma tentação física. 

Ernani sentia uma espécie de excitação espiritual” (AQUINO, 2005, p.87). Nas 

palavras do narrador, o pastor acreditava que se ele pode ser ajudado pela fé e pela 

igreja, talvez pudesse fazer o mesmo pela moça, e esse pensamento enchia-lhe de 

esperança e de vontade de tomar alguma atitude: 

 
Ele acreditava nos sinais que brotavam à sua volta. Encontrou 
Lavínia no mesmo dia em que sua falecida esposa, Ieda, fazia 
aniversário. Talvez, de outro plano, Ieda estivesse mandando algum 
tipo de mensagem para ele. Não era carnal, o pastor sabia. Ainda 
não era carnal (AQUINO, 2005, p.88). 

 
 
A atração que Lavínia exercia em Ernani, conforme descrita pelo narrador, vai 

transformar-se aos poucos. Entretanto, ainda é a respeito da vida dela que a trama 

narrativa se desenvolve: 

 

Lavínia estava se drogando pesado na época. Não dispensava  nada: 
pó, comprimido, erva, chá, o que pintasse. Só evitava as agulhas e o 
cachimbo de crack, tinha medo. Ficava dopada para aguentar o ruído 
do mundo ao seu redor. E também porque a outra se aproximava, 
sua metade crespa. Lavínia pressentia a tempestade: sentia-se 
irritadiça, melancólica, seu humor se tornava fosco. Uma forma 
aguda de TPM. Não conseguia ficar dentro de si nessas ocasiões, 
queria ausentar-se. Para não estar em casa quando a outra 
chegasse (AQUINO, 2005, p. 89). 
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É fácil perceber como o pastor notou os sinais do desespero em Lavínia a partir 

da descrição acima. E se antes foi mencionada a sua metade macia, agora revela- 

se a sua metade crespa que, embora não seja descrita em nenhum momento, 

poderia tratar-se de dupla personalidade ou transtorno bipolar, por exemplo. 

Todavia, diante da realidade apresentada, nada de médicos, remédios ou 

tratamento, e sim as drogas ilícitas para que ela pudesse sair, ou seja, estar fora de 

seu estado normal quando as mudanças acontecessem. Lavínia, como já havíamos 

notado na primeira parte da narrativa, não era apenas uma jovem mulher 

extremamente atraente e muito bonita, era alguém com problemas psicológicos e 

que necessitava de acompanhamento e acolhida. 

 
Lavínia morava de forma precária numa casa da periferia de Vitória, 
dividia dois cômodos e um banheiro com um travesti e com outra 
mulher, que ganhavam a vida no cais. Um ambiente de atmosfera 
muito instável: todos na casa usavam drogas. Péssimo para alguém 
tão à flor da pele como ela. 
O curioso é que a vizinhança assimilava bem o trio. Era comum 
mães deixarem os filhos pequenos aos cuidados do travesti ou de 
Lavínia enquanto trabalhavam. [...] 
E, contra qualquer prognóstico, Lavínia e o travesti cuidavam bem 
das crianças. Ela, principalmente. Se sua vida se aquietasse algum 
dia, planejava ser mãe. Estava perto de completar 21 anos, ainda se 
permitia acreditar em sonhos (AQUINO, 2005, p. 90). 
 

 
 
Notamos claramente a contradição entre o modo como ela vivia e como 

cuidava daqueles que precisavam dela diante de uma situação em que não havia 

alternativas diferentes. Ademais, temos a menção à maternidade, algo que, na 

simbologia da mulher fatal, seria capaz de redimir seus erros, de neutralizar seu 

poder sobre os homens. Essa crença, segundo pontua a historiadora e antropóloga 

Mary del Priore, foi bastante difundida até meados da década de 50 do século 

passado, dentre outras razões porque os estudos médicos a respeito da sexualidade 

da mulher pregavam que “graças à natureza feminina, o instinto materno anulava o 

instinto sexual e, consequentemente, aquela que sentisse desejo ou prazer sexual 

seria inevitavelmente anormal” (2011, p.90). 

Ernani volta à esquina na noite seguinte e fica à espera de Lavínia. Ela o 

acompanha até o quarto do hotel, pensando que, como todo homem que fala em 

Deus, “passaria algum tempo vociferando contra os pecados do mundo, até pular 

em cima dela e possuí-la com a mesma disposição com que pregava” (AQUINO, 
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2005, p.90). Entretanto, fora o olhar de espanto que receberam do recepcionista do 

estabelecimento, tudo aconteceu de modo inesperado: 

 
Durante todo o tempo em que Lavínia esteve ali, Ernani não a tocou. 
Ou melhor: tocou-a, duas vezes, mas não do modo como ela 
esperava. Uma foi quando pediu que se ajoelhasse ao seu lado, 
segurou a mão dela e começou a orar. [...] Queria pegar a grana e 
sair voando dali. Estava aflita para tomar algo que a deixasse alta, 
que a fizesse esquecer que a outra Lavínia batia na porta. Pronta 
para entrar em cena.  
Parecia um pai dando conselhos à filha. Mexeu com a cabeça de 
Lavínia. 
[...] 
Lavínia ficou impressionada com a sensação de conforto que boiar 
naquele oceano de palavras lhe proporcionou. Ainda planejava se 
drogar tão logo saísse dali, mas a fissura já não  existia. 
[...] 
Ao lado daquele homem, que em nenhum momento a olhou com 
desejo, achava-se apaziguada de um jeito que ainda não 
experimentara. Ele se entregava com tanto ardor àquilo que acabou 
por emocioná-la. Provocou uma catarse: Lavínia caiu no choro e o 
pastor a acolheu num abraço, tocando-a pela segunda vez. Ela 
chorou até sentir vergonha por deixar marcas úmidas no paletó de 
Ernani. Nunca havia chorado na vida por outro motivo que não fosse 
medo ou raiva (AQUINO, 2005, p.  91-92). 

 
 
A sensação de segurança que Ernani transmite à Lavínia torna-se mais forte, a 

ponto de ela compará-lo a um pai. O pastor fez todas as orações ao lado da moça, 

que só pensava em receber e ir embora. Mas, ela surpreende-se com suas emoções 

após ouvir tudo o que ele tinha para dizer e o dia amanhece enquanto eles ainda 

estão ao lado um do outro orando. Quando vai embora, o pastor dá a ela “dinheiro 

equivalente a três programas, e ela teve que prometer que voltaria naquela noite, 

para jantar” (AQUINO, 2005, P.92). Ernani quer saber mais acerca da história da 

jovem, mas ela afirma não gostar de falar de si. Entretanto, o narrador sabe que ela 

vai voltar porque: “Ele a tinha conquistado. Ou convertido, como dizia. Ou aliciado, 

com também se pode dizer, sem grande prejuízo para a verdade” (AQUINO, 2005, 

p. 93).  

O narrador utiliza os verbos conquistar, convencer e aliciar para explicar o que 

Ernani tinha alcançado com suas orações. O primeiro tem como sinônimo mais 

próximo subjugar, dominar, exatamente como aconteceu. Lavínia passa a noite toda 

ali e ele consegue, por exemplo, dominar a sua vontade de drogar-se. O segundo 

significa fazer alguém ter a convicção, a certeza de algo. O pastor faz com que 
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Lavínia chore por motivos diferentes daqueles aos quais estava acostumada e a faz 

enxergar “uma possibilidade de cura” (AQUINO, 2005, p.92).  

Por último, aliciar quer dizer atrair, seduzir. Exatamente as sensações que 

ambos experimentaram, ainda que por motivos diferentes, desde que se viram pela 

primeira vez. Assim, da junção dessas três atitudes, percebemos o quanto esse 

acontecimento foi importante para eles, de modo que Lavínia, ao sair de lá, decidiu 

resistir às drogas e foi direto para casa, “onde apagou num sono profundo, que 

durou até o começo da noite” (AQUINO, 2005, p.93). Ao acordar, tomou banho e 

“vestiu sua calcinha mais audaciosa [...] e vasculhou a casa atrás de alguma coisa 

que a deixasse ligada” (idem, p.93).  

Enquanto ia de ônibus ao hotel, Lavínia começou a sentir os efeitos do 

comprimido desconhecido que ela pegou do travesti, e que tomou em casa antes de 

sair. Entretanto, ainda que sentisse como se seu corpo estivesse flutuando “a um 

palmo do chão” (AQUINO, 2005, p. 94), pensava que tudo aquilo não podia ser 

somente efeito da química: “[...] algo havia mudado dentro dela. E Lavínia queria 

mais, queria outra dose da droga poderosa que a voz e as palavras daquele homem 

continham” (AQUINO, 2005, p. 94).  

Ernani também queria estar com ela mais uma vez. Ele passou o dia inteiro 

pensando em tudo o que acontecera. Não conseguiu alimentar-se nem trabalhar 

direito, teve dor de cabeça e voltou mais cedo ao hotel, onde tomou um remédio e 

dormiu até o começo da noite. Então, preparou-se e ficou esperando pela chegada 

da moça, até que o recepcionista ligou, avisando que ela estava lá: 

 
Lavínia aguardava sentada numa poltrona; quando se levantou, o 
pastor não pôde evitar e teve os olhos atraídos para o relance que 
mostrou, por um segundo, a calcinha vermelha que ela vestia. Ernani 
sempre comentava esse detalhe com ela, às vezes enquanto faziam 
sexo. [...] E ele gostou de senti-la. Foi ali que o pastor considerou 
pela primeira vez a existência da carne de Lavínia, e não apenas seu 
espírito. (Tudo isso para dizer que ele sentiu um inesperado e insólito 
começo de ereção) (AQUINO, 2005, p. 95-96). 

 
 
Na terceira vez em que se encontram, percebemos que há cada vez mais 

proximidade entre eles. Lavínia colocou a peça íntima pensada para a ocasião e, 

além disso, Ernani reparou nesse pormenor, que ficaria em sua lembrança por muito 

tempo. Ademais, a cor vermelha, já mencionada na primeira parte, quando Cauby vê 

Lavínia ao lado do pastor com um vestido desse tom e sente muitos ciúmes, tem, de 
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acordo com a Psicologia, o poder de atrair a atenção, como fez com os dois 

homens, daí porque é utilizada para indicar perigo e também é considerada a cor da 

paixão. De acordo com a psicóloga Claudia Pradas Gallardo7: O vermelho é uma cor 

estridente e chamativa [...] tendo até efeitos em nossa frequência cardíaca e 

produzindo habitualmente uma ativação neuronal notável [...]”, exatamente como os 

estímulos que provocou ao ser utilizada como elemento de sedução, ao lado de 

outros elementos que podem aparecer associados à imagem da mulher fatal, como 

unhas e batom também vermelhos, por exemplo. 

O narrador é irônico ao referir-se, por conta da profissão de Ernani, que ele 

poderia querer “salvar” muito mais do que a alma da moça. E é possível notar, no 

trecho que aparece entre parênteses, o que o estudioso Norman Friedman (2005) 

comenta a respeito da influência de um autor onisciente e intruso na construção da 

linguagem de um narrador onisciente neutro, ou seja, no excerto destacado acima, 

temos as duas estratégias sendo utilizadas simultaneamente. 

Os dois entram no restaurante do hotel e, mais uma vez, Lavínia atraiu os 

olhares dos homens que jantavam no local. Em seguida, fazem os pedidos 

enquanto: “[...] Lavínia olhava para Ernani com um quê de devoção no rosto, uma 

expressão parecida com a do anjo da guarda que zela pelos pequenos pastores na 

beira do precipício, na gravura de Fayard” (AQUINO, 2005, p.96). A menção ao olhar 

da mulher diz respeito a um misto de admiração e respeito, contidos na palavra 

“devoção”. Para ela, o pastor representava algo que não conseguia explicar, uma 

mistura de sentimentos. 

Quando terminaram de jantar, ele a convidou para subir ao quarto porque 

queria ouvir a história de vida dela. Entretanto, “o pastor se sentia desconfortável 

com o estado de sua voz” (AQUINO, 2005, p.97). Lavínia aceita o convite e pensa 

na possibilidade de mentir ao contar fatos de seu passado. O mesmo ocorre com 

boa parte das prostitutas, quando questionadas pelos clientes a respeito de sua vida 

pregressa. No entanto, Lavínia sentiu que não poderia mentir para Ernani e decidiu 

contar uma “versão resumida – e cor-de-rosa, porque omitia os fatos mais dolorosos” 

(AQUINO, 2005, p.97). 

                                                             
7
 Disponível em <https://br.psicologia-online.com/significado-da-cor-vermelha-na-psicologia-197.html> 

Acesso em: 23 mar.2020. 
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Enquanto ela falava, Ernani reparou que Lavínia parecia uma pessoa diferente 

da mulher que havia estado com ele na noite anterior: “Uma metamorfose 

assombrosa havia ocorrido com ela” (AQUINO, 2005, p.97). Ele começa pensando 

que a mudança pode ser devido à maquiagem pesada que ela estava usando, ou 

que pode estar testemunhando um milagre da conversão da moça e, de repente, ele 

enxerga uma terceira possibilidade: 

 
Foi na hora em que Lavínia parou de falar e lançou direto para dentro 
dos olhos dele um olhar incisivo, invasor. Por instinto, ele se 
encolheu contra a cabeceira da cama. Lavínia tirou as sandálias, 
mas não os olhos dos olhos do pastor, e recolheu as pernas para 
ficar de frente e mais próxima. O vestido subiu pelas coxas, ela 
pareceu não se importar. Ernani evitava baixar a vista para aquilo 
que, na periferia de seu campo visual, pulsava como uma ilha 
vermelha em meio a um nevoeiro  (AQUINO, 2005, p. 97- 98). 
 

 
Inicia-se um jogo de sedução por parte de Lavínia que deixa o pastor 

apreensivo e sem reação, a não ser tentar afastar-se dela, ainda que a peça íntima 

que usava, agora mais evidente, continuasse a exercer atração sobre ele. E as 

investidas continuam: 

 
Você não me quer? 
Até o cheiro parecia mudado, o pastor constatou. Os trejeitos eram 
de outra mulher. E também o olhar, [...] Quando a mão dela deslizou 
exploratória em direção à sua virilha, Ernani a empurrou para 
desvencilhar-se do abraço e se levantou da cama. Porque tinha 
aventado uma explicação aterradora para a metamorfose: o ardiloso 
Satã havia se apoderado daquele espírito vulnerável e agora se 
manifestava para tentá-lo. E por pouco não o iludira (AQUINO, 2005, 
p. 99). 
 

 
 O olhar, sempre objeto de atenção, segue ameaçador e a ação passa ao 

toque, o que faz o pastor fugir. Além disso, seguindo a crença tão disseminada 

desde a Antiguidade de que a mulher é uma espécie de tentação, uma figura maldita 

e que deve ser combatida, é isso que Ernani acredita que precisa fazer 

imediatamente. Porém, enquanto ele pegava a Bíblia e ao mesmo tempo “Farejava o 

ar ao redor, [...] buscava o inconfundível odor sulfúrico que confirmaria estar em 

presença do maligno” (AQUINO, 2005, p.99). O efeito do comprimido que ela tomara 

passou e Lavínia permaneceu deitada na cama a olhar para ele. A ameaça da 
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mulher igual a um demônio ou possuída por ele ganha espaço no que Ernani vê na 

atitude de Lavínia e que encontramos no Novo Testamento: 

 

Será que vocês não sabem que o corpo de vocês faz parte do corpo 
de Cristo? Será que eu vou pegar uma parte do corpo de Cristo e 
fazer com que ela seja parte do corpo de uma prostituta? É claro que 
não! Ou será que vocês não sabem que o homem que se une com 
uma prostituta se torna uma só pessoa com ela? [...] Fujam da 
imoralidade sexual! Qualquer outro pecado que alguém comete não 
afeta o corpo, mas a pessoa que comete imoralidade sexual peca 
contra o seu próprio corpo (BÍBLIA, Coríntios, 6. 15-18, 2013, 
p.1162). 

 

 Logo, não foi por acaso que o pastor ergueu a Bíblia e, quando ia começar a 

usar as palavras sagradas para combater a tentação, percebeu-se gago. O 

problema que tivera na juventude e que resolvera com muitas aulas de Oratória 

havia voltado com força total. Por isso, ele viu-se desarmado e inseguro: “Bem na 

hora de um embate com o demônio, o pastor sentiu-se impotente. Caiu de joelhos 

ao lado da cama, agarrando-se em Lavínia. Ela percebeu que Ernani soluçava” 

(AQUINO, 2005, p.100). Não tendo como vencer o inimigo, o pastor, de certa forma, 

entregou-se a ele. 

Lavínia, ao invés de agir como uma mulher fatal, acariciou os cabelos do pastor 

e disse frases amorosas à meia-voz: “Como versos de uma canção de ninar. Ernani 

se acalmou. E acabou adormecendo” (AQUINO, 2005, p.100). No dia seguinte, após 

ter sonhado novamente com Ieda e ter acordado de maneira brusca, ele pergunta as 

horas à Lavínia e percebe que sua voz não tem nenhum sinal de gagueira: 

“Recobrara seu poder e isso o aliviou. Não teve como não pensar naquilo como um 

pequeno milagre” (AQUINO, 2005, p.100). 

Aquela que representava o mal e o perigo tornou-se, na mente do pastor, a 

responsável por sua recuperação. A mulher fatal que, na maioria das narrativas, é a 

culpada pela derrota do homem diante de seus inimigos, e que, nos romances 

policiais, como O invasor, causa, inclusive a sua morte, assume um novo papel, 

nessa cena. Entretanto, esse embate entre o bem e o mal, a sedução e a inocência 

vai continuar, porque em seguida Lavínia tira a roupa e aproxima-se de Ernani que, 

desta vez, não tenta fugir, embora diga não saber se está preparado para aquilo e 

de tremer um pouco: “ O pastor não pensava em demônios nesse momento, e sim 
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no rosto tranquilo de Ieda visto no sonho. Em seu sorriso. Como um sinal de 

aprovação” (AQUINO, 2015, p.101). 

No momento seguinte, há um deslocamento espacial na narrativa: ele e Lavínia 

vivendo em uma casa espaçosa em São Paulo e a ascensão de Ernani na igreja. 

Entretanto, Lavínia, em um dos muitos momentos, não quer estar e nem conversar 

com ninguém; dorme quase o dia todo e não se alimenta direito, enquanto Ernani, 

inabalável em sua tranquilidade e fé, apenas espera que mude: 

 
Mesmo com os olhos inchados, o cabelo revolto e o rosto crispado 
numa expressão selvagem, Lavínia continuava  atraente. Olhar para 
ela causava sempre uma comoção em Ernani, um tremor de alma. 
Até em dias como aquele, em que exibia a metade escura de seu 
espírito, continuava uma mulher de uma beleza prodigiosa, capaz de 
desviar da rota um homem  que simplesmente a visse, ao acaso, na 
rua (AQUINO, 2005, p. 103). 

 
 
Além de ficarmos sabendo que a construção do novo templo da igreja na 

cidade foi concluída antes do previsto e acompanhada de perto por Ernani, 

depreende-se em diferentes momentos da trama narrativa, que todas as principais 

recordações do pastor, a partir da relação com Lavínia, dizem respeito a sexo. Tudo 

o que viveu ao lado dela durante as relações sexuais é descrito em detalhes e 

comparado ao que tivera com a esposa falecida: “Eram amantes tímidos, Ieda e 

Ernani. Lavínia fê-lo uivar, acordou sua libido aos berros” (AQUINO, 2005, p.104). 

Temos mais uma vez a comparação entre a falecida esposa e amante. As questões 

religiosas passam a ser relativizadas: 

 
Nem por um segundo se preocupava com demônios nessas 
ocasiões. Estava enfeitiçado demais. Considerava que seu lado 
animal despertara, era natural e, por isso, bom. No credo de sua 
igreja, por sinal, não existia nenhuma restrição específica a respeito 
da luxúria, como acontecia com a maioria das religiões e seitas 
(AQUINO, 2005, p.104). 

 

Talvez pudéssemos afirmar que o corpo se torna a fonte de uma 

multiplicidade de prazeres para Ernani e Lavínia. A construção tradicional do prazer 

é decorrente das sensações físicas, ou seja, dos prazeres da carne, relacionados 

sempre à bebida, à comida e ao sexo. O título da segunda parte do romance, 

“Carne-viva”, contrapõe-se em um primeiro momento à negação do desejo sexual de 

Ernani, tentando se esquivar da bela e sedutora Lavínia, de tentação demoníaca, 
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com a Bíblia nas mãos. De acordo com o Dicionário Aulete, a palavra carne seria “a 

parte material dos seres humanos, em oposição a espírito” 8.  

 Outra interpretação diz respeito ao fato de que algumas religiões, dentre elas 

a cristã, nomeiam a luxúria, isto é, o pecado capital ligado ao sexo, de “pecado da 

carne”, e consideram a mulher como a principal responsável por esse delito. 

Segundo a escritora e pesquisadora Martha Robles: 

 

[...] Eva, além disso, é a portadora do signo perverso da palavra, já 
que tudo indica que a serpente falava e que a linguagem resultou de 
uma conspiração entre o réptil com cabeça e língua masculinas e a 
sedutora criada para ser a ajudante e serva dos desígnios de Deus 
por meio do homem. Sua sexualidade é a preocupação essencial da 
tradição ocidental, da qual se desprende o preconceito em relação à 
feminilidade perversa que estigmatizou as fraquezas masculinas 
provocadas pelas mulheres. (2013, p. 41-42) 

 

 Assim, Ernani justifica seu novo comportamento como natural e agradece por, 

de acordo com a doutrina de sua igreja, não estar incorrendo em nenhuma falta 

grave, ainda que se considerasse, nas palavras do narrador, “enfeitiçado”, envolvido 

de maneira irracional e até meio mística, por uma mulher.  

 

Foram dias de vinhos e flores, de passeios e compras no shopping, 
de jantares e cinema. E de sexo, muito sexo, de deixar o quarto 
recendendo a seivas e fluidos. Era como se Ernani quisesse 
compensar a longa abstinência a que se submetera após a morte de 
Ieda.  
Até que cessou, de repente, sem aviso. Murchou. Um belo dia (nem 
tão belo, nem tão dia: uma noite chuvosa), ao chegar ao hotel, Ernani 
encontrou uma mulher acabrunhada, rebarbativa a qualquer tipo de 
contato. Outra mulher. Ele, que vinha no embalo daqueles dias 
físicos, estranhou e teve de conter seus ímpetos. Frustrou-se 
bastante ao ser rejeitado, mas não se aborreceu. Calculou que 
Lavínia estivesse menstruada (AQUINO, 2005, p. 105).   

 
 
Além da relação entre o estado da natureza e a mudança de comportamento 

de Lavínia, temos a menção a outro elemento do universo feminino, a menstruação, 

como algo que pode modificar o humor e o modo de agir das mulheres, inclusive 

comprovado por estudos médicos. Todavia, esse fator não é levado a sério pela 

maioria dos homens que, para justificar qualquer atitude inesperada ou que contrarie 

a sua vontade, alegam que a mulher faz aquilo por estar menstruada e não por 

                                                             
8
 Fonte: <http://www.aulete.com.br/carne>. Acesso em: 20 mar.2020. 
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vontade própria. Como se ainda hoje fosse apenas o domínio de algo instintivo e 

inevitável, conforme pontua a pesquisadora Camille Paglia:  

 

         [...] a menstruação era chamada outrora de “maldição”, uma 
 referência à expulsão do Jardim do Éden, quando a mulher foi 
 condenada a parir com dor por causa do pecado de Eva. [...] As 
 mulheres têm arcado com o fardo simbólico das imperfeições 
 humanas, suas bases na natureza. [...] o sangue menstrual é a 
 mancha, a marca de nascença do pecado original, a imundície 
 que a religião transcendental deve lavar do homem. [...] (1992, 
 p.22). 

 

Por isso, a mulher deve enfrentar sozinha a sua “maldição” e o homem deve 

manter-se distante para que não tenha que lembrar-se de suas origens biológicas. 

Assim, quando a atitude da mulher diz respeito a recusar-se a ter relações sexuais 

com seu parceiro, e o motivo não é a menstruação, tudo fica ainda mais 

preocupante porque, em muitos casos, sua recusa não é respeitada e ela sofre 

violência. Não é o caso de nenhuma das personagens analisadas neste trabalho, 

mas sabemos que a ocorrência é muito mais corriqueira do que gostaríamos de 

acreditar.  

Desse modo, quem nos conta o que se passa com Lavínia é o narrador: 

“Recolhida a uma zona cinzenta de depressão. Recusava a maioria dos convites 

para sair, parou de trocar de roupa e, até onde o pastor pôde constatar, houve dias 

em que nem banho tomou [...] Uma mulher desfocada” (AQUINO, 2005, p. 105). Ao 

mesmo tempo, enquanto aquele estado dura semanas, o pastor não acredita que 

possa ajudar Lavínia de alguma forma: 

 
Mesmo assim, Ernani a queria de uma forma atormentada. 
Quantas noites não acordou sem saber o que fazer com a ereção 
provocada por um simples roçar no corpo morno, porém indiferente 
que dormia a seu lado? (A imagem que o pastor viu no espelho do 
banheiro em algumas dessas noites – um homem despenteado, com 
a cueca arriada até os joelhos, curvado num onanismo sôfrego – 
pareceu-lhe indigna, abjeta. E inevitável.) [...] 
[...] 
Pior era ser acordado pelas notícias que ela enviava de seus 
pesadelos. Murmúrios incompreensíveis. Às vezes, Lavínia se 
debatia demais e então Ernani a sacudia. Ela abria os olhos 
aterrorizados por um instante e, depois de se acalmar, segurava as 
mãos dele e viajava outra vez para aquele reino onde parecia ter 
apenas inimigos (AQUINO, 2005, p.106). 
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Reforçando a ideia de que o que mais atormentava o pastor era a falta das 

relações sexuais, temos, no excerto acima, a confirmação de que ele não sabia o 

que fazer e, em nenhum momento da narrativa, é mencionada a ação de levar 

Lavínia a um médico, por exemplo. Ela faz com que o pastor, de acordo com a 

narrativa, desça até o que ele considera o nível mais baixo para um homem de sua 

idade e posição social. Entretanto, mesmo depois de presenciar o seu sono agitado 

e com muitos pesadelos, Ernani continua sem tomar qualquer atitude, a não ser 

tentar acalmá-la para que volte a dormir ou “acariciar de leve a pele suada de 

Lavínia, [...] até o momento em que era obrigado a atender ao apelo rígido de seu 

desejo. [...] que acabava tirando Ernani da cama para mais um encontro com sua 

triste figura no espelho do banheiro” (AQUINO, 2005, p.106). A atração do corpo 

feminino e o desejo do prazer sexual levavam-no ao ponto mais baixo que ele 

acreditava poder chegar. 

E assim os dias passam, sem que nada da situação sofra qualquer mudança, 

até o dia em que Ernani descobre que: “Ruim com Lavínia, pior sem ela: numa tarde, 

ao chegar ao hotel, o pastor não a encontrou no quarto [...]” (AQUINO, 2005, p. 106). 

 Apesar de imaginar que isso pudesse acontecer, era um pensamento que o 

fazia sofrer. Por isso, agora que ele vê que Lavínia não está no hotel, fica muito 

triste e pensa: “O que uma mulher jovem e bonita como Lavínia poderia querer com 

alguém como ele? [...] Ernani sentiu-se velho pela primeira vez na vida” (AQUINO, 

2005, p.106), ou seja, sua autoestima também se mostra abalada por conta do 

sumiço da mulher.   

Ernani volta a questionar o quanto sua situação como um todo é 

constrangedora e a culpa é do erro que cometeu ao envolver-se com Lavínia, depois 

de ter ficado tanto tempo vivendo bem sozinho: “Agora, quase sessentão, sofria de 

amor, de uma sensação opressiva de abandono e ridículo. Estava com vergonha de 

si mesmo” (AQUINO, 2005, p. 106-107). Sua atitude pode ser comparada à de 

Cauby no capítulo anterior, quando há uma mistura de sentimentos negativos e certa 

responsabilização da mulher pelo sofrimento que sua ausência é capaz de causar. O 

pastor volta a se animar quando vê que ela saiu e não levou nada, tudo estava no 

lugar. 

Ademais, ele crê que isso pode ser um sinal de superação da crise pela qual a 

mulher passava: “No ápice da depressão, Lavínia pouco saía do quarto, por mais 
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que ele insistisse. Parecia uma flor apodrecendo numa estufa” (AQUINO, 2005, p. 

107). Consolado por esses pensamentos, ele acende as luzes do quarto, toma 

banho e liga a televisão, enquanto espera que Lavínia volte até a hora do jantar, o 

que não acontece: “Ao ver que já eram quase dez da noite e Lavínia ainda não tinha 

voltado, o pastor cancelou o jantar e pediu que o rapaz chamasse um táxi. E saiu 

numa ronda meio insana pela noite de Vitória” (AQUINO, 2005, p. 107). 

O quase equilíbrio em que Ernani se encontrava é quebrado assim que ele 

entra no táxi, uma vez que a sua busca é definida como insana, já que ele não tem 

ideia por onde começar a procurar, o que fazer se não a encontrar e, até mesmo, em 

que situação poderia encontrá-la e o que faria se isso acontecesse. Agora já não 

vemos mais aquele homem tranquilo de outros momentos. Ele roda por diversos 

lugares e ia pedir ajuda à polícia quando: 

 
[...] avistou Lavínia encolhida num dos bancos de cimento. O 

 pastou aproximou-se cauteloso: descalça, ela abraçava os 
 joelhos e, ao erguer a cabeça, pareceu não reconhecê-lo. Seu 
 corpo estava gelado, ele constatou ao ajudá-la a levantar-se. 
 Tremia a ponto de bater os dentes. Só dizia, de forma maníaca: 

Perdi os sapatos (AQUINO, 2005, p. 108). 
 
Ele leva-a de volta ao hotel. Em seguida, coloca a mulher na cama e deita-se 

ao seu lado. E assim ela dorme um “sono atormentado por gemidos e movimentos 

bruscos” (AQUINO, 2005, p. 108), e passa boa parte do dia seguinte dormindo, o 

que Ernani constata ao voltar ao hotel na hora do almoço para saber como ela 

estava. O pastor nota, na noite seguinte, certa melhora no estado de Lavínia, que 

até havia pedido comida no quarto.  

No dia posterior, quando chega mais cedo ao hotel para receber um visitante, o 

pastor vê que Lavínia está de saída, dizendo que vai ao cabeleireiro: “Algo estava de 

novo aceso dentro dela – e Ernani ficou intrigado com isso. Um pouco excitado até” 

(AQUINO, 2005, p. 109). O visitante, um dentista e emissário da igreja, chamado 

Sílvio, vem para conversar a respeito da obra que Ernani supervisiona em Vitória, e 

para comunicar ao pastor que a igreja tinha uma nova missão para ele, desta vez 

em São Paulo: 

 
Ernani pensando em lugares pacatos e a igreja colocava em seu 
caminho a Babel mais caótica do país. Riu dessa ironia. Fez o 
dentista pensar que a notícia o agradava. 
Você gosta de São Paulo? 
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Não conheço direito. Estive lá poucas vezes. 
O pastor detestava São Paulo. [...] o barulho, a poluição, o excesso 
de gente pelas ruas e nos ônibus, trens e metrô.  Achava São Paulo 
feia (AQUINO, 2005, p. 110-111). 

 
A preocupação de Ernani era saber se Lavínia o acompanharia. Ele já havia 

tocado no assunto e ela disse que não tinha interesse em mudar-se de Vitória: “A 

conversa acontecera durante a fase aguda de sua depressão, e ele tinha esperança 

de que a versão ensolarada de Lavínia pensasse diferente” (AQUINO, 2005, p. 111). 

Sílvio mostra as opções de casas em São Paulo, para que Ernani possa decidir em 

qual delas prefere morar. Ele insiste em uma que foi recém reformada e que possui 

churrasqueira e piscina: “Um pouco de conforto não faz mal a ninguém, você não 

acha?” (idem, p. 111). 

O pastor imagina qual seria a reação do emissário se ele dissesse que não iria 

aceitar a nova missão da igreja e permanecesse em Vitória. Silvio comenta que o 

único problema da casa que ele indicou é que seria muito grande para Ernani morar 

sozinho. O pastor o interrompe dizendo que não está mais sozinho. O emissário 

nada comenta a respeito e segue falando o quanto o bispo está satisfeito com o 

trabalho de Ernani e com a expansão da igreja. 

 

Nesse momento, Lavínia abriu a porta do quarto. E a temperatura 
ambiente se alterou. O queixo do dentista caiu, deu para ouvir o 
barulho. Ele olhou para ela como uma criança testemunhando um 
relâmpago. O choque de Ernani também foi grande, mas outra 
natureza. Lavínia tinha pintado os cabelos de loiro. [...] 
O pastor a impediu de recuar. E, sem perceber o impacto que Lavínia 
causava sobre o dentista, teve a oportunidade de resgatar, com um 
prazer inesperado e até um pouco de orgulho, uma expressão que 
nos últimos anos estivera ausente  de seu repertório. 
Minha mulher. Lavínia  
[...] Lavínia beijou de leve os lábios do pastor — Sílvio seria capaz de 
jurar que uma fagulha brilhou no quarto por um instante. Depois, ela 
pediu licença e trancou-se no banheiro. O dentista ficou arrasado; se 
pudesse, choraria no próprio ombro. Ao se despedir, olhou para 
Ernani com uma inveja de tragédia grega. Estava ainda um pouco 
abalado [...] (AQUINO, 2005, p. 113). 

 
 
Conforme já mencionamos, Lavínia continua sendo o centro das atenções 

masculinas onde quer que esteja, e mais uma vez não houve alteração nesse fato. 

O narrador enfatiza o acontecimento ao utilizar diversas palavras do campo 

semântico de fogo e iluminação: temperatura, relâmpago, fagulha, brilhar e ao dizer 
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que quando ela saiu, o dentista ficou triste. Ernani, ao apresentá-la, confere a ela um 

título social e que também indica posse. E a mudança pela qual Lavínia passou do 

estado depressivo para o eufórico é representada pela mudança de visual, outra 

atitude que surpreende o pastor. Depois da saída do emissário invejoso, Lavínia 

conversa com Ernani: 

 
 

O que foi, não gostou? 
Não é isso, ele falou. É que você está muito diferente, está 

 parecendo outra pessoa. 
Era verdade. E o cabelo tingido apenas acentuava a 

 metamorfose. Fazia o pastor quase acreditar que estava diante 
 de uma irmã maliciosa de Lavínia. Capaz de avançar 
 insinuante em sua direção e dizer em tom provocativo: 

Você prefere a outra? 
[...] 
Adorei você ter me chamado de minha mulher. 
Lavínia esfregou seu corpo quente em Ernani. Ele deslizou a 

 mão sobre o vestido e descobriu que ela deixara a calcinha no 
 banheiro. O cheiro que o pastor sentia era um misto de tintura 
 de cabelo, suor e algo que ele não conseguia identificar. Um 
 aroma de abismo. Seria mentira dizer que Ernani não gostou — 
 ele morreria por isso. Mas dizer que não teve medo também 
 seria mentira (AQUINO, 2005, p. 114). 

 
 

O diálogo do casal confirma a transformação de Lavínia e novamente a 

metamorfose exterior define a mudança interior. O retorno ao estado de empolgação 

e o desejo sexual tão esperado por Ernani, que admite, como no caso de todo 

homem envolvido por uma mulher fatal, que seria capaz de morrer para ter de volta 

o prazer que ela lhe dava. Entretanto, agora o medo daquela mulher de 

personalidade dúbia também se fazia presente. Em seguida, ambos conversam e 

ela aceita ir a São Paulo com o pastor, embora fique em dúvida sobre o que faria por 

lá: “Você vai ser minha mulher, ele disse. [...] Mas você nem me conhece direito... 

Me deixa conhecer” (AQUINO, 2005, p. 115). 

A dúvida de Lavínia parece referir-se também ao fato de que ele não sabe 

como lidar com uma dupla personalidade. Na verdade, como já notamos, nem ela 

mesma sabia. Ainda assim, Ernani está disposto a correr todos os riscos em nome 

da paixão que sente pela jovem. Em seguida, há um comentário do narrador para 

dizer que essa conversa havia acontecido há um ano: 
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a verdade é que o pastor ainda não podia dizer que a conhecia. 
 Nem que compreendia os terremotos que sacudiam seus 
 subterrâneos. Ele procurava adaptar-se ao clima da ocasião. 
 [...] Um tipo de felicidade tenso e ciclotímico. Mas não havia 
 razão para esconder: Ernani preferia a versão ardente de sua 
 mulher (p.115). 

 

Ao associar a felicidade a um estado psicopatológico (ciclotímico), reforça-se o 

padrão de personalidade de Lavínia, caracterizado por momentos de depressão, 

tristeza, apatia que se alternam com períodos de euforia e excitação. Ernani, por sua 

vez, tenta conviver da melhor forma possível com os estados de instabilidade da 

mulher. 

A narrativa retoma o espaço geográfico anterior, a cidade de São Paulo. 

Lavínia acorda, sai do quarto e vai até a cozinha, fumando, Ernani pede a ela para 

que coma alguma coisa, recebendo como resposta um “tô sem fome”: 

 

E ficou quieta pelo tempo que durou o cigarro. Daí, saiu ao 
 quintal e aproximou-se da piscina. [...] Foi de olhos 
 semicerrados, entre cintilações, que viu Lavínia desamarrar o 
 cinto do roupão e deixá-lo cair atrás de si, antes de descer a 
 escada de metal e entrar na piscina. Permaneceu mergulhada 
 por tempo suficiente para deixá-lo preocupado. A superfície 
 azulada se aquietou e Ernani a enxergou submersa, uma 
 imagem tremulante, os cabelos se mexendo como se tivessem 
 vida própria. [...] O pastor falou: 

Amanhã, você vai comigo ao médico. 
Lavínia não disse nada. Apenas tomou impulso na lateral e 

 deslizou de costas até o meio da piscina. E então mergulhou 
 outra vez. (AQUINO, 2005, p. 115, 116) 

 
E assim termina a descrição da vida de Lavínia com Ernani em São Paulo, 

desde o momento em que se conheceram. E pela primeira vez temos a menção ao 

médico, embora não saibamos o que houve depois. Além disso, o mergulho na 

piscina pode significar esse momento triste e introspectivo que ela vive de tempos 

em tempos, a ponto de deixar o pastor preocupado quando ela permanece 

submersa, do mesmo modo quando ela vive seus dias depressivos e silenciosos. Na 

sequência narrativa, um flashback agora volta à infância e adolescência de Lavínia.  

No início, temos a descrição de um ambiente pobre de bens e de afeto, como 

muitos dos cenários já descritos pelo autor em outras narrativas. Lavínia vivia com a 

mãe alcoólatra, dois irmãos de pais diferentes e a avó materna, a única que lhe 

dedicava algum carinho. Moravam em Linhares, interior do Espírito Santo. Lavínia 
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uma vez fugiu de casa e passou três dias em Vitória, aonde chegara de carona. 

Entretanto, foi levada de volta pelo Juizado de Menores e continuou a viver com a 

família. 

Um dia, a mãe comunica que vai trazer um homem para morar com eles e tudo 

segue tranquilamente por um tempo, com exceção da morte da avó. Porém, por 

conta do vício em álcool de ambos, começaram as brigas constantes e as cenas de 

violência. De acordo com o narrador, a mãe e o padrasto de Lavínia eram: “um 

desses casais que se comprazem tanto em provocar quanto em lamber feridas” 

(AQUINO, 2005, p. 119). E assim os dias e meses transcorrem até que os irmãos da 

jovem passam a viver mais na rua do que em casa, envolvidos em contravenções: 

“Ambos se drogavam e Lavínia aderiu com fervor. (AQUINO, 2005, p. 119). Ao 

mesmo tempo, ela ia crescendo e percebendo as alterações ao seu redor: 

 
Nem tinha ainda menstruado direito e homens a olhavam com 

 apetite nas ruas. Às vezes, ela os provocava. Um impulso que 
 não conseguia dominar. [...] Seus dias de lolita. Dias que 
 gostava de saber que era cobiçada, mesmo por gente 
 abrutalhada, que não respeitava. A turma da cerveja no balcão 
 da padaria do bairro, por exemplo.  

Os garotos da sua idade mantinham distância, ficavam pouco à 
 vontade com ela por perto. Pareciam temê-la. (p. 119)  

 
Além do uso de um termo que remete à obra homônima, publicada em 1955, 

por Vladimir Nabokov, e que passou a designar toda adolescente que atrai homens 

mais velhos, temos a informação de que desde cedo Lavínia chamava atenção por 

sua beleza e seu gênio. Em um primeiro momento, ela até enxergava aquilo com 

certa vaidade. E quanto aos garotos de sua idade, a atitude lembra a de Elaine, em 

Cabeça a prêmio (2003a). Mas, no caso, esta preferia relacionar-se com homens 

mais velhos, por achar que os da sua idade não valiam a pena. O fato de garotos 

manterem distância de Lavínia lhe era incompreensível, talvez em razão do 

relacionamento violento que observava em casa, ou porque os meninos 

percebessem que ela tinha algo de diferente das outras garotas. Assim, 

 
[...] havia os dias em que Lavínia se transformava numa 
garotinha assustada com o mundo e se excluía num canto, 
encolhida feito ostra, enquanto esperava dissipar a tormenta 
interior. Precisava de atenção. Numa família funcional seria 
levada a um médico. Mas aquele tipo de gente só se 
encontrava com médicos em caso de autópsia (AQUINO,  2005, 
p. 119, 120). 
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Lavínia sofria de algum transtorno psicológico desde menina, mas que não foi 

tratado por um motivo maior do que todos: as condições em que vivia. Além da 

situação de pobreza, havia o alcoolismo da mãe e do padrasto. A situação de não 

pertencimento à família é comum nas tramas do romance policial e em seus 

desdobramentos. Do mesmo modo, as narrativas de Aquino, conforme pontua Fábio 

Marques Mendes (2015), tratam dos problemas sociais do país como um todo, sem 

deixar de fora as consequências íntimas deles, como os conflitos internos das 

famílias. E, na obra citada, foi por essas razões que “ninguém viu brotar a flor 

esplêndida. Metade branca, metade sombria” (AQUINO, 2005, p. 120). 

 Muitos homens convidavam Lavínia para sair e até um professor ofereceu-se 

para lhe dar aulas particulares à noite, um dos motivos que a fez largar a escola. 

Entretanto, ela nunca aceitou nenhum convite e trabalhava em vários lugares, 

sempre por pouco tempo: “Sua instabilidade atrapalhava [...] Ouviu pela primeira vez 

alguém referir-se a ela como “histérica” (AQUINO, 2005, p.120). Mais uma vez 

notamos a referência ao diagnóstico de histeria que durante muitos anos serviu para 

a discriminação das mulheres. Segundo a historiadora Mary del Priore, muitos 

médicos até meados do século XX “pensavam que a histeria era decorrente do fato 

de que o cérebro feminino podia ser dominado pelo útero” (2011, p.91).  

 E embora essa teoria tenha sido ultrapassada, as mulheres continuaram a 

receber esses e outros estigmas relacionados aos seus órgãos sexuais e 

reprodutores. Logo, as alterações de humor e os problemas hormonais ou 

psicológicos não eram compreendidos, mas rechaçados. Ainda segundo a 

historiadora:  

 

Das teses de medicina aos romances e destes para as realidades 
nuas e cruas do Hospício Nacional dos Alienados, a verdade era 
uma só: a sexualidade feminina era terreno perigosíssimo e era de 
bom tom não a confundir com sentimentos honestos (DEL PRIORE, 
2011, p.91). 

 

 Além disso, podemos extrair dessa análise do comportamento de Lavínia uma 

segunda interpretação para o título Carne-viva, porque a expressão “em carne viva” 

também serve para descrever uma pessoa que esteja sentindo algo de maneira 
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profunda, que esteja extremamente sensível, a ponto de ter reações extremadas 

como as que ela tinha de maneira inesperada e incontrolável. 

  Portanto, ao trazermos tais apontamentos que tratam dos rompantes de 

Lavínia e da ausência de compreensão e assistência, não nos parece tão incomum 

o que acontece em seguida. De repente, o padrasto começa a prestar mais atenção 

na aparência da adolescente: “apreciava seus olhos escuros, a cor que a pele dela 

adquiria ao sol, seu rosto iluminado nas raras ocasiões em que sorria” (AQUINO, 

2005, p. 120-121). Essa atitude de aproximação, em que ele chega até a presentear 

a menina com um par de brincos, provoca ciúmes na mãe de Lavínia, que passa a 

beber cada vez mais e a ofender a filha com frequência. No meio de uma 

madrugada, Lavínia acorda e vê o homem em seu quarto, ao lado de sua cama. Ele 

a toca e a impede de gritar. Apalpa seu corpo enquanto se masturba e, em seguida, 

sai do quarto: 

 

Ela não se mexeu por um bom tempo depois que o padrasto saiu do 
quarto. Seu corpo inteiro tremia de nojo e ódio. Mais ódio que nojo. 
Lavínia levantou-se e tomou um dos banhos mais prolongados de 
sua vida, que não bastou para livrá-la do cheiro de bicho que a 
impregnava. [...] chorou durante meia hora (AQUINO, 2005, p. 122). 
 

 No dia seguinte, depois de procurar pelo revólver do irmão pela casa, ela 

tentou conversar com a mãe a respeito do ocorrido. Mas, ouviu: “Por que você não 

arranja um homem e deixa o meu em paz, hein?” (AQUINO, 2005, p. 122). 

Percebemos no abuso que Lavínia sofreu vários elementos comuns ao que 

acontece com as vítimas adolescentes na realidade: o ato praticado dentro de casa 

e por alguém do convívio, o medo e a vergonha que a vítima sente e que a impedem 

de agir e, por último, o risco real de não ser levada a sério e, ainda pior, acusada de 

ter provocado a violência. O que a menina poderia fazer? 

 Mais uma vez a história de Lavínia dialoga com o mito de Medusa, pois, antes 

de ser transformada em monstro por um castigo recebido de Atena, deusa da 

sabedoria, Medusa era uma bela jovem, virgem e que servia como sacerdotisa no 

templo, mantendo-se casta de acordo com as leis e apesar do assédio que recebia 

de vários homens. Porém, entre os que se interessaram por ela estava Poseidon, 

deus dos mares que, apesar das negativas da jovem, acaba violentando-a dentro do 

templo e em frente à estátua de Atena, que ficou furiosa e decidir punir a jovem, 

transformando-a em monstro, uma vez que, na opinião da deusa: “[...] Poseidon 
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estava apenas seguindo sua natureza de homem, e a culpada era aquela que o 

seduziu com seus encantos”9.  

 As idas do padrasto ao quarto de Lavínia se tornam rotineiras e ela não 

consegue evitar e nem se defender “Não adiantava trancar-se: o padrasto fizera 

pessoalmente uma reforma completa na casa, tinha cópia de todas as chaves”. 

(AQUINO, 2005, p.122). E ela tentava evitar os abusos como podia, ou, ao menos 

ignorar com ajuda das drogas, principalmente depois que o irmão mais velho 

morrera assassinado: “[...] Lavínia nem sequer foi ao cemitério. Atravessava um 

período agudo de lassidão, regado a marijuana. Nada a afetava” (AQUINO, 2005, 

p.123). 

 Todas as vezes em que era molestada pelo padrasto, não reagia e mantinha-

se imóvel, apenas se levantava da cama para trocar o lençol quando o sêmen do 

homem sujava a cama. “Numa das visitas, ao deixar o quarto, ele colocou algumas 

notas sobre a cômoda. Compre alguma coisa pra você” (AQUINO, 2005, p.123). 

Lavínia guardou o dinheiro, porque já estava planejando fugir de casa assim que 

tivesse condições. Até que uma noite:  

 

[...] se pegou agitada, insone, quente de uma febre que a fazia suar e 
alterava seu cheiro. Chapou-se de fumo. E, com a alma coberta de 
horror, descobriu-se à espera de seu visitante. No íntimo, ficaria 
frustrada se ele não viesse. Mas o padrasto veio. Fez o de costume, 
sem muita variação. Quem mexeu no enredo foi ela, ao segurar a 
mão dele e puxá-la para o meio das coxas. Um improviso que o 
ofendeu. Ele recuou, levantou-se num pulo e a esbofeteou com a 
mão cascuda. Uma, duas vezes. Disse: Cadela. 
E saiu do quarto bem mais assustado que Lavínia. 
O episódio serviu para interromper as visitas noturnas (AQUINO, 
2005, p. 123). 

 

 É nesse excerto que temos a primeira menção não só à alteração de humor 

como do cheiro da jovem, o que, como já mencionado, continuou a acontecer e a ser 

percebido pelos homens com os quais ela viveu relacionamentos mais duradouros. 

Sua atitude serviu para afastar o padrasto, mas, depois desse acontecimento, 

Lavínia passa a ser ainda mais desprezada e sente que precisa sair logo daquela 

casa.  Entretanto, talvez por sentir-se ofendido e desafiado, o padrasto, na noite da 

véspera da partida da jovem:  

                                                             
9 Disponível em <https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/reportagem/verdadeira-historia-da-
medusa-grecia.phtml> Acesso em: 16 abr.2020. 
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[...] apareceu no quarto, mais bêbado que de hábito. E mais violento. 
Possuído. Arrancou as roupas dela, espancou-a quando ela mordeu 
seu braço, e a teve na marra. Violou-a. [...] (p.124).  
Ela fugiu de casa no dia seguinte. Em definitivo. Levava uma mochila 
com roupas e todo o dinheiro que arrecadou numa busca minuciosa 
pela casa. Jamais teve qualquer notícia a mãe, do padrasto ou do 
irmão a partir desse dia. Nem procurou saber. 
Foi direto para Guarapari. Era o auge do verão [...] Conheceu 
meninas de sua idade, perdidas no mundo como ela, e outras com 
menos idade e muito mais experiência, todas viciadas no veneno das 
ruas. Vivia drogada a ponto de não se lembrar onde dormira na noite 
anterior. [...] Até que o tempo esfriou e os turistas debandaram. Ela 
cortou o cabelo bem curtinho, adotou um boné e roupas masculinas 
e se mandou para Vitória.  
Lavínia aprendeu nas ruas a roubar, a bater e a apanhar, a correr da 
polícia. Tempos de guerra. A genética falou alto e ela começou a 
beber. [...] 
Estava um bagaço, pedindo esmola e tomando água de sarjeta, no 
dia em que foi recolhida pelos assistentes sociais do Estado a uma 
instituição de menores, na primeira de suas internações. O problema 
é que, uma vez desintoxicada, ou a liberavam ou ela fugia. O vício da 
rua era mais forte. Ali, foi sacaneada e sacaneou, aprendeu tudo que 
tinha de aprender, esqueceu o que deu para esquecer. E virou 
mulher. Talvez o mais correto seja dizer mulheres. Porque ela era 
sempre duas. Opostas. 
Herdou a espantosa beleza da mãe, que o álcool e a vida 
desbrecada não conseguiram destruir. E boa parte de sua loucura 
(AQUINO, 2005, p. 124-125). 

 

 No trecho acima, o que se passou com Lavínia desde que fugira de casa e 

mesmo os motivos que a levaram a tomar essa atitude pertencem a um enredo que 

poderia estar na realidade de muitas jovens do Brasil atual, sem precisar de 

nenhuma adaptação. E é esse tipo de descrição que faz a escrita de Marçal Aquino 

ser classificada como um novo realismo, uma vez que, de acordo com a 

pesquisadora e professora Tânia Pellegrini, nas produções literárias como a de 

Aquino:  

 
[...] questões históricas e sociais não têm apenas uma relação com 
os textos; elas os constituem e lhes dão forma. Assim, a análise de 
muitos textos desse tipo evidencia que sua organização formal, em 
termos de um realismo violento e cruel, corresponde às 
especificidades sociais do Brasil contemporâneo, ou seja, a um 
conjunto de formações e situações articuladas e complexas, tanto no 
nível nacional quanto no internacional, que se articulam 
simbolicamente nos textos ficcionais (2018, p.243). 
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 E um diálogo com o naturalismo, ao mencionar que ela herdara da mãe o 

vício em álcool, a beleza e a loucura, temos o aprendizado nas ruas e a menção à 

guerra, como é o “nome de guerra” das prostitutas nas esquinas e nos bordéis. 

Lavínia sabia que estava na guerra, e mesmo não tendo conhecimento suficiente de 

seu transtorno bipolar ou de sua dupla personalidade, não adotou outra identidade. 

Preferiu “esconder-se” nas drogas até chegar ao seu limite, e para lidar, do único 

jeito que conhecia, com a sua instabilidade mental. E a narrativa prossegue: 

 

Numa das temporadas que passou recolhida, Lavínia descobriu a 
fotografia. Foi paixão instantânea. [...] ela enfim se encantou com 
algo que parecia valer a pena. 
[...] 
Quando fez dezoito anos, Lavínia participou de um projeto de 
reintegração social: arrumaram para ela um emprego de auxiliar 
numa loja de ferragens e uma vaga num quarto de pensão junto com 
outras três egressas de instituições assistenciais. E por um tempo ela 
sossegou. Inscreveu-se num curso de fotografia, comprou no 
crediário uma câmera ordinária e andava com ela pra baixo e pra 
cima, fotografando a esmo. 
Vem dessa época uma fantasia curiosa. Funcionava assim: Lavínia 
escolhia um homem entre os transeuntes, ao acaso, e passava a 
segui-lo pelas ruas até onde fosse possível. Brincava de imaginar 
que podia ser seu pai. Ela dava preferência a homens mais velhos e, 
sem que percebessem, chegava a fotografá-los (AQUINO, 2005, p. 
125-126). 
 

 Com ajuda e um pouco de arte, Lavínia começa a tentar viver uma vida 

diferente, enquanto seus problemas psicológicos não colocam tudo a perder. E foi 

fotografando desconhecidos que ela conheceu Alfredo, um cinquentão rico e 

casado, que a convidou para um drinque e para um café, e ela recusou. Entretanto, 

ele insistiu. Descobriu onde ela trabalhava, mandou flores e seguia com ela no 

trajeto entre a pensão e a loja: “Uma brincadeira que durou mais de um mês” 

(AQUINO, 2005, p.126). Lavínia seguiu ignorando o homem: “Estava sem nenhum 

dos apetites essenciais” (IDEM, p.126). Assim, ele continuou insistindo e sendo 

desprezado. Ela nem sequer respondia ao que ele falava, mas isso fazia aumentar o 

interesse dele: 

 
Em geral, Alfredo encontrava pouca ou nenhuma resistência se 
atacava de sedutor. Dá para compreender por que a teimosa rejeição 
de Lavínia mexeu com seus brios. Ele encarou a conquista daquela 
mulher estranha, de olhos e silêncios escuros, como um desafio. Mas 
a verdade é que se apaixonou por ela. E a quis para ele. Achou que 
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a súbita mudança de comportamento fosse apenas um capricho de 
Lavínia (AQUINO, 2005, p. 127). 
 

 Ao encarar a conquista de Lavínia como um desafio e insistir sem parar, 

Alfredo conseguiu alcançar o momento em que o humor dela mudou e ela resolveu, 

de repente, dar uma chance para ele: 

 

Um dia, convidou-a para jantar e, surpresa, ela aceitou. Topou 
também prolongar a noite num motel. Se é certo que Alfredo já 
andava fissurado por Lavínia, é mais certo ainda que endoidou de 
vez com o que aconteceu. Na cama, ela acendeu todos os fogos. E, 
ao saírem do quarto pela manhã, ele sabia que não tinha conseguido 
apagar alguns deles (AQUINO, 2005, p. 127). 

  

 Além do relacionamento entre um homem mais velho e uma mulher mais 

jovem, percebemos que o sexo é a armadilha involuntária de sedução que Lavínia 

usa quando está em estado eufórico, e que domina os homens com quem se 

envolve. Temos novamente a menção ao fogo ligada ao ato sexual, e que é comum 

na linguagem popular dizer que, quando alguém possui desejo sexual, está com 

“fogo”, e o “apagar” seria conseguir satisfazer esse desejo com o parceiro. Alfredo 

percebe que não conseguiu aplacar toda a volúpia que encontrou em Lavínia, 

mesmo assim, a partir dessa noite, os dois começam a se encontrar com 

regularidade.  

 Ela passa a morar num apartamento alugado pelo amante e deixa o emprego 

na loja, passando a ser sustentada por ele: “Estava obcecado por ela, morria de 

ciúmes de todos os homens de Vitória. Se pudesse, não hesitaria em mantê-la 

trancada” (AQUINO, 2005, p. 127). Percebemos que, até por achar que não seria 

capaz de contentar a jovem sexualmente, Alfredo começa a agir de maneira 

possessiva e descontrolada. Entretanto, ao menos no começo, Lavínia nem sequer 

entendia que poderia estar sofrendo outro abuso. Apenas aproveitava, à sua 

maneira, aquilo que recebia: 

 

O affair durou quase um ano. Lavínia gostava de Alfredo, mas é 
complicado afirmar que o amou. Criada num ambiente rarefeito de 
afetos, tinha dificuldade na hora de identificar e nomear suas 
emoções com precisão. [...] Podia não amá-lo, mas sentia-se amada, 
o que é bom, como sabe até mesmo para o mais sarnento dos 
cachorros de rua. (AQUINO, 2005, p. 127) 
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 Embora sempre prometesse que largaria a mulher, ainda que Lavínia nunca 

tivesse pedido isso, Alfredo continuou o relacionamento adúltero por muitos meses: 

“O problema era o ciúme” (AQUINO, 2005, p. 128). Ele não conseguia controlar as 

suas crises e isso irritava Lavínia. Além disso, em uma das noites de discussão, 

Alfredo bebeu demais e cheirou cocaína. Depois que eles fizeram as pazes e ele 

meio deprimido foi para casa: “Lavínia, que dava um tempo com as drogas, caiu de 

boca num resto de pó deixado por Alfredo. Uma reincidência que conturbou ainda 

mais sua relação com ele” (idem, p.128). 

 As brigas aumentavam a cada dia e a relação tornava-se muito mais 

complicada: “Alfredo pagava para ser discreto” (AQUINO, 2005, p. 129). Ele ficava 

tenso todas as vezes em que saíam, por medo de encontrar conhecidos. Mas não 

era somente isso que o perturbava: 

 

[...] incomodava-o que os outros machos olhassem para ela com 
evidente cobiça [...] O que ele podia fazer? Andava com um trinta e 
oito no carro, mas, se fosse para criar caso, precisaria conseguir 
porte para andar com uma metralhadora. [...] Os dois estavam 
cheirando como nunca (AQUINO, 2005, p.129). 
 

 Ao mesmo tempo em que precisa esconder a sua relação com Lavínia, 

Alfredo pensa ser capaz até de cometer crimes para evitar que ela seja cobiçada por 

outros homens. Uma relação doentia e complicada, ainda mais pelo uso de drogas, 

exatamente como Dênis e Elaine, em Cabeça a prêmio (2003a). Enquanto nesta, o 

que prejudicava a relação entre o casal era o problema de estarem escondidos por 

serem testemunhas de um crime, a mulher estar grávida e ambos continuarem a 

cheira cocaína, no caso de Lavínia e Alfredo, o mesmo entorpecente, usado por 

ambos, potencializava as brigas por conta dos ciúmes e porque a mulher estava 

cansada de não poder estar com ele em nenhum lugar público, por não poder sair 

sozinha e nem usar a roupa que quisesse. Tudo era motivo para brigas e 

escândalos cada vez maiores. 

 Outro fator importante é que, nessa situação, é o homem quem provoca a 

“perdição” da mulher. Alfredo colaborou com a recaída de Lavínia, uma vez que, um 

dia, ele deixou um resto de droga no apartamento e ela, que estava há um bom 

tempo distante da cocaína, cheirou o pó e não deixou mais de acompanhar Alfredo 

no vício. 
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 De repente, Alfredo deixa de aparecer no apartamento e não fala com Lavínia 

nem por telefone. Ela sentiu falta dele, mas constatou que “estava precisando ficar 

sozinha naquele momento” (AQUINO, 2005, p. 129). E o narrador afirma que as 

fotos que ela tirou nessa época mostravam que “somente o feio interessava à lente 

de sua câmera” (idem, p. 129). Os dias passam, Lavínia permanece no apartamento 

e conclui que não podia condenar Alfredo por ter ido embora. Ela “se considerava 

portadora de uma espécie de maldição. [...] Ficar perto de mim é perigoso” 

(AQUINO, 2005, p.129-130). 

 Apesar de todos os infortúnios pelos quais passou, Lavínia ainda se considera 

culpada de tudo. Não tem consciência de que tem um problema psicológico e que 

precisa de ajuda médica, de um tratamento e não de uma condenação. Ademais, a 

ideia de algo maldito, misterioso e prejudicial concorda com o que foi explanado a 

respeito das crenças relacionadas ao feminino e seu poder de fazer o mal, de ser, 

como ela mesma afirma, um perigo para todos aqueles que se aproximam dela, 

exatamente como as mulheres fatais da literatura e do cinema noir, que, segundo a 

escritora inglesa P. D. James: “[...] são vistas como tentadoras e sexualmente 

atraentes [...]” (2012, p.84). Ou, como pontua o pesquisador A. C. Gomes de Mattos, 

para colocar “ordem” no mundo ficcional noir é preciso ter: “[...] o controle da 

sexualidade feminina transgressiva” (2001, p.25). 

 Um dia, no meio da tarde, enquanto “passava a maior parte do tempo 

entrevada na cama, sofrendo de dores não catalogadas no mundo físico” (AQUINO, 

2005, p.130), Lavínia é acordada pelo advogado de Alfredo, que lhe propõe um 

acordo: o amante não iria mais encontrá-la e, dependendo da atitude dela, oferecia-

lhe uma quantia em dinheiro: “Uma indenização por serviços prestados?, ela 

perguntou” (idem, p. 130).O advogado não respondeu e ela não aceitou nenhum 

valor. Desocupou o apartamento e voltou a morar em uma pensão. Quando ficou em 

situação difícil, a ponto de ter vendido até a câmera fotográfica por conta do vício em 

drogas, a jovem voltou a fazer programas, até o momento em que conheceu Ernani. 

 A segunda parte do romance termina voltando ao seu início, em um jogo entre 

passado e presente; característica temporal muito comum, como já mencionamos, 

nas obras de Marçal Aquino.  

A voz narrativa em terceira pessoa retoma os caminhos que levaram essa 

mulher misteriosa e perturbada a se cruzarem com os da vida de Ernani e de Cauby, 
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e que, como apresentaremos em seguida, não evitaram as tragédias pelas quais os 

três passariam, ainda que por motivos completamente diferentes. 

 

3.3.3 “Postais de Sodoma à luz do primeiro fogo”  

 

 A terceira parte do romance volta a ser narrada em primeira pessoa por 

Cauby, que vai nos contar o que houve depois do início de seu relacionamento com 

Lavínia. Ele vai descrever o meio e o final da história que, de certa forma, também 

corresponde ao fim de alguns conflitos na cidade e de dois de seus cidadãos mais 

conhecidos: Chang, o chinês da loja de fotografias, e Viktor Laurence, o jornalista 

excêntrico financiado pela mineradora. 

 O título é uma referência à cidade de bíblica de Sodoma que, ao lado de 

Gomorra, segundo o livro sagrado dos cristãos, foi destruída por uma chuva de 

enxofre e fogo mandada por Deus, como castigo por seus habitantes homens terem 

desejado sexualmente os dois anjos enviados por Ele e recebidos por Ló, o único 

habitante poupado da destruição ao lado de sua família. 

 De acordo com a narrativa, presente em Gênesis 19:24, os homens da 

cidade, tanto jovens quanto velhos, foram até a casa de Ló e exigiram que ele 

trouxesse os dois anjos para fora “[...] pois queremos ter relações com eles” (2013, 

p.18). O ancião se recusa a cumprir o pedido e oferece suas duas filhas em troca 

dos enviados de Deus. Entretanto, além de recusarem a oferta, os homens avançam 

sobre ele para entrar à força em sua casa. 

 Nesse momento, os anjos salvam Ló das agressões, colocam-no a salvo em 

sua residência e fazem com que todos os homens do lado de fora fiquem cegos e 

não consigam encontrar a porta. Em seguida, eles avisam para que Ló pegue sua 

família e fuja da cidade, sem olhar para trás, “pois nós vamos destruir esse lugar” 

(2013, p.18). E assim aconteceu: “o Senhor Deus fez chover fogo e enxofre sobre 

Sodoma e Gomorra. Ele destruiu essas duas cidades, e também todo o vale e os 

seus moradores, e acabou com todas as plantas e árvores daquela região” (2013, 

p.19). 

 De acordo com nossa pesquisa, essa passagem bíblica é interpretada de 

duas maneiras: a primeira justifica a perseguição a homossexuais, chamados, 
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pejorativamente, “sodomitas”. A outra defende que o crime cometido pelos cidadãos 

foi a falta de hospitalidade com os representantes divinos.10 

 De acordo com o conteúdo do romance analisado, podemos afirmar que o 

título menciona “postais”, isto é, cartões-postais, imagens que alguém enviaria da 

cidade ao mesmo tempo em que ela começava a pegar fogo, isto é, há ao mesmo 

tempo um perigo ou uma ameaça e alguém que o ignora, exatamente como Cauby 

vai relatar a partir desse momento. Além disso, se, na primeira parte da diegese, ao 

saber que Lavínia era esposa de um pastor, o fotógrafo foi meio irônico ao dizer que 

“por um segundo, o ar ao meu redor fedeu a enxofre” (AQUINO, 2005, p.53), agora é 

possível perceber que a impressão do cheiro poderia ser o primeiro sinal, uma vez 

que, ao longo de toda a obra, Cauby diz saber que algo vai acontecer. 

 Logo, quem está recebendo os postais da cidade e sendo avisado de que o 

fogo está próximo é Cauby. Ademais, ele será ao mesmo tempo carrasco 

involuntário e vítima de todos os castigos, assim como Lavínia. E conforme ele 

mesmo vai afirmar, a culpa foi dele, por ter ignorado todos os sinais e não ter tido 

coragem de tomar uma atitude enquanto havia tempo hábil para isso. Assim, a 

penúltima parte se inicia com o flashback da conversa em que Cauby diz à Lavínia 

que está planejando ir embora da cidade: 

 
Você tá precisando de dinheiro? 
Não. 
Mentia. Minha situação financeira era preocupante: eu levava uma 
vida modesta, mas quase não trabalhava. Com exceção de um ou 
outro casamento ou batizado que fotografava – Chang detinha o 
monopólio desse mercado –, eu vivia do dinheiro acumulado nos 
meus dias de sanguessuga. [...] 
Eu estava fazendo quarenta e quatro anos naquele dia. Passava da 
hora de pensar num rumo (AQUINO, 2005, p. 134). 

 

 Depois de tantos riscos, ciúmes e de tentar decifrar os mistérios que 

envolviam aquela mulher dividida em duas, Cauby parece estar cansado daquela 

vida. Reflete sem muita convicção a respeito do que fazer enquanto o tempo passa, 

sobretudo porque está envelhecendo e tem alguma consciência de que seu futuro 

profissional e amoroso é incerto naquela situação. Entretanto, em meio a essa 

conversa, que parece bem séria, ainda que aconteça enquanto Lavínia toma banho 

                                                             
10

 Fonte: <https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/historia-hoje/sodoma-gomorra-explosao-
asteroide-historia.phtml>. Acesso em: 20 mar.2020. 
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e veste-se para ir embora, Cauby não resiste ao que vê: “Abracei-a por trás, beijei 

seu ombro, seu pescoço. Misturado à fragrância do sabonete, seu cheiro de bicho se 

desprendeu. O reino animal mandava notícias. Você está com muita pressa?, 

perguntei” (AQUINO, 2005, p. 134). 

 Em seguida, o narrador-protagonista volta em um flashback para contar o que 

houve antes desse momento, quando os dois se encontraram, por acaso, em uma 

loja de roupas íntimas, na qual Cauby havia entrado enquanto seguia Lavínia na rua. 

Ele finge estar escolhendo um presente para sua mulher e ela se oferece como 

modelo para experimentar as peças, em um jogo de sedução que as funcionárias da 

loja perceberam e passaram a acompanhar: “Eu e Lavínia tínhamos conquistado 

essa dimensão privada de contato. E naquele instante estávamos a sós no mundo. 

Tanto que nada nos importava [...]” (AQUINO, 2005, p. 137). 

A mulher recebe o presente das mãos de Cauby e lamenta ter esquecido que 

o aniversário dele era naquele dia. Ela não poderia ir à sua casa porque tinha um 

compromisso. Despedem-se e ele ainda encontra Chico Chagas antes de ir embora 

e ver que ela tinha mudado de ideia e estava sentada na soleira esperando para 

experimentar as peças íntimas. De volta ao momento em que ela saiu de sua casa, 

após a conversa que já relatamos no início da análise para um curso de “terapia 

plânica”, ele comenta: “Também não conseguiu curar Lavínia” (AQUINO, 2005, 

p.139). Assim, é possível asseverar que ela buscava como podia melhorar o seu 

lado psicológico, mas não obtinha sucesso. Ao mesmo tempo, Cauby começa a 

receber certas previsões sobre seu futuro: 

 

Naquela noite, antes de deitar, abri ao acaso o oráculo de São Jorge 
de Lima11. Saiu o trecho que fala dos demônios de cinza consumida 
e da persistência de tudo numa zona oculta. Um presságio que não 
chegou a me incomodar. Havia outros sinais no ar, bem mais 
concretos e inquietantes. Eu poderia reclamar de tudo, menos da 
falta de avisos (AQUINO, 2005, p. 139). 

 

                                                             
11

 Referência à obra A invenção de Orfeu (1952), do poeta Jorge de Lima, cujos versos, presentes no 
canto 14, são os seguintes: Os demônios de cinza consumida, não conseguem nem mesmo suicidar-
se; tudo persiste nessa zona oculta, onde as raízes vivem, e os enxames, com os cardumes de seres 
incolores, cobrem os fios dos nervos seculares, e pelas noites de chovidas lâmpadas transformam-se 
em inquietas águas mortas, subindo pelos muros ignorados. Fonte: 
<https://books.google.com.br/books?id=sFsqDwAAQBAJ&pg=PT85&lpg=PT85&dq=os+demonios+de
+cinza+consumida+n%C3%A3o+conseguem+nem+mesmo+suicidar-se#> Acesso em: 26 mar.2020. 
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 No dia seguinte, após receber um telefonema de Viktor Laurence, Cauby vai 

visitá-lo em sua casa e fica meio impressionado com a aparência doentia do amigo: 

“Tinha um tumor no cérebro. Inoperável” (AQUINO, 2005, p. 140). Viktor lamenta 

não ter feito nada para ser lembrado postumamente e Cauby sugere que ele termine 

o poema que está escrevendo. Entretanto, o jornalista argumenta que não quer ser 

lembrado por isso: “Você não gostaria de ser lembrado por algo maior, que tivesse 

realmente interferido na vida das pessoas?” (AQUINO, 2005, p. 140). 

 Cauby responde que leu “um monte de poemas que mudaram minha maneira 

de ver o mundo” (AQUINO, 2005, p. 140), o que parece muito válido para alguém 

que chama um livro de poemas de oráculo. Mas Viktor o chama de romântico e eles 

continuam conversando e tomando chá, até que o jornalista pergunta se Cauby 

continua se encontrando “com aquela mulher do pastor” (idem, p. 140). Ao 

questionar o motivo daquela pergunta, o fotógrafo recebe um envelope contendo 

diversas fotos de Lavínia nua na casa dele. Cauby fica nervoso e quer saber como 

Viktor conseguiu aquilo. Ele diz que um homem o procurou querendo vender as 

imagens e ele as comprara, porque imaginou que interessariam a Cauby. 

 Entretanto, o jornalista não revela de quem as adquiriu e começa a sentir-se 

mal. O fotógrafo ajuda-o a deitar-se e pergunta novamente pela identidade do 

vendedor das fotos: “[...] Mesmo no bico do corvo, Viktor preservava seu sarcasmo 

sombrio e suas fontes: Não posso falar, Cauby. Tenho que pensar no futuro” 

(AQUINO, 2005, p. 141). A conversa continua e o fotógrafo perde a esperança de 

descobrir quem é a fonte do jornalista: 

 

Você é um cara de sorte, ele disse. Ela é um mulherão. 
Havia um pouco de cada Lavínia nas fotos do envelope, o sublime e 
a sarjeta. Mas era pessoal, íntimo: minhas declarações de amor a 
ela. Pensar que outras pessoas tinham manuseado aquelas imagens 
me encheu de ciúme (AQUINO, 2005, p. 142). 

 

 Cauby, sentindo sua intimidade devassada e a impossibilidade de fazer algo a 

respeito, quer saber quanto o jornalista pagou pelas fotos e fica preocupado porque 

a quantia “abriria uma cratera no” seu “orçamento franciscano” (AQUINO, 2005, 

p.142). Porém, Viktor argumenta que ele deveria ser grato, dando a entender que 

poderia cobrar muito mais e só não faria isso por considerar o fotógrafo como amigo. 

Assim, ele pega o envelope e promete passar lá depois para levar o dinheiro. Sai 



148 

 
 

muito preocupado por conta da advertência de Viktor: “Tome cuidado: o sujeito pode 

ter mostrado essas fotos por aí antes de vir me procurar” (IDEM, p. 142). A partir 

desse momento, Cauby sente mais medo. Até receber aquelas imagens, ele não se 

preocupava muito. Entretanto, ao pensar nas palavras do jornalista e no fato de 

Lavínia ser casada 

 

[...] Temi por Lavínia e por mim, nessa ordem. Bateu a paranoia. 
Num lugar onde as pessoas evitavam se encarar, homens me 
olhavam de maneira suspeita na rua, como se soubessem de alguma 
coisa. Você não teria medo? Às vezes, eu acordava no meio da 
noite, achando que tinha ouvido barulhos estranhos na casa. Passei 
a dormir com um porrete ao lado da cama. Não melhorou a qualidade 
do meu sono. Um inferno (AQUINO, 2005, p.143). 

 

 A perturbação de Cauby diante da ameaça da revelação de sua relação com 

a esposa do pastor lembra a de Ivan, em O invasor (2002). Ainda que por razões 

diferentes, ambos estão receosos por suas vidas e a das mulheres com quem estão 

envolvidos. A sensação de estar sendo vigiado e perseguido, o sono agitado ou a 

falta dele e a aquisição de uma arma de fogo, no caso de Ivan, e de um pedaço de 

pau, no de Cauby, apenas comprova que ambos vivem um drama de consciência 

por terem feito algo errado, e agora temem pelas consequências que podem ser 

ainda mais prejudiciais às mulheres com quem se relacionam. 

 No caso de Ivan, por ter participado do assassinato do sócio e em seguida 

arrepender-se e querer sair do esquema, teme por Paula, sua namorada, por julgar 

que ela não tem nada a ver com os problemas pelos quais está passando nas mãos 

do outro sócio e do assassino que eles contrataram. Cauby, por sua vez, teme por 

Lavínia, porque sabe que naquela cidade a maioria dos conflitos são resolvidos por 

meio de assassinato. E ele não apenas está envolvido com uma mulher 

comprometida, mas com a esposa de um pastor popular na região, ou seja, corre 

sério risco de morrer, e ela, por ser mulher, mais ainda, uma vez que, conforme 

pontua a antropóloga Mirian Goldenberg, a traição feminina e a masculina não são 

vistas da mesma forma, porque: 

 

[...] o estigma recai sobre o homem traído: o corno. [...] A sociedade 
brasileira considera natural a traição masculina. Justamente porque 
se pensa que a infidelidade masculina não é decorrente de algum 
problema do casamento, mas o exercício de uma natureza. Já o 
homem traído é visto como aquele que não soube satisfazer ou 
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controlar sua esposa, o que significaria que é um frouxo ou um broxa 
(2006, p.230). 

   

 Ao contrário de Ivan, que não chega a dizer claramente à Paula os motivos de 

sua perturbação e de começar a andar armado, Cauby comenta seus temores com 

Lavínia, mas: 

 

Apenas uma das Lavínias se preocupava com essa questão. A que 
usava calças com mil fechos e blusas abotoadas até o colarinho. A 
Lavínia das saias abaixo dos joelhos. Uma mulher blindada. Era 
comum ela aparecer à tarde em casa só para conversar. Resistia às 
minhas investidas, não queria nem ser tocada (o que não me 
impedia, claro, de tentar tirar sua roupa). Passávamos horas ouvindo 
música, fumando uma erva de ótima qualidade – eu andava 
cultivando maconha hidropônica, de forma experimental. [...] 
Quantas vezes não me flagrei sentindo mais desejo por essa Lavínia 
inacessível do que por seu lado Shirley? Fazer amor com aquela 
mulher recatada tinha um quê de profanação. Os momentos em que 
se via como pecadora. Ela acreditava na existência de um plano 
superior, onde todos os nossos atos são conhecidos. Temia pela 
hora de prestar contas (AQUINO, 2005, p. 143). 

 
 A diferença entre a maneira de se vestir das duas personalidades de Lavínia 

é mencionada pela primeira vez nesse excerto. Percebemos também a contradição, 

porque a Lavínia recatada continua a visitar Cauby e usa drogas ao lado dele, 

embora se recuse a ter relações sexuais e acredite que ambos serão castigados por 

tudo isso. Já a Lavínia/Shirley, como esperado, não teme nada e não pensa no 

futuro. O fotógrafo revela que propôs a essa mulher recatada que fossem embora da 

cidade, mas ela recusou, alegando que tinha uma dívida para com Ernani.  

 Ele falou das fotos e ela continuou dizendo que não poderia ir embora dali: “E 

segurava meu rosto com as duas mãos para me beijar de leve os lábios. Depois, 

sumia por vários dias. Até reaparecer tomada pelo espírito (e corpo, principalmente) 

da outra” (AQUINO, 2005, p. 144). Há mais uma menção à dualidade corpo x 

espírito ao tratar de Lavínia, porém, sem nenhuma conotação religiosa. 

 Então, ele faz a mesma proposta para a “outra” Lavínia, e ela, embora não 

diga claramente que não pode ir ou algo assim, muda de assunto e o convida para 

irem à praia, enquanto o marido vai estar em São Paulo. Cauby se preocupa que 

alguém descubra e ela responde: “Eu não penso nisso” (AQUINO, 2005, p.144). É 

possível afirmar que a Lavínia/Shirley também não pensa em se separar de Ernani 

para ir embora com o fotógrafo. Entretanto, não é possível saber quais seriam os 
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seus motivos, embora possamos imaginar que sejam diferentes dos de sua versão 

comedida. 

 Um dia, Cauby vai à loja de Chang e trata o comerciante com grosseria, por 

ele ter perguntado se o fotógrafo tinha visto Lavínia naqueles dias. O motivo era que 

havia duas semanas que ela havia deixado vários filmes para revelar e não 

apareceu para buscar as fotos. Cauby se preocupa com um novo sumiço da moça, 

ao mesmo tempo em que se desculpa com Chang: “Eu estava quase sem dinheiro. 

Em breve, teria de me desfazer de câmeras e lentes para sobreviver. E aquele 

chinês pedófilo seria a única pessoa que poderia se interessar. Não valia pena brigar 

com ele” (AQUINO, 2005, p.145). 

 Notamos que os acontecimentos relacionados à Lavínia estão dando prejuízo, 

inclusive financeiro, ao fotógrafo, além da questão de sua relação com Chang ser de 

interesse, mais do que de amizade. O comerciante mostra as fotos que Lavínia fez, 

“precisamente quinhentas e vinte e sete” (AQUINO, 2005, p.145), todas iguais. O 

chinês comenta: “Louco, né?” (idem, p.145). Mas Cauby não achava isso um 

problema, alegando que ele fazia o mesmo quando fotografava a moça “com a 

mesma obsessão” (AQUINO, 2005, p.145). 

 Em seguida, há um parágrafo entre parênteses em que o narrador-

protagonista diz ter questionado Lavínia a respeito das fotos e ela disse que havia se 

apaixonado pela janela e passou um dia todo (dezoito horas) tirando fotos sob o 

mesmo ângulo, apenas retratando as mudanças de luz. Neste momento, a narrativa 

volta ao presente. Albino, que conversa com o fotógrafo na varanda da pensão, diz: 

“A esperança é o pior dos venenos, seu Cauby. O senhor não concorda? O careca 

sabe que concordo [...] Sentados na varanda, contemplamos um pôr do sol 

inverossímil. Um flerte da natureza com o clichê [...]” (AQUINO, 2005, p.146-147). 

 Os leitores ainda não sabem o que a frase meio filosófica do velho significa e 

por que Cauby pensa da mesma maneira. Entretanto, percebe que ambos ainda têm 

sensibilidade para observar a natureza e seu espetáculo cotidiano, mesmo após os 

desfechos improváveis e trágicos de suas histórias de amor. 

 A narrativa prossegue e Cauby comenta a respeito do clima de tensão na 

cidade por conta de Guido Girardi, assassino confesso de Chang, ter se entregado à 

polícia. Porém, muitas pessoas encheram a frente da delegacia para exigir que o 
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homem fosse solto: “O argumento da turba obedecia à lógica perversa do lugar: 

qualquer um teria feito o mesmo com o chinês, talvez pior” (AQUINO, 2005, p. 148). 

 O delegado liberou o criminoso assim que ele prestou depoimento e a 

multidão aplaudiu, carregou o homem nas costas e até soltou fogos, enquanto 

Guido, na opinião de Cauby, agiu como “um herói desajeitado” (AQUINO, 2005, 

p.148). E o fotógrafo afirma: “O assassino confesso de Chang nem chegou a sentir o 

cheiro de mijo velho do xadrez local. Eu tive esse privilégio” (idem, p.148). Notamos 

que dá indícios do que vai acontecer. Mas o leitor continua não sabendo aonde ele 

pretende chegar com essas pistas e comentários.  

 De acordo com o que pontua Norman Friedman (2002) a respeito do 

narrador-protagonista, essa sensação é normal porque esse tipo de ponto de vista é 

permeado pelos sentimentos, pensamentos e percepções de um único ângulo; 

assim, mesmo que a leitura avance, muitas perguntas continuam sem respostas 

claras, aguçando a curiosidade do leitor, exatamente como faz o romance policial. 

Nas palavras da escritora P. D. James:  

 

A narrativa em primeira pessoa tem a vantagem da proximidade e da 
identificação e simpatia do leitor com aquele cuja voz ele escuta. Isso 
pode ser também um apoio à credibilidade, uma vez que o leitor, 
quando ouve a explicação da pessoa mais envolvida, fica menos 
disposto à suspensão da descrença nas viradas mais improváveis da 
trama (2020, p. 129) 

 

A conversa entre Cauby, Altino e dona Jane continua até o momento em que 

ele fica sozinho e pensa em Guido Girardi e nos acontecimentos que, a partir do 

momento em que Chang foi assassinado, culminaram em diversos atos violentos na 

cidade inteira: “Eu e Lavínia fomos tragados por esse turbilhão” (AQUINO, 2005, 

p.150). E assim a narrativa volta ao ponto em que Cauby aceita o convite de 

Lavínia/Shirley para viajar e vai até a loja de Chang pedir o carro dele emprestado: 

“ele cobrava diárias pelo empréstimo, bem entendido” (idem, p. 150).  

 Enquanto espera, eles conversam e o fotógrafo, agora lembrando os fatos, diz 

que achou o chinês preocupado com um sonho que teve e com as dores que tinha 

no estômago. O comerciante pergunta se Cauby está indo para Belém e ele diz que 

não, apenas avisando que vai ficar fora por três dias: “[...] nessa mesma noite Guido 

visitou Chang. Abriu sua barriga e, extraoficialmente, a temporada de caça aos 

fotógrafos na cidade” (AQUINO, 2005, p. 151). 
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 Novamente de volta ao presente e à varanda da pensão, Cauby continua 

ouvindo Altino contar mais uma parte de sua história com Marinês; na opinião do 

fotógrafo, o que o velho viveu “Dá um bom livro, com certeza, como a maioria das 

histórias de amor. Um paradoxo: as mal contadas são as melhores” (AQUINO, 2005, 

p.151). É provável que o narrador se refira também ao que viveu ao lado de Lavínia. 

Por isso, quando Altino diz que mesmo sabendo que Marinês ia se casar com outro 

homem, não desistiu de tentar conquistá-la, Cauby reflete: “Eu também acreditei até 

o fim. A diferença é que não cheguei a sentir culpa com o que aconteceu, não me 

deram tempo. Fui condenado à revelia” (AQUINO, 2005, p.152). 

 Permanece o suspense dos fatos ocorridos, embora o narrador forneça aos 

poucos uma série de pistas que nos fazem refletir qual seria a condenação que 

impuseram a ele, e como isso se deu dentro de sua história de amor entremeada 

com lances de narrativa policial. Assim, no parágrafo seguinte, voltamos ao 

flashback e Cauby está na praia fluvial com Lavínia: “Era primeira vez que ficávamos 

tanto tempo juntos em público. [...] Lavínia perguntou se eu estava feliz. Estou, 

menti. Muito feliz” (AQUINO, 2005, p.152).  

 Depois da descrição do lugar onde eles estavam hospedados, o fotógrafo 

continua a lembrar: “É provável que tenham sido os dias mais cúmplices que 

partilhei com ela. Poucas vezes a via tão alegre e estável. E dedicada a ter e a 

proporcionar prazer” (AQUINO, 2005, p.153). Cauby afirma que “coisas 

extraordinárias aconteceram, dentro e fora do quarto” (idem, p.153). Entretanto, ele 

também reconhece que não estava aproveitando aqueles momentos como gostaria: 

“Faltou entrega da minha parte. Uma dor me atormentava: eu tinha decidido voltar 

para São Paulo, o passeio era nossa despedida. Nosso unhappy-end” (AQUINO, 

2005, p.153). 

 O fotógrafo se entristece porque não pretende compartilhar sua decisão com 

a mulher e sente, de alguma forma, que está fugindo. Em seguida, após descrever o 

dono da pousada e dizer que ele “não tirava o olho de Lavínia. E não fazia muita 

questão de disfarçar, não” (AQUINO, 2005, p.153). Cauby volta a descrever as 

relações sexuais que eles tiveram durante a viagem, uma delas iniciada sob o olhar 

mal disfarçado do proprietário do lugar, e afirma: “Um dos defeitos da Lavínia-Shirley 

era a impaciência. Você não podia vacilar” (AQUINO, 2005, p.154). E ele continua 
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dizendo que eles passaram boa parte do tempo no quarto: “Um inventando maneiras 

de agradar o outro” (p.154). 

 Eles estão em pleno equilíbrio sexual e isso o faz sofrer ainda mais, uma vez 

que ele parece, mais do que nunca, perceber que não seria fácil distanciar-se de 

tudo aquilo e continuar a viver feliz: “Poucas vezes me senti tão confortável no 

mundo. E, no entanto, sofria, por antecipação, o grande vazio que seria o resto da 

minha existência sem ela” (AQUINO, 2005, p.154). Não se julga capaz de lidar com 

as consequências de sua decisão, mesmo tendo a certeza de que isso é o melhor a 

fazer diante dos riscos que corre e aos quais expõe Lavínia. Ele assume-se fraco, 

covarde. E isso transparece no que acontece em seguida: 

 

O que acontece é que, quando estou com você, eu me perdoo por 
todas as lutas que a vida venceu por pontos, e me esqueço 
completamente que gente como eu, no fim, acaba saindo mais cedo 
de bares, de brigas e de amores para não pagar a conta. Isso eu 
poderia ter dito a ela. Mas não disse. [...] Agarrado ao corpo ainda 
trepidante de Lavínia, [...] caí num choro convulsivo. Chorei de 
soluçar e de franzir o rosto e fazer caretas, sem nenhum pudor 
(existe algo mais despudorado do que um homem nu chorando?, e 
mais patético?). Lavínia beijou meus cabelos, afagou-os, tocou as 
feridas em meu braço. Disse que o veneno ainda devia estar fazendo 
efeito no meu sangue. Talvez tivesse razão (AQUINO, 2005, p.155). 

 

 Nesse momento, há outro flashback e Cauby nos conta que quando chegou 

ao lugar no qual iriam passar aqueles dias, participou, ao lado de Lavínia, de um 

ritual chamado kambô, aplicado por um velho em uma cabana no meio do mato: 

“deixei que ele queimasse meu braço com um cipó incandescente e esfregasse 

sobre as queimaduras a secreção tóxica da Phyllomedusa bicolor, uma rã 

amazônica. Entrei num transe regressivo e vivi uma experiência mística radical: meu 

pai se comunicou comigo” (AQUINO, 2005, p.155). 

Após descrever as sensações que teve ao encontrar o pai em um transe 

regressivo, Cauby relata que ele lhe pediu para fazer uma exposição com suas 

fotos. Desse modo, ficamos sabendo que Cauby tornou-se fotógrafo por influência 

paterna, ainda que póstuma. Isso porque, remexendo em coisas guardadas, ele 

encontrou: “uma enormidade de imagens, negativos, lentes e câmeras 

armazenadas” (AQUINO, 2005, p.156). Ele se emociona com fotos de sua infância 

ao lado da irmã e do cachorro de estimação, admira-se da qualidade das imagens: 

“Meu pai, à sua maneira, fora um grande artista” (AQUINO, 2005, p.157). 
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 Cauby fica impressionado com a organização de todo o material fotográfico, 

pois, segundo ele, seu pai era “um homem desmazelado, que nem todos os dias se 

dava ao trabalho de tomar banho e fazer a barba ou de mudar as roupas de baixo” 

(AQUINO, 2005, p.157).  Por último, encontra o que considerou a melhor parte da 

obra: 

 

Uma estupenda coleção de nus femininos, em formatos diversos [...] 
ensaios que se equilibravam com grande imaginação entre o erótico 
refinado e o vulgar. [...] Não eram simples fotos, eram olhares de 
paixão para as modelos. E eu conhecia pelo menos duas delas, 
conhecia bem (idem, p.157). 

 
 
  As duas modelos eram a mãe de Cauby e Marieta, uma vizinha por quem seu 

pai e ele foram apaixonados. As lembranças seguem e Cauby associa o cheiro de 

mofo do porão, dentre outras coisas, ao dia em que ele decidiu tornar-se um 

fotógrafo, e, embora ele não mencione esse fato durante o transe, sabemos que 

também colecionava imagens de nus femininos desde que começara a fotografar. 

 Ele afirma que reviu cada foto durante o transe e que prometeu ao pai que 

faria uma exposição com as imagens. E então acordou. Nesse momento, a narrativa 

volta ao presente, apenas para um comentário de seu Altino acerca dos mosquitos e 

do cemitério da cidade, onde pretende ser enterrado ao lado do túmulo de Marinês. 

Então, Cauby lembra-se de que conhecera o cemitério quando fora ao enterro de 

Chang e que havia conhecido Guido, um garimpeiro pobre e endividado, que vivia 

tentando encontrar sócios para continuar explorando os barrancos e, quem sabe, 

mudar seu destino. Mas tornou-se um assassino. 

 Ele matou Chang porque descobriu que seu filho caçula passava as tardes ao 

lado do chinês, no quartinho nos fundos da loja, “entregue a farras muito bem 

documentadas [...] numas fitas VHS que a polícia encontrou no local” (AQUINO, 

2005, p. 160). De acordo com Cauby, essa é uma das explicações para o crime, 

mas não a única. Segundo ele, “Guido destripou Chang porque devia muito dinheiro 

ao chinês, herança de antigos projetos malsucedidos” (idem, p.160). Ainda de 

acordo com o narrador, muitas outras razões para o crime podem ser encontradas. 

E sugere: “[...] se você se aprofundar um pouco mais na ferida gangrenada que é a 

noite neste lugar, se subir as escadas rangentes de madeira e penetrar, sem medo 
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ou nojo, na luz incerta do submundo dos bordéis, surgirão outras versões” (AQUINO, 

2005, p.160).  

 Exatamente como em romances policiais noir de modo geral, a imundície e a 

repulsa que o submundo provoca, e o fato de que muitas pistas circulam pelos 

bordéis, fazem com que o ambiente dessa cidade pequena confirme o que o 

professor A.C. Gomes de Mattos pontua a respeito do cenário noir: “[...] a paisagem 

noire definitiva pode “parecer familiar” e até humanizada à luz do dia, mas não 

consegue esconder sua malignidade depois que anoitece” (2001, p.28). E as 

descobertas do fotógrafo, para quem o lado maligno de alguns habitantes será 

revelado de variadas formas, continuam a ser contadas ao longo da trama narrativa. 

 Em seguida, Cauby descreve como foi que ele encontrou o corpo de Chang e 

como não conseguira recuperar-se do susto. Aliás, dois. O primeiro, segundo ele, foi 

o que ouviu de Lavínia quando a deixou em casa. Ele afirma: “Vivíamos o fim da 

nossa história, mas só eu sabia disso. E não deixei transparecer”. (AQUINO, 2005, 

p.161). Por isso, ele parou o carro e os dois ainda conversaram um pouco. 

Entretanto, por ser o mesmo dia em que Ernani voltaria de São Paulo, Cauby fica 

preocupado e pergunta: “Já pensou se ele descobre?” (AQUINO, 2005, p.162). Ela 

sai do carro mascando chiclete, debruça-se na janela e responde: “Não se preocupe. 

Ele sabe” (idem, p.162). Essa revelação seria motivo para aumentar o receio do 

fotógrafo ou dissipá-lo? 

 Depois desse diálogo, Cauby passa a falar da morte de Viktor Laurence e que 

os últimos textos escritos pelo jornalista foram “cartas, bilhetes, recomendações. Seu 

testamento” (AQUINO, 2005, p.163). Ele doou dinheiro, a casa e os livros ao 

município, para que fosse feita uma biblioteca e que ela levasse o seu nome: 

“Encontrou assim um meio de perdurar entre aqueles que detestava. Viktor era 

vaidoso e contraditório a esse extremo” (AQUINO, 2005, p.164). O jornalista ainda 

deixou para Cauby os dois livros mais valiosos de seu acervo, o que fez o fotógrafo 

pensar que talvez Viktor tivesse algum afeto por ele: “E, ainda assim, ele me 

prejudicou. E isso não faz sentido. Como não fez, na hora em que recebi, o bilhete 

que Viktor fechou num envelope lilás e deixou endereçado a mim sobre a mesa da 

sala. Fuja. Leve a dama” (AQUINO, 2005, p.164). 

 O bilhete fez o delegado ficar extremante desconfiado, mesmo não tendo 

entendido a mensagem. Depois, por meio das palavras do investigador Polozzi, 
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Cauby fica sabendo que Viktor Laurence havia se enforcado no quarto, e que antes 

envenenara Camus, seu gato de estimação. E não havia mais nenhuma informação 

nos escritos deixados pelo jornalista antes do suicídio: “Morreu como mistério” 

(AQUINO, 2005, p.165). Portanto, o fotógrafo e os policiais continuam sem entender 

a morte de Viktor e a mensagem, embora este último tenha que se explicar. 

 Segundo assevera a escritora P. D James (2012), em quase todo romance 

policial, em algum momento, um corpo será encontrado: “[...] o local onde o corpo é 

encontrado é particularmente revelador e considero a descrição do encontro do 

corpo como um dos capítulos mais importantes de um romance policial” (2012, 

p.124).  Assim, embora a narrativa que analisamos não seja considerada uma típica 

história policial como as duas anteriores, há nesta cena o aparecimento do segundo 

corpo. Porém, enquanto o assassinato de Chang e o fato de Cauby ter sido o 

primeiro a ver o cadáver não foram considerados motivos para que a polícia, em 

nenhum momento, suspeitasse dele; o bilhete endereçado ao fotógrafo após o 

suicídio de Viktor Lawrence teve efeito contrário. 

 O delegado insistiu em saber quem era a dama mencionada no bilhete, mas 

Cauby respondeu que não havia dama alguma. O policial não acreditou no que 

ouviu, e quis saber o motivo pelo qual o fotógrafo iria fugir: “Não vou fugir, eu disse 

com irritação. Vou embora porque quero. Sozinho” (AQUINO, 2005, p.165). De 

acordo com o narrador, essa também era a opinião de Lavínia, que ele estava 

fugindo e abandonando-a para sempre. 

 Cauby tinha certeza de que Ernani realmente sabia de seus encontros com 

sua esposa, talvez por isso se “sentia desconfortável, um pouco mais canalha e 

cínico. E ao mesmo tempo culpava Lavínia pela indefinição”. E acrescenta: “Decidi 

não procurá-la (no íntimo, não tenho por que esconder, esperava que ela ligasse)” 

(AQUINO, 2005, p.165). Mesmo estando sob intensa pressão, a partir do suicídio de 

Viktor Laurence e do bilhete que o tornava suspeito de algo que ele nem imaginava 

o que poderia ser, Cauby coloca a culpa da situação em Lavínia. 

 Então, sem obter qualquer resposta e sem saber notícias de Lavínia, ele 

começa a empacotar suas coisas para a mudança, refaz contato com amigos de 

São Paulo e chega a encontrar uma possibilidade de trabalho como fotógrafo de um 

jornal: “Uma retomada depois de um período de aventura irresponsável. Um 

recomeço, mais um dos que tive na vida” (AQUINO, 2005, p. 165). Ainda que 
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demonstre gostar muito de Lavínia e admita que irá sofrer por não estar ao seu lado, 

ele continua afirmando que tudo o que viveu não passou de mais uma história para 

contar quando fosse falar de sua vida. Lavínia seria apenas mais uma mulher entre 

aquelas com as quais ele se envolveu. Cauby tenta lidar, sem sucesso, com 

sentimentos contraditórios e com as perturbações causadas pela ameaça do perigo 

que ele sabe estar correndo. 

 O passado de Cauby nos é revelado em meio a um transe. Ele volta a falar de 

sua trajetória como fotógrafo até chegar a essa cidade do Pará. Com a herança 

recebida após a morte da mãe, ele comprou um apartamento em São Paulo, 

demitiu-se do jornal onde trabalhava e foi viver por um tempo fora do Brasil, 

estudando fotografia, em Paris. Andou por diversos lugares e afirma: 

 
Vi poesia e vi maldade. 
Tive mulheres de raspão nessas andanças, nenhuma que me fizesse 
pedir visto de permanência no país. Eu me sentia um filósofo 
vagabundo, que só filosofava para consumo próprio. Até que acabou 
o dinheiro e precisei voltar (AQUINO, 2005, p.166). 

 

Por ter vivido em Paris e andado muito por suas ruas, nos faz lembrar a figura 

do flaneur, que na tradução do francês para o português significa “andarilho”; 

“caminhante”; “ocioso”12, dentre outros significados. O termo, originalmente utilizado 

pelo poeta Charles Baudelaire (1821–1867), refere-se ao indivíduo que caminha 

pela grande cidade, atento aos seus recantos e habitantes, uma vez que: 

 

as ruas labirínticas da cidade constituem, para o “perfeito divagador”, 
“observador apaixonado”, o fascínio da multiplicidade e do efêmero, 
o gosto pelo movimento ondulante da multidão. Segundo o poeta 
francês, o flanêur é inebriado pelo prazer de se achar em uma 
multidão (MASSAGLI, 2008, p.56).  
 

Cauby cita em sua narrativa diversos escritores. Afirma que era uma espécie 

de “filósofo vagabundo”. Talvez uma referência implícita a Walter Benjamin (1892-

1940), crítico literário e filósofo alemão que analisou a obra de Baudelaire e a figura 

do flaneur. Na realidade, Cauby apenas aproveitou a vida e os amores efêmeros 

enquanto teve condições financeiras, sem fazer grandes reflexões. De volta a São 

Paulo, trabalhou com publicidade e como paparazzi de uma revista de escândalos. 

                                                             
12

 Fonte: http://www.observatorioculturaecidade.ufscar.br/acervo/resenhas/flaneurismo-2/ 
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Seguiu assim até conseguir a bolsa de estudos de uma agência francesa de 

fotografia: 

 

E achei que ia fazer bem para a minha alma um livro com as 
mariposas dos garimpos. Vim para este lugar onde as casas, os 
carros, as pessoas e até os cachorros pareciam sujos de terra. Um 
lugar do qual fiquei íntimo a ponto de acompanhar o enterro de 
conhecidos (AQUINO, 2005, p.166). 

 

 Cauby desvia-se, contudo, de seu objetivo inicial. Envolve-se com moradores 

da cidade e com seus trágicos destinos: o assassinato de Chang, o suicídio do 

jornalista Viktor. Fica admirado com as homenagens que o jornalista recebeu em 

seu funeral: “E, ainda que não devesse, pensei com carinho em Viktor. Não ia 

demorar para mudar de ideia, para pensar nele como um grande filho da puta” 

(AQUINO, 2005, p.167). 

 A narrativa nos remete novamente a um momento do presente. Altino 

continua contando sua história com Marinês, para que seja gravada e, quem sabe, 

transformada em livro. Desse modo, finalmente o leitor descobre que ele está nesse 

lugar porque Marinês decidiu voltar para sua cidade natal. Depois que ela morreu, 

permaneceu ali. Cauby compara: 

 

Comigo foi diferente: eu quis ir embora. Cansei daquela vida, do 
povo, do lugar. Enjoei. Cheguei a me despedir de Lavínia. 
Ela me telefonou, disse que queria me ver. Marcamos para um final 
de tarde, na minha casa. Apareceu oposta à Lavínia solar: maquiada, 
de cabelo preso, entrincheirada num vestido cinza abaixo dos 
joelhos. Fechada como um broche de família (AQUINO, 2005, 
p.169). 

 

 Mais uma vez, Cauby parece decidido a voltar a São Paulo. Sabe que chegou 

a hora de terminar com aquele romance adúltero e, agora, muito perigoso. Enquanto 

a trilha sonora da conversa foi música clássica, a bebida foi um conhaque local, a 

única coisa de que Cauby dispunha para atender Lavínia, que chegou dizendo: 

“Quero uma bebida forte hoje” (AQUINO, 2005, p.169). Ela observou todas as caixas 

arrumadas para a mudança e eles conversaram: “Falamos do passado e evitamos, 

por um tempo, mencionar o futuro” (AQUINO, 2005, p.169).  

 Eles seguem lembrando o dia em que se conheceram na loja de Chang e 

Cauby fica curioso a respeito do porquê de ela ter se interessado por ele. E Lavínia 
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respondeu: “Gostei do jeito que você me olhou, disse. Parecia que estava pedindo 

desculpas por me achar tão bonita” (AQUINO, 2005, p. 170). Cauby, por sua vez, 

pensa diferente: 

Remova a poesia do que ela falou: eu a olhei na loja de Chang com 
uma fome que nunca senti por nenhuma outra mulher. Um episódio 
inaugural. E também fui olhado de uma maneira que ainda não tinha 
acontecido antes. Conhecê-la fez do passado um mero ensaio, um 
treino antes de ser exposto à sua incandescência (AQUINO, 2005, p. 
170). 

 

 Temos, nesse fragmento, mais uma palavra relacionada ao campo semântico 

de fogo, “incandescência”, que, dentre outros significados, diz respeito à 

luminosidade emanada por um corpo, exatamente como ele acredita que tenha 

acontecido entre eles. Um enxergou no outro algo que ia além do fisicamente 

perceptível. Ela ainda menciona o fato de ele ter comentado as fotografias e eles 

seguem lembrando os momentos em que viveram juntos, embora Cauby perceba 

que nem mesmo as recordações engraçadas faziam Lavínia sorrir. Ele reflete: 

“Nunca mais isso existiria. Um soneto inacabado. Lamentei que estivesse em cena a 

Lavínia nublada na nossa hora final” (AQUINO, 2005, p.170). 

 A conversa segue, a música termina e eles continuam sentados, bebendo e 

falando: “Falamos, falamos, falamos. E mesmo assim faltou dizer tanta coisa. E 

escutar também. Ela nunca disse que me amava. Jamais ouvi de seus lindos lábios 

a sentença que pronunciei algumas vezes” (AQUINO, 2005, p.171). O soneto fica 

inacabado. 

 É a primeira vez que Cauby menciona que amava Lavínia e ele elogia os seus 

lábios. Temos aqui uma clara relação ao título do romance. Ainda assim, seus 

sentimentos são contraditórios.  Ela o ama ou não?  Até que o fim da tarde chega e 

Lavínia avisa que precisa ir. Cauby sente-se extremamente confuso, questiona-se a 

respeito do que dizer naquele momento: 

 

O que eu poderia fazer? [...] Dizer: foi bom, valeu? Prometer que 
telefonaria, ao menos no aniversário dela? Que mandaria postais – 
da Praça da Sé ou da Liberdade? Que voltaria qualquer dia para 
visitar a cidade como turista? Que a esqueceria? 
Eu não podia prometer nada disso. 
Nem pedir que ela me procurasse, caso fosse a São Paulo numa das 
viagens com o marido. Ou que me escrevesse de vez em quando 
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para dar notícia de sua singularíssima13 pessoa, com uma letra 
infantil, bordada por solecismos preciosos. 
Embora estivesse morrendo de vontade, não pedi que abrisse o 
vestido sóbrio, para que minha sede pudesse despedir-se das fontes 
de seu corpo. Sabia que não me saciaria (AQUINO, 2005, p. 171). 
 

 Em meio a tantas perguntas sem respostas e de certa ironia ao dizer que 

Lavínia escrevia mal, mais uma vez Cauby ainda pensa no corpo da mulher e no 

sexo, em que, de acordo com a narrativa, o seu amor por ela começou. Antes que 

eles se despeçam definitivamente, abraçam-se e beijam-se: “Achei em sua boca um 

gosto que misturava cigarro, conhaque e remédio. E tristeza. Nós dois tremíamos” 

(AQUINO, 2005, p. 172).  

 Lavínia afirma mais uma vez que Cauby a está abandonando. Ele tenta tirar 

sua roupa e ela o impede, empurra-o com raiva. Quando ele sugere que ela lhe peça 

para ficar, ela diz que não pode fazer isso. Ele se ajoelha e abraça as pernas dela. 

De repente, o rosto de Lavínia começa a mostrar uma expressão de dor e Cauby 

afirma: “[...] nada pude fazer quando ela se aproximou da parede e bateu a cabeça. 

Uma, duas vezes. Com força. Um som apavorante. Lavínia revirou os olhos por um 

instante e depois, convertida numa estranha, voltou a fixá-los em mim” (AQUINO, 

2005, p.172). O fotógrafo lembra-se de ter presenciado um ataque epilético de Viktor 

Laurence e, contra todas as expectativas, ter fotografado tudo em closes, mas nunca 

ter mostrado as imagens para ninguém. Entretanto: 

 

O abalo que atingiu Lavínia foi de outra natureza. Ela começou a 
quebrar tudo que via pela frente. [...] Histérica, gritava que eu estava 
fugindo. [...] Não fiz nada a princípio, deixei que extravasasse sua 
fúria. Porém, quando ela se virou na direção dos spots e do tripé com 
a Nikon, eu me adiantei e bloqueei sua passagem junto ao sofá. Ah, 
pra quê? Lavínia veio com tudo para cima de mim e, com as garras 
armadas, tentou arranhar meu rosto. Estava possessa. Segurei seus 
braços e foi nesse momento que ela me mordeu. Com vontade. 
[...] reagi a uma dor intensa. Esbofeteei seu rosto. Com tanta força 
que Lavínia balançou e teria caído se não a tivesse amparado. 
Ela deu um grito. Saiu do ar e voltou. [...] Daí ficou me olhando com 
um misto de susto, dor e ultraje no rosto, além de uma marca 
vermelha, que se desenhou ali aos poucos (AQUINO, 2005, p.173). 

 

                                                             
13

 Referência que pode significar que ele nunca conheceu, como afirma, nenhuma mulher como 
Lavínia e suas duas personalidades e ainda dialogar com um verso do poema Budismo moderno 
(1913), de Augusto dos Anjos, que diz: Tome, Dr. esta tesoura, e...corte; Minha singularíssima 
pessoa. Fonte: <https://www.escritas.org/pt/t/12228/budismo-moderno> Acesso em: 27 mar.2020. 
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 Cauby pede desculpas e tenta aproximar-se. Entretanto, Lavínia se encolhe e, 

em seguida, vai parar atrás do sofá: “Calma, eu disse. Não vou te machucar” 

(AQUINO, 2005, p. 174). Ela não falou nada: “O acesso de cólera parecia 

controlado, mas havia desorientação em seu rosto. Uma expressão de quem não 

fazia ideia de onde estava. Eu me mexi com cautela, como se espreitasse um animal 

selvagem” (idem p.174).  

  Cauby a observa como se espreitasse uma mulher selvagem, com suas 

garras afiadas e prontas para o ataque, cujo instinto adormecido tivesse, naquele 

momento, despertado as possibilidades ocultas de sua própria natureza, sem as 

amarras impostas pela sociedade patriarcal. Ou, talvez, um instinto mortal sem 

controle, decorrente do próprio desequilíbrio emocional e mental de Lavínia, 

comparado a uma possessão, não por demônios, como acreditava Ernani quando a 

conheceu, mas pela ira. 

  E enquanto o fotógrafo vai até a cozinha pegar um copo de água para 

Lavínia, ela vai embora apressada. Ele ainda a encontrou mais uma vez, no dia em 

que partiria definitivamente da cidade. Cauby começa seu relato desse encontro 

descrevendo o amanhecer de seu último dia no Pará: “Perdi o sono. Existia naquele 

momento uma bala com meu nome na cidade. Talvez mais de uma. Você não ficaria 

tenso?” (AQUINO, 2005, p.175).  

Podemos constatar, ao longo de todo o romance, mas especialmente nas 

duas partes finais, a estratégia típica das narrativas policiais, que é a aproximação 

com o leitor por meio do uso do ponto de vista narrativo em primeira pessoa. 

Retomando o curso da narrativa, Cauby vai ao banheiro, observa as caixas 

espalhadas e ouve um barulho, como se alguém tivesse abandonado um filhote na 

porta de sua casa: 

 

Você diz que não crê em sinais até o dia em que vem um deles e se 
esfrega na sua cara. Abria porta e, em vez de um cachorrinho, achei 
Lavínia encolhida na soleira, descalça, choramingando baixinho. 
Surtada. Tremia de um frio impossível na madrugada de ar imóvel e 
quente. 
Há quanto tempo você está aí? 
Não sei, ela disse. 
Por que não me acordou? 
Pensei que você já tinha viajado (AQUINO, 2005, p.176). 
 

 



162 

 
 

 Embora custe a acreditar no que vê, o fotógrafo pede que ela entre e eles vão 

até a cozinha, Cauby faz um café, que Lavínia bebe misturado com conhaque e 

fumando.  Ele a observa e repara: “Esmalte rubro descascando nas unhas, dedos 

amarelados de nicotina. Vestia uma camiseta branca respingada de molho. Ou 

talvez sangue. E continuava com frio” (AQUINO, 2005, p.176). Percebemos que não 

é somente o surto e o frio sem motivo sentido por Lavínia que assustam Cauby, mas 

pensar que as marcas na roupa dela poderiam ser de sangue.  

 Quando ele pergunta se ela não quer deitar-se um pouco: “Lavínia falou com 

uma voz de outra, que eu ainda não conhecia: Me empresta um casaco?” (AQUINO, 

2005, p.176). Apesar de assustar-se um pouco ao perceber estar diante, 

provavelmente, de uma terceira versão de Lavínia, Cauby faz o que ela pediu e, em 

seguida, acaricia seu cabelo “emaranhado, sebento, saudoso de um xampu” (idem, 

p.176). E eles continuam assim até que ela afirma ter sentido medo de que ele já 

estivesse fora da cidade: 

 
Lavínia agarrou-se em mim igual uma criança assustada, forçou o 
rosto contra meu estômago, a pele gelada como a de um réptil. E 
chorou como se quisesse esgotar sua cota de lágrimas nesta 
encarnação. Eu não sabia o que fazer para ajudá-la, além de 
acariciar seu rosto e dizer que estava tudo bem, embora não 
estivesse – era uma crise brava (AQUINO, 2005, p. 176). 

 

 Se Cauby já estava inseguro e perturbado antes, ver Lavínia desse jeito só 

serviu para aumentar a sua confusão. Um pouco depois, ela se acalma, para de 

chorar e decide tomar um banho, enquanto ele vai até o quintal e vê que o dia está 

amanhecendo. Ao observar Zacarias, seu tatu de estimação, pensa que seria melhor 

se pudesse levar o animal a São Paulo, e lamenta não ter adivinhado que aquela 

seria a última vez que veria o bicho. Enquanto o leitor pode ficar indignado ao ver 

que ele lamenta pelo tatu e não pela mulher, o narrador, talvez adivinhando essa 

reação, comenta: “(Imagine: entre as coisas que me fazem falta na vida, existe até 

um tatu.)” (AQUINO, 2005, p.177). Ao mesmo tempo, Lavínia aparece na porta:  

 

O rosto tenso, vincado. [...] Virou uma dama sisuda, que me 
observou por um tempo, como se estivesse imaginando o futuro. 
Sorriu sem mostrar os dentes. Um sorriso cansado. E balançou a 
cabeça, negando o que havia imaginado. Nesse estágio, eu e o 
marido sabíamos, sua vulva ficava com um odor acre. Exalava a 
química hostil de suas entranhas. (AQUINO, 2005, p. 177) 
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 Podemos notar que há uma estreita proximidade entre as reações 

psicológicas, físicas e sexuais de Lavínia, percebidas pelo marido e pelo amante, 

embora este último não esteja familiarizado com os surtos da mulher e olhe para ela 

com um misto de pena, desejo e estranhamento. Eles voltam à cozinha e Cauby 

percebe mudança na voz de Lavínia: era “como se alguém a estivesse dublando” 

(AQUINO, 2005, p.177). Eles continuam a beber o café misturado ao conhaque e se 

olham sem dizer nada, até que novamente ela repete que ele está fugindo. O 

fotógrafo tem medo de começar uma nova discussão, “conhecia o potencial 

destrutivo da Lavínia belicosa” (AQUINO, 2005, p.178). Ele diz que poderia perder 

tudo: “Nada me faria falta. A não ser ela” (idem, p.178). 

  A conversa continua e Lavínia diz estar com medo do que vai acontecer, 

aguçando mais uma vez a curiosidade do leitor. Nesse momento, Cauby se lembra 

de ter ido a uma vidente e consultado o tarô. De acordo com as cartas, a mulher 

disse-lhe que ele estava com “espírito sujo” (AQUINO, 2005, p.178) e recomendou-

lhe “reza e recolhimento. [...] E evite andar na beira dos precipícios” (AQUINO, 2005, 

p.179). Mas, o fotógrafo sabia que não poderia seguir as prescrições: “[...] Lavínia 

me olhou com olhos mais escuros do que nunca. O maior dos meus precipícios” 

(idem, p.179).  

Assim como Ivan, em O invasor (2002), e Dênis, em Cabeça a prêmio 

(2003a), Cauby percebe indícios por palavras ou ações dos outros de que tudo vai 

dar errado e mesmo assim insiste. O abismo representado pelos olhos e pelo amor 

de Lavínia fica cada vez mais profundo, ele, contudo, não desiste. Ivan, Dênis e 

Cauby sentem-se incapazes de se afastarem da fascinação, da sedução das 

mulheres que amam. 

 E enquanto Lavínia permanece alheia ao que acontece ao seu redor, Cauby 

nos conta que dois dias antes, Chico Chagas, o matador de aluguel, havia aparecido 

em sua casa. Ele pensou que o homem finalmente ia deixar-se fotografar, mas não 

era esse o motivo da visita. Depois de olhar sem dar muita atenção às imagens na 

parede da sala, ele vê as caixas e pergunta se Cauby está de mudança. Ao ouvir a 

resposta positiva, comenta: “É bom mesmo [...] Tem gente por aqui que não gosta 

muito de você” (AQUINO, 2005, p.180). 

 Cauby entende afinal a aversão de Chico Chagas em ser fotografado. Diante 

dele, as pessoas que cruzavam o seu caminho tinham uma expressão de respeito e 
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medo. Chico Chagas comenta que foi sondado por alguém na noite anterior, e o 

fotógrafo começa a imaginar como faria para fugir do matador naquele momento. 

Mas Chico Chagas disse que mentiu, dizendo ao tal contratante que estava 

aposentado.  

 O rapaz quer saber quem o procurou, mas ele não revela. Apenas diz que, 

como Cauby o havia ajudado com o carro naquela noite, ele era grato e jamais faria 

algo de ruim contra o fotógrafo. Entretanto, lhe dá um conselho: “Vá embora logo. 

Não vão demorar pra achar outro por aí que aceite o serviço” (AQUINO, 2005, p. 

181). Tão logo Chico Chagas se despede, Cauby telefona para a transportadora e 

agenda a mudança. 

 De volta à conversa com Lavínia, ela pergunta se pode pedir-lhe uma coisa. 

Ele imagina muitas opções. Ela quer o retrato da velhinha que ele disse ser sua avó. 

Ele atende ao pedido e diz que também quer algo: “Ela riu forçado e seu rosto corou. 

Ficou nervosa. [...] Deve ter imaginado que sabia o que eu iria pedir. E também se 

enganou” (AQUINO, 2005, p.182). Ele pediu para tirar uma última foto dela. Ela 

recusou, mas acabou cedendo diante da insistência de Cauby. Segundo ele, 

Lavínia: 

 

[...] tinha no rosto uma dureza que eu desconhecia e que a 
distanciava do resto da humanidade. Descalça, vestida com o velho 
casaco do Remo, folgado a ponto de cobri-la como uma capa, 
parecia uma mendiga, uma dessas ciganas pedintes que esbarram 
na gente pelas ruas. Uma cigana louca que, com toda certeza, você 
não hesitaria em levar para casa. Se me pedisse para ficar, eu 
ficaria. De joelhos (AQUINO, 2005, p.182). 

 
 Transmutada em sua aparência física, Lavínia teria a mesma imagem da 

jovem encontrada por Ernani, perdida nas ruas da cidade? Parece-nos que a 

transformação foi ainda mais profunda, pois o desequilíbrio mental se agravara. 

Cauby sabe que corre risco de vida, porém não deixa de querer estar perto da 

amante. Ele a deseja da mesma forma ou até mais do que quando se conheceram, 

o que se comprova quando ele consegue admirar os detalhes da imagem que 

capturou antes da surpresa final: 

 
Não deu tempo de revelar esse filme. No entanto, pelos anos que me 
restarem, vou me lembrar da imagem que enxerguei no visor. Só não 
existirá a prova material. Se existisse, mostraria, abraçada ao quadro 
da velhinha, Lavínia olhando para a lente com uma sombra de horror 
no rosto, como se a acuasse o orifício do cano de um revólver. 
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Mordia o lábio no instante em que disparei a câmera. O agasalho e o 
cabelo desarrumado davam um toque de desamparo ainda maior à 
sua figura. Medo e abandono [...] Não lembro de ter visto alguém tão 
triste quanto ela naquele momento.  
De repente, sem mais nem menos, Lavínia falou: 
Estou esperando um filho seu, Cauby. (AQUINO, 2005, p.183) 

 

 Sem saber o que fazer diante da revelação da amante, Cauby imagina que 

alguém deveria escrever um manual para ensinar como reagir “a esse tipo de 

notícia, se as circunstâncias não forem favoráveis ao casal” (AQUINO, 2005, p.183). 

Segundo ele, o título da obra poderia ser: Eu receberia as piores notícias dos seus 

lindos lábios, numa referência metalinguística ao título do romance.  

 E se antes dessa revelação ele já não tinha ideia do que fazer em relação à 

Lavínia, agora tudo ficara ainda pior. Lembra-se de que quando uma colega, com 

quem teve um relacionamento, pensou estar grávida, a relação entre eles terminou. 

No caso de Lavínia, vieram à sua mente muitas frases negativas, ruins. 

 

Escolhi a pior. A mais vergonhosa. Uma glândula purulenta que 
rebentou dentro de mim. Veio à tona de forma inconsciente, expelida 
pela lógica do rancor. Lamentei muito cada uma de suas sílabas 
assim que terminei de falar. 
Como você sabe que é meu? [...] 
Naquele minuto, desapareceu por completo toda a intimidade que 
existia entre nós. Olhou-me como a um estranho. Pude ler uma 
porção de coisas em seu rosto, todas desfavoráveis. Raiva. 
Frustração. Mágoa. E até desprezo. O que mais doeu, contudo, foi 
ver ruindo em seus olhos a admiração que sentia por mim. Tentei 
reparar o irreparável: 
Desculpe. 
E quis tocá-la. Lavínia não deixou e se aproximou da parede, para 
devolver o quadro ao lugar. Tremia tanto que teve dificuldade em 
encaixá-lo no prego, e o quadro acabou caindo no chão e o vidro se 
estilhaçou. Ela se agachou para retirar a fotografia da moldura. 
Pisava sobre os cacos de vidro e não dava mostra de sentir 
(AQUINO, 2005, p.184). 
 

 

 Raiva, frustração, mágoa e até desprezo revelam o desfecho inesperado de 

uma relação amorosa e doentia. Os vidros estilhaçados e os pés feridos pelos cacos 

corroboram para a imagem deceptiva de Lavínia em relação a Cauby. No momento 

em que Lavínia senta-se no sofá, para que Cauby retire os cacos de vidro da sola de 

seus pés, eles ouvem uma buzina do lado de fora e, ao olhar quem é, o fotógrafo vê 

Ernani: “Não parecia nervoso ou preocupado. Nem hostil. Apenas patético e infeliz 



166 

 
 

na luz brilhante da manhã” (AQUINO, 2005, p.184). Cauby parece perceber que a 

postura do pastor é semelhante à sua, como se ambos fossem vítimas da sedução 

de Lavínia. 

 Os dois se despedem, e embora Cauby pense muito a respeito do que dizer 

nesse momento, permanece em silêncio: “Coube a Lavínia a última fala. E não 

existia em sua voz uma farpa sequer de rancor. Ao contrário, havia até uma certa 

doçura. Ele não pode ter filhos, ela disse. Fez vasectomia quando virou pastor” 

(AQUINO, 2005, p. 185). É a mulher, ainda que desequilibrada psicologicamente e 

sofrendo a dor de ter a sua palavra desacreditada, quem demonstra nobreza de 

caráter e frieza para lidar com os acontecimentos. 

 

E Lavínia se foi. Minha flor distraída. Tinha entrado pela primeira vez 
naquela casa mais de um ano antes. Saiu descalça, levando um 
agasalho esdrúxulo, que mais parecia uma capa de super-herói, e a 
foto da minha falsa avó. E um filho nosso na barriga.  
[...] 
O pastor acreditava em muita coisa. Até na teoria de que eu ganhava 
a vida como cafetão, como muita gente pensava na cidade. E eu não 
podia condenar ninguém por isso. Ele estava cansado. Eu e Lavínia 
também. No fundo, estávamos fartos de tudo aquilo e de ser quem 
éramos. Ernani tinha razões de sobra para me dar um tiro. Mas eu 
seria capaz de jurar que havia piedade no jeito como me olhou. 
(AQUINO, 2005, p.185-186) 
 

 

 É possível que o fotógrafo tenha percebido que todos eles estavam na 

mesma situação. Mas o fato de Lavínia esperar um filho poderia mudar o rumo de 

suas histórias.  Cauby sente que não tinha direito algum à criança, fruto de uma 

relação adúltera. Acena ao despedir-se de Lavínia e fica apenas com as 

lembranças: “coisas tolas e essenciais de que eu sentiria falta e que me fariam 

sofrer mais tarde. E eu tinha conhecido apenas o abalo, não o terremoto” (AQUINO, 

2005, p.186). Um indício de que haverá mais uma reviravolta nessa história? 

 Agora sozinho em sua casa, Cauby olha a enorme quantidade de fotografias. 

Constata que em nenhuma das fotos “captara Lavínia por inteiro” ((AQUINO, 2005, 

p.186). Pensa também no filho que ela está esperando e na possibilidade de ser pai, 

quando já havia desistido dessa ideia: “Deixei que ela pousasse sobre mim com sua 

leveza e seu peso; Recitei-a como um mantra: um filho. Fechei a porta embriagado 

por esse poema” (idem, p. 187).  
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 Ainda que a situação seja extremamente desfavorável e que uma gravidez 

possa, inclusive, agravar seus problemas, o fotógrafo acalenta a ideia de ser pai. A 

chegada de um filho seria a continuidade de sua linhagem e o domínio, ainda que 

momentâneo, da natureza sexual da mulher, como acontece em toda sociedade 

patriarcal, já mencionado por Camille Paglia (2004) e Simone de Beauvoir (2009). 

 Nesse momento, Cauby recorda-se da caixinha que ganhara de Lavínia, na 

primeira vez em que ela desaparecera por mais de um mês. Ela havia recomendado 

que ele só abrisse a tal caixa em um momento de desespero. Para o fotógrafo, havia 

chegado a hora: 

 

Moí a caixa sobre a pia da cozinha. O papel dobrado que encontrei 
continha uma mensagem curta. [...] Uma notícia primordial de um 
amor vira-lata. Apenas duas palavras. Escritas numa letra redonda, 
graciosa, quase infantil. Amo você. Entendeu agora por que eu 
fiquei? (AQUINO, 2005, p. 187). 

 

 A Pandora foram dadas todas as virtudes possíveis em termos de sedução. 

Além disso, fora enviada pelos deuses olímpicos para punir todos os homens. 

Lavínia também tem todas as virtudes imagináveis em termos de sedução e puniu 

todos os homens que a amaram, trazendo-lhes muitos sofrimentos.  

  Na mitologia grega, Zeus se dera o trabalho de colocar todos os males, todas 

as desgraças que deveriam se abater sobre os humanos em uma estranha “jarra”, 

(que, posteriormente, foi chamada de “caixa de Pandora”), a qual deu de presente a 

Pandora. Ao erguer a tampa da jarra, Pandora espalhou os males entre os homens, 

causando-lhes penas cruéis. Só restou no fundo da funesta jarra a esperança.  Seria 

a esperança mais um mal do que um bem? 

 Cauby recebeu das mãos de Lavínia também uma pequena caixa, com um 

conteúdo misterioso. Ao abri-la, como apreendemos no fragmento acima, encontrou 

“Apenas duas palavras. Escritas numa letra redonda, graciosa, quase infantil. Amo 

você”. Essa declaração de amor foi mais um mal do que um bem? Uma forma de 

deixá-lo preso, irremediavelmente, ao seu poder feminino? Se, para os gregos, a 

esperança não era um bom presente e sim uma forma de desejar o que não se tem, 

e da humanidade continuar insatisfeita e infeliz, no caso de Cauby, a confissão do 

sentimento não corresponderia também à esperança da caixa de Pandora? Como 

ele mesmo nos diz: 
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Sou um sobrevivente. 
Tenho no corpo dezessete ossos que precisaram de reparos. Fora o 
crânio. Meus ouvidos foram comprometidos de modo irreversível, é 
como se alguém tivesse baixado o volume do mundo. [...] 
O dano maior, contudo, foi que perdi um olho, o direito, o que para 
um fotógrafo, habituado a privilegiá-lo na hora de olhar a vida ao 
redor, pode ser considerado um problema sério. [...] 
A verdade é que tudo parece meio desfocado à minha volta. 
[...] 
Ninguém fala comigo, um voto de silêncio impera na cidade. Me 
ignoram, apesar do tapa-olho de pirata que ando usando por decoro 
e para resguardar do sol a pálpebra vazia. [...] 
Me olham, quando olham, como se eu não estivesse mais ali. Afinal, 
fui morto. Já me mataram. Só que, feito um Lázaro de tempos 
multimídia, retornei para assombrar a todos com a minha câmera a 
tiracolo e as minhas chagas (AQUINO, 2005, p. 188-189). 
 

 
 
 Nesse momento, sabemos todas as sequelas que restaram do que houve 

com o fotógrafo, embora ainda não tenhamos conhecimento do que de fato 

aconteceu. Temos uma descrição entre irônica e conformada, em que ele se 

compara à personagem bíblica que, de acordo com o Novo Testamento de João, 

capítulo 11, versículos 28 a 44, teria sido ressuscitada por Jesus.   

 Entretanto, na narrativa sagrada, Lázaro sai caminhando do túmulo após ser 

chamado pelo filho de Deus, e vai embora; Cauby permanece na cidade com suas 

cicatrizes e, para causar ainda mais espanto, continua com a câmera fotográfica. 

Resta ao leitor continuar a leitura para saber dos fatos ocorridos na cidade. Cauby 

não mudou a sua postura; apenas espera que algo aconteça: 

 
Eu estava consciente de que corria riscos, nunca poderei alegar que 
não recebi os recados a tempo, mas mesmo assim resolvi ficar. 
Evitava sair à noite, passei a ser mais cauteloso e, até onde foi 
possível, mais atento – a Cannabis atrapalhava: eu fumava direto, o 
dia inteiro, para combater a paranoia, o que servia apenas para 
aumentá-la (AQUINO, 2005, p.189-190). 

 
 Na cidade, aumenta a tensão entre os garimpeiros e a mineradora e tudo 

parece contribuir para que haja medo e violência por toda parte. Havia pessoas 

desaparecidas, integrantes do sindicato refugiados na mata, para não serem 

assassinados e muitos boatos. Ainda assim, a preocupação maior do fotógrafo era a 

amada: “E eu à espera de notícias de Lavínia” (AQUINO, 2005, p.190). 
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 De acordo com o narrador, as mortes de Chang e de Viktor Laurence 

serviram para deixar a cidade “com os nervos ainda mais à flor de sua pele já 

bastante sensível e esburacada” (AQUINO, 2005, p.191). Todavia, o fotógrafo afirma 

que, para ele, a morte de Chang só trouxe benefícios, porque ficou de posse do 

carro do comerciante, que ninguém reclamou, e, na falta de outro profissional, seus 

serviços foram valorizados. Voltou a fotografar casamentos, aniversários e 

batizados. Além de continuar se drogando com frequência, espera conseguir tirar 

algum proveito dos acontecimentos: 

 

Como acontece nas guerras, apesar da atmosfera hostil à sua volta, 
as pessoas tentavam levar uma vida normal e continuavam 
envelhecendo, casando, dando festas, tendo filhos. E morrendo. 
E eu sem saber do meu filho com Lavínia (p. 191). 
 

Tentando primeiro obter notícias do filho e depois de Lavínia, ele nos conta 

que telefonava para a casa do pastor várias vezes por dia, desligando assim que 

ouvia a voz de Ernani. Em outros dias, passava de carro várias vezes pela rua onde 

o casal morava e até tocou a campainha uma vez, mas ninguém atendeu. Em uma 

tarde, viu o pastor regando o jardim com uma aparência de tranquilidade que o 

surpreendeu. O plano de Cauby enquanto esperava por notícias era: “Dar tempo 

para que a Lavínia ensolarada reaparecesse. Eu achava que poderia convencê-la a 

ir embora comigo” (AQUINO, 2005, p.192). No entanto, os acontecimentos tomam 

rumo diferente. Em uma segunda-feira, Cauby recebe a visita do investigador 

Polozzi: 

 

Um calorão opressivo e ele de jaqueta de couro chapéu, e com o 
cabo da pistola para fora do cinto. Polozzi levava a sério seu papel 
naquele bangue-bangue. Era um dos mocinhos. [...] Eu gostava dele: 
um sujeito com um ar infantil, meio ingênuo, mas sério e confiável” 
(AQUINO, 2005, p.192). 
 

 A descrição da vestimenta do investigador lembra a do detetive Sam Spade, 

personagem criada pelo escritor norte-americano Dashiell Hammett, que, segundo 

A. C Gomes de Mattos, andava sempre “Vestido de capa impermeável e chapéu de 

feltro” (2001, p.25). Entretanto, a contradição entre o lugar e a descrição de Polozzi 

vai além das roupas inadequadas, uma vez que naquela cidade não havia o respeito 

à lei, e ainda que o clima fosse de um faroeste, era bem provável que a vitória 
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coubesse aos bandidos e não aos mocinhos, exatamente como nos romances 

policiais noir de que Sam Spade foi uma das principais personagens. 

 O policial acha estranho o fato de Cauby não ter se mudado e ambos 

comentam a respeito de que agora o fotógrafo tem muito trabalho e ganha dinheiro. 

Mas Polozzi avisa que o amigo está “bem encrencado”. Como havia passado a 

manhã toda no laboratório revelando fotos, Cauby não sabia dos comentários que 

circulavam na cidade: “Mataram o pastor Ernani de madrugada, ele informou. Deram 

três tiros nele” (AQUINO, 2005, p.193). 

 Ao olhar para o rosto de Cauby depois de dar a notícia, Polozzi parece 

adivinhar no que o amigo está pensando e complementa: “E a mulher está sumida” 

(AQUINO, 2005, p.193). Em seguida, fala de como o corpo foi encontrado e que não 

localizaram Lavínia. Por isso, o investigador pensou que ela poderia estar na casa 

do fotógrafo. Cauby alegou que há tempos não a via. Polozzi mencionou que havia 

vinte e nove chamadas do fotógrafo para o telefone do casal, ou seja, estava claro 

que ele sabia onde Lavínia estava, embora ele negasse. 

 Sem acreditar nos argumentos de Cauby, Polozzi vasculha a casa e apenas 

vê no quarto do fotógrafo o porta-retratos com a imagem de Lavínia que Cauby 

elogiou no dia em que se conheceram: “Dia em que me apaixonei por ela. Em que 

contraí o vírus da sua loucura. Um veneno para o qual eu ainda não havia 

encontrado antídoto” (AQUINO, 2005, p. 194). Novamente a fala de Cauby reforça o 

mito da femme fatale por comparar a paixão que sentia a uma doença. 

 Depois de ver a foto, Polozzi fica ainda mais irritado e não acredita na 

inocência de Cauby, uma vez que, além das ligações, havia o fato de terem visto o 

carro passar muitas vezes pela rua onde moravam Ernani e Lavínia. Tudo 

colaborava para que o fotógrafo fosse incriminado. Ao questionar o investigador se 

deveria procurar um advogado, ouviu: “É a coisa mais sensata que você vai fazer 

em muito tempo” (AQUINO, 2005, p.195). E quando pergunta acerca da 

possibilidade de fugir: “Isso é você quem deve saber” (idem, p. 195). 

 Na opinião do fotógrafo, nas falas do investigador que ele considerava um 

amigo estava a chance de fugir, “Mas seria o mesmo que assinar minha confissão, e 

eu era inocente. Preferi ficar. [...] Preferi ficar e enfrentar a tempestade que o vento 

da peste soprava na minha direção” (AQUINO, 2005, p.195). O começo do 

enfrentamento foi passar de carro em frente à casa do pastor e ver que havia muita 
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gente e grande alvoroço. Em seguida, seguiu direto até o local onde havia se 

hospedado com Lavínia anteriormente, na tentativa de achá-la, mas só encontrou o 

gerente: 

 

Voltei à cidade bem tarde da noite e rodei por ruas vazias e 
silenciosas. Sodoma acalentava em paz o sono dos injustos. Até as 
árvores da praça pareciam calmas, as folhas imóveis no ar parado da 
madrugada, que, eu juro, fedia a enxofre. Antes de ir para casa, 
arrisquei ainda um giro pelos bordéis. Estavam desertos (AQUINO, 
2005, p.195). 

 

 Em mais uma referência ao título desta terceira parte do romance, Cauby faz 

uma alusão paródica à Bíblia, aos salmos a respeito do “sono dos justos”, isto é, o 

descanso daqueles que fazem o bem e trabalham honestamente todos os dias. O 

inverso do que ocorre naquela cidade, denominada por ele de Sodoma, que, como a 

da narrativa bíblica, também fedia a enxofre quando foi destruída por Deus. 

 Cauby entra no maior bordel da cidade, o Five Stars, conhecido como Grelo 

de Ouro. Encontra apenas três homens bebendo e conversando de modo velado e 

até meio suspeito, em sua opinião. Pede uma cerveja no balcão e conversa com 

Magali, a primeira mulher que ele fotografou para o livro encomendado pela agência 

francesa e que se tornara sua amiga: “Agora, era uma quarentona ajeitada ainda, 

sensual, de traços graciosos” (AQUINO, 2005, p. 196). Segundo suas palavras, até 

houve clima para que houvesse um relacionamento entre eles, mas ela recusou: 

 

E me revelou o óbvio: estava comprometida com outro macho, era 
amante fiel do deputado. Podia posar de gerente de bordel, de “ex-
puta”, como ela mesma gostava de falar. Nenhum aventureiro a 
levaria para a cama naquele momento” (AQUINO, 2005, p.196). 
 

 As notícias da cidade circulam nos bordéis, ou seja, as donas dos 

estabelecimentos estão sempre bem informadas, conforme já mencionamos ao 

analisar Marlene, de Cabeça a prêmio (2003a). Além disso, tanto esta quanto Magali 

deixaram de fazer programas, mas são vistas de modo pejorativo e discriminatório 

sempre como prostitutas, mesmo que permaneçam fiéis a um único homem. E o 

fotógrafo nos conta que foi Magali quem o 

 

introduziu num nicho de mercado promissor, que me deu fama de 
rufião. [...] fazer as fotos que as prostitutas vendiam como suvenir a 
garimpeiros de passagem pelos bordéis [...] chafurdei na pornografia 
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barata. Arreganhada. E ganhei dinheiro com isso, fiquei conhecido na 
zona. [...] E muita gente considerava essa atividade uma forma 
disfarçada de cafetinagem (AQUINO, 2005, p.196-197). 

 
 
 Segundo Cauby, Magali era a pessoa que possuía algo “tão precioso naquele 

lugar quanto as pepitas: informação” (AQUINO, 2005, p.197). Por isso, ele decide 

perguntar a ela a respeito do assassinato de Ernani, e ela diz saber apenas “Uma 

parte da história” (idem, p.197). Na versão da mulher, fora Lavínia quem matara o 

pastor, porque “Ela é louca de pedra” (AQUINO, 2005, p.197). O fotógrafo concorda 

que a personalidade de Lavínia variava constantemente: “Por mais de um ano, 

estive exposto a essas vertigens. Aprendi a conhecer, pelo cheiro, qual delas estava 

por perto. Se era fera ou flor” (idem, p.197).  

 Ainda assim, para ele, era impossível imaginar que ela fosse capaz de matar 

alguém. Porém, Magali afirma que: “Ela fez isso porque foi abandonada pelo 

amante, [...] Não é romântico?” (AQUINO, 2005, p.197).  Cauby aposta que, como 

muita gente na cidade, Magali sabe que ele era o amante. Por isso, quando ela o 

encara de maneira maliciosa, ele sustenta o olhar e pergunta “Quem é o amante?” 

(AQUINO, 2005, p.197). Ela diz que não sabe e sorri, enquanto se afasta para 

fechar a conta dos clientes.  

 Cauby vai embora e ao chegar à sua casa encontra Polozzi esperando por 

ele, dentro da viatura. O policial lhe dá a notícia de que está ali para levá-lo preso, 

ainda que a contragosto. Enquanto Cauby vai ao banheiro antes de ser levado à 

delegacia, o investigador diz que ele devia ter ido embora, mas o fotógrafo afirma 

não ter feito nada de errado: “E você acha certo ficar comendo a mulher de outro 

cara?” (AQUINO, 2005, p.198). Para Polozzi, o crime de Cauby é mais moral do que 

outra coisa, entretanto: 

 

Eu sabia que ele tinha um rabicho com uma das meninas do bordel. 
[...] E tinha também mulher e dois filhos na cidade. Ele se defendia 
dizendo que era diferente. 
Uma dona desequilibrada, Cauby. Não entendo como é que você é 
capaz de um negócio desses. Ela é perigosa. 
Você também acha que ela matou o pastor? 
Por que não? Ela não bate bem da cabeça. Abre os olhos, porra. 
Essa mulher te botou numa fria (AQUINO, 2005, p.198). 

 

 Percebemos que o adultério não é o maior problema, mas o julgamento que 

Polozzi faz de Lavínia, afirmando que ela é a culpada pela prisão do fotógrafo e do 
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que mais vier a ocorrer. Enquanto saem da casa de Cauby, Polozzi comenta que 

uma testemunha foi à delegacia e contou que ele recebera a visita de Chico Chagas, 

o matador de aluguel mais temido da cidade.  

 O fotógrafo pensa em Decião, seu vizinho, e sente muita raiva. Ao tentar 

explicar o motivo de o pistoleiro ter ido até lá, o investigador recusa-se a ouvir, 

dizendo que: “Enquanto a gente não achar a mulher, você é suspeito” (AQUINO, 

2005, p.199). Cauby admite estar mais preocupado com Lavínia do que com ele: “Eu 

era inocente, e isso me deixava confiante. Me dava uma sensação confortável de 

segurança. Confortável e bem ingênua” (AQUINO, 2005, p.199). 

 Segundo o narrador-protagonista, a cidade parecia tranquila na hora em que 

ele foi preso, mas o astral do dia era pesado e, segundo sua crença: “Era chegado 

um tempo de grandes transformações. Ignis mutat res14. Se o Criador planejava 

mandar seus arcanjos para resgatar os justos do lugar, a hora era aquela“ (AQUINO, 

2005,p .199). Notamos mais uma referência a Sodoma e aos arcanjos que, segundo 

a narrativa bíblica, resgatam Ló e sua família. O fogo que vai destruir a cidade é o 

mesmo que vai chegar até Cauby e a muitos outros lugares. Haverá resgate para 

ele? 

 Após uma breve menção à continuação da história de amor entre Altino (o 

careca) e Marinês, Cauby volta a contar o que houve depois da sua prisão. Ficamos 

sabendo que só restaram escombros de sua casa: “O incêndio se alastrou e em 

questão de minutos consumiu a casa inteira. Milhares de livros e de fotos – e de 

histórias. Um período da minha vida elevado subitamente à condição de lenda. 

Fumaça” (AQUINO, 2005, p.201). O fotógrafo soube que na mesma noite houve 

incêndios nas instalações da mineradora e em duas dragas, de modo que os 

bombeiros não deram conta de todas as ocorrências. 

 Ele segue descrevendo a destruição que encontra em cada parte da casa, até 

que se depara com Decião, o vizinho que primeiro fica admirado por vê-lo vivo: “Me 

viu de cabeça raspada, gesso e muletas, pinta de ferido de licença do front” 

(AQUINO, 2005, p.202). E depois, além de lhe informar que levaram o tatu Zacarias, 

diz que não viu quem fez tudo aquilo porque havia muita gente, confusão, e que o 

incêndio começou rápido: “A turba sem nome. Que invadiu minha casa para 

depredá-la e saqueá-la, num acesso coletivo de cólera” (AQUINO, 2005, p. 203). 

                                                             
14*O fogo muda as coisas. Disponível em <https://pt.glosbe.com/la/pt/ignis> Acesso em: 25 mar.2020. 
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 Ainda assim, o vizinho diz que tem algo para Cauby; entra em casa e volta 

com o que ele conseguiu salvar no dia: “minha Pentax e um livro. O que vemos no 

mundo, de B. Schianberg” (AQUINO, 2005, p.203). O fotógrafo fica grato e 

emocionado com o gesto do vizinho que, a princípio, ele chegou a pensar que 

tivesse participado do ato de vandalismo. Entretanto, sua gratidão cai por terra 

quando percebe que Decião queria um pagamento pelos itens que estava 

devolvendo. 

 Ele pensa na história dos dois objetos, que têm muito valor sentimental, mas 

não monetário, e explica ao vizinho que está sem dinheiro algum, não tendo como 

recompensá-lo. Porém, Decião mostra-lhe a foto de um nu feminino que havia 

salvado do incêndio e pergunta se pode ficar com ela. Cauby aceita a troca e diz que 

a moça do retrato se chama Sandra. Era uma de suas ex-namoradas. O vizinho 

agradece, despede-se e ele continua a vistoria no que sobrou de sua casa: 

 

Pensei em meus dias ali com Lavínia, e a memória perdida do 
paraíso subiu num bolo pela garganta. E me fez viver uma cena 
ridícula, felizmente sem testemunhas. Comecei a chorar no meio dos 
escombros. Mas, quase de imediato, passei também a rir, tocado por 
uma novidade insólita: descobri que minhas lágrimas brotavam só do 
olho esquerdo. No direito, a pálpebra murcha permanecia seca. 
Estéril (AQUINO, 2005, p. 206). 

 

 Ao mesmo tempo em que lamenta tudo o que perdeu, o fotógrafo consegue 

perceber o irônico da cena provocado pelas cicatrizes que possui e das quais ainda 

não sabemos a história. Em seguida, Cauby descreve como chegara extremamente 

ferido ao hospital da cidade e, no lugar de receber algum socorro, ouve: “Me dê 

nomes, o delegado pedia” (AQUINO, 2005, p.206). Ele conta que passou a noite 

sangrando no corredor e com dores, e: “Sem nomes, não posso trabalhar, insistia o 

delegado” (idem, p.206). 

 Ele fala das diversas fraturas, lesões, um olho vazando sangue, e que era 

apenas um dos muitos feridos que o hospital recebera naquela noite “[...] gente com 

queimaduras, uma criança baleada” (AQUINO, 2005, p.206). O caos estava 

instalado naquele ambiente, ele perdia as esperanças e continua a escutar as 

mesmas palavras: “Sinto muito, sem nomes não posso fazer nada, dizia o delegado” 

(AQUINO, 2005, p.206). 
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 Cauby pensa que vai morrer, mas diz que não sentiu “nenhuma emoção 

especial” (AQUINO, 2005, p.207), embora admita que ficou aliviado: “Fiquei 

pensando em Lavínia, quis que fosse dela meu último pensamento” (idem, p.207). 

Percebemos nessas cenas um diálogo com o que aconteceu a Ivan, em O invasor 

(2002). Ao ser capturado por seus inimigos e ter certeza de que vai morrer, a última 

lembrança do engenheiro é Paula, a mulher por quem ele havia se apaixonado e 

que fora peça central em seu fim trágico. 

 Entretanto, para Cauby ainda não é o final. No último instante, dona Jane 

apareceu no hospital e ele recomeçou a gritar enquanto ela falava e gesticulava na 

sua frente de modo desesperado, e ele continuava a ouvir: “Nomes, pedia o 

delegado. Eu não tinha nomes para dar” (AQUINO, 2005, p.207). Enquanto delira de 

dor, Cauby recorda-se da cela onde ficou preso na delegacia e da conversa que teve 

com o delegado, que o considerava culpado pela morte do pastor, e pedia-lhe que 

revelasse nomes, que dissesse quem eram seus supostos cúmplices no assassinato 

de Ernani. 

 Dentre outras coisas, por conta do bilhete deixado por Viktor falando em fuga, 

o delegado acreditava que Lavínia matara o marido para fugir com Cauby e estaria 

em algum lugar esperando por ele. O fotógrafo nega essa versão e afirma que 

Lavínia jamais mataria Ernani, mas ninguém acredita nele.  Ao mesmo tempo, com a 

notícia da prisão do assassino do pastor espalhando-se, uma multidão começa a se 

formar em frente à delegacia, com a intenção de invadi-la e linchar Cauby.  

 O delegado consegue dispersar a aglomeração, e à tarde, Cauby telefona a 

um advogado, que consegue tirá-lo da prisão: “Eu tinha endereço fixo conhecido, 

nenhum antecedente, etc” (AQUINO, 2005, p.209). O fotógrafo planeja pegar o carro 

e fugir, mesmo tendo sido obrigado pelo delegado a deixar seus documentos na 

delegacia. Enquanto seu advogado e o policial estão discutindo, ele sai de lá o mais 

depressa que pode, a pé. Entretanto, ao virar uma das esquinas, encontra-se com a 

multidão que acompanhava o enterro de Ernani e que começa a persegui-lo. 

 Cauby corre em meio aos gritos e ameaças até que pisa em um buraco, torce 

o tornozelo, e, ao refugiar-se em um descampado, é alcançado pelas pessoas: “Eu 

estava exausto demais, não conseguia falar. E nem me manter em pé direito – 

sentia uma dor aguda no tornozelo” (AQUINO, 2005, p.210). Em seguida, ele 

descreve o que aconteceu: 
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A primeira pedra me atingiu no peito.  
Ergui as mãos para me proteger e tentei falar [...] mas faltou fôlego. E 
tempo. [...] Uma segunda pedra bateu no meu ombro. A terceira no 
meu rosto. Eu me ajoelhei. E sofri um baque na cabeça [...]. Foi 
nesse instante que caí. Então choveram pedras. Uma acertou meu 
olho direito. Um clarão de fogo. [...] Eu já não sentia os impactos. E 
não lembro de mais nada (AQUINO, 2005, p.210). 

 

 Além dos incêndios que consumiram sua casa e outros pontos da cidade, 

Cauby volta a mencionar o fogo ao dizer o que sentiu quando foi apedrejado pelos 

fiéis da igreja de Ernani. De acordo com nossa pesquisa, o texto bíblico do Antigo 

Testamento menciona e autoriza o apedrejamento como castigo para diversos 

crimes, dentre eles o assassinato, em Deuteronômio 21:18-21 e Ezequiel 23: 38-47, 

exatamente como a multidão enfurecida fez com o fotógrafo, levando ao pé da letra 

o texto sagrado. 

  Após esse flashback, a trama narrativa volta ao momento presente e ao final 

da história de seu Altino e Marinês. Enquanto Cauby e o menino ouvem o que o 

velho tem para contar, dona Jane cuida das plantas e cumprimenta uma vizinha. 

Segundo Cauby, todos os dias ela pergunta se ele precisa de alguma coisa: “Nunca 

mais abandonou o jeito maternal de me tratar – desde o dia em que me resgatou no 

corredor infecto do hospital. Tem esse direito. Salvou a minha vida” (AQUINO, 2005, 

p.212). 

 Novos detalhes nos são revelados de como dona Jane o encontrou no 

hospital, enquanto procurava por seu primo, que havia sido baleado e que estava 

entre os feridos que deram entrada na emergência naquele dia. Por saber que 

Cauby não tinha a quem pedir ajuda, ela assumiu a responsabilidade por sua vida, 

falou com os médicos, conseguiu a transferência dele para ser tratado em Belém e, 

de acordo com o narrador: “Foi o que me salvou. E, de quebra, dona Jane me 

acolheu na pensão quando pude deixar o hospital. Cuidou de mim enquanto eu 

convalescia, com zelo de mãe” (AQUINO, 2005, p.213). 

 Cauby refere-se a dona Jane como mãe duas vezes, embora, no começo da 

narrativa, tenha mencionado que ela já havia se insinuado para ele. Se o fotógrafo 

nunca se interessou sexualmente por ela antes de seu envolvimento com Lavínia, 

depois de tudo o que aconteceu, o único sentimento possível, ao menos da parte 

dele, é o do amor maternal ou, ainda, o de uma gratidão imensa. 
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 Após um mês de seu linchamento, Cauby recebe a visita do investigador 

Polozzi, que lhe conta o que houve depois que ele saíra da cadeia. Na mesma tarde 

em que o fotógrafo foi apedrejado, os corpos de cinco garimpeiros foram 

encontrados no meio do mato e as pessoas os trouxeram até a cidade, exibindo-os 

em praça pública. A população, revoltada, voltou-se contra a mineradora e houve 

uma verdadeira batalha, incêndios em várias partes da cidade, como também no 

escritório e no alojamento da empresa. Foi preciso intervenção do exército para que 

tudo se acalmasse: “O saldo da batalha [...] oito mortos (treze, contando os 

garimpeiros chacinados), entre os quais um garoto de dez anos, e um número 

incerto de feridos, sem contar os desaparecidos – muita gente fugiu da cidade” 

(AQUINO, 2005, p.213). 

 E quando tudo parecia estar voltando à normalidade, o último número do 

semanário que Viktor havia preparado antes de morrer chega a todas as casas da 

cidade e Cauby comenta: “Não vi o jornal. Posso apenas imaginar” (AQUINO, 2005, 

p.214). E entre outras reflexões, o fotógrafo acredita que o jornalista subornou o 

dono da gráfica, que abandonou a cidade logo após a distribuição do periódico. 

Entretanto, como ele mesmo admite: “Boatos. Difícil saber com precisão. Naquele 

momento havia mais fofocas do que homens sensatos na cidade empoeirada, e 

ainda meio esfumaçada pelo fogo dos incêndios e dos trabucos” (AQUINO, 2005, p. 

214). 

          O último número do jornal trazia um encarte em que Viktor publicou um trecho 

do poema que escreveu durante anos, A baba servida ao grande público em taças 

de cristal. Cauby afirma que não foi o poema que mexeu com os ânimos das 

pessoas, e sim as fotos que o jornalista usou para ilustrar o texto: “Lavínia vestida 

apenas com a luz do flash da minha câmera. Cópias das fotos roubadas que ele me 

vendera um dia” (AQUINO, 2005, p.215). E só então o leitor fica sabendo qual foi a 

traição que Viktor Laurence praticou contra Cauby. 

 Como a população, em especial os fiéis da igreja de Ernani, achou que a 

publicação das imagens fosse mais uma provocação do fotógrafo, “E na 

impossibilidade de me matar de novo, voltou sua fúria contra minha casa. O covil da 

serpente. Era preciso destruir os ovos, queimar o ninho. Jogar sal grosso sobre os 

escombros fumegantes” (AQUINO, 2005, p.215). Logo, o fogo foi usado como 

castigo contra um animal que simboliza, dentre outras motivos, traição, e o sal 
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deveria ser jogado para espantar a maldição. As pessoas reuniram-se na praça e 

foram direto até a casa de Cauby, para fazer todo o estrago que ele encontrou 

quando finalmente pôde voltar lá e que já descreveu anteriormente.   

 Ainda baseado em boatos, o fotógrafo comenta da suspeita de que entre os 

bombeiros havia adeptos da igreja de Ernani, o que explicaria, segundo ele, o pouco 

esforço que fizeram para que algo dos seus pertences fosse salvo das chamas: “ [...] 

um bombeiro não ia brincar na hora de lidar com o fogo do inferno” (AQUINO, 2005, 

p.216), ou seja, a ironia do fotógrafo segue associando o que aconteceu em sua 

casa com os elementos bíblicos, neste caso, com o castigo eterno. 

 Polozzi comenta que viu o jornal e elogia a qualidade das fotos diante de 

Cauby, que não sabe o que dizer após tantas revelações. Um pistoleiro havia 

confessado que matara Ernani a mando da mineradora, por conta de suas 

pregações que, segundo a empresa, insuflavam os garimpeiros. Assim, Cauby fora 

finalmente absolvido das acusações, embora não tivesse nenhuma razão para 

alegrar-se com esse fato. Em suas palavras, 

 

Mas de que adiantava ser absolvido àquela altura? Como reparação, 
ganhei apenas o salvo-conduto da indiferença dos demais. Podia 
perambular por onde quisesse em ser molestado. O apedrejamento 
ungiu-me com um halo de santo, tornou-me uma espécie de animal 
sagrado da aldeia. Um bicho exótico, de muletas e tapa-olho, que se 
prestava a expiar-lhes a culpa por um erro cometido (AQUINO, 2005, 
p.216). 
 

 Cauby volta a comentar a respeito do apedrejamento que sofreu e suas 

consequências, além de, segundo nossa pesquisa, comparar-se a Santo Estevão15, 

considerado primeiro mártir da igreja católica, por ter sido apedrejado até a morte, 

mesmo falando a verdade. Assim, enquanto o túmulo de Estevão e suas palavras 

serviram de base para a fé dos cristãos, a sobrevivência do fotógrafo lembrava a 

todos o erro cometido. 

 Ao mesmo tempo, Lavínia continuava desaparecida e Polozzi acreditava que 

ela estava morta. Por isso, o conselho que ele dava a Cauby era o de ir embora 

assim que melhorasse e tentar a vida em outro lugar. O fotógrafo afirmava ser 

incapaz de seguir um novo rumo. Para piorar sua situação, ele havia recebido uma 

carta da agência francesa cobrando o livro prometido, uma vez que todos os prazos 

                                                             
15 História dos Santos disponível em <http://revistacatolica.com.br/ensinamentos/historia-dos-
santos/o-menino-para-quem-jesus-olhou/> Acesso em: 08 abr.2020. 
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já haviam expirado: “Um ultimato. E uma ameaça velada de processo, mais uma – 

em breve, eu teria de organizar em fila aqueles que queriam me extorquir” (AQUINO, 

2005, p.217).  

 Cauby planeja, assim que o braço estiver livre do gesso, escrever à agência e 

contar todo o ocorrido, inclusive para dizer que perdeu todos os materiais e que 

precisaria “recomeçar da estaca zero” (AQUINO, 2005, p.217). Enquanto isso, 

mesmo sabendo que Polozzi já se sentia culpado por tudo o que aconteceu, ele 

comenta: “O que eu mais lamento é você ter duvidado de mim. Até o fim, você 

duvidou” (AQUINO, 2005, p. 217). O investigador menciona as evidências e que 

havia dado a Cauby “a oportunidade de ir embora” (idem, p. 217). E embora saiba 

que isso era verdade, e que ele havia decidido ficar, o fotógrafo continua reforçando 

o remorso do investigador: “Essa brincadeira me custou uma vista, eu disse. Pra não 

falar do resto” (AQUINO, 2005, p.217). 

 Cauby percebe que Polozzi fica muito incomodado com tudo o que vivera 

naqueles dias e com os comentários que acabara de ouvir. Antes de ir embora, o 

policial faz uma promessa, segundo o fotógrafo, “Como se aquilo o ajudasse a livrar-

se, ao menos em parte, da carga que carregava” (AQUINO, 2005, p.217). O 

investigador promete que vai encontrar Lavínia: “Se ela ainda estiver viva, eu vou 

acabar encontrando, pode escrever” (AQUINO, 2005, p.218).  Cauby tem, agora, 

mais uma razão para permanecer na cidade: a esperança de reencontrar a mulher 

que ama e que espera um filho dele. 

 De volta à varanda da pensão, ficamos sabendo que o menino já acabou de 

gravar toda a história de Altino e Marinês e está prestes a mostrar ao velho o 

primeiro capítulo, que ele aguarda ansioso, e comenta com Cauby que pode até 

conseguir patrocínio para publicar a obra, embora não tenha comentado com o 

garoto. A terceira parte termina com Cauby apreciando a noite silenciosa e 

perfumada que já havia sido descrita na primeira página da narrativa. Entretanto, ele 

acrescenta o detalhe que havia sido omitido na primeira descrição: “meu ouvido 

avariado torna deliciosamente silenciosa” (AQUINO, 2005, p.218). A quarta e última 

parte do romance ainda traz muitas revelações a respeito da história do fotógrafo e 

de Lavínia e de seu final. Feliz? 
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3.3.4 “Poema escrito com bile” 

 

 O título remete-nos à Literatura e à Biologia porque bile ou bílis é a substância 

produzida pelo fígado para digerir gorduras e reter os nutrientes dos alimentos que 

ingerimos. Entretanto, a Medicina, desde a teoria de Hipócrates, na Grécia, e até 

boa parte do século XIX, também acreditava que os humores dos seres humanos 

estavam ligados a esse elemento de cor amarelo-esverdeada. Assim, ainda que 

essa teoria, com o avanço das pesquisas modernas, tenha caído em desuso, 

algumas de suas observações fazem todo sentido na narrativa de Aquino. Isso 

porque, segundo os estudos de MARTINS; SILVA; MUTARELLI (2008), a teoria dos 

humores foi o primeiro esforço sério para entender que as emoções e as 

consequências fisiológicas têm ligação estreita, o que foi sendo reproduzido na 

Medicina e na Psicologia até chegar aos diferentes tipos de temperamento:  

 

E não há dúvida que as paixões do ânimo comovem muito os 
humores, alteram o sangue e os espíritos e chegam a mudar a 
constituição e o temperamento do corpo, quando são excessivas e 
continuadas. (HENRIQUEZ, 1721/2004, p. 284 apud MARTINS; 
SILVA; MUTARELLI, 2008, p.18) 

 

 Depreendemos, assim, que Cauby só poderia escrever seu poema com bile 

porque somente este líquido é capaz de mostrar os efeitos que a paixão por Lavínia 

foi capaz de fazer em seu espírito. Além disso, ainda tratando da teoria de 

Hipócrates, também foi ele o primeiro a usar o termo histeria que, segundo 

acreditava, era causado nas mulheres por movimentos do útero pelo corpo. 

Segundo sua teoria, reproduzida na pesquisa do jornalista Maurício Horta: 

 

O corpo da mulher era frio, úmido e, por isso, sujeito à putrefação 
dos “humores” – os quatro “líquidos” (bílis negra, bílis amarela, 
sangue e a fleuma) de cujo equilíbrio dependia a saúde. Para evitar 
isso, era necessário se unir ao corpo do homem, que era quente e 
seco. Caso isso não acontecesse, o útero não apenas produziria 
maus humores como também passaria a caminhar pelo corpo, o que 
causaria transtornos como ansiedade, sufocação, tremores e até 
paralisia. (2015, p.173) 
 
 

  Cauby e Lavínia escreveram o poema de sua paixão a partir de todas as 

alterações físicas e psicológicas que ela lhes trouxe ou, no caso da mulher, que o 
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sentimento exagerado pode ter agravado, uma vez que as alterações de humor de 

Lavínia foram citadas ao longo de toda a narrativa e nomeadas, por exemplo, de 

ciclotimia, como já abordamos. Lavínia sofria de um transtorno bipolar; o que, 

segundo a psicóloga Cláudia Faria16, alia depressão, que dura até duas semanas, a 

períodos eufóricos, também chamados mania, que podem durar uma semana e 

causar modificações na rotina do paciente. 

 Ao longo da leitura, percebemos que muitas descrições das reações de 

Lavínia coincidem com os sintomas descritos pela psicóloga, principalmente no que 

diz respeito ao sono agitado ou dormir demais, desejo sexual aumentado, tendência 

ao abuso de drogas e comportamento agressivo. Mas também sabemos que ela não 

consultou um médico. É a partir da voz de Cauby que descobrimos que a última 

crise de Lavínia foi a pior. 

 Ele a encontrou com a ajuda de Polozzi. Quando fica frente a frente com a 

atendente do local, a mulher fica desconsertada com sua aparência e ele percebe, 

afirmando que ela não o olha, mas o “examina com interesse de taxidermista” 

(AQUINO, 2005, p.221).  

O fotógrafo agora andava com uma bengala e evitava o espelho. 

 

Não preciso dele para saber que estou parecendo um punk. O cabelo 
aponta eriçado, curtíssimo, não camufla a falha extensa na lateral da 
cabeça, onde tomei os pontos. Em lugar de tatuagens, posso mostrar 
lacerações e cicatrizes ainda vivas, inclusive no rosto. E não me falta 
nem um piercing (interno), se você considerar o pino de titânio que 
reforça meu tornozelo. A barba, que não corto desde que fui 
apedrejado, torna tudo mais lamentável. Vejo espanto e dor no rosto 
de quem olha na minha direção. E piedade. E não é agradável ser 
olhado com piedade, acredite. [...] A mulher faz cara de quem prefere 
nem imaginar o que há por baixo do tapa-olho (AQUINO, 2005, 
p.221) 

 

 Cauby comenta que, mesmo sabendo por meio de Polozzi, que ele iria até lá 

e estando, de certa forma, acostumada a lidar com o que era excêntrico, a mulher o 

trata com “uma simpatia desconfiada” (AQUINO, 2005, p.222) e, durante a 

entrevista, avisa-lhe para não alimentar expectativas enquanto pergunta quais ele 

tem: “Todas, penso; nenhuma, digo” (idem, p.222). Ela afirma ser melhor assim “de 

                                                             
16

 O que é ciclotimia? Como identificar? O que é transtorno bipolar e quais os sintomas em cada fase? 
Fonte:<https://www.tuasaude.com/transtorno-bipolar/> Acesso em: 10 abr.2020. 
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um jeito frio, técnico” (idem, p.222), e eles vão caminhando por um corredor, passam 

por um refeitório e ela pede que ele espere ali. 

  Enquanto descreve o lugar, ele se senta e encosta a bengala ao seu lado: 

“Um toque de lorde num velho punk fora de época. Talvez consiga me livrar da 

bengala no futuro. Mas é incerto. Estou condenado a coxear. Em definitivo” (idem, 

p.222). Ele afirma estar se sentindo como um adolescente, por conta do longo tempo 

em que não se veem: “A falta dela dói mais em mim do que qualquer uma das 

fraturas. Mais que a perda do olho até” (idem, p.222). Sua maior ansiedade diz 

respeito a: “O que pensará ela ao me ver nesse estado? Ficará surpresa? 

Chocada?” (AQUINO, 2005, p.222). Entretanto, é Cauby quem se surpreende: 

 

Ela caminha alheia como um autômato, nem sequer olha na minha 
direção. Magra, cabelo mal cortado, olhos opacos e receosos. Sem 
viço nem vontades. Está vestida com roupas desbotadas e tênis 
ordinários – cortesia da casa. E a mulher tem algum trabalho para 
convencê-la a sentar-se diante de mim. Lavínia faz isso de maneira 
dócil, mas com uma lentidão narcótica. Parece um pouco sem 
coordenação motora, precisa apoiar as mãos na mesa para sentar-
se. Daí, evita levantar a vista para mim. Tem saliva acumulada nos 
cantos da boca. Percebo que está dopada. Impregnada. (AQUINO, 
2005, p. 223). 

 

 A mulher se afasta, mas permanece atenta aos dois, e Cauby, ao perceber 

que nada vai acontecer se ele não der o primeiro passo, chama: Lavínia. Ela olha 

para ele “E uma emoção se acende em seu rosto, uma brasa breve que não 

sobrevive e logo se apaga. E só” (AQUINO, 2005, p.223). Porém, ela corrige o 

fotógrafo: “Lúcia” (idem, p.223). Até o destaque em itálico do novo nome que ela lhe 

diz parece confirmar a mudança que chocou o fotógrafo: “Ela não é mais Lavínia. 

Desde que chegou e puseram fogo no seu cérebro, ela deixou de ser. É outra. Em 

mais de um sentido. Trocou de pele. De alma. E de nome [...]” (AQUINO, 2005, 

p.223). 

 Percebemos novas alusões ao fogo. A leve chama que ele pensa ver no olhar 

de Lavínia, como uma “quase recordação” de um passado que ele gostaria de 

resgatar de alguma maneira, e o fogo que ele acredita terem usado para tratá-la, 

numa referência aos choques elétricos, que são dados na cabeça de alguns 

pacientes como tratamento para transtornos mentais. 
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 Segundo as investigações feitas por Polozzi, por vergonha de sua loucura, 

Ernani internou Lavínia com um nome falso e há mais de cem quilômetros da 

cidade, daí a dificuldade em encontrá-la. De acordo com o que o investigador conta, 

não era a primeira vez que isso acontecia, e Cauby entendeu a razão do primeiro 

sumiço de Lavínia.  

Com medo de que a esposa nunca mais se recuperasse da crise, o pastor 

apelou novamente à internação, na mesma manhã em que fora buscá-la na casa do 

fotógrafo: “A ameaça da minha deserção era o que faltava para desnorteá-la de vez. 

Foi pressão demais para sua fragilidade. Ela não suportou. E despencou” (AQUINO, 

2005, p.224). 

 Como Ernani não sabia da gravidez, acabou assinando o documento que 

autorizava todos os tipos de terapia, ele queria a sua mulher de volta. Ao ver a ficha 

que o pastor preencheu no dia em que deixou Lavínia na clínica, Cauby percebe que 

ele mentiu ao marcar seu grau de parentesco e apresentar-se como pai da moça. 

Ainda segundo o narrador, Ernani, involuntariamente, salvara a vida dela porque, na 

madrugada em que fora assassinado, se ela estivesse em casa, com certeza 

também seria morta. 

 Os problemas psicológicos foram aumentando ao longo dos dias, e como os 

remédios não estavam dando resultado, “[...] a submeteram a uma sessão de 

eletrochoque. Ela perdeu o filho. Abortou” (AQUINO, 2005, p.224). Os médicos 

ficaram em pânico quando tentaram contato com Ernani e não conseguiram. 

Pensaram tratar-se de mais um caso de abandono, mas, na verdade, o pastor já 

estava morto. E Cauby afirma: “As descargas elétricas também mataram Lavínia. 

Pelo menos a que eu conhecia” (AQUINO, 2005, p.225). Ela permaneceu internada 

e foi melhorando aos poucos, mesmo que transformada em outra: “Sem memória, 

sem lembranças, sem passado. Uma mulher em branco, com pouquíssimas 

informações além do nome, que nem era seu nome verdadeiro, afinal” (idem, p.225). 

 Assim como Cauby, de certa forma, morreu ao ser apedrejado, perdeu um 

olho, a casa, o trabalho, a capacidade de locomover-se sem ajuda de uma bengala, 

Lavínia perdeu o filho e sobreviveu a todos os tratamentos, mas agora com outra 

identidade, outra personalidade, mantendo apenas a aparência de outrora. O 

fotógrafo leu os relatórios em que os médicos achavam “que a perda do filho 
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bloqueara sua personalidade. Convertera-se em outra para não ter de confrontar-se 

com uma dor monstruosa” (AQUINO, 2005, p.225).  

 Cauby nos conta de sua suspeita de que os psiquiatras mantinham 

Lavínia/Lúcia internada porque ela era “um caso médico tão raro quanto espantoso 

naquelas paragens” (idem, p.225). Ainda segundo ele: “A metamorfose era 

espantosa. E fascinante” (AQUINO, 2005, p.225). Por isso, podemos enfatizar que 

ambos pagaram com a vida, ao menos com a vida que possuíam antes de todos os 

acontecimentos, pelo fato de terem se envolvido e viverem sua paixão à vista de 

todos. Além disso, ambos passaram a ser, cada um a seu modo, uma espécie de 

atração para quem os rodeava. 

 Lavínia olha pra Cauby como se nunca o tivesse visto antes e ele precisou, 

inclusive, apresentar-se novamente e explicar que seu nome era “Cauby que nem o 

cantor [...]” (AQUINO, 2005, p.225). Mas ela não sabia de quem ele estava falando, 

o que espantou até a mulher que os acompanhava de perto. O fotógrafo fica tão 

surpreso que até cogita a possibilidade de Lavínia/Lúcia estar fingindo, mas, se isso 

fosse verdade, ela “Seria uma atriz e tanto” (AQUINO, 2005, p.226). Ele diz que ela 

conservou da outra apenas o tabagismo, porque, em seguida, pegou o maço de 

cigarros e os fósforos. Nesse momento, a mulher pigarreou e ela guardou tudo 

novamente no bolso da calça: “Sempre mansa, indistinta. Faz o que mandam, o que 

pedem. E o que acham que esperam dela. Ex-Lavínia” (AQUINO, 2005, p.226). 

 Ainda que ela não admitisse a existência de qualquer vivência antes da atual, 

Cauby diz na clínica que ele era o “[...] namorado” (AQUINO, 2005, p.226), o que fez 

com que ela o olhasse “com um pouco mais de curiosidade”. Não sabe, contudo, “se 

a deixou feliz. Seu rosto permanecia insondável. Pediu apenas que eu continuasse a 

chamá-la de Lúcia” (idem, p.226). E então, ele passou a visitá-la duas vezes por 

semana. Afirma ainda que pretende continuar acompanhando o tratamento de 

Lavínia/Lúcia, enquanto espera que ela receba alta, o que os médicos afirmam ser 

“imprevisível, e pode demorar” (AQUINO, 2005, p.226.).  

O fotógrafo insiste: “Estou disposto a esperar. Vendi o apartamento de São 

Paulo, estou à deriva. Disponho do tempo que for necessário” (AQUINO, 2005, 

p.226). E ele vai dedicar-se a isso com empenho, porque os médicos dizem que a 

presença dele faz bem a ela – “e saber isso também faz bem a mim, me dá 

esperança” (AQUINO, 2005, p.226). Cauby nem pensa em agir de outra maneira e, 
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paulatinamente, vai conhecendo “a mulher que tomou seu lugar” (idem, p.226). Ele 

descreve os passeios que eles fazem de mãos dadas pelo jardim do sanatório, as 

conversas que eles têm e que algumas vezes ficam em silêncio “parecendo 

namorados tímidos em começo de romance” (AQUINO, 2005, p.227).  

 Ele relata que em uma das visitas, ela segurou uma boneca de pano durante 

todo o tempo em que estiveram juntos e parecia “mais triste que o normal” 

(AQUINO, 2005, p.227). Em outra ocasião, tocou as cicatrizes do rosto dele e 

perguntou como perdeu um olho: “Aos poucos, em fragmentos, conto a ela a história 

do homem de alma amarrotada que caiu em desgraça na cidade, e do seu amor por 

uma mulher tocada por luz e sombra” (AQUINO, 2005, p.227). De acordo com seu 

relato, ela ouve tudo como se ele falasse de pessoas desconhecidas ou como se 

contasse o enredo de uma novela da televisão. Cauby diz que até o momento não 

mencionou o nome de Ernani. 

 Os médicos informaram ao fotógrafo que estavam diminuindo a medicação 

para ver como ela reagiria. Ele nos conta que levou Lavínia/Lúcia a um salão de 

beleza para cortar o cabelo e, como ela se animou, também fez as unhas e passou 

uma maquiagem leve. Em seguida, foram almoçar, comprar roupas novas e um 

perfume: “Recuperou um dedo de dignidade e dois dedos da beleza antiga. Olhava-

se nos espelhos com uma alegria a um só tempo vaidosa e humilde. Para mim, seu 

olhar era só gratidão” (AQUINO, 2005, p.227).  

 Podemos depreender que nesse momento a menção aos tratamentos de 

beleza e às compras não está mais associada a algo feito para conquistar e até 

enganar os homens, como foi mencionado de modo pejorativo ao longo da história 

de como as mulheres eram vistas e, de acordo com a historiadora Mary Del Priore, 

até divididas entre “puras” e “mundanas”, principalmente durante o Estado Novo no 

Brasil. De acordo com sua pesquisa: 

 

[...] a promiscuidade de contatos físicos ou a excessiva coqueteria 
feminina horrorizavam até os médicos higienistas preocupados, 
então, com uma nova percepção dos corpos, voltada para a vida ao 
ar livre, natural e saudável. É deles a ideia de perseguir os 
“artifícios”, especialmente os cosméticos [...] Eram consideradas 
“artificiais” as que usavam recursos externos como trajes da moda e 
cosméticos [...] (2011, p.121). 
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 O fotógrafo quer aproximar Lavínia/Lúcia da vida e da aparência de uma 

mulher como as outras, em que o cuidado com a aparência traz benefícios à auto-

estima e até a recuperação da mulher que ele tanto ama, afirmando a sua 

feminilidade por meio dessas ações. Eles também foram ao cinema e Cauby mais 

uma vez fica surpreso porque Lavínia “idolatrava Tom Hanks em sua encarnação 

passada” (AQUINO, 2005, p.228). Mas Lúcia agia como se nunca tivesse visto 

aquele ator antes. Depois, eles vão a uma sorveteria e, enquanto ela escolhe os 

sabores, ele a fotografa: “Para minha surpresa, ela se interessou pela câmera, 

perguntou se podia usá-la. Eu deixei. Lavínia manuseou a Pentax com habilidade” 

(AQUINO, 2005, p.228), sinal de que sua memória não estava totalmente apagada, 

não para a arte de que sempre gostou. 

  Após tentar fotografar vários alvos sem se decidir por nenhum, ela virou-se e 

fotografou Cauby: “De estalo. Fez um close de um pirata assustado. O primeiro 

humano que ela fotografava desde que eu a conhecera. Não comentei nada, mas 

considerei um bom sinal” (AQUINO, 2005, p.228). Cauby também confessa que, ao 

vê-la feliz, chegou a pensar em não a levar de volta à clínica, mas desistiu. Quando 

eles se despediram no carro, beijaram-se: 

 

Um primeiro beijo de namorados. Ligeiro e quase casto, se 
comparado aos beijos ardentes de quando Shirley aparecia na minha 
casa. O suficiente, porém, para provocar um tremor em seu corpo. E 
mais do que suficiente para que sentisse, em sua boca, um gosto 
diferente do que eu me lembrava. Lavínia me abraçou, e seu cheiro 
também era desconhecido (AQUINO, 2005, p.228). 
 
 

 Os dois estão vivendo um recomeço: o relacionamento de duas pessoas que 

não têm mais os impedimentos sociais, ainda que tenham outros obstáculos para 

vencer, dentre eles o fato de que Cauby não consegue evitar as comparações com o 

que viveu no passado. Ao voltar a mencionar o gosto e o cheiro de Lavínia/Lúcia, ele 

quase fica convencido de que não tem mais a mesma mulher ao seu lado, embora, 

assim como a paixão pela fotografia, o desejo sexual também esteja em algum lugar 

dentro daquela nova mulher. 

 Ao sair do carro, ela pede para que ele traga na próxima visita uma cópia da 

foto que ela tirou na sorveteria “Queria um retrato do namorado para mostrar às 

companheiras de quarto” (AQUINO, 2005, p.228-229). O substantivo “namorado” 

aparece em itálico nas duas vezes em que é mencionado, para destacar o novo 
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relacionamento entre eles. Ao nos atentarmos à narrativa, percebemos que em 

nenhum momento Cauby menciona qualquer status de relacionamento para 

descrever o que viveu com Lavínia. 

 Temos referência a uma doença que ele contraiu, ou seja, ele era “doente” de 

Lavínia, há várias menções às visitas que ela fazia ao fotógrafo, ora como Lavínia, 

ora como Shirley, e até ao seu casamento com o pastor. Entretanto, do mesmo 

modo que Cauby só se deu conta de que amava Lavínia quando já não havia mais 

condições possíveis para que ficassem juntos, eles não utilizam o termo amantes ou 

outra definição até os momentos finais da história, quando eles estão tendo uma 

nova chance. Por isso, na fala de ambos, eles agora são namorados. 

 Ela ainda segurou as mãos de Cauby, olhou para “o olho que me restou 

nesse momento” (AQUINO, 2005, p.229), e disse que ele não podia demorar a voltar 

porque ela sentiria saudades. A única reação dele é perguntar ao leitor, mais uma 

vez, como se pedisse a sua anuência: “Você não teria esperança?” (idem, p.229). 

Em seguida, conta que ela passou a aceitar ser chamada de Lavínia e que ele 

repete isso o quanto pode “É música na minha boca. Minha canção e meu 

estandarte. Meu poema sujo de sangue. E meu apelo para que volte” (AQUINO, 

2005, p.229). 

 E o fotógrafo coloca toda sua esperança ao repetir o nome da mulher como 

um símbolo. E volta a mencionar o poema, agora com sangue, outro fluxo corporal 

também ligado ao sentimento. Ademais, tanto ele quanto ela, nas respectivas 

torturas que sofreram, perderam sangue, sujando o poema, ou seja, a sua história 

de amor. 

 Ao pesquisarmos o significado do nome Lavínia17, verificamos que sua origem 

é latina, do verbo lavo, lavi, lavatum, que significa “banhar”, “lavar”, “purificar”, isto é, 

Lavínia seria “a que banha”, “a que purifica”, enquanto Lúcia, também da mesma 

origem, é uma variante do nome masculino Lucius, que originou a palavra “lux”, que 

significa luz. Assim, Lúcia seria, “a iluminada”, “a luminosa” ou “aquela que nasceu 

com a manhã”. De acordo com nossa interpretação, a purificação do casal se deu 

por conta de um banho de sangue, literal e figurado, que fez com que ressurgissem. 

Porém, ao contrário do esperado, a Lúcia em questão não tem nada de luminoso, 

                                                             
17

 Disponível em:< https://www.dicionariodenomesproprios.com.br> Acesso em: 14 abr.2020. 
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uma vez que seu passado e sua origem permanecem na escuridão, ainda que com 

a possibilidade, tão ansiada por Cauby, de uma volta. 

 Ao final da narrativa, Cauby conclui que é “mais feliz que 97,6% da 

humanidade”, de acordo com o livro do professor Schianberg. Ele diz fazer parte de 

uma minoria que consegue ser feliz por entregar-se totalmente “àquilo que 

consagraram como objeto de culto e devoção” (AQUINO, 2005, p.229), ou seja, uma 

nova menção à religião para definir o que ele sente por Lavínia/Lúcia. 

  Ele diz viver em um “território particular, incandescente, vedado aos demais” 

(AQUINO, 2005, p. 229), ou seja, uma nova alusão ao fogo. E se nas linhas iniciais 

do romance o narrador Cauby alerta o seu leitor: “Não adianta explicar. Você não vai 

entender” (AQUINO, 2005, p.11), ao final da narrativa, este talvez consiga 

compreender os sentimentos que envolveram e envolvem esse casal singular. Em 

suas palavras, ele possui algo que quase ninguém no mundo pode ter: “Uma reserva 

de sonho contra tudo que não é doce, sutil ou sereno. [...] Não sei que nome você 

daria a isso. Bem, não importa muito, chame do que quiser. Eu chamo de amor” 

(idem, p.229). 
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Considerações finais  

 

 Esta pesquisa buscou mostrar como cada personagem feminina nos três 

romances de Marçal Aquino se enquadra no modelo literário da mulher fatal, a partir 

de seus relacionamentos com os heróis das narrativas e os desfechos de cada 

história de amor, sexo e violência. Partindo da análise do conteúdo filiado ao 

romance policial de alguns dos contos do autor e do tratamento dedicado às 

personagens femininas, elencamos algumas características que dialogavam entre si 

e com a tradição do romance noir norte-americano, no que diz respeito ao poder de 

sedução, ao papel da mulher na sociedade e às relações entre sexo, amor e morte, 

tudo em meio a uma sociedade dominada pelo crime, pela corrupção e vingança. 

 Foram analisadas, em ordem cronológica de publicação das obras, Cecília e 

Paula, de O invasor (2002), Marlene e Elaine, de Cabeça a prêmio (2003a) e 

Lavínia, de Eu receberia as piores notícias dos seus lindos lábios (2005). O intuito foi 

mostrar como os retratos realizados nos contos foram aprofundados nos romances 

que seguem apresentando, na literatura brasileira contemporânea, o retrato da 

violência, do crime, da desigualdade e do machismo que ainda persistem nas 

relações entre os gêneros masculino e feminino. 

 Podemos afirmar que as personagens Paula, Elaine e Lavínia representam 

mulheres fatais, cada uma a seu modo. A primeira, personagem de O invasor 

(2002), segue os moldes clássicos da mulher sedutora que, ao fazer-se de inocente 

e apaixonada, busca enganar e vigiar o herói que se apaixona por ela e acaba preso 

por seus inimigos, descobrindo que fora ludibriado apenas no final da narrativa, junto 

com o leitor. 

 No mesmo romance, analisamos também o papel de Cecília, esposa com 

quem o herói mantém um casamento falido, que chega ao fim depois de muitas 

traições por parte dele e da total falta de comunicação entre ambos. Desse modo, 

fizemos o contraponto entre a típica mulher fatal e a esposa que, se ele resolvesse 

voltar atrás e recomeçar, e se isso realmente fosse possível, seria capaz de perdoar 

tudo. 

 Do romance Cabeça a prêmio (2003a), analisamos Marlene, ex-prostituta e 

depois cafetina, que mexe com a cabeça do matador de aluguel Brito, após terminar 

o relacionamento com ele por conta de sua incapacidade de lidar com passado da 
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mulher. Bonita, independente e bem resolvida, Marlene não aceita ser humilhada 

pela desconfiança do amante, ao mesmo tempo em que descobre que ele faz da 

morte um trabalho. Logo, ela se aproxima do título de fatal por conta da profissão 

que exerce e por estar no pensamento de Brito como aquela que jamais será 

esquecida e com quem ele foi feliz, mesmo que por um breve período. Entretanto, 

ela também paga o preço de preferir, como muitas mulheres reais, manter a sua 

independência em detrimento de uma relação sufocante e injusta, além de ter 

destruído a vida do amante apenas no sentido amoroso, não literal. 

 Na mesma narrativa temos Elaine, a filha de um chefe do narcotráfico que se 

apaixona por Dênis, empregado de seu pai e que, após viver uma história de amor 

clandestina, repleta de jogos sexuais e pontuada pelo uso de drogas, ambos fogem 

ao descobrir que ela está grávida e, a partir daí, são alvo de uma perseguição que 

termina com a morte de Dênis pelas mãos de Brito. Portanto, Elaine também se 

apresenta como uma mulher fatal e, ao mesmo tempo, oprimida pelo pai, que não 

aceita o seu relacionamento, além de ter, como punição, perdido o homem por quem 

era apaixonada. Por isso, ao final da narrativa, ela está simbolizando a vida e a 

morte, exatamente como em diversas tradições míticas envolvendo a figura 

feminina, uma vez que, além da gestação avançada, carrega uma arma que aponta 

para a cabeça do pai. 

  Por último, no romance Eu receberia as piores notícias dos seus lindos lábios 

(2005), Lavínia é a jovem casada com Ernani e que se apaixona por Cauby. Esse 

amor adúltero, vivido em uma cidade onde a lei e a ordem são bem relativas, 

exatamente como nos cenários das narrativas noir, vai ser a causa de muito 

sofrimento pelo qual ambos irão passar. Cauby é apedrejado, tem a casa 

incendiada, perde a visão de um olho e tudo o que tinha, passando a viver em uma 

pensão, enquanto Lavínia, que, por sofrer de transtorno bipolar, havia sido internada 

pelo marido, perde o filho que esperava de Cauby e a memória, por conta do 

tratamento com eletrochoques. Ainda assim, após tantas perdas e sofrimento, os 

dois terminam juntos de uma maneira extremamente diferente e inesperada, 

construindo uma exceção nas narrativas de Aquino, por viver uma espécie de final 

feliz, inexistente nos romances policiais noir e nas produções do autor.  

 Diante do exposto, podemos asseverar que os papéis representados por cada 

personagem feminina na destruição dos homens com quem se envolveram se deu 
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de modo diferente em cada narrativa. O autor apropriou-se da estrutura e do 

conteúdo do romance policial noir em relação à construção das personagens 

femininas fatais, ao mesmo tempo em que seguiu a tradição a respeito dos diversos 

caminhos relacionados aos papéis femininos na sociedade e o modo como são 

vistos a partir do ponto de vista de narradores homens nas histórias policiais.  Por 

outro lado, acrescentou elementos que não são comuns a esse tipo de narrativa, 

como a vingança final ficando por conta de uma mulher, em Cabeça a prêmio 

(2003a), ou a chance de um recomeço, ainda que totalmente fora do comum, em Eu 

receberia as piores notícias dos seus lindos lábios (2005). 
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Anexo  

Lista, em ordem cronológica, das obras de Marçal Aquino como escritor e 

roteirista 

 

1989 – A turma da Rua Quinze. Estreia como escritor com obra infantojuvenil, 

publicada pela Série Vaga-Lume da Editora Ática. Até hoje, é o terceiro título mais 

vendido da coleção, tendo sido relançado em 2008 e 2015.  

1991 – As fomes de setembro, contos. Prêmio na V Bienal Nestlé de Literatura – 

Categoria Conto. 

1992 – O jogo do camaleão. Narrativa infantojuvenil publicada pela Série Vaga-

Lume da Editora Ática. 

1994 – Miss Danúbio, contos. 

1994 – O mistério da cidade-fantasma. Obra infantojuvenil publicada pela Série 

Vaga-Lume da Editora Ática. 

1996 – O primeiro amor e outros perigos. Última obra infantojuvenil publicada pelo 

autor, também parte da Série-Vaga Lume da Editora Ática. 

1997 – roteiro do filme Matadores, com direção de Beto Brant e baseado em conto 

homônimo da obra Miss Danúbio. 

1998 - roteiro do filme Ação entre amigos, com direção de Beto Brant.  

1999 – O amor e outros objetos pontiagudos, contos. Ganhador do Prêmio Jabuti de 

2000, na categoria Contos e Crônicas. 

2001 – Publica os contos “Epitáfio”, “Dia dos namorados”, “Rancor”, “Monk” e “Carta” 

na coletânea Geração 90: manuscritos de computador, organizada por Nelson de 

Oliveira. 

2001 – Faroestes, contos. 

2001 – roteiro do filme O invasor, com direção de Beto Brant. O filme foi eleito em 

2015 um dos cem melhores filmes brasileiros de todos os tempos pela Associação 

Brasileira de Críticos de Cinema (ABRACCINE). 

2002 – O invasor, romance. A obra foi concluída após o lançamento do filme. Por 

isso, o livro engloba romance e roteiro cinematográfico. (Tema de nossa dissertação 

de mestrado, de2009.) 

2003 – Famílias terrivelmente felizes, reedição de contos selecionados das obras de 

1991 e 1994, com acréscimo de quatro textos inéditos. 
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2003 – Cabeça a prêmio, romance. Lançado em filme em 2010 com roteiro de Marco 

Ricca e Felipe Braga, com colaboração do autor, embora seu nome não apareça na 

ficha técnica do filme. Direção de Marco Ricca. 

2004 – roteiro do filme Nina, baseado na obra Crime e castigo, de Fiódor 

Dostoiévski. Direção de Heitor Dhalia. 

2005 – roteiro do filme Crime delicado, dirigido por Beto Brant, baseado no romance 

Um crime delicado, de Sérgio Sant'Anna. 

2005 – publica o conto “A exata distância da vulva ao coração” na coletânea Aquela 

canção: 12 contos para 12 músicas, organizada por Arthur Nestrovski. 

2005 − publica o conto “Gambés” na coletânea Crime feito em casa: contos policiais 

brasileiros, organizada por Flávio Moreira da Costa. 

2005 – Eu receberia as piores notícias de seus lindos lábios, romance. 

2006 – roteiro do filme O cheiro do ralo, com direção de Heitor Dhalia, baseado em 

romance homônimo de Lourenço Mutarelli.  

2006 – roteiro do filme Cão sem dono, com direção de Beto Brant e Renato Ciasca, 

baseado no romance Até o dia em que o cão morreu, de Daniel Galera. 

2009 – estreia como roteirista de televisão com a série Força tarefa, exibida pela 

Rede Globo. A série teve três temporadas (2009, 2010 e 2011) e um total de trinta 

episódios. Dirigida por José Alvarenga Jr. e Mário Márcio Bandarra. Escrita em 

parceria com Fernando Bonassi. 

2011 – roteiro do filme Eu receberia as piores notícias de seus lindos lábios, com 

direção de Beto Brant. Recebeu o Cólon de Ouro, prêmio máximo do 37o Festival de 

Cinema Ibero-Americano de Huelva, na Espanha. Camila Pitanga, que trabalhou 

pela primeira vez com os diretores, recebeu o prêmio de melhor atriz no Festival do 

Rio, em 2011. O filme também foi premiado na Mostra Internacional de São Paulo. 

2014 – roteiro da série O caçador, escrito com Fernando Bonassi e José Alvarenga 

Jr. Direção de Heitor Dhalia. A série teve catorze episódios. 

2016 – roteiro da série Supermax, que teve uma temporada com doze episódios. 

Parceria com Fernando Bonassi e José Alvarenga Jr. Direção de José Eduardo 

Belmonte. 

2016 – publica parte da novela policial “Como se o mundo fosse um bom lugar”, na 

coletânea São Paulo Noir, organizada por Tony Bellotto. 
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2017 – roteiro da série Carcereiros, escrita com Fernando Bonassi e Dennison 

Ramalho. Direção de José Eduardo Belmonte. Livremente inspirada no livro 

homônimo de Dráuzio Varela. Estreou em 2017 em serviço de streaming, sendo 

campeã de audiência. Ganhou um prêmio do Grande Júri no MIPTV 2017, em 

Cannes, um encontro dos grandes executivos da televisão mundial. Em 2018 

passou a ser na televisão aberta (Rede Globo) e teve duas temporadas 1ª: de 26 de 

abril a 6 de dezembro de 2018, 15 episódios e 2ª temporada: de 16 de abril a 30 de 

julho de 2019, 15 episódios. 

2018 – roteiro da produção Carcereiros – O filme, em parceria com Marcelo 

Starobinas, Dennison Ramalho, Fernando Bonassi. Direção de José Eduardo 

Belmonte. 

 


