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O IMAGINÁRIO POP: JACARÉS URBANOS 

 

Gabriela Lopes Vasconcellos de Andrade (UFBA) 

 

RESUMO: O trabalho O imaginário pop: jacarés urbanos buscará analisar o romance 

Mastigando Humanos (2013) de Santiago Nazarian, pensando como o imaginário do 

cinema circunda a vida e a literatura contemporânea. O livro narra a história de um 

jacaré que sai da natureza e vai parar nos esgotos de uma grande metrópole. Ao chegar à 

cidade, o seu corpo se transforma, e o animal ganha capacidades cognitivas humanas: 

pensar, falar e escrever. Partindo da premissa do romance e da ideia de que a mise ên 

cene do cinema e da “realidade” misturam-se, isto é, o mundo é lido e vivido forma 

cinematográfica, o presente texto fará um panorama do surgimento do imaginário sobre 

jacarés que moram nos subterrâneos das cidades, partindo de uma reportagem dos anos 

1930 do The New York Times e chegando aos filmes hollywoodianos de 2015. Em 

seguida, será discutido o conceito de imaginário urbano a partir da perspectiva de 

Nestor Garcia Canclini. Também será preciso pensar como a apropriação do imaginário 

sobre o jacaré pela cultura de consumo relaciona-se com a perspectiva de Zygmunt 

Bauman. O autor afirma que tudo é substituível no mundo líquido, pois há uma 

necessidade de consumir produtos novos. No entanto, Mastigando Humanos é um 

produto de consumo diferenciado. O livro utiliza as referências da indústria cultural 

para criticar a lógica de consumo do mundo globalizado. Para pensar essa diferença, 

será utilizado o conceito de Simulacro de Gilles Deleuze, buscando problematizar como 

a literatura fissura o modelo do imaginário urbano e cinematográfico, mesmo 

apropriando-se deste. 
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Em Fevereiro de 1935, o jornal estadunidense, The New York Times, lançou a 

seguinte notícia: Alligator found in uptown sewer
1
. O anúncio, quase uma mini-crônica, 

conta sobre alguns rapazes do subúrbio que estão tirando gelo das calçadas e das ruas. 

Ao tirarem neve em cima de um bueiro, veem um movimento de algo grande entrando 

esgoto abaixo. Um dos rapazes grita: “isso é um jacaré” e os outros concordam. O artigo 

termina ai.De acordo com o arquivo do jornal online, antes que essa notícia tivesse sido 

publicada, já havia rumores de que famílias de jacarés estavam morando nas redes de 

esgoto de Nova York. Esse boato existia devido à migração massiva de pessoas do 

estado da Flórida para morar na grande metrópole. Na Flórida, era uma prática cultural 

capturar jacarés para presentear os filhos na passagem para vida adulta. Por isso, muitos 

acreditavam que esses jacarés, trazidos para Nova York, cresciam e fugiam das casas ou 

eram jogados fora pela privada, indo parar no esgoto da cidade. A partir disso, muitos 

outros casos de jacarés que apareciam soltos nos centros urbanos foram arquivados. 

Exemplos disso são: o famoso caso do Central Park em 2001 e o estudo brasileiro sobre 

os jacarés do papo amarelo que vivem no canal Marapendi, onde há escoamento do 

esgoto da cidade do Rio de Janeiro.  

A propagação dessa lenda da cultura americana deve-se ao cinema 

hollywoodiano e a crescente onda de sucesso dos filmes de terror do final dos anos de 

1950 com Hitchcock
2
 e o boom dos filmes de monstro. Os filmes desse gênero são 

conhecidos por se apropriarem de elementos do cotidiano, de que as pessoas já têm 

medo, para atrair e provocar ainda mais o expectador. Em 1954, o filme Godzilla 

(Gojira) foi lançado nos cinemas japoneses. A película utiliza a imagem do lagarto 

gigante transmutado pela radiação de bombas nucleares como metáfora sobre os perigos 

da guerra. A ideia surgiu da transformação da pele das pessoas que sobreviveram ao 

ataque de Hiroshima e Nagazaki na Segunda Guerra Mundial, os quais foram batizados 

como wanis (jacarés), por conta da mutação da textura da pele.  

                                                             
1 Jacaré foi encontrado no esgoto do subúrbio (todas as citações em língua estrangeira foram traduzidas 

pela autora da dissertação) 
2 Alfred Hitchcock (1899-1980), cineasta inglês, considerado pela crítica o grande mestre do cinema de 

suspense que alcançou grande projeção na indústria cinematográfica americana. 
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Em 1959, lançou-se o primeiro filme de terror americano relacionado à temática 

do jacaré mutante, chamado de O jacaré humano (The alligator people). Este filme 

conta a história de um jovem casal, que se muda para Flórida e se separam quando o 

jovem rapaz descobre que foi contaminado por cobalto radioativo e transforma-se em 

metade homem e metade crocodilo O filme foi um grande sucesso para o público norte 

americano e impulsionou a criação de uma história em quadrinhos da Marvel baseada 

na história, chamada The Lizard. Seguindo a trilha de O jacaré humano, mas buscando 

um terror mais trash
3
 e menos dramático que o seu antecessor, existe o filme 

extremamente bem sucedido da década de 1980, Alligator – O jacaré gigante. O filme 

narra a história de uma família vinda da Flórida, que traz um jacaré para morar com 

eles. Quando o jacaré começa a crescer, eles o jogam fora pela privada. Esse jacaré 

sofre uma mutação, torna-se um monstro gigante e começa a devorar tudo pela cidade. 

Pelo plot
4
, percebe-se que o filme foi bem fiel à ficção do imaginário urbano e talvez, 

por isso, tenha feito tanto sucesso, já que possui uma continuação de 1991, Alligator 2 – 

A mutação. Seguindo esse caminho, existe a aclamada série de filmes, Pânico no Lago.  

O sucesso de Alligator (e seus afins) possibilitou a produção de outros produtos 

midiáticos que também explorassem os ecos da lenda urbana sobre jacarés mutantes no 

esgoto. Partindo da mesma premissa, o filme C.H.U.D. – A cidade das sombras foi 

lançando em 1984, a única diferença na narrativa foi que, ao invés de jacarés, os 

monstros seriam moradores de ruas mutantes e canibais. No mesmo ano, também foi 

lançado o quadrinho, As tartarugas ninjas, de Kevin Eastman e de Peter Laird Este 

utiliza a mesma premissa do filme Alligator, no entanto, as tartarugas mutantes não são 

os vilões e monstros da história e sim as heroínas ninjas que salvam o mundo e o 

submundo.  

 No Brasil, o imaginário da lenda de jacarés vivendo no esgoto também existe e 

deve muito ao cinema e à televisão. O filme Alligator ganhou muita repercussão no 

espaço nacional, já que foi adotado, por mais de 10 anos, como um filme do quadro fixo 

                                                             
3
 O termo trash pode ser traduzido por lixo e no contexto cinematográfico refere-se a filmes cujo baixo 

orçamento interfere diretamente na sua estética.  
4 Enredo. 
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da programação do canal de tv aberta SBT, o Cinema em casa. Já uma série de produtos 

midiáticos, a exemplo de As tartarugas ninjas, cujos filmes e desenhos são exibidos 

ainda hoje na televisão aberta e fechada, faz muito sucesso com o público infanto-

juvenil. Além disso, procurando as palavras-chave “jacaré no esgoto” e “jornal” são 

achados aproximadamente 117 mil resultados que em sua maioria são reportagens sobre 

jacarés vivendo em metrópoles brasileiras. É baseado em todo esse universo e no 

imaginário sobre jacarés mutantes nos esgotos de grandes metrópoles que surge o livro 

Mastigando Humanos de Santiago Nazarian (2013).  

Os livros do autor paulista trazem uma reflexão sobre o sujeito no mundo e 

também trazem elementos da cultura pop de consumo, tal como o filme Alligator. 

Mastigando Humanos brinca com a lenda urbana de jacarés que moram no esgoto e 

narra de forma trash e sarcástica a história de um desses répteis, Victório, que sai do seu 

habitat natural e navega até o esgoto de uma grande metrópole. O jacaré-narrador, em 

primeira pessoa, começa o romance satirizando o imaginário urbano sobre jogar répteis 

pela descarga ao dizer: “Não nasci em berço de ouro, para depois ser jogado na privada” 

(NAZARIAN, 2006, p.9). Ao passar a viver nesse ambiente em que todos os restos e 

tóxicos da vida capitalista são descartados, o jacaré, antes um réptil comum, transforma-

se em um réptil/homem capaz de raciocinar, conversar, e acima de tudo, escrever.  

Tanto Mastigando Humanos quanto Godzilla, As tartarugas ninjas, Pânico no 

lago e Alligator, inserem-se no imaginário da cultura de consumo, fazem parte da lógica 

da indústria cultural e do mundo capitalista globalizado, em que a mise-em-scène
5
 do 

cinema e da “realidade” misturam-se, isto é, o mundo é lido e vivido forma 

cinematográfica. Os imaginários do cinema ecoam no modo de vida urbano. Como o 

Victorio, protagonista do romance, afirma: “Sim, está é uma história particular. Não 

                                                             
5 O conceito de mise-en-scène define o espaçamento dos corpos e das coisas em cena, assim como o 

substrato dramatúrgico nesse espaço. O terno surge no teatro no final do XIX como valorização da figura 

do diretor como organizador da cena dramática e é apropriado pelo cinema na década de 50, 

principalmente com a Nouvelle Vague. É a dramaturgia da câmera contornando a ação e o espaço. Essa 

dramaturgia do cinema compõe o imaginário de como a vida deve ser vivida, utilizando como modelo de 

realidade a própria ficção. 
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conheço outros jacarés como eu. Não sei de casos como o meu. Já ouvi essas lendas 

urbanas, sim, como vocês devem ter ouvido. Está no nosso inconsciente, jacarés na 

fossa da sua cabeça” (NAZARIAN, 2013, p.11). 

O primeiro ponto a ser observado é a utilização do imaginário urbano como um 

produto a ser reproduzido e vendido diversas vezes – pelo The New York Times, por 

outros jornais em outras épocas, pela indústria cinematográfica, pelos quadrinhos, pelas 

séries televisivas e pelos livros. Pensando sobre a lógica das grandes metrópoles e o 

imaginário que as circunda, Nestor Garcia Canclini (2010), em Imaginarios Urbanos, 

afirma que o espaço urbano é o lugar privilegiado de intercâmbio material e simbólico, 

em que coexistem múltiplas culturas, locais e globais, múltiplos produtos e lógicas de 

poder. O autor afirma que as imagens e as referências que compõem o imaginário 

urbano – a atmosfera do que significa estar na cidade, vivê-la e compartilhá-la – são 

construídas nas artes, na literatura e no folclore, que por muito tempo buscaram 

produzir uma distinção entre as nações. No entanto, no mundo globalizado, esse 

imaginário é construído através de repertórios iconográficos produzidos pelos meios 

eletrônicos e pelas mídias de imagem, a televisão e o cinema.  

Assim, Canclini frisa que o espaço urbano vive na tensão entre a 

transnacionalização da cultura de massa vinculada à indústria cultural e a preservação 

das identidades locais como produto do espaço urbano. Essa tensão provoca uma 

abertura para uma nova modalidade de cosmopolitismo: sem referência ao Estado-

nação, mas ligado à economia globalizada, à desnacionalização. Em uma mega-cidade 

coexistem diversas cidades e incorporam a cultura dessas à sua própria, como afirma o 

autor: “Hablábamos del pasaje de las ciudades a las megaciudades, estes grandes 

conjuntos urbanos que han conurbado, que han interactuado com otras ciudiades y las 

han incorporado”
6
 (CANCLINI, 2010, p.79).  

Nesta perspectiva, Canclini pensa o imaginário urbano e a própria cidade como 

linguagem. Para o autor, as cidades ultrapassam os espaços físicos ou formas de 

aglomeração e são lugares em que ocorre um fenômeno expressivo mundial, pois nelas 

                                                             
6 Falamos da passagem das cidades para as megas cidades, estes grandes conjuntos urbanos que sofreram 

conturbação e interagiram com outras cidades e as incorporaram. 
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existe uma densidade de interações e um intercâmbio infinito de mensagens. No espaço 

urbano há um diálogo múltiplo de ideias, suportes, identidades, artes e linguagens, 

definindo-o como fenômeno expressivo, o qual entra em tensão com uma pretensa 

racionalização da vida social nas metrópoles. No entanto, essa mesma expressividade é 

transformada em produto pela indústria cultural e permite constituir modelos 

comportamentais das experiências urbanas – todos na cidade possuem um mesmo 

imaginário e um desejo de possuir o mesmo comportamento e o mesmo padrão de vida, 

como, por exemplo, saber diferenciar o que é viver no espaço urbano do rural, ou de 

uma cidade para outra, por mais parecidas que sejam.  

O pensamento de Canclini possibilita uma leitura para entender a lógica do 

histórico sobre os jacarés que habitam nas fossas da cabeça, assim como nas fossas das 

cidades. É possível observar que a lenda de jacarésse propagou para o mundo, 

principalmente através do cinema, culminando uma releitura no romance brasileiro, 

sendo esse processo um intercâmbio material e simbólico. No romance, a lenda é 

recontada e ambientada na cidade brasileira de São Paulo. O local torna-se global. E, 

aos olhos de Victório, Nova York torna-se São Paulo. 

Esses textos desencadearam um intercâmbio infinito de mensagens e linguagens 

sobre a temática dos jacarés vivendo em centros urbanos. No entanto, esse 

desencadeamento está vinculado a uma apropriação do imaginário pelo mercado, 

transformando tudo em um produto cultural. Essa permuta, que busca construir novos 

consumidores e aquecer o mercado, aponta para uma lógica da cultura de consumo, em 

que todas as imagens e lendas são passíveis de se tornarem produtos. O estudioso 

Zygmunt Bauman (2007), em Vida Líquida, discute a sociedade capitalista de consumo 

no mundo globalizado. O autor descreve a vida contemporânea como “líquida” porque 

tudo muda rapidamente. Nada é feito para durar, para ser “sólido”. Disso resultaria, 

entre outras questões, o consumo e a agressividade midiática da indústria cultural, É um 

mundo de incertezas e descartes, movido pela novidade e pelas renovações de produtos. 

Nessa perspectiva, Bauman afirma: 
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A vida líquida é uma vida de consumo. Projeta o mundo e todos os 

seus fragmentos animados e inanimados como objetos de consumo, ou 

seja, objetos que perdem a utilidade [...] enquanto são usados.  

Estes têm uma limitada expectativa de vida útil e, uma vez que tal 

limite é ultrapassado, se tornam impróprios para o consumo[...]; Por 

serem impróprios, devem ser removidos do espaço da vida de 
consumo [...] a fim de abrir caminho para outros objetos de consumo, 

ainda não utilizados. (BAUMAN, 2007, p.16-17, grifo do autor). 

A transformação da lenda do jacaré está intimamente ligada à vida líquida, ou 

seja, vida de consumo, como Bauman descreve. As inovações tecnológicas, a mídia, a 

internet e o mercado produziram um ambiente que busca descartar e substituir a sua 

própria produção. Na vida líquida, o descarte e a substituição são feitos em uma 

velocidade surpreendente, garantindo o seu caráter inconstante. Os sujeitos, nesse 

mundo, estão sempre em procura de um novo objeto ideal, como por exemplo, os filmes 

de super-herói ou escutando a última música da Lady Gaga
7
 na nova boate mais 

badalada da cidade. Todas essas imagens descritas demonstram desejos e objetivos que 

o sujeito utiliza para se colocar no mundo, e todos eles são extremamente voláteis.  

A lenda do jacaré, como já foi dito, insere-se nesse contexto, pois revela 

justamente o descarte de um material anterior, que serve apenas como referência para o 

próximo produto. Todo esse imaginário, tanto do viver na cidade e da lógica de 

consumo quanto da lenda de jacaré mutante chega ao romance brasileiro Mastigando 

Humanos. Na narrativa estudada, essa lógica aparece através da transitoriedade dos 

espaços e das pessoas com que o protagonista convive. O jacaré, no fluxo dos 

acontecimentos, é levado do lugar bucólico para o underground
8
 do esgoto, e quando 

resolvem construir um parque de diversões na área, vai parar na universidade. Enjoado 

da vida acadêmica, ele vai morar em um motel com o sonho falido de ser escritor. 

Entretanto, é preciso fazer uma ressalva: Mastigando Humanos diferencia-se dos 

outros produtos citados e tem outra relação com a lógica de consumo da vida líquida. O 

romance, de uma maneira geral, não se enquadra na mídia de massa mainstream
9
. O 

                                                             
7
 Cantora pop americana. 

8 Traduz-se literalmente por subterrâneo. Em um sentido metafórico, é uma expressão utilizada para 

designar um ambiente cultural que foge dos padrões comerciais e está fora da mídia, mas que acaba sendo 

por ela cooptado.  
9 Termo que designa o pensamento ou gosto corrente da maioria da população. 
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romance transita no lado B da mídia de massa, pois atravessa uma cultura de nicho, que 

alcança quantidades de leitores, principalmente jovens, mas não o suficiente para gerar 

muito capital. O livro também transita em um espaço popular da cultura de nicho, mas 

também desperta interesse no âmbito acadêmico, como os trabalhos de Erik Karl 

Schollhammer (2009), Ficção brasileira contemporânea e Beatriz Resende (2008), 

Contemporâneos: expressões da literatura brasileira no século XXI. 

O trânsito entre o espaço da cultura de massa e a cultura acadêmica erudita 

ocorre tanto na recepção de Mastigando Humanos, como também na própria narrativa. 

Victório percorre o espaço do esgoto, do descarte e das ruas, em que as relações líquidas 

aparecem de forma mais crua, até a universidade, onde se torna um professor. O 

protagonista transforma o seu percurso de vida em matéria narrativa e, por conta disso, 

aquilo que compõe sua identidade e sua vida molda o seu discurso – o trânsito entre a 

cultura erudita e a cultura de massa. No texto de Nazarian, as culturas coexistem e 

dialogam no mesmo patamar, sem construção de hierarquias, sem reafirmar dicotomias 

históricas desses dois “polos”, principalmente através da linguagem. 

Em processo de escrita e leitura de si e do mundo, o protagonista-narrador, 

através do uso de um discurso irônico, crítico, com um pouco de humor negro, produz 

uma visão diferenciada desse mundo: 

O gosto dos subterrâneos foi o que me tornou incapaz de sentir 

qualquer outra coisa. Vocês sabem, quando se está mergulhado em 

excessos, não se pode estimular papilas individualmente. É como 

tentar pedir para tirar cebolas de um hambúrguer de fast-food, ou 
reconhecer cada fruta que forma o sabor genérico de tutti-frutti. Todos 

esses tóxicos que saem pelos canos, toda essa comida industrializada 

tiveram um efeito ainda maior na minha cabeça do que no meu 
paladar – e hoje sinto que tenho várias faculdades mentais 

prejudicadas. Mas, provavelmente, muitas outras evoluídas. Afinal, se 

eu não houvesse passado pelo que passei, não haveria graça em contar 

a minha história. [...] É preciso perder alguns neurônios para que os 
neurônios sobreviventes se esforcem mais. Esquecer os nomes dos 

pais, para recitar os poetas franceses. Contanto que eu não perca 

minha censura, tudo o que eu me lembrar pode ser usado a meu favor. 
(NAZARIAN, 2013, p.7-8, grifos do autor). 

O trecho deixa claro que são os elementos da cultura de consumo, as formas de 

vida na cultura líquida, dos objetos ícones que moldam os sujeitos, seus corpos e suas 
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ações. O fragmento destaca como o corpo de Victório mudou. Ele mudou por apropriar-

se dos gostos dos subterrâneos e seus dejetos. Essa apropriação do mundo é a premissa 

da sua narrativa. Só existe o que narrar porque as apropriações da cultura, do gosto de 

tutti-frutti e dos restos da Mcdonalds ou do Burger King, aconteceram. Ao falar sobre 

essa apropriação, o protagonista coloca uma lente de aumento sobre a lógica da comida 

industrializada e do descarte. Por consequência, traz acoplado aos signos evocados todo 

o discurso de alimentação saudável, das redes de fast-food e todo o capitalismo em 

torno da alimentação. No entanto, isso não aparece com um caráter valorativo. Victório 

não está construindo uma narrativa para fazer apologia ou censura a qualquer discurso.  

O que acontece é a apropriação da lógica do capitalismo e o uso dos produtos de 

consumo para compor a sua identidade e sua literatura. Sua visão não censura nem 

aclama esse mundo, mas mostra suas tensões de forma irônica. Como o protagonista 

mesmo flagra: vive em um ambiente de excessos, em que tudo está imerso em um 

caldeirão químico e artificial. O urbano é esse caldeirão que muda a cada instante com o 

acréscimo de um novo ingrediente. E os sujeitos, que transitam nesse espaço, também 

mudam a cada instante de acordo com as relações que constroem e com a indústria 

cultural que os acompanham.  

Nesse caso, o uso desses elementos de consumo é crítico. É o flagrar das 

tensões, como já foi dito. E o próprio narrador revela essa ideia quando evoca a palavra 

censura que sempre aparece ligada à mídia, ao estado, ao poder, mas a adição do 

adjetivo “minha” sinaliza a escolha consciente e crítica. A censura será feita pelo 

sujeito. Assim, Victório escolhe a cultura de consumo, mas através da sua censura 

subjetiva, critica-a e subverte-a. Usa do consumo, da mídia, da lógica do capitalismo 

para discutir o próprio consumo, mídia e lógica capitalista. Assim, todos esses signos da 

cultura são passiveis de ressignificação na trama narrativa, que sempre podem ser 

utilizadas a favor de quem as usa.  

 Mastigando Humanos aponta para uma lógica da repetição, que utiliza dos 

elementos da indústria cultural para falar deles, mas essa fala acontece em diferença. 

Tritura-se a cultura de consumo para produzir também cultura de consumo, mas com 
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um twist
10

, uma subversão, um olhar enviesado. Essa perspectiva é adotada por Gilles 

Deleuze (2000), no texto Platão e o simulacro. O autor discute a “reversão do 

platonismo” e propõe pensar a arte por outro viés: o simulacro. Deleuze afirma que o 

simulacro se estabelece através da diferença com o modelo, a cópia-ícone, defendida 

por Platão, que se transforma e se deforma em conjunto com o seu observador (ou 

leitor, no caso da literatura). Assim o autor afirma:  

As cópias são possuidoras em segundo lugar, pretendentes bem 
fundados, garantidos pela semelhança; os simulacros são como os 

falsos pretendentes, construídos a partir de uma dissimilitude, 

implicando uma perversão, um desvio essencial. (DELEUZE, 2000, 
p.4). 

Há no simulacro um devir da loucura, do subversivo, da diferença e do limite 

entre ser igual e também nunca o ser. O devir do simulacro potencializa a capacidade de 

ruptura da arte, de trazer o que não foi dito, de trazer a diferença. Assim, descentra o 

conceito rígido de representação e possibilita pensar o caos como uma ressonância, um 

movimento de torção que transborda os limites do modelo e das cópias. A potência do 

simulacro é ser diferente, recalcado e fantasmagórico dentro da série dos iguais, dentro 

de uma repetição, da série de cópias. Essas cópias se potencializam por repetir-se em 

diferença e produzirem um sentido novo. A literatura pensada como simulacro, e não 

mais como cópia ícone ou representação, permite buscar a repetição fantasmagórica na 

série de iguais. No caso de Mastigando Humanos, significa trazer o diferente, que pode 

ser subvertido, ao reproduzir os estereótipos, os imaginários e as expressividades do 

viver e estar em uma metrópole.  

 O primeiro ponto de subversão com o imaginário urbano que se observa é a 

própria premissa da lenda de jacarés nos esgotos, e por consequência, os produtos 

midiáticos, como Alligator. Victório, ao entrar em contato com essa vida, e mesmo se 

alimentado de humanos, não se transforma em um mostro irracional sedento por sangue. 

Acontece o contrário. Torna-se mais humano, aprende a ler, escrever, chega a ser 

professor universitário e um aspirante a escritor, transgredindo o próprio ideal aurático 

do escritor que cria por ter tido uma inspiração divina. O narrador conta sua própria vida 

e não esconde as referências que tornaram possível a sua escrita.  

                                                             
10 Traduz-se por torção.  
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Outro ponto de reversão é como a comida industrializada aparece. Há um apelo 

muito forte, no modo de vida capitalista, pelo corpo perfeito hollywoodiano, pela dieta 

saudável e contra a indústria do fast food. Ao mesmo tempo, há um apelo muito grande 

dessas instâncias discursivas para conquistar os consumidores, principalmente 

adolescentes, por estarem em todos os centros comerciais do mundo. Victório transita 

na ambiguidade desses dois discursos. Ele mergulha de cabeça em uma vida de excessos 

e perde o caráter saudável de uma vida bucólica, transformando gravemente o seu 

corpo. Ao mesmo tempo, essa comida, condenada pelo discurso naturalista, concede as 

referências e a bagagem para que ele possa transitar no caos urbano. 

Os pontos destacados e a tessitura discursiva do romance problematizam como a 

cultura líquida do desperdício adentra na pele do protagonista de uma forma 

irreversível. A personagem mutante é mais humano que o próprio humano que está 

inebriado por seus ícones, mitos e objetos. Victório reflete e escreve sobre uma visão 

outside
11

 e inside
12

 deste mundo. A distância crítica com que vê os instrumentos de 

alienação, as estruturas alegóricas da sociedade e a indústria cultural, todos 

apresentados como ambíguos, em esplendor ou em falência, nos canos do resto da vida 

urbana que transformam os sujeitos, marcam a apropriação e a reflexão da principal 

característica do discurso pop – utilizar do pop para criticar suas próprias referências.  

O próprio Deleuze afirma a potência da Pop Art como simulacro. Para contrapor 

o modelo da arte como reflexo de uma experiência real, é possível pensar através da 

multiplicidade de vozes, referências e colagens para subverter na própria linguagem e 

no texto o caráter da diferença e da dissimilitude. O autor aponta o movimento da Arte 

Pop como um exemplo dessa repetição em diferença, e afirma: “O factício é sempre 

uma cópia de cópia, que deve ser levada até o ponto em que muda de natureza e se 

reverte em simulacro (momento da Pop’Art)” (DELEUZE, 2000, p.13). 
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