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RESUMO: O presente texto discute o entrelaçar de linguagens e realidades patentes ao romance 

Eles eram muitos cavalos, de Luiz Rufato (2013), enquanto palavra que molda espaços 

simbólicos, moldando também espaços sociais, culturais, políticos e existenciais. A tessitura 

narrativa traz episódios dignos de um colecionador benjaminiano, um colecionador disposto a 

fazer exposições (des)ordenadas de estilhaços-vidas, de fragmentos-mundos, com base em cacos 

de uma realidade metonímica, não totalitária para a cidade e suas contradições. As fragmentações 

na forma, na perspectiva narrativa e nos conteúdos literários materializam territorialidades 

nômades, reconfigurando zonas fronteiriças entre o mundo letrado e suas formas-poder de 

representação. Rasuradas a transparência do real, da linguagem, da existência, bem como a feitura 

de histórias “belas” a camuflar a ambiguidade do ser humano, o romance traça o abismo que se 

coloca entre vidas (des)enredadas na solidão das grandes cidades. Trata-se de uma pesquisa 

bibliográfica fundamentada por autores como: Giorgio Agamben, Maurice Blanchot, Regina 

Dalcastagnè, George Steiner, Walter Benjamin, entre outros. 
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[...] as verdades do fragmento podem raiar as do silêncio. 

   (STEINER, 2012, p. 32) 

 

Cotidianamente, lutamos com palavras, disse o poeta Carlos Drummond de 

Andrade, luta vã da qual não podemos nos furtar. Em situações mais triviais, tendemos 

ao diálogo apaziguador que nos coloca o desafio da interação com o outro (inalcançável, 

distante, estrangeiro), forjando entendimentos, por vezes, parciais. No âmbito da escrita 

literária, a luta é travada na direção de esgarçar (im)possibilidades de horizontes 

fraturados que, como sugere Blanchot (2010, p. 93), respondem ao espaço do “fora”, aqui 

entendido como o desvio das destinações mais utilitárias, sem abdicar de ser resistência 

e se inserir criticamente no voltejar de tempos entrecruzados pelo tear de cada presente. 

Se há, conforme Blanchot (2010, p. 135), “uma palavra no universo tendendo para a 

unidade e ajudando a realizar o todo”, outra se entrega a uma relação de infinidade e 

estranheza, imbricando o “incessante”, o “inapreensível”, o diferente em devir, e que a 

escrita literária, embora não seja exclusividade sua, busca tornar corrente.  

Esse dizer que não diz, “o fora” da linguagem, é a própria literatura, como sugere 

Deleuze (1998, p. 138), que traceja uma linha disforme, “mortal, violenta demais e 
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demasiado rápida”, não raro, buscando estilhaçar o determinismo identitário hegemônico 

e etnocêntrico de nossas edificações simbólico-conceituais. O “fora”, na condição de 

espaço de despersonalização do sujeito, tanto nos estudos de Foucault quanto nos de 

Blanchot e Deleuze, traz uma conotação de resistência voltada a desobrigar a palavra 

escrita das compreensões apropriadas, sendo que experimentar o “fora” pressupõe, 

conforme Tatiana Levy (2011, p. 35), “fazer-se um errante, um exilado que se deixa levar 

pelo imprevisível de um espaço sem lugar, pelo inesperado de uma palavra que não 

começou, de um livro que está ainda e sempre por vir”. 

O caráter de resistência a que a literatura, muitas vezes, se propõe, e que a insere 

no bojo das questões do seu tempo e de cada tempo, (des)agregando circunstâncias, é o 

que aqui busco ressaltar, porquanto faz-se rasgo poético desinquietante frente a aparentes 

zonas de conforto ligadas a compreensões autorizadas. Forjando o entrelaçar de 

linguagens e realidades, a literatura é palavra que molda espaços simbólicos, moldando 

também espaços sociais, culturais, políticos, existenciais, o que coloca o pensamento, a 

palavra, em relação direta com o mundo. Porque funciona de dentro das inquietações de 

um horizonte simbólico que se transfigura, pode ser “fora” instado a materializar 

territorialidades nômades e, para além de celebrar continuidades, firmar-se na 

possibilidade de evidenciar o que (não) é dado ou conhecido, reconfigurando zonas 

fronteiriças entre o mundo letrado e suas formas-poder de representação.   

Ao amalgamar várias camadas de compreensão acerca das epistemologias 

conciliadoras de cada presente, as experiências literárias contemporâneas (AGAMBEN, 

2013) são dobradas no sentido de gritar as diversidades, sem deixar de marcar 

criticamente tentativas de cooptá-las em representações totalizantes, como podemos 

destacar em Eles eram muitos cavalos (RUFFATO, 2013), obra que nos diz de indivíduos 

cujas identidades estranhas permanecem à margem dos referenciais idealizados, 

principalmente, pelo ausente poder de consumo, que os prende aos espaços de exclusão. 

A obra coloca em discussão, a despeito de tudo o que foi construído acerca das linguagens 

e suas potencialidades inventivas, dos saberes elucidativos erigidos em torno das 

identidades/alteridades, dos estudos acerca de preconceitos e discriminações a serem 

questionados e combatidos, a tendência por continuarmos ratificando nossas miopias 

acostumadas a dar à vida um centro redutor.  

Eles eram muitos cavalos (EEMC), em sua constituição sabidamente 

fragmentária, apresenta uma multiplicidade de textos, personagens, espaços e 



3 

 

acontecimentos imaginariamente possíveis no correr de um dia na cidade de São Paulo. 

A tessitura narrativa traz episódios dignos de um colecionador benjaminiano, um 

colecionar disposto a fazer exposições (des)ordenadas de estilhaços-vidas, de fragmentos-

mundos, com base em cacos de uma realidade metonímica, não totalitária, para a cidade 

e suas contradições. Como lembra Benjamin (2009, p. 241), “para o colecionador, o 

mundo está presente em cada um de seus objetos e, ademais, de modo organizado. 

Organizado, porém, segundo um arranjo surpreendente, incompreensível para uma mente 

profana”, como é possível observar nas várias perspectivas apresentadas no livro. O olhar 

narrativo não é um olhar desinteressado, mas olhares que enxergam mais que textos, vidas 

ou lascas de vidas, registrando prismas diferenciados de um universo social, muitas vezes 

descrito na história da literatura sob a ótica do apagamento, da homogeneidade, da 

exclusão. 

As narrativas multiplicam-se desenraizadas e dizem não a uma cidade percebida 

por um indivíduo e suas ansiedades, mas cidades existentes para muitos indivíduos, 

contextos e formas de apreensão, como ressalta Lúcia Sá (2007, p. 99), destacando a 

“pluralidade de centros”, a “superposição de perspectivas”, o “emaranhado de pontos de 

vistas”. Trata-se de uma escrita destinada à diferença em que “O pensamento e o dizer 

procuram superar os meios ao seu dispor, forçar potencialidades transgressivas” 

(STEINER, 2012, p. 37), reinventando-se a partir da própria ubiquidade e fazendo, da 

territorialidade da página, um experimentar de recursos gráficos híbridos, de pontuação 

irreverente, de sintaxe rasurada, de encruzilhadas semânticas e de compreensões 

(escritura-leitura) diferenciadas para as complexas redes citadinas.  

Entrecruzando histórias heterogêneas e ultrapassando uma representação 

verossímil do que poderia ser a realidade da metrópole, o romance problematiza lugares 

marginalizados, confrontando medos, violências, misérias, sonhos, desejos, projetos, etc. 

O universo de moradores de rua, donas de casa, prostitutas, empresários, entre tantas 

outras vivências cotidianas, traz, como nos diz Schollhammer (2011, p. 84), “episódios 

picotados de uma vida em aberto, que emergem em breves fulgurações para logo 

desaparecerem”, no invisível, já demasiadamente visível, da realidade. Assim como a 

transcrição feita de “santinhos” de Santo Expedito, cardápio, carta, títulos de livros numa 

estante, lista de dez CDs, anúncios de garotas de programas, entre tantos outros, 

desprovidos de sua funcionalidade convencional e provenientes de uma cotidianidade 

prosaica, compõem uma bricolage claramente voltada a fundir realidade e ficção.  
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 O livro traz estilhaços apresentados sob a perspectiva das ruas, das conturbadas 

malhas textuais que compõem o rumor dos becos, vielas e avenidas, traçando uma 

atmosfera coletiva perpassada por individualidades e, entrecruzando textos como se 

fossem “passagens”, mostra, como Benjamin (2009, p. 468), que “As ruas são a morada 

do coletivo”, a cidade, um ser coletivo “eternamente inquieto, eternamente agitado que 

vivencia, experimenta, conhece e inventa tantas coisas entre as fachadas dos prédios 

quanto os indivíduos no abrigo de suas quatro paredes”. Em EEMC, há uma polifonia 

ruidosa e ruinosa instada a mostrar fragmentos (WALTY, 2007) e deixar que eles 

signifiquem as muitas cidades existentes em uma (GOMES, 1994), os muitos indivíduos 

que as habitam, as vivenciam e as fazem funcionar. 

A conjuntura da coleção, então, estabelece uma (des)ordem desafiadora de 

arquivos e repertórios mais tradicionais, positivos ou otimistas, enredando uma memória 

arquivística microfísica, no sentido foucaultiano (2011), que traz coisas 

multicentralizadas, entrecortadas, interrompidas, abjetas, como parte da ação de profanar 

a cidade (a arte, a linguagem, a escrita que se faz dela) por espetacularização das mazelas. 

Cada mazela representada carrega existência e finitude (não)discursiva no breve espaço 

do recorte, numa ordenação afeita a subverter, duplamente, o contexto da coleção: por um 

lado profana a intimidade da memória citadina, trazendo à tona a privacidade de suas 

entranhas; por outro lado, ressalta a não historicidade de cada fragmento, assumindo a 

dispersão que caracteriza o caos-mundo das metrópoles. 

Em EEMC, há uma espacialidade formal que é linguagem chamada a forjar 

lugares indicativos de resistência frente às polaridades conceituais criadas para ordenar a 

caótica vida social tecnomoderna. Os breques e sobreposições simulam uma comunicação 

crioulizada (GLISSANT, 2005) por muitos níveis de linguagens, por lugares de fala e 

valores marginalizados, como um grande burburinho de signos que se atravessam 

enquanto atravessam a cidade. Unindo-se às memórias localizadas na periferia da 

metrópole, estão significadas “posicionalidades”, lugares de discursos ou posições 

ideológico-sociais erigidas por habitantes cujas limitações estão fincadas, também, nas 

interdições patentes aos lugares físicos que os faz invisíveis (ACHUGAR, 2006). Os 

espaços urbanos delineados trazem a cidade que se dá a ver e a ler pelos discursos verbais 

e não verbais que enuncia.  

 Ao pensar os “espaços possíveis” que fazem os deslocamentos dos personagens 

na literatura brasileira contemporânea, Dalcastagnè (2012, p. 109) argumenta que “o 
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espaço, hoje mais do que nunca, é constitutivo da personagem, seja ela nômade ou não”. 

No bojo, dos cenários majoritariamente urbanos, edificam-se representações que, ainda 

segundo a autora, podem ser analisados segundo três diferentes percursos: 

“movimentação das personagens pelo cenário urbano”; “atenção ao problema da 

segregação nas grandes cidades - o que permite discutir a anulação de pontos de vista; ou 

a presença de “personagens que, ignorando o seu devido lugar, avançam sobre um 

território que não lhes é destinado”. (DALCASTAGNÈ, 2012, p. 111-112, grifo da autora)  

Tais linhas de discussão são aplicadas com propriedade à forma como estão 

significados os personagens e seus espaços figurativos em EEMC, porquanto a 

constelação de fragmentos, inclusive aqueles cuja existência cotidiana foi deslocada das 

ruas para as páginas do livro, estão voltadas a problematizar oposições de interioridade e 

de exterioridade (sujeito/objeto, eu/mundo), como categorias balizadoras de “verdades” 

a serem repensadas com base em  personagens e circunstâncias espaço-temporalmente 

diversas. Os personagens, em EEMC, deslocam-se no cenário urbano, às vezes 

lentamente, às vezes com velocidade, exibindo trajetórias de (in)sucesso financeiro, 

desencanto profissional, fracassadas procuras por trabalho, atividades ilícitas, 

caminhadas destinadas ao espreitar de possíveis vítimas para assaltos, caminhadas 

errantes cuja destinação se encontra em algum ponto esquecido no passado; deslocam-se, 

em sua maioria, por ruas periféricas, percorrendo o centro da cidade, a pé, em ônibus 

lotados, em carros de luxo, mas carregando no próprio corpo as marcas do espaço social 

a partir do qual suas vidas podem ser situadas.  

Longe de comporem ambientes “requintados”, habitados por artigos de luxo, a 

maioria dos apetrechos destacados são trapos a vestir os personagens e os ambientes à 

moda da miséria que integra suas vidas. Mesmo quando a personagem veste artigos de 

luxo, trata-se de uma ostentação assimilada que passa longe da costumeira elegância 

atribuída ao “bom gosto” das classes privilegiadas, o que faz descrições irônico-críticas, 

como a do “empregadinho” que ganha dinheiro para algum milionário na bolsa e que 

parece desfrutar de produtos não feitos para ele, porquanto não correspondem ao 

“reconhecimento” de nenhum lugar de poder: “um metro e setenta e dois centímetros está 

no certificado de alistamento militar, calça e camisa Giorgio Armani, perfume Polo 

borrifado no pescoço, sapatos italianos, escanhoado, cabelo à máquina dois, Rolex de 

ouro sob o tapete” (RUFFATO, 2013, p. 14). As aquisições financeiras do homem ou seu 

talento para fazer render os ganhos do patrão não são suficientes para torná-lo aceito no 
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universo classista, no qual está inserido sob a ótica da inferioridade a ele atribuída, como 

assevera a filha do patrão: “não passa de um empregadinho” RUFFATO, 2013, p. 15).   

Os objetos que compunham os cenários ostentam os rastros-restos de vidas 

sediadas por dificuldades financeiras crônicas. O espaço privado consta de móveis 

simplórios, decoração kitsch, itens falsificados, livros que repousam na estante, 

descortinando a indicação de ambientes modestamente organizados no correr de um 

tempo destinado à sobrevivência, como em “10. O que quer uma mulher”:  

 

Ajeitando no nariz os óculos de massa preta, a haste esquerda colada 

com esparadrapo, as lentes de vidro arranhadas, a mulher penetra com 

vagar na pequena cozinha, dirige-se à pia, distorce com dificuldade a 

torneira atipoiada com elástico e barbante entrelaçados e lava um copo-

de-requeijão, Frajola persegue o Piu-Piu no decalque. O marido, que 

sentado à mesa levava à boca uma xícara de café com a mão direita, 

enquanto a esquerda segurava aberto um livro, ligeiramente inclinado 

para proporcionar foco à vista estigmatizada, assusta-se, eleva os olhos, 

Aconteceu alguma coisa? (RUFFATO, 2013, p. 23). 

 

Seguindo a leitura do fragmento, somos informados de que o homem, 

“inconformista conformado”, “um lunático”, como o define a mulher, lê, no momento 

descrito, “Microfísica do Poder... do Foucault” (RUFFATO, 2013, p. 23). O homem 

pouco fala durante a discussão que se sucede, sendo significado através da percepção da 

esposa, revoltada com o estado de letargia atribuído ao marido professor e sua opção pela 

pobreza: “no fundo você quer é continuar dando suas aulinhas porque dentro da sala de 

aula ninguém te enche o saco, ninguém te questiona” (RUFFATO, 2013, p. 25). Aliam-

se aqui, a falência econômica e a falência dos signos letrados e seus saberes-poderes 

capitalizados por uns, mas incapazes de significar o mesmo poder a outros. Talvez, a única 

revolução que o marido se sinta capaz de provocar, inclusive delegando a agência familiar 

à esposa e se esquivando dos enfrentamentos de gênero que fazem a microfísica das 

relações travadas no lar, esteja mesmo entre as “silenciosas” paredes da sala de aula, 

espaço ao qual o narrador não dá acesso. 

Inserido no bojo do poder disciplinar que opera “um controle detalhado, 

minucioso do corpo - gestos, atitudes, comportamentos, hábitos, discursos” 

(FOUCAULT, 2011, XII) -, o casal debate-se no interior de uma estrutura política e 

econômica afeita a potencializar a força do trabalho. Assim, o marido “confere as horas”, 

tendo como maior preocupação o horário do trabalho: “Vou acabar perdendo a hora” 

(RUFFATO, 2013, p. 24). Inserido na engrenagem que o faz revolucionário esmagado por 
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poderes que capitalizam sua produtividade e fazem a neutralização imediata de qualquer 

contra-poder de resistência, o homem parece acomodado. De dentro do esquadrinhado 

espaço da casa, do tempo a envergar seus corpos, do controle presente na vigilância 

introjetada individualmente, está o casal e seu cotidiano instado a exigir “força... 

persistência” (RUFFATO, 2013, p. 26).  

O desespero da esposa, durante a explosão revoltada contra o marido, provém de 

uma existência da qual são esperados muitos sacrifícios: “sabia que estou devendo de 

novo no banco? sabe por quê? porque o que a gente ganha não dá pra vencer o mês e o 

pior é que a gente não consegue sair dessa merda estamos cada vez mais”. Sentindo-se 

impotente para enfrentar a carga de atribuições a ela delegada, por vários níveis de 

exigências que a transformam nesse desolado corpo submetido a múltiplas falências, resta 

o dasabafo: “cansei nada vale tanto sacrifício trabalhar trabalhar trabalhar pra quê? a 

gente quase não se vê mais não sai pra lugar nenhum tanto tempo tem que você nem me 

procura” (RUFFATO, 2013, p. 25).  

Ao final da discussão, o marido, cujos livros “só servem para encher a casa de 

fungos” (RUFFATO, 2013, p. 25), afaga a cabeça do cachorro que, segundo a fala 

ambiguamente irônica do narrador, aguarda uma ordem, enunciando para a mulher: 

“Precisa lavar lá fora... olha o cheiro! Quieto! Quieto!” (RUFFATO, 2013, p. 26). 

Aquietados, o cachorro e a mulher, equiparados na mesma funcionalidade coisificada, 

talvez consigam conviver com as limitações que os fazem encurralados por espaços 

repressores, atravessados por um saber-poder incapaz de libertar.   

Desse jogo de (não)mobilidades, podem-se visibilizar as metáforas dos turistas1 e 

dos vagabundos para a vida contemporânea, como sugere Bauman (1998, p. 118). Se ao 

turista é dado “mudar quando as necessidades impelem, ou os sonhos o solicitam”, 

indicação de “liberdade, autonomia ou independência”, aos vagabundos, “luas escuras 

que refletem o brilho de sóis brilhantes, os mutantes da evolução pós-moderna, os 

refúgios inaptos da brava espécie nova”, vetam-se as escolhas, restando a consciência de 

que em lugar nenhum serão bem-vindos. É desse lugar caricatural, de onde são traçadas 

as possibilidades de escolhas para itinerários de vida, que o casal sente o peso do que lhes 

falta de liberdade frente aos deslocamentos que não podem empreender, como faz questão 

de marcar a esposa: “[...] você acha realmente que a vida se resume a isso morar mal 

                                                 
1 Turistas e vagabundos são metáforas a serem lidas sem a dependência de “viajar fisicamente para longe”. 

(BAUMAN, 1998, p. 118)  
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dever pra todo mundo nunca ter dinheiro pra comprar uma coisinha diferente pra comer 

fora viajar” (RUFFATO, 2013, p. 26). 

Conforme Dalcastagnè (2012, p. 123), quase todas as histórias de EEMC “situam 

seus protagonistas a partir daquilo que eles consomem, do que sonham consumir e mesmo 

do que não poderão consumir jamais”, de onde advêm violências múltiplas que fazem 

entrecruzar universos diferenciados da cidade, inserida como está, em uma ótica perversa 

que cria necessidades impossíveis de realizar para muitos de seus habitantes. Basta olhar 

a lista de empregos descrita em “18. Na ponta do dedo (1)”, para visualizar o movimento 

de quem procura uma posição, seguindo a hierarquia decrescente de postos, somente 

encontrando algo possível no último item, “MAÇARIQUEIRO - (Ah!)” (RUFFATO, 

2013, p. 38), ocupação que reúne exigências mínimas de formação, experiência e idade.    

No bojo de lugares encabulados, a procura por trabalho ratifica desesperanças que 

dialogam com as decadências das ruas, casas e prédios, escancarando a dificuldade de 

ocupação dos (in)disponíveis espaços promissores que fazem o universo excludente da 

cidade. Contrários aos sonhos de uma ocupação rentável, opõem-se a formação 

insuficiente para os melhores empregos, restando uma espécie de resistência humilhada 

frente ao sistema escravista que regula o mundo do trabalho,  fazendo com que a opção 

de se colocar à margem seja parte do que poderíamos considerar um contraideal pós-

moderno (BAUMAN, 1998), porquanto, rasurando um modelo de felicidade guiado pelo 

poder de consumo, aqueles que transgridem tal ideal tornam-se vagabundos, restos do 

mundo e exemplo de fracasso. Negam-se aos serviços aos turistas, o que os faz perder 

qualquer funcionalidade socioeconômica e, consequentemente, humana. Situação 

metaforizada, no limite das violências, em “52. De branco” (RUFFATO, 2013, p. 94-96), 

pelo encontro entre o assaltante e o médico (adúltero), que, reconhecendo o paciente como 

protagonista do ato criminoso desferido contra a sua família, colocando-a em risco, nega-

se a fazer uma cirurgia que poderia salvar a vida do bandido. Nesses casos, o estado de 

exceção ratifica a existência de vidas descartáveis, colocando em destaque valorações 

diferenciadas para ações extremas, quando realizadas por diferentes posições 

socioeconômicas.  

As viagens, em EEMC, também podem ser significadas por meio das metáforas 

sugeridas por Bauman (1998), coadunando com os deslocamentos especificados por 

Regina Dalcastagnè (2012), porquanto são retratados como passeio turístico, como em 

“40. Onde estávamos há cem anos?” (RUFFATO, 2013, p. 71-73), mas também como 
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“passeio” concretizado com o mesmo incômodo patente ao modo de vida abnegado dos 

personagens, como em “6. Mãe”, em que a senhora de idade enfrenta, insone, as mais de 

48 horas de viagem de ônibus para chegar a São Paulo: “a bexiga estufada, dói a barriga, 

as costas, Ai!, as escadeiras, Ui!, as pernas, Ai!, Ui!, sem posição” (RUFFATO, 2013, p. 

18-19). As movimentações internas mantêm a oposição quando helicópteros e carros de 

luxos são usados por quem faz parte dos privilegiados lugares de alto poder aquisitivo, 

enquanto a maioria dos cidadãos, excluídos do consumo de muitos bens e serviços, 

enfrentam limitações, deslocando-se a pé ou entulhados em ônibus lotados, fétidos, 

desconfortáveis, submetendo seus corpos a outras tantas formas de violência.  

No veio das andanças situadas à margem da irrefreável tecnologização das cidades 

globais, EEMC nos convida a visualizar, em “5. De cor” (p. 16-17), o caminhar de três 

homens, bem como a ouvir a conversa que anima seus passos. O narrador nos informa 

serem um menino de doze anos, que largou a escola, passando a vender cachorro-quente 

em frente ao local de trabalho do pai e que sonha ser caminhoneiro; o pai do garoto, que 

dirige empilhadeira numa transportadora; e um rapaz que os acompanha - 

“desempregado, aceita qualquer empreitada” (RUFFATO, 2013, p. 16): “Vêm os três, em 

fila, pela trilha esticada à margem da rodovia. A escuridão dissolve seus corpos, 

entrevistos na escassa luz dos faróis dos caminhões, dos ônibus e dos carros que advinha 

a madrugada. Caminham [...]”.  

Ao acompanhar suas falas, ouvimos do pai orgulhoso a admiração pela 

inteligência do filho: “Tem um mapa na cabeça, o peste” (RUFFATO, 2013, 16). Quando 

sabatinado com base nos letreiros dos ônibus que passam, o menino vai dizendo o estado 

a que pertencem as cidades: “Garanhuns” - “Pernambuco”; “Alagoinhas” - “Bahia”; 

“Governador Valadares” - “Minas Gerais”. Por instantes, tendo ouvido do rapaz que os 

acompanha a afirmação de que o garoto deveria ir para a televisão, o pai, envaidecido, 

olhando “o filho que marcha à frente escondido dentro de uma jaqueta puída, dois 

números acima do seu tamanho” (RUFFATO, 2013, p. 17), parece sonhar com um lugar 

de sucesso na televisão, esse universo instado a vender sonhos e ilusões, como se “as 

luzes de São Paulo” pudessem incidir sobre seus corpos, tornando convergentes o 

“talento” do filho e as oportunidades de reconhecimento patentes à sociedade midiática 

(RUFFATO, 2013, p. 16).  

Outros corpos dissolvidos na escuridão perpassam todo o universo da obra, 

vestindo mazelas comumente esquecidas nos projetos de futuro delineados para a 
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metrópole, de forma que a relevância atribuída ao existir, para a maioria dos personagens, 

direciona-se à força de trabalho que (não)podem oferecer, bem como ao poder de 

consumo que lhes é permitido ou vetado. Muitos deles vagueiam espelhando o lixo que 

os reflete nos discursos dominantes, globalizados, sem formar uma coletividade, 

porquanto a constelação que seus corpos solitários forma, no universo da cidade e do 

livro, é uma constelação dispersiva. Em sua maioria, deslizam, quase imobilizados, no 

dentro-fora de um imaginário instado a naturalizar suas presenças em imagens segregadas 

na estereotipia de discursos que os fazem estranhos e descartáveis.  

Voltando às linhas de discussão propostas por Dalcastagnè (2012) e buscando uma 

aproximação com Foucault (2011), pode-se considerar que as anulações impostas ao 

corpo reverberam das (e nas) segregações dos pontos de vista daqueles a quem os 

discursos da cidade não estão interessados em considerar, coincidindo com os espaços 

físico-sociais marginalizados por onde circulam. O enclausuramento, então, é forjado no 

limiar de espaços simbólicos, ratificados nos espaços públicos e privados, abrangendo 

casas, lares, guetos, ambientes de trabalho, expandindo-se por ruas, praças, becos, e 

fazendo as biopolíticas do capital livre e do Estado.  

Assim, a obra faz-se espelho instado a mostrar escuridões problematizadas e 

problematizadoras das muitas formas de exclusão vivenciadas nas margens discursivas 

das territorialidades festejadas. Há uma condição encurralada por circunstâncias sociais 

adversas atravessando o cotidiano de moradores marginalizados dessa megalópole 

desprovida de heroísmos. Nem vítimas, nem culpados, o que se mostra são complexas 

relações de acomodação, luta por sobrevivência, alienação, exploração, metonimicamente 

visíveis na condição dos personagens. Há, na impossibilidade dos personagens para 

vivenciar resistências que ultrapassem o próprio cotidiano, uma acomodação de certa 

forma alienada, cabendo à cidade, como versão imaginada entre tantas possíveis e 

ostentando uma materialidade humana a partir das entranhas físicossociais, fazer irromper 

a narrativa que fratura o dia, evidenciando conflitos e resistências. É o livro, a literatura, 

a linha dobrada entre o dentro e o fora, que traça o retrato urbano que os próprios 

personagens, engolidos pela grandiosidade esmagadora da cidade, não podem traçar. 

Eles eram muitos cavalos (RUFFATO, 2013), potencializando um ponto de vista 

que podemos caracterizar niilista, ajusta a lupa para desmontar a ficção feliz de uma 

urbanidade civilizada, trazendo a cidade, não apenas no contraste que a faz caos, mas na 

diversidade abafada que a faz força esmagadora de humanidades, portanto, sujeita a 
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patrocinar fracassos, solidões e misérias colecionadas sob o guarda-chuva de outra cruel 

ficção, a positividade de biopolíticas que, de fato, continuam gerando disciplinamentos, 

extermínios, genocídios, camuflados por democratizações neoliberais globalizantes.      
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