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Resumo 

 

João Gilberto Noll tece narrativas que desconstroem fronteiras espaciais e temporais com 
o intuito de ter, como produto final, obras nas quais o desnudamento dos personagens resulte em 
um esvaziamento completo de projetos e de identidade (SCHØLLAMMER, 2011, p.32), já que 
os personagens-nômades parecem estar à mercê dos eventos que cruzam seus caminhos, numa 
espécie de casualidade que vai de situações aparentemente esdrúxulas a eventos do cotidiano.  

O trabalho aqui proposto, fruto de reflexões iniciais da tese de doutoramento, visa 
analisar, à luz das teorias sobre pós-modernidade, três romances de Noll: Bandoleiros, Berkeley 

em Bellagio e Lorde. O fio norteador da análise comparada das obras em questão é o fato de os 
três protagonistas serem escritores, embora pouco exerçam a função. Além disso, tais personagens 
partem para empreitadas fora do Brasil e os percalços, junto a sensações diversas decorrentes 
desses deslocamentos, são descritos por esses narradores que, de alguma forma, buscam o 
desconhecido no exterior e no próprio exercício da escrita, que pouco acontece, haja vista a 
dificuldade de produção encontrada por eles. 

Essa busca constante, através do desenraizamento do que seria familiar (SANTOS, 2007, 
p.39), é tema recorrente em Noll, assim como o transbordamento da sexualidade via relações 
fugazes. A presentifição do tempo também é visível na obra do escritor gaúcho, tema discutido 
através de reflexões sobre pós-modernidade contidas na obra Pós-modernismo: ou A lógica 

cultural do capitalismo tardio, de Fredric Jameson. 
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Bandoleiros 

 

Bandoleiros, obra de 1985, traz um narrador protagonista que está amargurado 

devido ao baixo volume de vendas de seu romance recém lançado “Sol Macabro”. Sem 

conseguir se manter como escritor, o protagonista faz traduções.  

Em constante deslocamento (Porto Alegre/Viamão/Boston), o escritor se 

relaciona com personagens que acentuam seu “não lugar” no mundo, já que são, como 

ele, marginais: a ex-mulher, Ada, pesquisadora de uma filosofia chamada Minimal  “ um 

núcleo comunitário mínimo, onde só circulassem suas próprias mercadorias, 

completamente vedado às injunções do comércio exterior (...)” (NOLL, 2008, p.43) da 

qual fazem parte também Alicia e Mary, ambas caminhando com Ada a um colapso de 

loucura; Steve, um ex estudante de Harvard que sofreu amnésia após sua internação em 

um clínica psiquiátrica, com quem o protagonista estabelece uma estranha relação de 
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amizade; João, escritor e amigo de longa data, que morre, assim com Steve, na frente do 

escritor “Porque João sorria, e não importava coisa alguma que ele fosse morrer. João vai. 

Eu vou. Todos nós vamos morrer.” (NOLL, 2008, p.157) 

As relações estabelecidas com as personagens acima são extremamente 

conturbadas: com Ada o narrador parece ter passado alguns anos casado em meio a 

traições e discussões intensas a respeito da filosofia minimal que é, de certa forma, 

ironizada pelo protagonista, o qual despende diversas descrições para expor o tema, 

concluindo que talvez a filosofia, embora elaborada, seja vazia de conteúdos “(...) não 

saberia dizer uma única linha sobre o assunto. Se é que há algum assunto em pauta na 

Minimal Society.” (NOLL, 2008, p. 43)  

Assim como com Ada, o relacionamento entre o protagonista e Steve é 

conturbado. Em grande parte das passagens os amigos estão ou se alcoolizando ou Steve 

aparece tentando realinhar suas memórias relatando ao narrador os flashs dos quais se 

lembra, embora o ouvinte (escritor) não pareça se interessar por tais relatos. Jameson 

afirma que uma das transformações do modernismo para o pós-modernismo é a alienação 

do sujeito sendo deslocada pela sua fragmentação. (JAMESON, 1996, p.42) Isso significa 

que agora o indivíduo ultrapassa a esfera da alienação e, ao invés de não ter consciência 

de si e do mundo, fragmenta-se, estilhaça-se. É o caso de Steve, pois as histórias contadas 

por ele não fazem muito sentido ao leitor, uma vez que são fatos dispersos e que, 

aparentemente, não possuem conexões uns com os outros. 

Já com João, o narrador alimenta uma espécie de relação fraternal. É com uma 

cena entre o protagonista e seu amigo, também escritor, que se inicia Bandoleiros “João 

está na minha frente. Pálido. (...) estava sofrendo de uma doença desconhecida. Ele perdia 

as forças e o movimento - o sistema nervoso se deteriorando (...) Em dias morreu.” 

(NOLL, 2008, p. 7-8). Essa sequência de abertura é retomada nas últimas páginas do 

livro, o que dá à narrativa uma forma cíclica, já que, independente dos fatos que 

acometam o protagonista, é sempre para João e sua morte que a narrativa caminha. 

Em uma narrativa difícil devido à falta de linearidade, já que os fatos não seguem 

uma cronologia definida, Bandoleiros traz em seu enredo personagens perturbados e 

imersos em uma sociedade (multinacional  ou de consumo, pensando na concepção de 

Jameson) que não os compreende e que, de certa forma, faz com que eles se sintam 

marginalizados : uma professora adepta de um filosofia que poucos entendem, um ex 

estudante em colapso mental e físico, um escritor impossibilitado de exercer sua função 

devido a uma doença misteriosa, enfim, personagens que não conseguem se encaixar nos 
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padrões e que, portanto, têm muito em comum com o protagonista que se sente tão louco 

e sozinho quanto eles, como afirma no trecho a seguir: 

 

Mas que adiantava pensar que eu não estava mais metido na história 
dessa gente toda se minha outra história era estar ali cercado de 
catarros? O que faria com eles? Um banquete que anunciasse o fim dos 
tempos, alguma coisa assim? Não, não tinha nada o que fazer, nem para 
onde ir, eu estava cansado de olhar para minhas idiotas entrelinhas 
escarradas. (NOLL, 2008, p. 90) 

 

Lorde 

 

Lorde, publicado em 2004, é um romance que fala sobre o envelhecimento e as 

dificuldades encontradas por um escritor brasileiro sem nome que decide morar em outro 

país. Com poucos personagens, a narrativa constituída por um só capítulo é desenvolvida 

através dos lamentos de um protagonista em constante declínio, representado pela 

dependência que o personagem tem dos demais e pelas incertezas decorrentes de sua 

condição enquanto estrangeiro. 

Esta dependência se dá, sobretudo, na relação estabelecida entre o escritor e o 

inglês que o convida para morar em Londres. Aparentemente amparado pelo governo da 

Inglaterra, o protagonista recebe uma pequena bolsa e tem suas contas pagas, como 

aluguel e energia, por esse misterioso inglês. O curioso é que não se sabe ao certo o porquê 

da estada do escritor no país de língua inglesa, ainda que ele tenha consciência que seus 

sete livros publicados sejam a causa de sua permanência no país. 

 Morando em um apartamento de um vietnamita na periferia de Londres, o escritor 

aguarda o momento no qual receberá a notícia de que aquela situação havia terminado, 

ou que tudo não passava de uma brincadeira. Aliás, a insegurança do protagonista é um 

ponto que incomoda na narrativa, uma vez que suas desconfianças são muitas e 

frequentes, o que dita um movimento lento de leitura, já que ele suspeita o tempo todo de 

sua condição enquanto bolsista de uma entidade desconhecida.  

 

Se chegasse o fim do mês e me aparecesse na porta o vietnamita dono 
do apartamento, eu precisaria apenas dizer “o aluguel é com eles, luz, 
tudo.” Isso se cada etapa do que eu estava vivendo na Inglaterra não se 
tratasse de uma piada que eu não teria como resolver além de 
oferecendo meus pulsos para as algemas, sem chance de deportação. 
(NOLL, 2014, p.20) 
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Essas reflexões frequentes do protagonista são fruto das escassas informações que 

ele tem de sua situação e de seu provedor. A única coisa concreta que ele consegue 

descobrir é que o homem que o sustenta faz parte de uma organização ligada às forças 

armadas, já que ele usa, algumas vezes, uma farda que é associada ao exército britânico. 

No mais, o relacionamento estabelecido entre os dois é confuso e vago, haja vista a 

presença de curtos diálogos e breves encontros. O tempo passa e o mistério não se 

soluciona, já que o homem enigmático se suicida pouco depois dos questionamentos do 

escritor. 

O suicídio é a confirmação de que, sem a proteção e financiamento do inglês, a 

permanência do protagonista em terras inglesas estava comprometida. Entre roubo de 

carteira e convite para lecionar português, o escritor consegue permanecer na Inglaterra 

como era seu desejo. 

Entretanto a necessidade de o protagonista continuar em terras inglesas não ocorre 

pelo fato de haver uma idealização da Inglaterra, mas sim pelo receio que ele tem de 

voltar ao Brasil, país no qual o escritor pouco deixou, já que se descreve como um homem 

sozinho. O personagem não possui vínculos afetivos, nem com amigos, nem com 

familiares. O perfil de um solitário homem de meia idade é traçado através das descrições 

que ele faz de si próprio. “Não, que nada, eu teria apenas de trocar minha solidão de Porto 

Alegre pela de Londres.” (NOLL, 2014, p.10)  

Londres, descrita como cinza e fria, é vista pelo protagonista como um espaço de 

redenção, como se ele pudesse, ali, começar uma vida diferente da que ele tinha, da qual 

pouco se sabe, além de ele ter passado parte de sua trajetória em Porto Alegre. Porém, 

embora ele prefira a Europa, a melancolia o acompanha, ou seja, a felicidade buscada por 

ele não é encontrada em lugar algum. 

Essa angústia recorrente, combinada à ausência de marcas temporais, faz com que 

o narrador e o leitor percam a noção do tempo, pois não se sabe se foram alguns meses 

ou anos desde que o personagem chega a Londres. Há, portanto, a predominância do 

tempo psicológico, já que o decorrer dos fatos não segue uma cronologia certa, pois o que 

dita o ritmo da narrativa são os fluxos de consciência do narrador, sempre carregados de 

lamentos, incertezas e insegurança. Jameson (1996) explica a não linearidade através da 

comparação do espaço com um simulacro fotográfico:  

 

É de esperar que a nova lógica espacial do simulacro tenha um efeito 
significativo sobre o que se costumava chamar de tempo histórico. O 
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próprio passado é, assim, modificado: o que antes era, no romance 
histórico, segundo a definição de Lukács, a genealogia orgânica de um 
projeto burguês coletivo (...) transformou-se, nesse meio tempo, em 
uma vasta coleção de imagens, um enorme simulacro fotográfico. 
(JAMESON, 1996, p.46) 

 

A falta de referências faz com que o personagem se questione quanto à passagem 

do tempo e sua autoimagem. Há, inclusive, uma certa obsessão do protagonista por 

espelhos, já que é através deles que há o reconhecimento de si mesmo e das marcas do 

tempo em seu corpo físico. “Onde eu estive o dia inteiro? Procurando um espelho, pois 

preciso constatar que ainda sou o mesmo, que outro não tomou o meu lugar. (...) agora já 

não me reconhecia, de tantos anos passados.” (NOLL, 2014, p.26-27).  

A aceitação de si e o questionamento a respeito de quem ele é/era tomam a maior 

parte do enredo. Há, inclusive, um paralelo traçado entre o escritor que fora no Brasil e o 

homem múltiplo que gostaria de ser em Londres “Tinha vindo para Londres para ser 

vários-isso que eu precisava entender de vez. Um só não me bastava agora- como aquele 

que eu era no Brasil ...” (NOLL, 2014, p.31) 

Essa necessidade de multiplicação do sujeito aproxima-se da fragmentação das 

memórias do personagem Steve de Bandoleiros. Porém, aqui é o próprio protagonista 

quem deseja esses desdobramentos, não através de memórias dispersas ligadas a eventos 

passados como no caso de Steve, mas por intermédio de sua autoimagem refletida no 

espelho, imagem essa que não é aquela que apetece os olhos do personagem, já que ele 

tinha migrado para se multiplicar, embora continue estagnado ainda que o tempo passe e 

sua aparência envelheça.  

 

Berkeley em Bellagio 

 

Escrito em apenas um parágrafo, o romance de 2002, Berkeley em Bellagio, é uma 

narrativa constituída através da voz de dois diferentes narradores: um em terceira pessoa 

onisciente e o personagem/protagonista, João, em primeira pessoa. Sem divisão de 

capítulos ou qualquer pausa, o narrador oscila sobretudo nas primeiras páginas de 

narração. Essa técnica, que à primeira vista causa certo estranhamento, é usada para que, 

quando comparece em terceira pessoa, seja percebida a imagem que o leitor deve ter do 

protagonista: descrição de suas ações, desvendamento de alguns pensamentos e, 

principalmente, desnudamento de seus desconfortos, como na abertura do livro “Ele não 

falava inglês. Quando deu seu primeiro passeio pelo campus de Berkeley, viu não estar 
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motivado.” (NOLL, 2002, p.9). Pinheiro da Silva afirma que a posição em terceira pessoa 

do narrador, reduzida quando contraposta à primeira pessoa, relaciona-se com o espaço 

novo no qual o protagonista se insere: “As ocorrências da terceira pessoa são vinculadas 

ao deslocamento espacial-geográfico da personagem principal e à sua subsequente 

introdução a novos espaços.”  (PINHEIRO DA SILVA, 2009, p.304) 

Quando em primeira pessoa, a narração ganha não só um tom mais intimista, 

ressaltando questionamentos e medos desse escritor: “Eu tomo o que vejo qual em 

colheradas de um sopa, agora sou eu a criança indefesa(...)” (NOLL, 2002, p. 95), mas 

também uma aura de julgamento, já que se percebe o juízo de valor do protagonista para 

com os demais personagens. (“Ele era jovem, 34 anos, eu já o estava vendo com a faixa 

presidencial equatoriana, era a nova elite sul-americana, esse sim um verdadeiro filósofo 

orgânico.”) (NOLL, 2002, p.41) 

Esse escritor/narrador, reconhecido inclusive no exterior, é convidado duas vezes 

para “trabalhar” fora do país: em Berkeley, na Califórnia e em Bellagio, na Itália. Nos 

Estados Unidos fora chamado para lecionar cultura brasileira na Universidade de 

Berkeley, viagem impedida em algumas ocasiões, uma vez que seu visto havia sido 

negado pelo menos duas vezes. A justificativa encontrada pelo protagonista para as 

rejeições era ele estar desempregado, sem endereço fixo e não possuir grande formação 

acadêmica, o que é uma frequente nos personagens de Noll. 

O professor embarca e logo no início de sua estada conhece Maria, uma 

antropóloga brasileira com quem ele estabelece uma relação afetiva/sexual que se rompe 

sem razões aparentes: “(...) recompor algum nexo que os esclarecesse a si mesmos depois 

daquela relação rompida sem explicação (...).” (NOLL, 2002, p.13). Assim como o 

relacionamento com a antropóloga, outros eventos do romance começam e terminam sem 

razão aparente, como se a casualidade fosse o elemento chave para os eventos que 

acometem o protagonista. 

Mesclando as estadas, o narrador conta sobre sua permanência na Europa. Na 

Itália ele era um escritor convidado que deveria escrever, o que ele pouco faz, já que passa 

seus dias às voltas com relacionamentos breves e reflexões dispersas.  

Embora não haja linearidade em todos os momentos, é possível perceber em qual 

ordem os eventos da vida do protagonista ocorreram: a narração começa com o 

protagonista nos Estados Unidos, onde lecionava na Universidade de Berkeley; quando 

retorna ao Brasil, conhece o gerente farmacêutico Léo, com quem o escritor estabelece 

uma relação amorosa; em seguida, porém sem marcação explícita no texto, o brasileiro é 
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convidado a se mudar para Bellagio, na Itália, a título de produzir um novo romance A 

narrativa termina com o regresso do protagonista ao Brasil, onde ele reencontra Léo, 

agora pai de uma garotinha de aproximadamente 5 anos.  

 

(...) passou-se bem mais tempo do que eu contava. Eu já nem lembrava. 
Fui para ficar um ano, sei lá, dois, o certo é que fiquei o tempo 
necessário para que Léo se envolvesse com a norueguesa e com ela 
procriasse: a menina hoje deve estar com quatro, cinco anos 
(...).(NOLL, 2002, p.86) 

 

Essa perda da noção temporal do protagonista está relacionada ao fato de ele não 

conseguir unificar a própria identidade, o que se dá, no texto, pela confusão na 

apresentação dos eventos que ocorrem respectivamente nos Estados Unidos, Brasil, Itália 

e Brasil, cronologia que pode ser percebida pelo leitor mas que é dada de forma 

fragmentada pelo protagonista. Nesse sentido, Stuart Hall afirma: 

 

Quanto mais a vida social se torna mediada pelo mercado global de 
estilos, lugares e imagens, pelas viagens internacionais, pelas imagens 
da mídia e pelos sistemas de comunicação globalmente interligados, 
mais as identidades se tornam desvinculadas-desalojadas- de tempos, 
lugares, histórias e tradições específicos e parecem “flutuar livremente” 
(HALL, 2011, p. 75) 

 

 

Intertextualidade: os escritores de Noll 

 

Um dos pontos de ligação entre Bandoleiros, Lorde e Berkeley em Bellagio é que 

todos os narradores/ protagonistas são escritores, embora nem sempre exerçam tal função. 

Um deles afirma, inclusive, que o ato de escrever é um castigo “(...) melhor diria se 

chamasse o meu ofício de castigo, que jeito?” (NOLL, 2002, p. 27) 

Além disso, todos eles saem em algum momento do Brasil, ainda que com 

objetivos diferentes. Na estada no exterior eles narram as angústias e percalços de se estar 

fora de sua terra natal, sobretudo pelo fato de o local hospedeiro ter como língua mãe uma 

língua que os escritores pouco sabem. Em Lorde, o protagonista sente certo 

estranhamento ao ter que usar o inglês para se comunicar, ainda que com o decorrer da 

narrativa isso se torne tão natural a ponto de ele passar a estranhar sua língua materna: 
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Parecia só existir aquilo, uma casa desconhecida que teria de ocupar, 
uma língua nova, a língua velha que tão cedo assim já me parecia faltar 
em sua intimidade, a não ser, é claro, as noções gerais - ou, quem sabe, 
o socorro que ela ainda proporcionaria pelo menos para mim em casos 
extremos, como o de estar à morte e pronunciar um palavra cara da 
infância, dessas que talvez você nem desconfie que ainda tenha dentro 
de si. (NOLL, 2014, p. 21) 

 

Em Berkeley em Bellagio o protagonista dificilmente se comunica em italiano em 

sua segunda viagem, já que, além de dominar o inglês devido à viagem anterior, pouco 

fala e quando o faz é com colaboradores norte-americanos que também estão prestando 

serviço na universidade europeia. No romance de 2002 se nota o receio que o narrador 

tem de se distanciar de sua própria língua, como se esse espaçamento pudesse ser 

responsável pela ausência de temas a serem utilizados em suas narrativas, o que é 

ambíguo, tendo que em vista que ele não consegue, ao longo do enredo, produzir uma 

narração completa.“(...) aprender uma nova língua, sim, todos pareciam querer sair do 

abrigo da língua portuguesa, menos ele, escritor, que temia se extraviar de sua própria 

língua sem ter por consequência o que contar (...).” (NOLL, 2002, p. 20) 

Independente das razões que impulsionam tais personagens a saírem do país de 

origem e se assumirem enquanto “estrangeiros”, seja nos Estados Unidos, na Inglaterra 

ou na Itália, nenhum deles parece satisfeito com o Brasil, embora os três não sintam 

plenitude alguma ao estarem no exterior. É como se não importasse o local onde 

estivessem, a melancolia sempre os acompanha, ainda que de forma diferente em cada 

caso. 

Assim, não é no exterior que os protagonistas encontram a felicidade, já que é 

perceptível um esvaziamento em suas personalidades que se dá, sobretudo, pelo fato de 

eles se sentirem estrangeiros, estranhos, desconhecidos. 

 

Sentei e percebi que tinha perdido o meu próprio fio de história, como 
se acordasse, num repente, fora da cápsula que me sustentara por anos; 
pensei na minha idade, vi que isso para mim já não dizia nada, nem o 
nome que me deram na pia batismal lembrava, se é que algum dia me 
deram um nome, um corpo definido, uma imersão no tempo, se é que o 
tempo ainda não corre para esse ninguém que acabei sendo em meio à 
Fundação americana (...). (NOLL, 2002, p.51) 
 

 

Essa ausência de auto identificação, ressaltada pelo anonimato dos protagonistas 

de Lorde e Bandoleiros, é visível em boa parte dos escritos de Noll. Os personagens 
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representam qualquer um que perambula dentro das grandes metrópoles. Esses espaços 

que emergem no/pelo capitalismo tardio, pensando no conceito de Jameson, acentuam o 

não lugar desses indivíduos que se enxergam como mais um número em meio à 

padronização do sujeito. 

 O sufocamento, proporcionado por esses grandes espaços que são ambiguamente 

claustrofóbicos, leva os personagens a procurarem outros ambientes que vão se mostrar 

igualmente opressores. Costa Pinto afirma sobre a obra de Noll que em todos os romances 

tem-se a mesma personagem, um ser errante, para quem a vida familiar é uma forma de 

encarceramento e que, ao buscar o exílio, encontra cárceres renovados. (COSTA PINTO, 

2004, p.119)   

Há uma busca dos protagonistas de Noll, seja por relações duradouras seja por um 

lugar no qual eles se sintam “em casa”, acolhidos, já que para grande parte deles o 

enraizamento nunca existe, pois eles são nômades e não conseguem se enxergar em um 

só lugar, como fica evidente na passagem a seguir que, embora seja de Berkeley em 

Bellagio, diz tanto sobre os personagens de João Gilberto Noll.   

 
(...) os meus romances não passam de sequelas no subdesenvolvimento, 
esses personagens um tanto crônicos que faço, que não sabem para onde 
ir, se for verdade que procuram algum caminho; ainda não encontraram 
nem ao menos a técnica mais elementar da vida, ou seja, não sabem 
como lançar a intenção num gesto claro, soberano, preciso - só assim, 
diz ele, o cara se destaca da natureza e passa a cavar seu próprio enredo 
(...).” (NOLL, 2002, p. 58) 
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