
O leilão do lote 49 e a construção de uma heroína pós-moderna 

 

Através de uma investigação dos mecanismos do capitalismo, Harvey (2012) 

sugere que, depois da crise econômica vivida em 1847-1848, cujas causas poderiam ser 

atribuídas, pela primeira vez, apenas ao excesso de acumulação de capital, viveu-se um 

questionamento do sentido progressista de tempo: “O sentido de tempo físico e social, 

tão recentemente formulado no pensamento iluminista, começou outra vez a se 

desfazer” (HARVEY, 2012, p. 238). A aceleração temporal modificou o espaço e, por 

isso, esse momento foi também profundamente moldado por novas experiências 

urbanas: havia, na sociedade, reações (enérgicas ou não) em relação à crise de 

organização e distribuição dos espaços urbanos e ao brutal (e quase inevitável) 

empobrecimento de grandes massas das populações. Tempo e espaço, no modernismo, 

foram absorvidos pela força homogeneizante do dinheiro e da troca de mercadorias: “A 

resultante transformação da experiência do espaço e do lugar é acompanhada por 

revoluções na dimensão do tempo, na medida em que os capitalistas tentam reduzir o 

tempo de giro do seu capital a um piscar de ‘olhos’” (HARVEY, 2012, p. 103). Surge 

daí um mundo cuja imagem está estilhaçada. 

No fluxo de mudanças na experiência do espaço e do tempo, o modernismo se 

opôs à fixidez categórica dos dogmas racionais de universalização e verdade pregados 

pelo pensamento iluminista, o que acabou por desembocar numa transformação radical 

do mundo da representação e do conhecimento. De acordo com Harvey, devido à 

ruptura com discursos autoritários e totalizantes, esse novo período experimenta tanto 

“uma implacável ruptura com todas e quaisquer condições históricas precedentes, como 

é caracterizada por um interminável processo de rupturas e fragmentações internas 

inerentes” (2012, p. 22). O historiador Cari Schorske faz uma análise precisa sobre o 

período: “Para a implacável centrifugadora da mudança foram atraídos os próprios 

conceitos mediante os quais os fenômenos culturais poderiam ser fixados no 

pensamento” (apud HARVEY, 2012, p. 34). Os cânones (de qualquer ordem intelectual) 

perdem a força, os centros tradicionais da produção cultural não se sustentam e a crítica 

de arte se vê presa na armadilha de um mundo que exige outra configuração mimética. 

O mundo viveu então o que Yeats, no poema A Segunda Vinda, chama de pura 

anarquia. Não é à toa que Baudelaire, arauto do novo momento histórico, sugere que a 



estética modernista só poderia ser construída se o artista se posiciona diante do mundo 

fragmentado, desorganizado e invadido pelo fluxo constante de mudanças. Inclusive, ao 

procurar as sugestões de eternidade nos tipos vulgares instalados nessa fratura histórica, 

o poeta francês moldou o modernismo, considerando herói todo o artista capaz de abrir 

os olhos para o espetáculo da vida mundana. Para Benjamin, esse heroísmo tem um 

sentido mais amplo: “o herói é o verdadeiro objeto da modernidade. Isso significa que, 

para viver a modernidade, é preciso uma constituição heróica” (1991, p. 73). 

O sentimento de crise na experiência do tempo e do espaço, iniciado a partir de 

1848, se estendeu até atingir o pico um pouco antes da Primeira Guerra. Durante esse 

período, os artistas se perguntavam como poderiam representar o eterno diante do fluxo 

sufocante de transformações e da perda de um sentido de ordem. Pareceu evidente que a 

mensagem artística só poderia chegar ao público se tivesse um ritmo parecido ao caos 

moderno, ou seja, se viesse eivada de efeitos instantâneos, choques com a tradição e 

“violação de continuidades esperadas” 
1
. Um exemplo ideal desse código moderno é a 

poesia de T. S. Eliot, que, além de denunciar, nos primeiros poemas, a decadência da 

civilização européia, como se vê em A Canção de Amor de J. Alfred Prufrock, é cheia 

de múltiplas referências, o que a faz ser avaliada como uma poética do fragmento. A 

sua inédita
2
 técnica da fragmentação representava, entre outras coisas, a constatação da 

complexidade do mundo moderno e a fidelidade do autor à ideia de que qualquer traço 

de originalidade, se bem avaliado, revelaria o quanto o talento individual se constrói, na 

verdade, de inúmeras citações de outros poetas. Para Eliot, não existia genialidade, nem 

identidades coesas, mas apenas máscaras ou múltiplos “eus”, que são tomados, 

justapostos ou abandonados ao longo da vida. Como afirma Benjamin, “o herói 

moderno não é herói – apenas representa o papel de herói. A modernidade heróica se 

revela como uma tragédia onde o papel de herói está disponível” (1991, p. 95). 

Após as duas guerras mundiais, os artistas passam a buscar, de modo quase 

desesperado, uma mitologia que pudesse de algum modo aprumar a sociedade: “Na 

ausência das certezas iluministas quanto à perfectibilidade do homem, a busca de um 

mito apropriado à modernidade torna-se crucial” (HARVEY, 2012, p. 38). O alto 

modernismo (ou “universal”) surge dessa tentativa de fundação de um mito, após 1945, 

e se torna a arte do establishment. Jameson aponta que o que surge, após a exaustão 
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desse movimento, é um conjunto de elementos caóticos, empíricos e heterogêneos cujas 

origens remontam ao fim dos anos 50 ou começo dos anos 60. O teórico americano 

indica que, para pensar o movimento pós-moderno, é necessário refletir, assim como 

sugere Harvey, sobre as novas experiências no espaço urbano e sobre as modificações 

estéticas no âmbito da arquitetura. Como Foucault afirmou, “a época atual seria talvez 

de preferência a época do espaço”
3
. Para Jameson, a pós-modernidade deve ser 

compreendida também como a lógica cultural de uma sociedade pós-industrial, que não 

obedece aos ditames do capitalismo clássico (produção industrial e luta de classes). 

Trata-se de um momento histórico no qual a urgência da economia em produzir novas 

séries de produtos para os consumidores exige constantes inovações estéticas e 

experimentalismos.  

Jameson, assim como Harvey, explica que o espaço urbano é o lugar por 

excelência de percepção da pós-modernidade, que exige uma nova forma de 

compreensão das diferenças: as mutações e deteriorações que ocorrem na cidade, 

transformada em mercadoria, seriam inimagináveis no início do século XX e causam 

um impacto significativo no imaginário cultural dos indivíduos. Por essa razão, “um 

salto quântico inédito na vida cotidiana na cidade pode ser expresso na forma de uma 

nova e estranha hilaridade alucinatória” (JAMESON, 1996, p. 58). A compressão do 

tempo-espaço gera uma intensificação das experiências urbanas e produz novas 

sensibilidades, práticas e discursos culturais, o que exigiu consequentemente uma 

mudança na “estrutura do sentimento”
4
. Como afirma Jameson, “agora habitamos a 

sincronia e não a diacronia, e penso que é possível argumentar, ao menos 

empiricamente, que nossa vida cotidiana, nossas experiências psíquicas, nossas 

linguagens culturais são hoje dominadas pelas categorias de espaço e não pelas de 

tempo” (1996, p. 43). Além disso, no pós-modernismo, as grandes metanarrativas, que 

traziam ou presunções universalizantes ou um único olhar sobre os eventos, são 

abandonadas. Ao desconstruir as autoridades discursivas, o movimento põe em cheque 

todos os ilusórios sistemas fixos de representação. 

O Leilão do Lote 49 é um excelente exemplo de ficção pós-moderna. A 

personagem principal é uma jovem dona de casa da classe média americana que 

inesperadamente é chamada a ser inventariante de uma herança milionária pertencente a 

                                                             
3
 FOUCAULT, 2009, p. 411 (texto publicado originalmente em 1967).  

4
  Termo emprestado por Harvey do Prices 6 (1987). 



um ex-namorado, Pierce Inverarity. Durante o processo do inventário, Édipa Mass 

descobre um clandestino sistema de correios chamado Tristero, cujo mistério ganha 

progressivamente a magnitude de uma conspiração, e se propõe a investigá-lo. Da vida 

pacata, a personagem mergulha num fluxo quase alucinatório de justaposição de 

acontecimentos e de submundos que a leva a questionar a veracidade da realidade. Ao 

longo da narrativa, um sentimento de fragmentação do mundo e da própria identidade se 

expande e a personagem se lança desesperadamente em uma busca paradoxal por algo 

que nunca será revelado. A narrativa revela também os submundos coexistentes nos 

EUA, na década de 1960, à medida que estabelece uma tensão entre as típicas 

dicotomias de representação do Ocidente: centro/ periferia; riqueza/ pobreza; sanidade/ 

paranóia; sistemas oficiais/ clandestinidades.  

A experiência pós-moderna se dá sobremaneira no espaço. Em O Leilão do Lote 

49, o primeiro momento revelador de Édipa se dá quando, depois de dirigir por horas, 

ela olha a cidade do topo de uma colina e a organização do espaço urbano produz “uma 

impressão hieroglífica de um significado oculto, de uma intenção de comunicar (...) no 

seu primeiro minuto em San Narciso, uma revelação também tremeluziu um centímetro 

além do limiar da sua consciência”
5
. Nesse momento, a personagem apenas pressente 

uma revelação misteriosa, quase religiosa, sem conseguir decodificá-la. Como afirma 

Jameson, o corpo pós-moderno perdeu a medida da distância, elemento tão essencial 

para a construção de teorias críticas e de mapeamentos cognitivos e espaciais. Ao olhar 

a cidade de cima, Édipa, sem estar presa a justaposições desordenadas de 

particularidades, volumes e distâncias, consegue apreender uma sensação de sentido. 

Esse mapeamento, no entanto, não é de todo apreendido. O certo é que, após sua 

chegada em San Narciso, cidade-exemplo da transição do mundo moderno (zonas de 

recenseamento) para o mundo (caótico) pós-moderno (zona de especulação imobiliária), 

Édipa viverá uma intensa experiência de fragmentação da realidade, até então inédita 

para a personagem, o que tornará impossível a representação do mundo em uma 

totalidade.  

Pynchon parece sugerir que, afastada da moldura estreita da vida cotidiana 

dentro da cidade, a personagem pode, à distância, mesmo apenas pressentindo um 

significado, mapear ilusoriamente a sua posição em relação à totalidade urbana. 
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Momento esse que o autor chama de “instante singular, religioso” 
6
. Quando Pynchon 

afirma que Édipa não consegue sentir o frescor centrífugo de um ciclone que girava 

lento, há aí a sugestão de que a personagem está prestes a entrar em um turbilhão de 

mudanças sem que ela consiga, no entanto, prevê-lo coerentemente. O mapa se desfaz 

em instantes e ela terá que empreender uma investigação para descobrir aquela intenção 

de comunicar. Tanto é que o autor dá pistas de que a personagem, ao dar início à sua 

jornada, terá “revelações de toda espécie. Nem tanto sobre Pierce Inverarity ou sobre ela 

própria, mas sobre tudo o mais que restava e, antes disso, havia se mantido à distância” 

7
. É a própria pós-modernidade que atingirá Édipa, momento que deixará de herança, 

para a personagem, apenas um sentimento de desorientação e uma notável mutação da 

sua sensibilidade.  

O Sistema Tristero, um histórico serviço postal privado dos EUA, aparece como 

enigma na trama e leva Édipa a mergulhar em mundos paralelos para descobrir as 

conexões históricas entre o passado e o presente da organização. Ao longo da 

investigação do sistema clandestino, acompanhamos uma jornada frenética de 

acontecimentos e de deslocamentos em San Narciso e entre cidades: Édipa conhece 

pessoas de diversos espaços enquanto estabelece, aos tropeços, uma estranha rede de 

conexão entre elas: professor de física, professor de história, dramaturgo, advogados, 

grupo de adolescentes (os Paranóicos), velhos marinheiros, anônimos, crianças, turistas, 

médico, especialista em selos, atores e etc. Por fim, as descobertas se conectam e se 

somam de modo exponencial. Esse aspecto da sobreposição de espaços na narrativa 

pode ser compreendido pelo conceito de Foucault sobre a heterotopia, explicação bem 

apropriada para a compreensão do espaço pós-moderno: “heterotopia tem o poder de 

justapor em um só lugar real vários espaços, vários posicionamentos que são em si 

próprios incompatíveis” 
8
. Ao criar espaços “ilusórios” dentro de realidades concretas e 

bem definidas, as heterotopias denunciam o caráter ilusório dos espaços considerados 

reais, pois, ao se apresentarem de forma “real”, apontam a desordem e o insucesso da 

vida cotidiana estabelecida. Édipa aprenderá que será preciso reconfigurar suas noções 

de espaço, que até então eram presumivelmente modernas.   

                                                             
6 PYNCHON, O Leilão do Lote 49, p. 20. 
7 Idem, ibidem, p. 17.  
8 FOUCAULT, 2009, p. 418.  



Nesse livro, Pynchon parece sugerir que, como propôs Jameson, o passado se 

apresenta apenas como simulacro, ou seja, como representação de fatos históricos que 

nunca será igual ao original. Inscrita na lógica do simulacro, Édipa notará, ao longo da 

trama, a impossibilidade de criar uma narrativa coerente e unívoca do passado do 

Tristero. Esse problema pode ser interpretado como uma alusão à crise pós-moderna da 

historicidade, que trará consigo outras dificuldades. No mundo pós-moderno, há uma 

reinvenção da forma como se lida com o tempo histórico e a temporalidade de um modo 

geral: os eventos, sejam eles de qualquer momento, se organizam agora de modo 

sincrônico. No tempo da simultaneidade, fica difícil elaborar uma experiência coerente 

entre passado, presente e futuro. Por essa razão, o indivíduo pós-moderno vive a 

característica esquizofrênica de ruptura da cadeia dos significantes, tão essencial para a 

organização de um enunciado, ou melhor, de um sentido e uma identidade. Essa 

constatação assombra a personagem: “As coisas se tornaram progressivamente menos 

claras. (...) tentou encontrar sua imagem no espelho e não conseguiu. Teve um instante 

de terror quase puro”
9
. É justamente a fim de combater essa sensação que Édipa tenta 

projetar uma constelação no intuito de conferir uma ordem aos caos do emaranhado de 

acontecimentos e descobertas:  

Na agenda, abaixo do símbolo que ela copiara do banheiro do 

Escopo, ela escreveu: Devo projetar um mundo? Se não, ao 

menos deveria iluminar na abóbada uma seta que deslizaria 

entre as constelações para traçar o contorno do Dragão, da 

Baleia, do Cruzeiro do Sul. Qualquer coisa ajudaria 

(PYNCHON, 1993, p. 73). 

 

Ao longo da narrativa, há mais de uma sugestão de que a personagem quer 

ordenar, ou seja, criar constelações. A formação acadêmica de Édipa ajuda a 

compreendê-la como uma personagem em deslocamento para o mundo pós-moderno, 

pois a mesma vem de um background no qual as crenças mais sagradas não podiam ser 

contestadas e no qual ela aprendeu a ser “uma verdadeira perita na caça a palavras 

estranhas em textos jacobinos”
10

. Por essa razão, a personagem parece tão obcecada 

com uma inquietação moderna: a busca por uma verdade. Mas Édipa parece prever que 

qualquer sentido unívoco não se revelará: 
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Édipa perguntou-se, quando tudo terminasse (se é que 

terminaria), ela também não ia ficar apenas com a lembrança 

acumulada dos indícios, prenúncios e insinuações, e nunca com 

a verdade central, talvez ofuscante demais para que sua 

memória a pudesse reter; uma verdade que a cada vez escaparia 

num clarão de fogo, destruindo irrevogavelmente sua própria 

mensagem e deixando um espaço em branco, como um filme 

superexposto, quando a vida cotidiana retornava. (PYNCHON, 

1993, p. 85) 

 

Além disso, na busca paranóica por conferir sentido nos termos clássicos, há a 

comprovação de que os processos miméticos de interpretação do real que Édipa possui 

não servem mais para explicar o mundo tão acelerado no qual ela está imersa. Jameson 

explica que o sujeito pós-moderno não possui o equipamento perceptivo necessário para 

enfrentar um hiperespaço, “e isso se deve, em parte, ao fato de que nossos hábitos 

perceptivos foram formados naquele tipo de espaço mais antigo a que chamei de espaço 

do alto modernismo”
11

. Ao que parece, Édipa, ao perder a capacidade de criar um 

mapeamento cognitivo, experimenta uma crise de representação, não consegue elaborar 

uma narrativa coerente e vive uma sensação de ansiedade. No momento auge da sua 

paranóia, que ocorre quando ela circula por São Francisco, Pynchon lança uma luz 

sobre a motivação de Édipa para a investigação: “(...) deparou com duas trompas 

distando cinco metros uma da outra. (...) Uma brincadeira infantil? Locais num mapa, 

datas de uma história secreta? Copiou o diagrama na agenda”
12

. A paranóica busca pelo 

Tristero pode ser interpretada como uma alegoria da resistência de Édipa à lógica pós-

moderna, pois a personagem ainda insiste em recuperar mapas e um ordenamento do 

tempo em uma lógica diacrônica.  

A personagem, ao olhar um velho marinheiro que ajudara na rua e que tinha uma 

estranha conexão com o Tristero, elabora para si uma definição de paranóia: 

O verdadeiro paranóico para quem tudo se organiza em esferas 

aconchegantes ou ameaçadoras em torno da pulsação central de 

si próprio, o sonhador cujos jogos de palavras exploram fétidos 

poços e túneis de antigas verdades, todos eles agem 

essencialmente em função da relevância da palavra, ou daquilo 

que a palavra, como um anteparo, está ali para nos proteger. 

Assim, o ato da metáfora era uma investida rumo à verdade ou 

uma mentira, dependendo de onde a pessoa se encontrava: 
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dentro e seguro, ou fora e perdido. Édipa não sabia onde estava. 

(PNCHON, 1993, p. 116) 

 

Qual era o coeficiente de alucinação em Édipa? A personagem julga o 

marinheiro como paranóico adivinhando nele um apego à palavra e à verdade, o que 

poderia muito bem ser estendido até ela, uma vez que a personagem está tão obcecada 

pelo Tristero, que por ora não é muito mais do que um nome. Ao longo da trama, Édipa 

se pergunta se a inconsistência da realidade é uma fabricação da sua mente, procura o 

símbolo da MOITA em todos os lugares e torna a sua investigação um tanto obsessiva 

“como se, a cada coisa que descobrisse, muitas outras viessem à tona, até que tudo o 

que via, cheirava, sonhava e lembrava de certo modo terminava por entrelaçar-se ao 

Tristero” (PYNCHON, 1993, p. 73). Sem poder se localizar no espaço circundante e 

sem conseguir organizar temporalmente os acontecimentos referentes ao Tristero, cuja 

tênue articulação parece provir de uma “arquitetura da coincidência”, a realidade parece 

ainda mais fragmentada, levando Édipa a se deparar com a impossibilidade de 

mapeamentos. 

Depois de quase vinte quatro horas de circulação pelas ruas de São Francisco 

num ritmo frenético e quase alucinatório no qual a personagem via os símbolos da 

trompa postal em muitos lugares, Édipa começa a acordar do seu surto paranóico, 

constatando com mais clareza a inconsistência das suas certezas e o caráter delirium 

tremens da sua trajetória em San Narciso. É quando ironicamente decidi visitar seu 

(desequilibrado) analista, um médico cujos tratamentos psiquiátricos envolvem o uso de 

alucinógenos, que ofereceriam a vantagem de fazer com que os egos perdessem a 

nitidez dos contornos e mergulhassem confortavelmente na paranóia. Esse ponto da 

trama pode ser associado à teoria de Jameson quanto à sensação que a experiência pós-

moderna causa no indivíduo:  

Esse presente do mundo, ou significante material, apresenta-se 

diante do sujeito com maior intensidade, traz uma misteriosa 

carga de afeto, aqui descrita nos termos negativos da ansiedade 

e da perda da realidade, mas que seria possível imaginar nos 

termos do ‘barato’, de uma intensidade alucinógena ou 

intoxicante. (JAMESON, 1996, p. 54)      

 



Édipa, assim como o sujeito pós-moderno, caminha de uma época de 

sentimentos para uma de intensidades. No fim da trama, as perguntas progressivamente 

diminuem e a personagem, exausta de uma realidade alucinógena, se vê sozinha: o 

analista foi preso como louco, o marido está viciado em LSD, o seu caso extraconjugal 

fugiu com uma ninfeta e o dramaturgo que a poderia ajudar se suicidou. O máximo que 

descobriu do Tristero se resume a poucas e imprecisas revelações históricas. Perdido o 

sentimento de pertencimento, de ordenação, de continuidade temporal, a personagem 

está confusa em relação ao mundo e não sabe mais como se relacionar com ele. Antes 

hesitando entre uma apreensão ontológica ou epistemológica da realidade, ela privilegia, 

já no final do livro, questionamentos mais metafísicos do tipo: “o que é o mundo?”. E 

essa característica inscreve a personagem na pós-modernidade “Oedipa is an exemplary 

late-modernist heroine” (McHale, 1987, p. 24). Ao contrário do sujeito centrado 

característico do capitalismo clássico, a heroína sofre da nova patologia cultural, 

“aquela em que a alienação do sujeito é deslocada pela sua fragmentação” (JAMESON, 

1996, p. 42).  

No fim do romance, restam quatro alternativas de interpretação da realidade para 

Édipa: ou ela topou mesmo com uma organização secreta; ou tudo é alucinação; ou ela 

se encontra enredada numa conspiração; ou ela está louca. Diante de tais explicações 

(nenhuma delas de todo coerente), a personagem se sente no vácuo. Nesse dado 

momento, tomada por uma sensação de entorpecimento, Édipa não consegue articular o 

mundo fenomênico em uma identidade em termos clássicos. Essa impossibilidade 

parece tão brutal que a personagem adoece e é atormentada por pesadelos 

“metafóricos”: “sonhava com vozes descoporificadas contra cuja malignidade não havia 

apelação, com a luz macia e penumbrosa de espelhos dos quais algo estava prestes a 

emergir, com aposentos vazios que esperavam por ela” (PYNCHON, 1993, p. 158). 

Quando Édipa, em uma viagem ao México com Pierce Inverarity, se depara com 

a tapeçaria, Bordando el manto terrestre, elaborada pela artista surrealista Remedios 

Varo, ela se comove ao ponto de se questionar se as suas lágrimas “insecáveis” criariam 

uma interpretação refratária do mundo. As lágrimas da personagem, naquele momento, 

são específicas “como se índices ainda não identificados variassem de forma 

significativa entre um e outro pranto”
13

. Há a sugestão de que uma sensação vertiginosa 

                                                             
13 Idem, ibidem, p. 18.  



de impossibilidade de mapeamento do mundo (como feito na tapeçaria) já estava latente 

em Édipa antes de começar sua saga em San Narciso. No fim da trama, a fim de garantir 

alguma segurança e autenticidade, amenizando a sensação de um presente 

excessivamente intenso e fragmentado, Édipa resgata uma das possibilidades de 

“sobrevivência” elencadas na cena da tapeçaria: a superstição (agora) das constelações, 

“como se um mapa houvesse sido projetado para ela no céu”
14

. No entanto, não há 

como escapar da lógica pós-moderna e sua esquizofrenia. A verdade é que Pynchon 

condena Édipa à desorientação, transformando-a em uma heroína pós-moderna, 

inclusive porque ela está presa aos Estados Unidos da América (a grande herança 

deixada pelo inventário de Pierce Inverarity): “o único modo pelo qual Édipa poderia 

prosseguir e nele [nos EUA] ter alguma relevância era como uma estranha, fora dos 

trilhos, imersa por inteiro na paranóia”
15

.  
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