
  
 
 
 
 

IDENTIDADE CULTURAL NA OBRA INFERNO, DE PATRÍCIA MELO 

André Natã Mello Botton (PUCRS)1 
 

Resumo: O presente trabalho pretende discutir a violência como um dos elementos culturais 
nacionais que representam a identidade cultural brasileira. Para isso o estudo recuperará o 
conceito de “identidade cultural” em teóricos como Stuart Hall, Darcy Ribeiro, Jessé Souza e 

Luis Eduardo Soares, num viés dialógico em relação aos pontos convergentes e divergentes a 
respeito desse conceito. Para, em seguida, ver como a obra Inferno, de Patrícia Melo, representa 
esse mesmo conceito nos aspectos da sociedade onde a narrativa se passa. 
Palavras-chave: Identidade; Favela; Literatura Periférica. 
 

A violência velada no Brasil 

Após cobrir várias guerras, o fotojornalista André Liohn, ao retornar para o Brasil, 

pode afirmar, segundo a reportagem do jornal El país2, “O Brasil vive uma guerra 

velada. Será esse o problema?”. A reportagem é de 2015, no entanto, ela apresenta a 

mostra Revogo3 do artista que é composta por 60 fotos que retratam a violência ao longo 

de todo o Brasil. As fotos não apresentam sangue, contudo, elas são extremamente 

impactantes ao mostrarem, por exemplo, uma mãe com uma criança no colo em meio ao 

lixo em uma favela, uma criança encapuzada com uma arma na mão, uma mulher 

fumando crack assistindo televisão e uma criança deitada no sofá ao fundo, ou a foto de 

uma mulher seminua em um palco sendo tocada por homens em pé. Mesmo não sendo 

fotos que apresentam a violência física, de algum modo, todas as imagens contêm 

algum tipo de violência e nos sensibilizam por mostrarem uma realidade velada. 

Outro trabalho importante que denuncia a violência pelo país é o livro “Cabeça de 

Porco”, escrito pelo rapper MV Bill, pelo criador da CUFA (Central Única das Favelas) 

Celso Athayde e pelo antropólogo Luiz Eduardo Soares. O livro foi escrito pelos três 

sendo que MV Bill e Celso Athayde registram a experiência ao visitarem cerca de 9 

estados brasileiros, ao entrevistarem moradores de favela. Ambos recolhem o 

depoimento de diversos moradores que convivem diariamente com o tráfico de drogas e 

com a violência própria que esses espaços possuem. Já Luiz Eduardo Soares, propõe 

                                                           
1Graduado em Filosofia (Instituto Maria Mater Ecclesiae do Brasil) e em Letras (Universidade Feevale), 
Mestrando em Teoria da Literatura (PUCRS). Contato: andre.botton@acad.pucrs.br 
2 Disponível em: http://brasil.elpais.com/brasil/2015/10/07/cultura/1444224914_711273.html Acesso em 
abril de 2017. 
3 A mostra Revogo, de André Liohn, entrou em cartaz no dia 10 de outubro de 2015 na Caixa Cultural de 
São Paulo. O fotógrafo teve a curadoria do nova-iorquino Thomas Roma. Em 2012, ao registrar a guerra 
civil da Líbia, André Liohn foi o primeiro fotojornalista sul-americano a receber o prêmio Robert Capa. 
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uma reflexão acerca desses depoimentos apresentando um olhar etnográfico desses 

relatos e dessa realidade que também o atinge, visto que o antropólogo de janeiro a 

outubro de 2003 foi secretário nacional de Segurança Pública, do governo federal.  

A respeito desse livro, fica muito clara a visão dos autores,  

 

[...]este não é um livro sobre o estado ou a cidade do Rio, porque os 
problemas de que trata são nacionais – e alguns transcendem as 
fronteiras do Brasil. Mas o Rio antecipou a trajetória brasileira em 
direção à violência armada e talvez encarne, hoje, o futuro previsível 
do país. (SOARES, et al. 2005, p. 245). 
 

Eles têm a clareza de que a violência já ultrapassou os limites da cidade do Rio de 

Janeiro e, por extensão, pode-se dizer que também de São Paulo, dois grandes e 

importantes centros urbanos do Brasil e da América Latina. Para os autores – ao 

percorrem todo o país – é incontestável que a violência é um problema nacional que 

merece a atenção de toda a sociedade. 

Muito antes, Darcy Ribeiro, em seu livro “O povo brasileiro” já apontava a 

constituição de uma nação a partir de processos de violência.  

 

O povo-nação não surge no Brasil da evolução de formas anteriores de 
sociabilidade, em que grupos humanos se estruturam em classes 
opostas, mas se conjugam para atender às suas necessidades de 
sobrevivência e progresso. Surge, isto sim, da concentração de uma 
força de trabalho escrava, recrutada para servir a propósitos mercantis 
alheios a ela, através de processos tão violentos de ordenação e 
repressão que constituíram, de fato, um continuado genocídio e um 
etnocídio implacável. (2001, p .21). 
 

A partir disso, percebe-se que o Brasil desde o seu início foi construído a partir de 

sérios processos de violência contra índios e negros por parte de uma classe social 

dominante, primeiramente lusitana, depois lusitana-brasileira, e, por fim, brasileira que 

impunha – e impõe até hoje – a sua vontade. O que parece, mais uma vez, é que esta 

nação foi constituída por um elemento identitário que não é discutido, muito menos 

apresentado nas mídias e por isso mesmo, não é tratado: a violência. “Ao contrário do 

que alega a historiografia oficial, nunca faltou aqui, até excedeu, o apelo à violência 

pela classe dominante como arma fundamental da construção da história.” (RIBEIRO, 

2001, p. 23). No entanto, os elementos constituintes da identidade nacional de nosso 

povo são a alegria, o futebol, o carnaval, a malandragem, entre outros, menos a 
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violência. Darcy Ribeiro já salientava a importância de discutir esse fator para tratá-lo e 

para tentar resolvê-lo, mas nada se fez.  

Nesse sentido, a Literatura Periférica4 aparece, desde Carolina Maria de Jesus, 

como representação dessa realidade social brasileira marcada pela violência e que 

pretende denunciar, por meio da literatura a sua realidade. 

 

Ou seja, a literatura periférica, seja ela declamada ou escrita, se 
apropria da ideia de periferia como um marco de identificação 
positiva. Dessa forma, esse tipo de produção literária desconstrói a 
negatividade que a sociedade hegemônica atribui a sujeitos, espaços e 
expressões culturais provenientes da periferia. (LEHNEN, 2016, p. 
82).  

 
Assim, essa produção cultural se torna um marco coletivo de identificação e de 

denúncia, dando voz a um grupo social que por muito tempo não teve espaço na 

sociedade. Com isso, a arte, enquanto aparato reflexivo e discursivo da realidade, 

representa, de modo indireto, um contexto social esquecido por muitos. Prova disso, é a 

crescente produção literária voltada para o tema da violência desde Cidade de Deus, de 

Paulo Lins. Contudo, Carolina Maria de Jesus, já na década de 60 inaugurou esse 

modelo de escrita. 

O que parece até então, é que esse tipo de literatura está representando um 

contexto social brasileiro. Mas esse contexto, conforme Luiz Eduardo Soares, MV Bill e 

Celso Athayde, não é privilégio do Rio de Janeiro, mas está presente em todo o país. 

Logo, ele seria então algo que está na realidade de muitos – para não dizer todos – os 

brasileiros. Da mesma forma, Darcy Ribeiro também constatou que o país é resultado de 

processos violentos de dominação social. Assim, até que instância pode-se dizer que o 

Brasil possui como elemento de sua identidade nacional a violência? Ou, ainda, será que 

com a crescente publicação de obras periféricas, não se está representando ou tentando 

chamar a atenção para um elemento constitutivo da identidade nacional?  

 

O que é identidade (nacional)? 

O pensamento usual, ao se falar em identidade, é o de pensar em algo sólido e 

rígido, uma ideia que desde o Romantismo está presente na cabeça de todos os 

                                                           
4 Prefiro o uso de “Literatura Periférica” a “Literatura Marginal” no mesmo sentido que a professora Leila 

Lehnen apresenta em seu artigo “Literatura e direitos humanos na obra de Sacolinha” (2016). 
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brasileiros, para não dizer da grande maioria dos ocidentais que sofreram a influência 

das ideias do final do século XIX e que podem ter esse mesmo pensamento. O sujeito 

do Iluminismo possuía uma identidade centrada no “eu”, sua capacidade de razão, de 

ação e consciência, tudo alicerçado num centro, num núcleo. O sujeito sociológico já 

está voltado para o social, em que constitui sua identidade na relação social com outras 

identidades. Contudo, o sujeito pós-moderno possui identidades que no decorrer da sua 

vida pode se apropriar delas5. Se algum sujeito possui uma única identidade, conforme o 

Iluminismo, centrado em um “eu”, é porque conseguiu com o tempo centrar-se em si 

mesmo. Ou seja, a diferença da sociedade moderna para as outras é justamente o 

processo de globalização, pois tudo muda muito rápido, não há mais tempo para as 

coisas se solidificarem. E para Hall, essa é a grande diferença das sociedades modernas 

para as “tradicionais”: a constante mudança e adaptação. 

O que marca as sociedades modernas são as diferenças dela mesma e por sua vez 

a diferença dos indivíduos que as compõem. Ou seja, as diferentes identidades que 

fazem parte das sociedades. Um país não possui mais unicamente como habitantes um 

único “padrão” de pessoas, com a mesma fala, cor, raça, religião etc. Com a 

globalização, é possível encontrar em um mesmo país diferentes tipos etnográficos que 

nas sociedades anteriores não se conhecia. Talvez, a marca identitária das sociedades 

modernas seja justamente as diferenças de identidades que estão presentes nelas. A 

partir disso, é possível dizer que 

 

a identidade torna-se uma “celebração móvel”: formada e 

transformada continuamente em relação às formas pelas quais somos 
representados ou interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam. 
É definida historicamente, e não biologicamente. O sujeito assume 
identidades diferentes em diferentes momentos, identidades que não 
são unificadas ao redor de um “eu” coerente. Dentro de nós há 

identidades contraditórias, empurrando em diferentes direções, de tal 
modo que nossas identificações estão sendo continuamente 
deslocadas. Se sentimos que temos uma identidade unificada desde o 
nascimento até a morte é apenas porque construímos uma cômoda 
estória sobre nós mesmos ou uma confortadora “narrativa do eu”. A 

identidade plenamente unificada, completa, segura e coerente é uma 
fantasia. (HALL, 2005, p.12-13). 

                                                           
5 É aquilo que Zygmunt Bauman (2001) discute no livro “Modernidade Líquida”, assim como os líquidos, 

a era Moderna não é sólida, mas com o tempo se adapta ao espaço em que se encontra. Da mesma forma, 
pode-se falar a respeito da identidade do sujeito que se adapta ao espaço no qual está, disso depreende-se 
uma “fase líquida” da identidade. 
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É importante destacar, mais uma vez, que uma identidade não é definida 

biologicamente, mas historicamente, ou seja, nas relações e na construção social do 

sujeito, pois este adquire em diferentes momentos diversas identidades conforme a sua 

necessidade, de modo que o eu iluminista não existe mais. Assim, a interação social é 

que vai definir a identidade do sujeito. Conforme Hall, o sujeito possui um núcleo, ou 

um “eu real”, mas que é formado e modificado “num diálogo contínuo com os mundos 

culturais ‘exteriores’ e as identidades que esses mundos oferecem.” (HALL, 2005, 

p.11). Com isso, há uma fragmentação da identidade do sujeito ao interagir com o 

mundo externo.  

Dessa maneira, segundo Stuart Hall, o sujeito “assume” ao longo de sua vida 

identidades e não mais constrói apenas uma. “A identidade surge não tanto da plenitude 

da identidade que já está dentro de nós como indivíduos, mas de uma falta de inteireza 

que é ‘preenchida’ a partir de nosso exterior, pelas formas através das quais nós 

imaginamos ser vistos por outros.” (HALL, 2005, p.39). É dessa necessidade do outro 

que a identidade do sujeito vai ser construída, da mesma forma que é impossível falar 

em apenas uma identidade, melhor seria pensar a partir do plural, identidades, pois o 

sujeito está constantemente em contato com outros, seguindo o raciocínio do sociólogo 

jamaicano, se está em contato com o exterior, logo, o eu “desenvolve”, “cria” sua 

identidade a partir do olhar do outro externo a si, ou melhor, daquilo que imagina que o 

outro vê. 

A partir disso, as culturas nacionais são fontes identitárias e não mais uma única 

identidade nacional, “no mundo moderno, as culturas nacionais em que nascemos se 

constituem em uma das principais fontes de identidade cultural.” (HALL, 2005, p.47). 

Ou seja, a identidade nacional deve ser pensada como identidade cultural.  

 
As culturas nacionais são compostas não apenas de instituições 
culturais, mas também de símbolos e representações. [...] As culturas 
nacionais, ao produzir sentidos sobre ‘a nação’, sentidos com os quais 

podemos nos identificar, constroem identidades. Esses sentidos estão 
contidos nas estórias que são contadas sobre a nação, memórias que 
conectam seu presente com seu passado e imagens que dela são 
construídas. Como argumentou Benedict Anderson (1983), a 
identidade nacional é uma ‘comunidade imaginada’. (HALL, 2005, 
p.50-51, grifo do autor). 
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Assim, ao analisar as identidades de uma nação, elas devem ser vistas como 

identidades nacionais, pois é onde “estariam” os elementos próprios para análise, tais 

como os símbolos e representações que o povo pode se identificar. Nesse sentido que o 

presente trabalho se direciona: pensar os elementos culturais nacionais que estão 

representados na obra Inferno, de Patrícia Melo e que nem sempre são o foco de 

discussão da academia, segundo Jessé Souza ao comentar o livro Cabeça de Porco, há 

condições nacionais que constituem identidades culturais. 

 
A pesquisa percebe, com argúcia, que a situação da violência na 
cidade do Rio de Janeiro inspira e antecipa uma ‘condição nacional’ 

muito mais geral que o âmbito dessa cidade. A mesma realidade da 
desorganização familiar, da carência afetiva, da ausência dos pais 
(90% dos jovens envolvidos no crime não tinham pais, diz Celso 
Athayde em um de seus relatos), a mesma procura do excluído por 
integração e emulação da comunidade incluída, a transmutação dos 
objetivos da sociedade legítima (acesso à riqueza, prestígio, mulheres 
etc.) em outro campo social, o do crime, são todos fatos ligados a uma 
realidade abrangente e nacional. Às vezes a semelhança era tanta com 
a realidade carioca que os autores imaginavam estar lidando com 
franchises do crime organizado do Rio de Janeiro. (2009, p. 94, grifo 
do autor). 
 

Essas condições nacionais serão vistas como identidades culturais. E os elementos 

de análise serão: carência afetiva, tentativa de integração social, desorganização familiar 

ou ausência dos pais e acesso à riqueza ou prestígio social. Todas condições que estão 

presentes no livro Inferno. 

 

No Inferno 

A história se passa na favela do Berimbau, no Rio de Janeiro. Espaço fictício que 

narra a trajetória de José Luís Reis, o Reizinho, desde a sua ascensão à queda dentro do 

esquema do tráfico de drogas carioca. Juntamente com sua família, amigos e namorada, 

o narrador consegue representar todos os conflitos que estão por trás da guerra pelo 

domínio de espaços para venda de drogas e outros crimes que estão envolvidos nesse 

grande esquema. Em 2001, Patrícia Melo ganhou o prêmio Jabuti e em 2003 foi 

indicada ao Foreign fiction prize, na Inglaterra, pelo livro Inferno.  

Como todas as obras de literatura periférica, a estrutura desta também difere do 

padrão canônico, de modo que a partir disso a sua análise também deve fugir dos 

modelos estruturais que até muito tempo padronizaram os esquemas de crítica literária. 
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Uma característica dessa obra é o discurso indireto-livre que permite a outras 

personagens participarem da narração, aproximando, assim a visão delas de dentro da 

narrativa, com isso, muitas vezes, o leitor acaba por confundir as vozes do narrador com 

as das personagens.  

A análise da obra está pensada a partir das condições nacionais expostas acima e 

que em alguma medida representam uma identidade cultural não apenas do Rio de 

Janeiro, mas que tem se espalhado por todo o território nacional. 

A relação de Reizinho com a sua mãe nunca foi boa, ele sempre preferiu o pai, 

que os abandonou. Alzira não se conforma com a rejeição do filho e também pela 

escolha dele ao se envolver com bandidos, por isso, muitas vezes a solução que ela 

encontra é bater nele para ver se aprende. 

 
Alzira pegou a mão do filho e arrancou a faixa de gaze encardida que 
envolvia o ferimento. Você está metido com esses bandidos, José 
Luís? Observou a ferida, eu sabia, ela disse. Eu sabia. Responda. Com 
esses traficantes? Eu me matando para você ir na escola, garoto. 
Alzira havia prometido que não bateria mais no filho, prometera para 
si mesma, mas aquilo era de matar, incontrolável, a mão se levantou, 
com força, ninguém poderia detê-la, menino sonso, nem ela mesma, a 
dona da mão, a mão ia sozinha, sabia o caminho, menino burro, e 
bateu, fala menino, nem precisava falar, e era bom que não falasse, 
agora, burrice não tem perdão, que apanhasse, bater na cabeça, na 
bochecha, nem ia mais na escola, o burro, Miltão e todos aqueles 
cafajestes que morriam aos vinte anos, taf, sentia uma vontade feroz 
de machucar o menino, espancar, e batia, idiota, batia, e ele não 
reclamava, não dói? Tem que apanhar para aprender. (MELO, 2010, 
p. 31-32). 
 

O trecho apresenta a carência afetiva que Reizinho possui. A mãe, sem 

compreender as escolhas que o filho faz responde com mais violência e as sucessivas 

surras apenas aumentam o ódio pela mãe. Há violência dentro e fora de casa, no lar há 

violência física e psicológica, esta última por vezes machuca mais José Luís do que as 

agressões físicas que recebe fora. José Luís não consegue fugir disso, a vida toda dele 

será de violência e estará cercado disso. Alzira justifica as agressões pela tentativa de 

querer consertar o filho, de educá-lo, mas parece incentivá-lo cada vez mais à violência.  

Como é ignorado em casa, Reizinho tenta se adequar a algum grupo. Conhece 

Fake e com o amigo sonha em ter um grupo de Rap, mas é descartado. “Quero fazer um 

rap que fale de coisas pontudas, chifres, lamentos, paquidermes, gritos. Naquele 

momento, Reizinho percebeu que não estava nos planos de Fake. Jamais seria 
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convidado para a banda.” (MELO, 2010, p.81). Parece que o único grupo que o aceitaria 

seria o dos traficante porque ele tinha dom para o esquema da venda de drogas e 

conhecia todo o Berimbau, conforme o que os seus amigos falavam dele. É a clara 

tentativa de integração social, uma vez que fora da comunidade não é reconhecido.  

Conforme sobe na hierarquia do tráfico ganha respeito dos traficantes e de toda a 

favela. “Um líder, aprendera, só se mantinha no poder com o apoio da comunidade.” 

(MELO, 2010, p. 339). Reizinho vai dando o seu melhor para que a favela se 

desenvolva. O que ele faz é o que o governo público deveria fazer, mas com o dinheiro 

do tráfico ele faz escolas, arruma as ruas, incentiva a escola de samba da comunidade, 

enfim, torna-se o rei do Berimbau e mais tarde do Morro dos Marrecos, ganhando, 

finalmente o seu lugar naquela sociedade. 

A ausência do pai é sofrida durante todo o romance. Reizinho encontra-o em um 

determinado momento e o traz para morar no Berimbau e para trabalhar com entregas. 

Mas o vício do álcool faz com que ele perca tudo, inclusive o carinho do filho. Alzira, 

constantemente compara José Luís ao pai, o que não ajuda na relação entre os dois. 

 

Ainda bem, mãe, que eu tenho a Carolaine. Tão diferentes, mãe. A 
Carolaine é boa. Estuda computação. Esse vadio puxou o pai. 
Vagabundo como o pai. Eu olho para ele, mãe, e vejo aquele canalha 
na minha frente. Inteirinho. Os olhos, iguaizinhos. A boca. Ai, mãe. É 
castigo. (MELO, 2010, p. 48-49). 
 

A ausência do pai e as comparações que a mãe faz contribui para que a distância 

entre ela e o filho aumente.  

 

Não amar a própria mãe. Uma sensação ruim no peito, de 
descontentamento. Porra. Você não ama a sua mãe, ela dissera. A 
verdade estava ali, visível e palpável como a sua nova AR-15, capaz 
de disparar até oitocentos tiros por minuto. Era duro admitir, mas a 
verdade era aquela mesmo. Muito triste não amar a própria mãe. 
(MELO, 2010, p. 239). 
 

A desorganização familiar é explícita nesses trechos. A única pessoa que Reizinho 

encontra conforto e afeto é a avó materna. Por um tempo morou com ela e quando briga 

com a mãe é para a casa da avó que vai. A irmã de Reizinho está mais preocupada com 

os namorados e com os filhos que tem com esses homens.  
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E o último elemento, o acesso à riqueza. “Não queria ser simplesmente mais um 

líder de morro do tráfico. Reizinho ambicionava receber o título de ‘o maior 

comerciante de drogas da América do Sul’.” (MELO, 201, p. 261). Reizinho começa a 

criar um patrimônio, adquirir bens e fazer sucesso entre os comerciantes de droga. 

Somente a partir do tráfico é que começa a ter acesso a bens materiais que não teria 

condições de comprar. Essa é a justificativa que muitos jovens dão ao dizer o porquê se 

envolvem com o tráfico, o poder aquisitivo. Isso fica claro ao longo de Cabeça de porco 

quando os jovens expõem aos entrevistadores os motivos de entrarem para o esquema 

de drogas. Além disso, ganham o respeito da comunidade e o prestígio local entre todos. 

 
Agora, que era dono do Berimbau, do morro dos Marrecos e de mais 
doze bocas de fumo, só pensava em grandes esquemas. A lista de seus 
bens crescia rapidamente. Apartamento duplex no Edifício Mon 
Amour, na Barra. Quatro salas comerciais no centro de Curitiba. Dois 
lotes no bairro de Inhangá, Niterói. (MELO, 2010, p. 324). 
 

As características expostas apresentam, condições nacionais que servem de 

modelos identitários para outros jovens, uma vez que é a realidade nacional de muitos 

deles que vivem em condições similares as de Reizinho. E não apenas nos grandes 

centros urbanos, como o Rio de Janeiro, mas as cidades do interior também começam a 

sofrer dos mesmos problemas que decorrem do tráfico de drogas e da violência que isso 

resulta na disputa por território. Além disso, serve para a reflexão e discussão de uma 

conjuntura que por vezes é ignorada. 

 

Considerações finais 

A literatura periférica está representando desde a década de 60 uma realidade 

nacional. A reflexão que esse tipo de literatura propõe deve chegar à toda sociedade e 

fazer com que a realidade representada na ficção seja vista e resolvida por todos. O 

problema da violência nas favelas vai muito além das pessoas que ali moram. 

Reizinho, em Inferno, é um dentre os tantos jovens brasileiros que encontra na 

violência o seu lugar. A partir dessa personagem pode-se ver que a condição nacional 

que Jessé Souza fala está presente na literatura. No entanto, uma vez que a arte reflete a 

realidade, pode-se dizer que essa personagem também é representativa de milhares de 

jovens que estão envolvidos no tráfico e que muito cedo perdem as vidas em guerras por 

territórios.  

2419



  
 
 
 
 

Desse modo, pode-se dizer que a violência é um dos elementos que constituem a 

identidade cultural nacional:  

 

De fato, vale repetir que a violência tem sido transformada na 
protagonista de romances, textos confessionais, letras de música, 
filmes de sucesso, programas populares e até mesmo de séries de TV. 
A violência é o denominador comum, mas a maneira como ela é 
abordada define movimentos contraditórios [...]. (ROCHA, s/d, p. 37). 

 

A partir do momento que a violência for assumida como um elemento da 

identidade cultural deste país é que talvez começará a aparecer soluções para ser 

resolvida definitivamente.  
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