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RESUMO

Esta dissertação investiga os modos de representação da realidade no romance  Homem em

queda,  do norte-americano Don DeLillo.  O método utilizado é  a  análise  interpretativa de

trechos chaves do romance que possam representar a arquitetura de toda a narrativa, ao modo

de Erich Auerbach. Escritos do teórico Fredric Jameson acerca do inconsciente político e da

questão temporal na pós-modernidade se somam a teorias de Karl Marx (alienação) e Guy

Debord (sociedade do espetáculo) para auxiliar a leitura sócio-histórica do romance.

Palavras-chaves

Narrativa  contemporânea;  Romance  norte-americano;  Don  DeLillo;  Teoria  Literária;

Contranarrativa.
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ABSTRACT

This master's thesis investigates the representation of reality in the novel Falling Man, by Don

DeLillo. The method is the interpretative analysis of key excerpts of the novel which may

represent  the  whole  architecture  of  the  narrative,  following  the  steps  of  Erich  Auerbach.

Writings  by  Fredric  Jameson  about  the  political  unconscious  and  temporality  in  post-

modernity as the theories of Karl Marx (alienation) and Guy Debord (society of the spectacle)

helped us leading a socio-historical reading of the novel.

Keywords

Contemporary narrative; American novel; Literary theory; Don DeLillo; Counternarrative.
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INTRODUÇÃO

A presente pesquisa de mestrado tem por objetivo principal identificar e analisar

modos de representação da realidade no romance contemporâneo em relação, principalmente,

ao tratamento formal do tempo e do espaço, assim como ao sentido político inerente ao texto

literário, seguindo a teoria de Fredric Jameson exposta em sua obra O Inconsciente Político: a

narrativa como ato socialmente simbólico, publicada em 1981 e traduzida no Brasil em 1992.

Do mesmo autor, o artigo “O fim da temporalidade”, de 2003, publicado originalmente na

revista Critical Inquiry, e traduzido por Maurício Miranda na revista  ArtCultura v. 13, n.22,

(publicação semestral do Instituto de História e do Programa de Pós-graduação em História da

Universidade de Uberlândia), servirá de base para debater a questão espaço-temporal.

O teórico norte-americano compartilha da visão de Lukács acerca do romance, ou, 

pelo menos, da narrativa, como uma forma que aspira à totalidade. No entanto, Jameson vê a 

narrativa como ato socialmente simbólico, conforme já anunciado no título de seu estudo, e 

propõe como exercício hermenêutico o deciframento crítico de tal inconsciente, a abertura do 

texto para a história a fim de fazê-lo falar de seu passado e procurar entender sob quais 

condições o texto adquire sentido.

A hermenêutica proposta por Jameson visa situar o texto em um horizonte mais amplo

que  inclui  as  condições  políticas,  sociais  e  históricas  da  produção  textual,  ou  seja,

compreender a narrativa como criação ficcional de uma voz individual,  consciente de um

conflito e observar como se revela no tempo histórico a sobreposição da sucessão dos modos

de produção. Tentaremos dar conta dessa tripla perspectiva estabelecida pelo teórico, além de

tentar liberar o inconsciente político do romance analisado.

Para Jameson, o que é reprimido pelo inconsciente político é o pesadelo histórico do

trabalho  alienado,  das  formas  brutais  de  exploração  e  espoliação  das  energias  humanas.
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Vamos verificar até que ponto esta conclusão do crítico faz sentido no objeto de estudo dessa

pesquisa, o romance Homem em queda (2007), do norte-americano Don DeLillo (Nova York,

1936), que pode ser considerado um escritor veterano, pois já publicou quinze romances, além

de peças e ensaios, desde sua estreia na literatura em 1971, com o romance Americana.

Em Homem em queda, acompanhamos a rotina fragmentada e sem perspectiva de um

sobrevivente dos atentados de 11 de setembro de 2001. Partindo do exato momento do ataque

às Torres Gêmeas, em Nova York, o narrador coloca-nos ao lado de Keith, o sobrevivente,

além de outros personagens  ligados  a  ele, como um dos terroristas responsáveis pelos

atentados, Hammad, nos dias que antecederam, no caso deste, e sucederam, no caso daquele,

o evento traumático e emblemático da história recente dos Estados Unidos e do mundo.

Além de dialogar com o presente em termos de conteúdo, DeLillo tem uma atitude em

relação à contemporaneidade e ao romance que nos interessa particularmente. Ele utiliza a

forma romance para aproximar-se do presente a fim de observá-lo, colocando seus temas e

personagens  em foco. Talvez,  tal  atitude  seja  inerente  à  forma  romance,  porém,  aqui,  a

narrativa se torna espaço de reflexão e dúvida  e não de respostas simplistas para questões

atuais. E há ainda certa perspectiva do escritor na maneira de olhar e de relacionar-se com o

presente e, para discutir este ponto, introduzimos aqui brevemente a teoria do filósofo italiano

Giorgio Agamben acerca da contemporaneidade, exposta no texto “O que é o

contemporâneo?”1.

Nesse ensaio, Agamben procura identificar de quem e do que somos contemporâneos e

compreender o que significa ser contemporâneo. Para isso, o filósofo retorna brevemente às

Considerações intempestivas (1874) de Nietzsche, cujo objetivo geral era acertar as contas

com o seu tempo, tomando posição em relação a ele, e a posição adotada por Nietzsche é de

1 Agamben, Giorgio. O que é o contemporâneo? e outros ensaios / Tradução Vinícius Nicastro Honesko. 
Chapecó, SC: Argos, 2009.
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dissociação e desconexão do presente. Essa relação singular com o presente, que pressupõe

uma aderência e,  ao mesmo tempo,  um distanciamento,  é vista por Agamben como fator

determinante de uma maior capacidade de perceber o seu tempo. Assim, para o filósofo

italiano, o verdadeiro contemporâneo, aquele que pertence de fato ao seu tempo, é:

(…) aquele que não coincide perfeitamente com este, nem está adequado às suas
pretensões  e  é,  portanto,  nesse  sentido,  inatual;  mas,  exatamente  por  isso,
exatamente através desse deslocamento e desse anacronismo, ele é capaz, mais do
que os outros, de perceber e apreender o seu tempo.”2

Adiante, Agamben associa ser contemporâneo com a capacidade de ver as “trevas do

presente”, em vez de luzes, perceber o escuro no seu tempo, atitude que, segundo o teórico,

exige coragem. Para ele, contemporâneo é aquele que “(...) não se deixa cegar pelas luzes do

século e consegue entrever nessas a parte da sombra, a sua íntima obscuridade.”3

Agamben conclui seu ensaio com a ideia de que ser contemporâneo é enxergar no

presente as marcas do arcaico, da origem, sendo que essa origem é contemporânea ao devir

histórico.

A maneira de Agamben enxergar o contemporâneo, observada acima, aproxima-se das

considerações acerca da forma romance feitas por Adorno em seu ensaio “Posição do narrador

no romance contemporâneo”, de 1954, no qual ele fez breve análise das transformações da

forma romance sob a ótica do ponto de vista.  O crítico alemão afirma, por exemplo,  que

“Desde  sempre,  seguramente  desde  o  século  XVIII,  desde  o  Tom  Jones de  Fielding,  o

romance  teve  como  verdadeiro  objeto  o  conflito  entre  os  homens  vivos  e  as  relações

petrificadas”4. 

Ter  tal  conflito  como objeto  talvez  tenha  como causa  o  impulso  característico  do

romance, segundo Adorno,  a tentativa de decifrar o enigma da vida exterior. No entanto, o

2 Idem, ibidem, pp. 58-59.
3 Idem, ibidem, pp. 63-64.
4 Adorno, Theodor W. Notas de literatura I / Tradução e apresentação Jorge M. B. de Almeida. São Paulo: 
Duas Cidades; Ed. 34, 2003, pp. 57-58.
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mundo moderno criou um paradoxo para o romance: como ter algo especial a dizer numa

sociedade estandardizada, na qual as relações e os próprios indivíduos estão reificados? O

século XIX permitiu uma narrativa ilusória que colocava o leitor próximo dos acontecimentos

como se aquele  estivesse  presente  em carne  e  osso  dentro  da  ação.  Já  o  século  XX viu

florescer um tipo de romance cuja objetividade é confiscada – a forma romance começa a

perder suas funções tradicionais, como captar a totalidade e a essência da vida, para o cinema

e para a reportagem.

A ideia de uma narrativa que tenta erigir-se a despeito da dificuldade faz parte da

forma romanesca desde meados do século XIX, talvez ela seja até mesmo inerente à forma.

Quarenta anos antes de Adorno escrever sobre a situação do romance no ensaio que vimos

acima, o jovem Georg Lukács, em A Teoria do romance, bastante tocado pelas atrocidades da

I Guerra Mundial, afirmou que o romance é a forma que expressa o estado de espírito do

homem moderno e  que  tem por  intenção a  totalidade.  Porém,  ao  tratar  do  problema das

formas, o autor ressalta que a busca por uma totalidade será sempre artificial, abstrata e falha,

pois recolhe as fraturas de um mundo fragmentário – inspirando o futuro trabalho de Adorno.

E se a I Guerra Mundial foi apenas o início de um século marcado por extermínios em

massa, conflitos e pelo aprofundamento do capitalismo, as perguntas que ainda atormentam

artistas e críticos são: como narrar e compreender o terror de nosso tempo? Isso é possível? A

linguagem dá conta disso? DeLillo enfrenta tais questões e  parece estabelecer a relação de

aderência e distanciamento em relação ao presente,  destacada  por Agamben,  em  seus

romances,  forma narrativa aparentemente ideal para tal  empenho, segundo observações de

Adorno e Lukács. O autor do romance que será aqui analisado fixa seu olhar no presente, não

para enaltecê-lo, mas para buscar o que há de obscuro e de trevas nele, ao mesmo tempo em

que sua escrita é afetada pela incerteza e alienação profunda de nosso tempo.
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DeLillo, em Homem em queda, mira o terror primitivo dos ataques de 11 de setembro

de maneira microscópica, de dentro, evitando cair em generalizações e respostas fáceis,

chegando talvez até mesmo a frustrar quem busca no romance alguma teoria ou justificativa

para os atos terroristas.

Essa atitude é determinante para que o narrador do romance em foco nessa pesquisa

esteja bem próximo dos personagens, mas sem nunca aderir completamente a eles – aderência

e distanciamento. Como leitores, somos colocados ao lado dos personagens e por causa dessa

posição aproximada  do narrador, partilhamos  do alcance da visão de mundo deles  e da

incapacidade de encontrar respostas ou saída – o que, por sua vez, é incorporado à narrativa

em si, eivada de incertezas.

Aqui, no romance de DeLillo, personagens e suas histórias enfrentam o descompasso

de um mundo extremamente fragmentado e violento, onde o processo de subjetivação é falho

e as certezas são impossíveis. Por isso, as ruínas anunciadas no título desta pesquisa estão

presentes em vários níveis no romance. 

No nível diegético, há os escombros deixados pelos ataques de 11 de setembro e as

lembranças constantes dos sobreviventes, além das histórias marginais de personagens que

sofreram indiretamente com os atentados, e as cinzas no vidro das janelas, que impedem uma

visão clara do que está acontecendo, ou aconteceu. Em termos de linguagem, a ruína está

presente nas frases quebradas e nas imprecisões presentes no romance. Adiante, destacaremos

tais características mais precisamente.

O conceito de contranarrativa utilizado no título desta pesquisa foi retirado do ensaio

In  the  ruins  of  the  future,  do  próprio  Don  DeLillo,  publicado  na  revista  Harper’s,  em

dezembro de 20015. No ensaio, DeLillo afirma que “A narrativa acaba nos escombros e a nós

5 Uma versão do ensaio em português, intitulada Nas ruínas do futuro e traduzida pelo autor desta 
pesquisa, encontra-se como apêndice ao final desta dissertação, assim como o original (Anexo A).
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o que resta é criar a contranarrativa”6. O  nós da citação refere-se aos americanos, ou em

larga medida aos ocidentais, pois o autor afirma em outro momento do ensaio que a narrativa

pertence agora (pós-11 de setembro) aos terroristas – orientais ou não, mas dispostos a tentar

frear  um  sistema  que  aparentemente  ia  muito  bem,  a  despeito  de  toda  desigualdade  e

estandardização das individualidades.

A contranarrativa de DeLillo é composta pelos escombros da tragédia, pelos objetos

dos  mortos,  pelas  histórias  marginais.  Memórias  obscuras  também  fazem  parte  da

contranarrativa, assim como perdas imaginadas e até a internet, com sua velocidade e seus

boatos. Além de descrever tal conceito no ensaio, o autor americano também já exercita a

transposição do mesmo para a linguagem narrativa e o texto funciona como uma espécie de

laboratório para o romance que ele viria a publicar seis anos depois. Voltaremos a esse ponto

adiante.

O termo “representação da realidade” presente no título desta pesquisa diz respeito ao

objetivo do trabalho, como explicado acima, e também faz referência à obra fundamental de

Eric Auerbach, Mimesis, publicada em 1946, e cujo subtítulo é “a representação da realidade

na literatura ocidental”. A referência se dá porque o método de análise principal dessa

pesquisa será aquele utilizado por Auerbach, que consiste em encontrar um, ou mais de um,

ponto de partida, um elemento do próprio objeto (narrativa), a partir do qual se possa

apreender o movimento do todo.

Mais uma vez, o “método”  de Auerbach,  explicado  por  ele  mesmo  no  ensaio

“Filologia da literatura mundial” (Ensaios de literatura ocidental. São Paulo: Ed. 34, 2007.),

será um dos guias de nossa análise, mas não há aqui a pretensão de fazer um estudo à altura

da obra máxima do crítico e filólogo alemão. O que tentaremos fazer é seguir os passos dele:

a partir da exposição e análise de trechos do romance em questão, buscaremos compreender o

6 Apêndice, p. 57.
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movimento interno da narrativa, sua arquitetura e, possivelmente, seu lugar e papel como obra

de arte. 
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CAPÍTULO 1

It was not a street anymore but a world, a time and space of falling ash and
near night. He was walking north through rubble and mud and there were people
running past holding towels to their faces or jackets over their heads. They had
handkerchiefs pressed to their mouths. They had shoes in their hands, a woman with
a shoe in each hand, running past him. They ran and fell, some of them, confused
and ungainly, with debris coming down around them, and there were people taking
shelter under cars.

The roar was still in the air, the buckling rumble of the fall. This was the
world now. Smoke and ash came rolling down streets and turning corners, busting
around corners, seismic tides of smoke, with office paper flashing past, standard
sheets with cutting edge, skimming, whipping past, otherworldly things in the
morning pall.

He wore a suit and carried a briefcase. There was glass in his hair and face,
marbled bolls of blood and light. He walked past a Breakfast Special sign and they
went running by, city cops and security guards running, hands pressed down on
gun butts to keep the weapons steady.

Things inside were distant and still, where he was supposed to be. It
happened everywhere around him, a car half buried in debris, windows smashed and
noises coming out, radio voices scratching at the wreckage. He saw people shedding
water as they ran, clothes and bodies drenched from sprinklers systems. There were
shoes discarded in the street, handbags and laptops, a man seated on the sidewalk
coughing up blood. Paper cups went bouncing oddly by.

The world was this as well, figures in windows a thousand feet up, dropping
into free space, and the stink of fuel fire, and the steady rip of sirens in the air. The
noise lay everywhere they ran, stratified sound collecting around them, and he
walked away from it and into it at the same time.

There was something else then, not belonging to this, aloft. He watched it
coming down. A shirt came down out of the high smoke, a shirt lifted and drifting in
the scant light and then falling again, down toward the river.

They ran and then they stopped, some of them, standing there swaying, trying
to draw breath out of the burning air, and the fitful cries of disbelief, curses and lost
shouts, and the paper massed in the air, contracts, resumés blowing by, intact
snatches of business, quick in the wind.

He kept on walking. (...)7

7 “Não era mais uma rua e sim um mundo, um tempo e um espaço de cinzas caindo e quase noite. Ele
caminhava rumo ao norte por entre escombros e lama e havia gente correndo com uma toalha ou com o
paletó cobrindo a cabeça. Levavam lenços apertados contra a boca. Levavam sapatos nas mãos, uma
mulher com um sapato em cada mão passou por ele correndo. Corriam e caíam, alguns confusos e
desajeitados, escombros despencando ao redor, e havia gente se abrigando embaixo dos carros. O estrondo
continuava no ar, o estrondo devastador da queda. O mundo era assim agora. Fumaça e cinzas se
espalhavam pelas ruas e viravam as esquinas, surgiam de repente nas esquinas, marés sísmicas de fumaça,
com papel de escritório em voo rasante, folhas padronizadas de bordas cortantes, deslizando, em disparada,
coisas sobrenaturais na escuridão matinal.Ele estava de terno e levava uma pasta. Tinha vidro no cabelo e
no rosto, glóbulos marmorizados de sangue e luz. Passou por uma placa de Breakfast Special, e lá vinham
eles correndo, policiais e seguranças correndo, as mãos na culatra para manter as armas firmes. Lá dentro
as coisas estavam distantes e imóveis, lá onde ele devia estar. Era assim por toda parte a seu redor, um carro
meio submerso em escombros, janelas despedaçadas e ruídos saindo delas, vozes radiofônicas arranhando
os destroços. Ele via pessoas correndo com água escorrendo delas, roupas e corpos encharcados por
sprinklers. Havia sapatos abandonados na rua, bolsas e laptops, um homem sentado na calçada tossindo
sangue. Copos de papel desciam a rua quicando, uma visão estranha. O mundo era isto também, vultos em
janelas a trezentos metros de altura, caindo no espaço vazio, e o fedor de combustível pegando fogo, e o
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Este é o trecho de abertura de Falling Man, Homem em queda, na tradução para o

português. O romance foi publicado  em 2007, poucos anos depois dos atentados de 11 de

setembro de 2001. Don DeLillo (Nova York, 1936) situa sua narrativa no espaço-tempo em

torno da tragédia que assolou os Estados Unidos, em especial a cidade de Nova York, e foca

em personagens atingidos direta e indiretamente por ela. Neste décimo quinto  romance, o

escritor norte-americano trata de um fato bem recente, bastante conhecido e debatido e cujas

imagens exploradas exaustivamente pela mídia tornaram-se parte de certo imaginário coletivo

mundial.

A partir da análise de trechos fundamentais do romance, este trabalho pretende

verificar, sobretudo, de que maneira o autor trabalhou a temporalidade na narrativa, ou seja,

de que forma se dá o encadeamento das ações, a fim de capturar um presente bem recente,

ainda inacabado na verdade, e cheio de incertezas, no qual o nível de alienação a que estamos

submetidos impossibilita uma melhor compreensão histórico-social dos fatos.

É mister ressaltar que concordamos com Fredric Jameson quando ele tenta convencer-

nos de que Tempo e Espaço são indissociáveis e, para tal, cita Kant e Bakhtin em seu artigo

“O fim da temporalidade”. Com isso, queremos dizer que não trataremos  tempo nem espaço

de forma isolada. Interioridade e exterioridade não se separam, sobretudo no sistema do pós-

moderno que, para Jameson, “(...)  culmina na própria experiência do espaço da cidade – a

cidade pós-urbana, renovada e gentrificada, as novas multidões e massas das novas ruas

(...)”8. Portanto, a subjetividade, o privado, a consciência de si e o desejo estão cada vez mais

grito constante das sirenes no ar. O barulho estava em todos os lugares para onde corriam, sons
estratificados a se acumularem a seu redor, e ele ao mesmo tempo se afastava e mergulhava no barulho.
Então apareceu uma outra coisa, fora de tudo isso, sem fazer parte disso, no alto. Ele a viu descendo. Uma
camisa descia da fumaça lá em cima, uma camisa subia e planava na luz escassa e depois voltava a cair, em
direção ao rio. Eles corriam e então paravam, alguns, e ficavam a oscilar, tentando respirar o ar escaldante,
e aqui e ali exclamações de espanto, xingamentos e gritos perdidos, e a nuvem de papéis no ar, contratos,
currículos passando, fragmentos intactos de transações comerciais voando no vento.  Ele continuava a
caminhar. (...)”  DeLillo,  Don.  Homem  em  queda/Tradução de Paulo Henriques Britto. São Paulo:
Companhia das Letras, 2007, pp. 7-8.
8 Jameson, Fredric. O fim da temporalidade/Tradução de Maurício Miranda. ArtCultura, Uberlândia, v.13, n. 22,
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influenciados pela vida na cidade, pela globalização, por outras pessoas e pela natureza, ou

seja, o domínio do tempo e o domínio do espaço estão inseparáveis.  Sendo assim, Jameson

conclui:

(...) o que melhor podemos fazer no sentido de uma síntese é estarmos alertas quanto
à deformação do espaço quando observado do ponto de vista do tempo e do tempo
quando observado da perspectiva do espaço.9 

1.1 Ruínas e suspensão temporal

No trecho do romance  destacado acima é possível observar a fundação de um novo

mundo, ou de uma nova condição do mundo, conforme anunciado e reiterado  pelo próprio

narrador em três momentos: “It was not a street anymore but a world (...)”, “This was the

world now.” e “The world was this as well (...)”. Parece que, além de marcarem o início do

século  XXI,  os atentados e a decorrente  queda das Torres Gêmeas –  um dos símbolos

máximos  do poderio tecnológico e  financeiro do  capitalismo tardio –  fundaram um novo

espaço-tempo, ou ajudaram a expor ainda mais  os resultados de um processo há muito em

marcha: o avanço do capitalismo financeiro e o decorrente aprofundamento da alienação e da

apropriação da mais-valia, tanto do trabalho quanto da mais-valia temporal, o que quer dizer

que o capital tem cada vez mais poder sobre a organização do tempo social dos indivíduos e

das relações entre eles. Dito isso, o que tentaremos mostrar adiante é que o autor incorpora

esse presente sócio-histórico e político ao modo de organização da narrativa, na qual sobressai

a maneira como os personagens se relacionam com o desastre, com a cidade, com o tempo e

entre si.

O momento que abre a narrativa e que parece estender-se por todo o livro é o exato

momento do ataque às torres. O personagem principal, Keith, trabalhava em uma das torres e

consegue sair antes da queda. O leitor é colocado bem próximo desse personagem e assim

jan.-jun. 2011, p. 189.
9 Idem, p. 190.
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pode ver o que Keith vê, mesmo  que  mediado  por  um  narrador  em  terceira  pessoa  –

observaremos adiante o uso do indireto livro na narração.

A princípio, o personagem é chamado de He (Ele) e este procedimento se repete no

capítulo seguinte quando o autor introduz outra personagem, She (Ela), que é Lianne, ex-

esposa de Keith. Essa  técnica de não individualizar os personagens logo de saída parece

querer mostrar que Keith era apenas um entre os milhares de envolvidos na tragédia e, além

disso, reitera o estado de alienação em que se movem os personagens do romance, que não

conseguem se reconhecer como indivíduos, como será mostrado adiante.

O momento capturado no trecho destacado é de perturbação e a descrição parece fazer

referência  a um verdadeiro cenário de guerra. DeLillo descreve o terror e a destruição com

precisão ao recorrer tanto à construção de imagens que impressionam quanto à manipulação

da temporalidade, criando uma espécie de tempo suspenso, além, claro da escolha do foco

narrativo: o leitor está no chão, ao lado do personagem atordoado e confuso, caminhando

entre  escombros  e  lama,  entre  fumaça  e  cinzas  –  o  que  chamamos  na  introdução  dessa

pesquisa de olhar microscópico e ao qual voltaremos logo mais.

Na descrição  que  abre  o  romance,  momento  em que  Keith  deixa  a  torre  em que

trabalhava, o narrador lança mão de dois tempos verbais que dizem respeito ao passado: o

past simple (“He wore a suit and carried a briefcase.”) e o past continuous (“He was walking

north through rubble and mud and there were people running...”), ou uma mistura dos dois,

como em “He walked past a Breakfast Special sign and they went running by...”. O primeiro é

comumente utilizado para descrever ações encerradas num passado determinado, algo como o

nosso pretérito perfeito, e o segundo diz respeito a ações em curso num momento do passado,

que poderia corresponder ao pretérito imperfeito, mas não de forma exata. A ausência de uma

correspondência direta entre os tempos verbais das línguas inglesa e portuguesa impõe um
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desafio para a tradução ao mesmo tempo em que pode enriquecer a análise crítica.

Quando afirmamos anteriormente que o tempo parece estar suspenso na abertura do

romance, isso se deve em parte ao uso do past simple sem a determinação temporal exata de

quando  a  ação  aconteceu,  o  que  nos  leva  a  ler  o  trecho  como  algo  do  passado,  porém

inacabado, ainda próximo a nós, como, por exemplo, na frase “Things inside were distant and

still,  where he was supposed to  be.”  Quando lemos, parece que as coisas  ainda estão lá,

imóveis, esperando pela volta do personagem aonde ele deveria estar.

O past continuous também é utilizado sem demarcação temporal alguma, referimo-nos

aqui ao uso de advérbios e locuções temporais exatos como “ontem”, “no ano passado” ou

“naquela manhã de 11 de setembro de 2001”. Apesar de o leitor saber, ou suspeitar, da data do

ocorrido, a ausência de marcadores temporais exatos traz o trecho para próximo do presente

da leitura.  Os personagens serão acometidos constantemente por essa volta ao instante da

tragédia, o que faz o romance girar sempre sobre um mesmo ponto.

A manipulação da temporalidade, embaralhando presente e passado, pode ser vista em

certo momento no qual, numa frase pretérita, um advérbio presente é incluído, com o objetivo

de presentificar e estender um fato passado: “This was the world now.” - em vez de utilizar o

advérbio “then” para fazer referência ao momento passado, é empregado na frase o advérbio

“now”, agora. Todos esses recursos temporais empregados pelo autor empurram a narração

para um momento indeterminado e para um pretérito inacabado, imperfeito.  Se quisermos

estabelecer uma relação com a língua portuguesa, o tempo verbal que melhor representa a

narração de DeLillo é o pretérito imperfeito, enquanto na língua inglesa, fica essa tensão entre

o uso de tempos verbais pretéritos geralmente perfeitos com advérbios e locuções no tempo

presente, além da ausência de marcadores que deem exatidão temporal.

Ainda no trecho destacado acima, vale observar que as coisas estão fora de lugar, um
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mundo que parecia ou que queria parecer em ordem, de repente é lançado em completa

desordem, de ponta cabeça. A rua não é mais uma rua, mas um mundo cheio de escombros e

lama. A manhã virou noite. Os funcionários, que deveriam estar trabalhando, estão correndo

com os paletós cobrindo as cabeças e com  os sapatos nas mãos. Algumas pessoas estão

embaixo de carros. Os papéis e as folhas padronizadas que deveriam estar nos escritórios

estão voando perigosamente entre fumaças e cinzas. A descrição tenta dar conta da confusão e

do terror do momento, mas também parece querer revelar um mundo que estava escondido e

que se revela nos escombros e na desordem.

Outros trechos e frases do mesmo capítulo reforçam a descontinuidade temporal e a

estranheza das coisas. Quando o personagem sobrevivente olha para membros de um grupo de

tai chi do parque próximo, todos como que paralisados, ele conclui que o entorno e as pessoas

pareciam estar  num estado  de  suspensão,  de  inatividade  (state  of  abeyance).  Adiante,  o

homem, que vaga como um morto-vivo, começa a ver as coisas por um ângulo diferente,

como se faltasse algo nelas,  e assente:  They were unfinished, whatever that means  (“Elas

estavam inacabadas, seja lá o que isso for.”).

Ele (Keith) parece tentar manter sua integridade de funcionário (um advogado, como

será revelado adiante): continua com seu terno e uma pasta na mão, mas há vidro e sangue em

seu rosto e cabelo. Não há esboço de reação do personagem que parece estar apático, em

choque, impossibilitado de reagir. Esta apatia e a dificuldade de estabelecer conexões entre os

fatos são características fundamentais do que adiante chamaremos de relação esquizofrênica

com o tempo.

A força da descrição contida no trecho acima advém do  poder  das imagens, da

enumeração de quadros de desordem e, claro, do ponto de vista. A cena  é  de  terror  e

destruição e o narrador coloca o leitor bem próximo do personagem, portanto, dentro da ação.

21



Esta perspectiva em escala microscópica difere bastante das imagens recorrentes dos aviões se

chocando contra as Torres, geralmente mostradas de um ponto mais distante e seguro. Aqui, o

leitor estará bem próximo tanto das vítimas quanto daqueles que perpetraram os atentados.

Don  DeLillo  já  havia  experimentado  esse  ponto  de  vista  que  aqui  chamamos  de

microscópico no ensaio “In the ruins of the future – Reflections on terror and loss in the

shadows of September”, publicado na edição de dezembro de 2001 da Harper's Magazine, do

qual  parece  emergir  o  romance.  A  partir  de  algumas  visitas  ao  local  dos  atentados,

completamente em ruínas, o escritor descreve o cenário sob uma perspectiva bem próxima, do

chão. Neste trabalho, escrito no calor da hora, DeLillo flagra o resultado imediato dos ataques

nas vidas dos nova-iorquinos, o terror primitivo contido nos atentados, e ele também tenta

situar os eventos dentro de uma perspectiva histórica e assim esboça algumas possíveis causas

para o ato destrutivo dos terroristas. No entanto, se no ensaio de 2001 DeLillo mais ataca e

destaca  as  diferenças  entre  norte-americanos  e  terroristas,  no  romance  o  autor  capta  a

desorientação e o luto, além da dificuldade de compreender os fatos.

Peter  Boxall,  professor  doutor  da  Universidade  de  Sussex,  no  Reino  Unido,  e

estudioso da narrativa contemporânea, investiga o legado e a influência da obra de Samuel

Beckett  em escritores  contemporâneos  no  livro  de  ensaios  Since  Beckett:  Contemporary

Writing in the Wake of Modernism  (Continuum International, 2009). No último capítulo do

livro, “Slow Man, Dangling Man, Falling Man: Beckett in the Ruins of the Future”, o autor

explora a possibilidade de um novo tipo de relação ética entre o eu e o outro sob condições

determinadas pela globalização do capital.

No  referido  capítulo,  Boxall  elenca  algumas  tendências  ideológicas  pós  11  de

setembro  e  tenta  verificar  a  posição  de  Don DeLillo  por  meio  tanto  do  ensaio  escrito  e

publicado ainda em 2001 quanto pelo romance Homem em queda. O professor vê o ensaio de
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DeLillo como ponto de convergência e separação em relação a teóricos da globalização como

Baudrillard e Huntington.

Com o primeiro, DeLillo parece compartilhar a ideia de que o 11/9 é o símbolo do

fracasso de um sistema global que chegou ao seu limite, fracasso de um projeto utópico de

globalização, ou seja, o colapso das torres como realização de uma lógica interna, por isso já

estaríamos vivendo nas ruínas de um futuro prometido. Porém, na maior parte do ensaio, o

romancista se aproxima de Samuel Huntington e de seu “choque de civilizações”. DeLillo

escreve sobre a colisão de dois mundos distintos – os Estados Unidos e o Islã, o futuro e o

passado, nós e eles. Esta mistura inquieta e instável entre o estrutural e o ideológico presente

no ensaio repete-se no romance. Os escombros e as marcas deixadas pelos atentados, tanto na

cidade quanto nas pessoas, fisica e psicologicamente, assim como a falta de perspectiva dos

personagens, espelham o fracasso do projeto de globalização. E no romance há também a

tensão  entre  civilizações,  como  denomina  Huntington,  principalmente  representada  pela

figura de Lianne, que se torna uma espécie de inimiga instantânea de tudo que remete ao Islã

após o 11 de setembro. E um dos objetivos da política chamada “guerra ao terror” não foi

exatamente este? Fomentar o ódio aos islâmicos?

Retornando à linguagem, algumas descrições e até mesmo frases inteiras do referido

ensaio de DeLillo foram reutilizadas no romance  Falling man. Na quarta parte do ensaio,

DeLillo recria o momento dos ataques a partir do ponto de vista de alguns moradores de um

prédio próximo às torres e o estilo é praticamente o mesmo usado na cena de abertura do

romance de 2007 – o trecho do ensaio parece ter  servido como laboratório para a futura

narrativa  sobre  o  mesmo  tema,  com  suas  frases  longas,  cheias  de  enumerações  e

preponderantemente  descritivas.  O  quadro  que  descreve  a  rua  logo  após  os  atentados  e

algumas das expressões e termos que podem ser observados no excerto do ensaio destacado
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abaixo estão presentes também no início de Homem em queda:

They came out into a world of ash and near night. There was no one else to be seen
now on the street. Gray ash covering the cars and pavement, ash falling in large
flakes, paper still drifting down, discarded shoes, strollers, briefcases. The members
of the group were masked and toweled, children in adults’ arms, moving east and
then north on Nassau Street, trying not to look around, only what’s immediate, one
step and then another, all closely focused, a pregnant woman, a newborn, a dog.10

Aí estão a manhã transformada em noite pelas cinzas que cobrem também os carros e

as calçadas, os papéis caindo das torres e os sapatos e pastas abandonados, como no trecho de

abertura  do  romance.  No  trecho  do  ensaio  também vemos  o  modo  como  as  pessoas  se

deslocam, como uma horda de semimortos – passo após passo, sem pensar, enrolados em

toalhas e usando máscaras.

1.2 Narrativa e contranarrativa

DeLillo afirma em seu ensaio que a narrativa do mundo está nas mãos dos terroristas

agora e o que resta é a contranarrativa, formada por diversos elementos, como as milhares de

histórias pessoais ocorridas no dia dos atentados, as pessoas que correram para sobreviver, os

policiais, as coincidências, os memoriais aos mortos, as bandeiras, os canteiros de flores, as

cartas, os poemas, os objetos encontrados em meios às ruínas (celulares, sapatos, cartões de

crédito,  etc),  as  fotografias  dos  desaparecidos.  A história  sombreada,  memórias  falseadas,

perdas  imaginadas  e  até  mesmo  a  internet  com  seus  boatos  também  compõem  a

contranarrativa possível após os atentados, segundo DeLillo.

Boxall, no estudo citado anteriormente, vê o romance  Homem em queda como uma

resposta ao fracasso da dominação global norte-americana e uma tentativa de construir uma

10 “Eles entraram num mundo de cinzas e quase noite. Não havia mais ninguém na rua agora. Cinzas
cobrindo os carros e as calçadas, cinza caindo em flocos grandes, papel ainda caindo, sapatos descartados,
carrinhos de bebês, pastas. Os membros do grupo usavam máscaras e toalhas, as crianças nos braços dos
adultos, moviam-se rumo leste e depois norte, pela Nassau Street, tentavam não olhar para o lado, apenas
para o que estava muito próximo, um passo após o outro, todos bem concentrados, uma mulher grávida, um
recém-nascido,  um  cachorro.”  DeLillo,  Don.  “In  the  ruins  of  the  future”.  Harper’s  Magazine,
Dezembro/2001, Tradução nossa, Apêndice A, p 63.
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contranarrativa,  que  seria  uma espécie  de  utopia  poética,  construída  no  vazio,  que  possa

sugerir uma nova maneira de conciliação entre “nós” e “eles”.

Pode-se dizer que o romance de DeLillo em questão tem suas partes construídas como

contranarrativas,  um inventário  de  objetos,  lembranças,  pequenas  histórias  e  sentimentos

ligados  aos  ataques.  Nas  três  partes  do  romance  de  DeLillo,  o  narrador  oscila  entre  as

perspectivas de Keith e Lianne, tendendo mais ao primeiro, e coleciona objetos, sentimentos,

lembranças e pequenas histórias de personagens paralelos ligados aos dois protagonistas.

Como afirma DeLillo em seu ensaio, enredos reduzem o mundo e sua contranarrativa

tem laivos  de  enredo,  os  acontecimentos  são fragmentados,  pouco desenvolvidos  e  quase

todos eles giram em torno dos atentados. Objetos remetem à tragédia de 11 de setembro de

2001 e revelam a dimensão do trauma – a pasta de uma sobrevivente, com seus pertences, um

binóculo usado por crianças para procurar aviões no céu, uma natureza morta que lembra as

Torres, fotos dos terroristas e livros sobre o assunto.

A exceção à contranarrativa ficaria a cargo dos três capítulos nos quais acompanhamos

a rotina de preparação de um dos terroristas responsáveis pelos atentados, que poderiam ser,

segundo a teoria esboçada pelo autor no ensaio referido, a narrativa - “On Marienstrasse” (Na

Marienstrasse), “In Nokomis” (Em Nokomis) e “In the Hudson corridor” (No corredor do rio

Hudson). Nos três capítulos, o narrador acompanha a preparação dos terroristas responsáveis

pelos atentados de 11 de setembro, especialmente Hammad. No último capítulo citado – e

último do romance – o narrador recria o momento exato do ataque às Torres, numa espécie de

volta ao início da narrativa, mas agora pelos olhos do outro – voltaremos a esse ponto adiante.

Na abertura do livro, Keith já está na rua, em meio a destroços e a uma completa

desordem causada pelo atentado. Em trechos futuros, ele retornará por meio de uma conversa

com outra sobrevivente, ou via rememoração, a momentos anteriores, ainda dentro da torre
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em chamas, descendo uma escada cheia de pessoas desesperadas e fumaça, além da água dos

sprinklers.

Esse retorno constante, que faz quase parecer que Keith (e o leitor) ainda esteja

vivendo o instante da tragédia, aproxima o romance da análise teórica que o norte-americano

Fredric Jameson fez da manipulação do tempo na arte pós-moderna, incluindo aí a forma

romance. Tal aproximação será explorada na seção seguinte.

1.3 Uma relação esquizofrênica com o tempo

Em seu ensaio “Pós-modernidade e sociedade de consumo”, Jameson analisa dois

recursos característicos da arte pós-moderna: o pastiche e o tempo esquizofrênico. É o

segundo traço analisado por Jameson que interessa agora, visto que o romance de DeLillo tem

como uma de suas bases estruturais a relação dos personagens com o tempo.

Jameson deixa claro que o emprego do termo esquizofrenia não tem intenção

diagnóstica e sim descritiva. Para embasar e explicar sua teoria, ele esclarece que se refere aos

estudos do psicanalista francês Jacques Lacan, cuja originalidade “está no fato de haver

considerado a esquizofrenia substancialmente como uma desordem da linguagem (...)”11.

Para articular essa teoria de Jameson/Lacan com a prática da narrativa, retornemos ao

romance. Os ataques de 11 de setembro parecem dar início a um “presente perpétuo” no qual

os personagens de Homem em queda passarão a viver. A rotina de Keith após a tragédia, por

exemplo, será continuamente invadida por lembranças do dia dos atentados, de fatos e pessoas

ligadas àquele momento.

Segundo a teoria de Lacan, a psicose e a esquizofrenia “se formam a partir da

deficiência infantil em aceder plenamente ao domínio da fala e da linguagem”, conforme

11 Jameson, Fredric. “Pós-modernidade e sociedade de consumo”. In: Revista Novos Estudos CEBRAP. 
São Paulo, nº12, 1985, p. 22.
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Jameson explica em seu ensaio. Portanto, a esquizofrenia é um distúrbio de linguagem, mais

particularmente, “um distúrbio do relacionamento entre significantes”. Vale destacar um

trecho maior do ensaio de Jameson, no qual ele aprofunda a ligação entre a experiência da

temporalidade e a linguagem, na teoria lacaniana:

Para Lacan, a experiência da temporalidade, da temporalidade humana (passado,
presente e memória), a persistência da identidade pessoal através dos meses e anos –
a própria sensação vivida e existencial do tempo –  são também um efeito de
linguagem. Porque a linguagem possui um passado e um futuro, porque a frase se
instala no tempo, é que nós podemos adquirir aquilo que nos dá a impressão de uma
experiência vivida e concreta do tempo. Mas já o esquizofrênico não chega a
conhecer dessa maneira a articulação da linguagem, nem consegue ter a nossa
experiência de continuidade temporal tampouco, estando condenado, portanto, a
viver em um presente perpétuo, com o qual os diversos momentos de seu passado
apresentam pouca conexão e no qual não se vislumbra nenhum futuro no horizonte.
Em outras palavras, a experiência esquizofrênica é uma experiência da
materialidade significante isolada, desconectada e descontínua, que não consegue
encadear-se em uma sequência coerente. O esquizofrênico não consegue desse
modo reconhecer sua identidade pessoal no referido sentido, visto que o sentimento
de identidade depende de nossa sensação da persistência do 'eu' e de 'mim' através
do tempo.12

No romance,  além dos trechos que já destacamos,  nos  quais  os  atentados de 11/9

parecem  ter  aberto  uma  fenda  no  tempo,  podemos  entrever  o  desmantelamento  da

temporalidade humana por intermédio de Lianne que dirige um encontro semanal entre idosos

que enfrentam os primeiros estágios de Alzheimer. Por meio de uma investigação íntima da

personagem,  revela-se  que seu  próprio  pai,  Jack Glenn,  matou-se para  não sofrer  com o

avanço  do  mal  de  Alzheimer,  doença  que  causa  progressiva  deterioração  das  funções

cerebrais, incluindo perda da memória, da linguagem, da razão e da capacidade de cuidar de si

mesmo.

DeLillo espelha a dificuldade contemporânea de organizar passado, presente e futuro

no grupo acometido pela doença que parece condenar suas vítimas a um presente eterno, cuja

única promessa de futuro é o apagamento total de um passado. 

Jameson atualiza a questão do presente perpétuo em artigo mais recente (2003), já

12 Idem, Ibidem.
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citado aqui, sob uma perspectiva mais histórica e menos psicanalítica. O teórico ressalta que

“É  o  sistema  que  gera  uma  temporalidade  específica  e  que  depois  expressa  essa

temporalidade  através  dos  sintomas  e  das  formas  culturais  em  questão”13.  Portanto,  é

necessário considerar que tipo de fenômeno o capitalismo financeiro introduziu na sociedade

e que novos ritmos foram forjados.

Em  termos  de  globalização,  Jameson  destaca  o  desmantelamento  do  espaço  que

mantinha  colônias  separadas  de  suas  metrópoles  devido  às  transferências  instantâneas  de

informação e aos processos de descolonização, que “transformou” milhares de nativos em

homens. O autor também chama a atenção para a crescente estandardização do mundo, ou

melhor, sua americanização, sua disneyficação.

A suspensão  do  tempo  no  romance,  que  aqui  chamamos  de  “presente  perpétuo”,

também está presente no estudo de Boxall, citado acima. Ele vê o período de recuperação pós-

traumática como um tempo narrativo suspenso e o classifica como tempo duplo (double time)

de  Hamlet – tempo do luto,  que está  fora dos eixos,  intervalo em que o trauma original

continua a emergir, recusando-se a ser deixado para trás. E são muitos os trechos em que se

pode observar o retorno dos personagens ao momento da tragédia.

Além dos momentos em que Keith relembra o dia dos atentados e os amigos mortos na

tragédia, sozinho ou em conversas com Lianne, é o contato com Florence, outra sobrevivente,

que  permite  a  ambos  retornarem  constantemente  àquela  manhã  e  compartilharem  suas

lembranças,  numa espécie  de cumplicidade entre  sobreviventes.  É  principalmente  ela  que

conta e reconta sua saída aterrorizante da torre trazendo o passado para o presente, como pode

ser observado no trecho a seguir:

(…) She talked about the tower, going over it again, claustrophobically, the smoke,
the fold of bodies, and he understood that they could talk about these things only

13 Jameson,  Fredric.  O fim da temporalidade/Tradução de Maurício Miranda.  ArtCultura,  Uberlândia,
v.13, n. 22, p. 206.
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with each other,  in  minute  and  dullest  detail,  but  it  would never  be  dull  or  too
detailed because it was inside them now and because he needed to hear what he'd
lost in the tracing of memory. This was their pitch of delirium, the dazed reality
they'd shared in the stairwells, the deep shafts of spiraling men and women.14

Se a vida de Keith depois dos atentados parece girar em falso e levá-lo sempre de volta

ao momento fatídico, como no final do romance, o trajeto de Lianne no romance não é muito

diferente. A ex-esposa é revisora freelance e cuida do filho Justin com a ajuda esporádica da

mãe,  Nina,  uma  professora  aposentada  que  está  enfrentando  os  sinais  da  velhice  –  a

personagem passou por uma cirurgia no quadril,  como uma das personagens do ensaio de

DeLillo, que, como já apontado, fora escrito seis anos antes do romance ser publicado.

Quando o ex-marido aparece na porta do apartamento de Lianne, ela se sente como se

estivesse na frente de um morto ressuscitado, cheio de fuligem, fumaça e sangue. O retorno de

Keith joga Lianne num círculo de pensamentos, paranoia e obsessão: passa a questionar-se – e

também o ex-marido – sobre o motivo que o levou ao apartamento dela logo depois dos

ataques, além de tornar-se obcecada pelos atentados – lê todas as notícias e perfis dos mortos.

Ela  também é acometida por  uma espécie  de mania de  perseguição que começa quando,

alguns dias depois da tragédia e do retorno de Keith ao apartamento, recebe um cartão-postal

de uma amiga editora que está na Itália. O cartão reproduzia a capa da primeira edição de um

poema de Shelley intitulado “Revolt of Islam”. Apesar de o cartão ter sido enviado antes dos

atentados do dia 11, Lianne não deixa de ficar perturbada pela coincidência de receber um

cartão com referência ao Islã apenas três dias depois dos acontecimentos.

A partir disso, “os aviões” perseguirão Lianne. No original, “the planes” é a maneira

como Lianne e muitos outros personagens se referem à tragédia, uma relação indireta, talvez

14 “Ela falava sobre a torre, recapitulando tudo, de modo claustrofóbico, a fumaça, o amontoado de 
corpos, e ele compreendia que podiam falar sobre essas coisas apenas um com o outro, com os detalhes 
mais minuciosos e tediosos, mas nunca seria tedioso nem excessivamente minucioso, porque estava dentro 
deles agora e porque ele precisava ouvir o que havia perdido nos meandros da memória. Esse era o tom do 
delírio deles, a realidade atônita que haviam vivenciado juntos na escada, na espiral profunda de homens e 
mulheres a descer.” DeLillo, Don. Homem em queda/Tradução de Paulo Henriques Britto. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2007, p. 95.
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porque “os aviões” não tragam em si a ideia do ataque terrorista. Ela chega a enxergar as

torres num quadro de natureza-morta do pintor italiano Giorgio Morandi que, na verdade,

representa duas garrafas, depara-se com o rosto de um dos terroristas no jornal, irrita-se com

uma música supostamente árabe que vem do apartamento de uma vizinha, trata do assunto

abertamente no grupo de apoio a idosos com Alzheimer que ela ministra, conversa com o

filho  sobre  um folheto  escrito  em árabe  durante  uma  manifestação  e,  acima  de  tudo,  é

atormentada pelas aparições do artista cujo nome dá título ao romance: “falling man” – o

homem reproduz ao vivo e em lugares públicos e inusitados a cena de um executivo caindo,

ou  jogando-se,  em referência  óbvia  ao  ocorrido  no  11  de  setembro,  ele  traz  de  volta  o

espetáculo coletivo.

Em  “In  the  Hudson  corridor”  (No  corredor  do  rio  Hudson),  último  capítulo  do

romance, no qual o narrador recria o momento exato do ataque às torres, numa espécie de

volta ao início da narrativa, a ideia de retorno ou de um círculo que parece se fechar ao final

do romance é reforçada com a utilização impressionante do recurso de deslocamento do ponto

de vista. O narrador faz com que o leitor se desloque de dentro do avião (ponto de vista de

Hammad) para o interior da torre atacada (ponto de vista de Keith), ligando o destino de um

personagem ao do outro e também remetendo Keith de volta ao início do “presente perpétuo”

ao qual ele parece estar condenado – como num círculo vicioso.  O trecho está destacado a

seguir:

A bottle fell  off the counter in the galley,  on the other side of the aisle,  and he
[Hammad] watched it roll this way and that, a water bottle, empty, making an arc
one way and rolling back the other, and he watched it spin more quickly and then
skitter across the floor an instant before the aircraft struck the tower, heat, then fuel,
then fire, and a blast wave passed through the structure that sent Keith Neudecker
out of his chair and into a wall. He found himself walking into a wall. He didn't drop
the telephone until he hit the wall. The floor began to slide beneath him and he lost
his balance and eased along the wall to the floor.15

15 “Caiu uma garrafa da prateleira da copa, do outro lado do corredor, e ele [Hammad] ficou a vê-la rolar
de lá para cá, uma garrafa d'água, vazia, descrevendo um arco num sentido e depois rolando no sentido
oposto, ele ficou a vê-la rolar cada vez mais depressa e depois escorregar pelo chão um instante antes de o
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Depois de mais de 200 páginas, a narrativa nos leva de volta ao início, ao momento do

ataque à torre em que o protagonista trabalhava. O que parece estar por trás desta estrutura

narrativa é a impossibilidade de acomodação e convergência entre o eu e o outro, ou como

DeLillo  escreve,  entre  “nós”  e  “eles”.  O choque de  dois  mundos  distintos,  do  qual  trata

Huntington, parece ser reforçado aqui, no momento do choque do avião contra a torre, do

terrorista contra o civil norte-americano. 

Ao mesmo tempo, como ressaltado por Boxall, em seu artigo já citado, o espaço vazio

deixado  pelo  colapso  das  torres  e  as  ruínas  abrem a  possibilidade  de  um novo começo.

DeLillo mesmo, no artigo citado aqui, afirma: In its desertion of every basis for comparison,

the event asserts its singularity. There is something empty in the sky. The writer tries to give

memory,  tenderness,  and  meaning  to  all  that  howling  space16. O  problema  é  que  os

personagens do romance não conseguem estabelecer conexão causal entre passado e presente

e, muito menos, reconhecerem-se no outro. Daí, pode-se apreender uma visão pessimista do

autor que, no entanto, insiste na exposição das ruínas da tragédia – marcas de um passado

recente  –  como  que  para  alertar-nos  da  necessidade  de  questionar  o  presente  e  da

possibilidade de mudar o futuro. O ato de ligar o destino do personagem Hammad ao de Keith

parece simbolizar que ambos estão mais próximos que pensam e, caso eles não pensem nisso,

pelo menos nós, leitores, devemos fazê-lo. Os dois parecem fazer parte de um mesmo todo,

não tão distante e antagônico como parece – um posicionamento político-ideológico do autor,

que parece ser reforçado pelo já citado emparelhamento de capítulos que alternam pontos de

vistas aparentemente opostos: de Hammad (os terroristas) e dos americanos (Keith e Lianne,

avião atingir a torre, calor, depois combustível, depois fogo, e uma onda de choque atravessou a estrutura e
expulsou Keith Neudecker da cadeira e o jogou contra a parede. Ele deu por si entrando numa parede. Só
largou o telefone quando bateu na parede. O chão começou a deslizar sob seus pés e ele perdeu o equilíbrio
e foi escorregando parede abaixo até cair no chão.” Idem, p. 248.
16 “Em sua ausência completa de qualquer base para comparação, o evento reivindica sua singularidade.
Há algo vazio no céu. O escritor tenta dar memória, ternura e significado a todo aquele espaço de dor.”
Apêndice A, p 67.
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principalmente). 

Aparentemente, no nível histórico, há a sugestão de que o conflito seja entre ocidente e

oriente, entre cristãos e muçulmanos. No entanto, devemos lembrar que, seguindo a teoria

jamesoniana,  história  é  conflito  de  classes  e  mais,  observar  o  nível  histórico  é  levar  em

consideração o modo de produção. Portanto, é fundamental observar que o conflito ocidente-

oriente é superficial, visto que o que está em jogo é a sustentação do sistema capitalista, em

ambos lados do globo. Discutiremos adiante as consequências do avanço do capitalismo nas

relações pessoais e na individualização.

Já  que  falamos  bastante  do  constante  retorno  dos  personagens,  principalmente  de

Keith, ao momento de terror dos atentados e utilizamos inclusive uma teoria psicanalítica para

compreender a relação (esquizofrênica) com o tempo, é oportuno pensarmos essa repetição da

tragédia em termos freudianos, ou seja, tomando os acontecimentos de 11 de setembro de

2001 como inesperados, suas vítimas – todos os personagens do livro, em menor ou maior

escala – sofrem do que Freud chamou de neurose traumática e estão sujeitos à compulsão à

repetição.

O médico e fundador da psicanálise desenvolveu os conceitos citados acima em seu

artigo “Além do princípio do prazer”17 (1920), no qual inicialmente observa que prazer e

desprazer se relacionam com a quantidade de excitação existente na vida psíquica e estabelece

que, segundo o princípio do prazer, nosso aparelho psíquico tende a esforçar-se no sentido de

manter a quantidade de excitação baixa, ou ao menos, constante.

As experiências traumáticas, como a guerra, ou no caso do romance analisado aqui, os

atentados terroristas,  que contam com o fator  surpresa,  são causas  de excitações externas

fortes o suficiente para romper a proteção do sistema psíquico. No artigo, Freud elenca as

17 A edição do artigo consultada para este trabalho está em Freud, Sigmund. Obras Completas volume 14
(1917 – 1920) / Tradução Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 2010.
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características  da  neurose  traumática:  sintomas  motores,  sofrimento  subjetivo,

enfraquecimento  e  transtorno  das  funções  psíquicas.  Keith,  o  sobrevivente  que

acompanhamos em Homem em queda, tem a função motora de uma das mãos afetada, sofre

com a  perda  de  amigos  nos  atentados  e  é  constantemente  atordoado  por  lembranças  da

tragédia.

No  mesmo trabalho,  Freud  analisa  a  compulsão  à  repetição  em casos  de  neurose

traumática (e  de  guerra).  O psicanalista  faz  um esforço para compreender  a  repetição de

sonhos que levam os pacientes de volta ao acidente gerador do trauma, visto que segundo sua

teoria dos sonhos, estes teriam a tendência realizadora de desejos reprimidos. O que Freud

conclui  é  que,  no  caso  da  neurose  traumática,  a  renovação  do  terror  (“...estado  em que

ficamos ao correr um perigo sem estarmos para ele preparados.”)18 por meio de sonhos, tem

como objetivo  preparar  o  paciente  para  a  angústia  (“...estado de expectativa do perigo e

preparação para ele.”)19, ou ao menos, melhorar o controle que o portador do trauma busca

ter sobre a impressão.

No caso dos personagens do romance de DeLillo, eles não chegam a sonhar com os

atentados, mas revivem de outras maneiras a dor, as perdas e a confusão gerada pela tragédia.

Keith, em momentos de mergulho em atividades banais do presente volta à torre em chamas

prestes  a  cair  por  meio  de  sua  memória;  em outros  instantes  da  narrativa,  ele  fala  com

Florence, a outra sobrevivente, sobre a tragédia, ou ainda, em conversas com Lianne, falam

sobre os terroristas, sobre os amigos perdidos. Lianne é levada a pensar nos atentados quase a

todo  tempo,  como  já  comentamos  em trechos  anteriores,  desenvolvendo  uma  espécie  de

paranoia,  o  que pode,  agora,  ser  pensado em termos de fixação traumática,  no caso dela

indireta, já que não estava presente nas torres durante os atentados, mas de certa maneira, não

18 Idem, p. 169.
19 Idem, Ibidem.
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foram todos os nova-iorquinos, ou norte-americanos, atingidos por esse trauma? Está lá no

romance o artista homem em queda a fazer com que transeuntes se lembrem da tragédia.

A teoria freudiana da compulsão à repetição reitera, ou ajuda a compreender melhor, a

verdadeira  obsessão  que  se  desenvolve  nos  personagens  afetados  direta  ou  indiretamente

pelos ataques terroristas de 11 de setembro. Como escreveu DeLillo em seu ensaio para a

Harper's Magazine, todos têm alguma história daquele dia fatídico, ou conhecem alguém que

tem – ideia que definiu características formais e conteudísticas de Homem em queda.

A compulsão à repetição observada por Freud, que tem como objetivo a preparação

para a angústia, está em conformidade com os instintos conservadores do aparelho psíquico,

de caráter impulsivo. Esses instintos, chamados por Freud de “instintos do Eu”, tendem à

restauração de um estado anterior, que em última instância é a morte, o não-ser – Freud afirma

que “o objetivo de toda vida é  a morte”,  ideia  em consonância com a de Schopenhauer,

também descrita no texto.

Os instintos sexuais, que praticamente inexistem no romance de DeLillo, impelem à

continuação da vida, em oposição aos “instintos do Eu”, citados no parágrafo anterior. Mesmo

morando junto novamente Keith e Lianne demoram a ter relação sexual e mesmo depois da

primeira, os instintos sexuais não conseguem sobrepor aqueles à morte e à autoconservação.

O relacionamento afetivo-sexual entre Keith e Florence, a outra sobrevivente, também não

tem continuidade e logo é interrompido sem muitas explicações.

A pulsão de morte em  Homem em queda pode ser observada na maneira como os

personagens lidam com o tempo e o espaço e também na ausência de perspectiva de Keith,

por exemplo, cuja rotina tende não necessariamente à morte, mas ao apagamento do eu, uma

alienação extrema. 

Tratamos anteriormente da relação esquizofrênica com o tempo, cuja característica é a
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incapacidade de encadear fatos numa cadeia cronológica. Para Freud, os processos psíquicos

inconscientes, como os “instintos do Eu”, não são ordenados temporalmente. O psicanalista

contrapõe a atemporalidade de tais instintos à tese de Kant, que pressupõe tempo e espaço

como formas necessárias para dar lógica ao nosso pensamento. Os personagens de  Homem

em queda estão, de certa maneira, todos sujeitos à neurose traumática e portanto tiveram seus

instintos orgânicos evidenciados e apresentam a dificuldade de concatenar passado, presente e

memória, conforme vimos anteriormente.

Provavelmente,  a  imagem que  mais  reforça  a  ideia  de  recorrência  do  trauma seja

aquela do “homem em queda”, o artista que se pendura de cabeça para baixo.  O passado

persiste, causando a sensação do que chamamos de presente perpétuo, os mortos persistem.

Assim, a tentativa de ingressar numa fase pós-traumática é constantemente interrompida e

deformada.

Outro  aspecto  decorrente  da  relação  esquizofrênica  com  o  tempo  apontado  por

Jameson é a intensidade e a nitidez com que o indivíduo esquizofrênico experimenta um

definido instante do mundo. Isso acontece justamente pela incapacidade do esquizofrênico de

inserir o presente num conjunto mais amplo e, assim, o mundo exterior é recebido como uma

visão indiferenciada e nada agradável.

No romance,  um dos momentos nos quais podemos perceber que o contato com o

presente surge diante dos personagens com alta intensidade é a abertura destacada no início

deste trabalho, quando a experiência de Keith na rua, logo após “os aviões”, é “assoberbante

e poderosamente vívida e 'material'”20, nas palavras de Jameson sobre a intensidade com que

o esquizofrênico se relaciona com um dado momento do presente.

Em termos de linguagem, o que Jameson deseja destacar é a maneira com que “o

20 Jameson, Fredric. “Pós-modernidade e sociedade de consumo”. In: Revista Novos Estudos CEBRAP. 
São Paulo, nº12, 1985, p. 23.
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significante isolado se torna sempre mais material – ou, melhor ainda, literal -, sempre mais

vívido  em termos  sensórios,  quer  a  nova experiência  seja  atraente  quer  atemorizante.”21

Jameson sublinha  ainda  que  “o que  o  distúrbio  esquizofrênico  da  linguagem faz  a  cada

palavra remanescente é reorientar o sujeito ou o falante a dirigir uma atenção ainda mais

literalizante para cada uma delas.”22

Esse mergulho na experiência de um momento presente se torna parte da rotina de

Keith  e  pode ser  observado  no  trecho  a  seguir,  em que  ele  se  dedica  aos  exercícios  de

fisioterapia assombrado por lembranças  vívidas  dos  momentos  do ataque à  Torre em que

trabalhava:

He sat  alongside the table,  left  forearm placed along the near  edge,  hand
dangling from the  adjoining edge,  curled  into  a  gentle  fist.  He raised  the  hand
without lifting his forearm and kept it in the air for five seconds. He did this ten
times.

It was their term, gentle fist, the rehab center's term, used in the instruction
sheet.

He found these sessions restorative, four times a day, the wrist extensions, the
ulnar deviations. These were the true countermeasures to the damage he'd suffered
in the tower, in the descending chaos. It was not the MRI and not the surgery that
brought him closer to well-being. It was this modest home program, the counting of
seconds, the counting of repetitions, the times of day reserved for the exercises, the
ice he applied following each set of exercises.

There were the dead and maimed. His injury was slight but it wasn't the torn
cartilage that was the subject of his effort. It was the chaos, the levitation of ceilings
and floors, the voices choking in smoke. He sat in deep concentration, working on
the hand shapes, the bend of the wrist toward the floor, the bend of the wrist toward
the ceiling,  the forearm flat  on the table,  the  thumb-up configuration in  certain
setups, the use of the uninvolved hand to apply pressure to the involved hand. He
washed  his  splint  in  warm  soapy  water.  He  did  not  adjust  his  splint  without
consulting the therapist. He read the instruction sheet. He curled the hand into a
gentle fist.23

21 Idem, Ibidem.
22 Idem, Ibidem.
23 “Estava sentado ao lado da mesa, antebraço esquerdo pousado ao longo da borda, a mão pendendo da
beira, o punho levemente cerrado. Levantou a mão sem levantar o braço e a manteve suspensa por cinco
segundos. Fez isso dez vezes. Era a expressão deles, punho levemente cerrado, A expressão usada no centro
de reabilitação, que aparecia na folha de instruções. Ele achava aquelas sessões restauradoras, quatro vezes
por dia, as extensões do pulso, os desvios ulnares. Eram essas as verdadeiras contramedidas aos danos que
ele sofrera na torre, no caos do desabamento. Não foram a ressonância magnética nem a cirurgia o que o
fizera se aproximar mais do bem-estar. Era esse modesto programa realizado em casa, contando segundos,
contando repetições, as horas do dia que ele reservava para os exercícios, as aplicações de gelo após cada
série. Havia mortos e mutilados. Ele sofrera um dano pequeno, mas o verdadeiro objeto desse esforço não
era a cartilagem lacerada. Era o caos, a levitação de tetos e soalhos, as vozes sufocando na fumaça.
Intensamente concentrado, ele trabalhava as formas da mão, dobrando o punho em direção ao chão,
dobrando o punho em direção ao teto, o antebraço pousado na mesa, o polegar voltado para cima em certas
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Nesta  cena,  vemos  uma  simples  sessão  de  fisioterapia  se  tornar,  no  entanto,  um

momento de alta intensidade, no qual partes do braço de Keith parecem tomar “vida” a partir

da repetição de movimentos básicos: mão, punho levemente cerrado, antebraço, polegar para

cima, mão boa aplicando pressão sobre a mão prejudicada – a repetição da expressão “gentle

fist” (punho levemente cerrado), que inclusive fecha o trecho destacado, representa a atenção

literalizante dada ao termo,  o que cria  uma percepção de que o punho de Keith chega a

descolar-se do braço. Assim, parece que as partes do braço se tornam agentes dos movimentos

da  fisioterapia  descritos  na  folha  de  instruções,  enquanto  o  personagem,  por  sua  vez,

intensamente concentrado, mergulha mais uma vez nas lembranças do ataque às torres.

O trecho acima também é representativo da suspensão temporal tratada anteriormente.

A lentidão combinada ao movimento causa uma sensação de câmera lenta que parece estar na

base de uma poética almejada por DeLillo. No trecho de abertura do romance destacado na

introdução desta análise, embora a cena seja de terror e destruição, o narrador descreve o

movimento de maneira gradual, enumerando as ações e já temos aí a sensação de lentidão,

pelo menos na movimentação do personagem que se desloca como um zumbi e apesar de todo

caos continua andando, como se ele não pudesse parar, como na propaganda da marca de

uísque “Ele continuava a caminhar” (He kept on walking).

configurações, usando a mão boa para aplicar pressão à mão comprometida. Ele lavava a tala com sabão,
em água morna. Só ajustava a tala depois de consultar o fisioterapeuta. Lia a folha de instruções. Fechava a
mão, formando um punho levemente cerrado.”  DeLillo,  Don.  Homem  em  queda/Tradução  de  Paulo
Henriques Britto. São Paulo: Companhia das Letras, 2007, p. 44-45.
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Capítulo 2

2.1 Um mundo de incertezas

Como  os  personagens  do  romance  Homem  em  queda não  conseguem  encadear

passado, presente e memória numa sequência lógica, e estão todos de certa forma acometidos

por um trauma, a narrativa está eivada de incertezas que dificultam o acesso completo aos

fatos,  aos  personagens e em um nível  maior,  à  História.  Esta  opção de Don DeLillo  por

imprecisões,  em  vez  de  certezas,  aproxima  o  autor  do  conceito  de  contemporâneo  de

Agamben, citado na introdução deste trabalho. O autor de Homem em queda está interessado

nas sombras, nas zonas obscuras deste novo século nascido sob a égide do terrorismo. Mesmo

diante  da  profusão  de  teorias  científicas  que  tentam  dar  conta  da  contemporaneidade,

nenhuma explicação ou justificativa consegue erguer-se no romance e nenhuma impressão

está livre da incerteza.

Observemos, por exemplo, os títulos das duas primeiras partes do livro. A parte um é

chamada de “Bill Lawton” e faz referência a um homem que as crianças presentes no romance

– Justin, filho de Keith e Lianne, e dois irmãos que estudam com o garoto – procuram no céu.

Os três se trancam no quarto e ficam na janela, investigando o céu com binóculos, à procura

de aviões e do tal Bill Lawton. A mãe dos irmãos fica preocupada e transfere essa fixação para

Lianne que, por sua vez, divide a preocupação com Keith. As crianças estavam construindo

uma mitologia em torno de um homem misterioso que usa barba, anda descalço e fala treze

línguas. Por fim, os pais de Justin compreendem que Bill Lawton era o nome que as crianças

deram a Bin Laden. Nem as crianças escaparam do cenário de terror que se instalou nos

Estados Unidos após 11 de setembro, mesmo que os pais tentassem protegê-las.  Além de

mostrar que a tragédia alcançou também as crianças, esse nome errado para Bin Laden mostra

também a confusão e as incertezas que contornam os fatos.

38



O título da segunda parte  do romance também é um nome próprio  e  também faz

referência a imprecisões acerca de um personagem. “Ernst Hechinger”, o título da parte dois e

é o possível verdadeiro nome de Martin Ridnour, namorado da mãe de Lianne, cujo passado é

obscuro e incerto. Além do nome, a vida e as atividades de Martin são cheias de imprecisões,

como é demonstrado no trecho a seguir, no qual é o uso do estilo indireto livre que permite a

incorporação ao discurso do narrador, das incertezas do personagem:

Martin  Ridnour  was  an  art  dealer,  a  collector,  an  investor  perhaps.  She
[Lianne] wasn't  sure what he did exactly or how he did it  but  suspected that  he
bought art and then flipped it, quickly, for large profit. She liked him. He spoke with
an accent and had an apartment here and an office in Basel. He spent time in Berlin.
He did or did not have a wife in Paris.24

Como mencionado logo acima, é o uso do estilo indireto livre ("[...] lugar de encontro

entre personagem e narrador, entre diegese e mimese."25) que contamina o narrador com as

incertezas  dos  personagens,  quer  dizer,  essa  técnica  permite  incorporar  a  imprecisão  à

linguagem, ao introduzir nas frases de um narrador em terceira pessoa o tom, a ordem e outros

elementos  da  fala  do  personagem,  como advérbios  e  conjunções.  No  trecho  do  romance

destacado acima, o tom de incerteza e a enumeração de possibilidades são da personagem

(Lianne).

Esse  recurso  amplamente  utilizado  no  romance  pode  ser  bem ilustrado  por  outro

trecho em que Keith está no hospital e lembra-se de seu amigo Rumsey, morto nos atentados.

Sublinhamos os elementos que causam a sensação de imprecisão, mesmo que nesta cena ele

tome uma anestesia logo no início – vale destacar ainda, a aparição fantasmática do amigo e a

substância que supostamente suprime a memória:

24 “Martin Ridnour era marchand, colecionador, talvez um investidor. Ela não sabia o que ele fazia ao
certo, nem como ele fazia o que fazia, mas desconfiava que comprava objetos de arte e depois os revendia
rapidamente, lucrando muito. Ela gostava de Martin. Ele falava com sotaque e tinha um apartamento em
Nova York e um escritório em Basiléia. Passava parte do tempo em Berlim. Ele tinha, ou não tinha, uma
esposa em Paris.”  DeLillo,  Don.  Homem em  queda/Tradução  de  Paulo  Henriques  Britto.  São  Paulo:
Companhia das Letras, 2007, p. 47.
25 Moretti,  Franco. O Romance, 1: A cultura do romance /  Franco Moretti (org.),  Tradução de Denise
Bottman, São Paulo, Cosac Naify, 2009, p. 848.
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It  was  a  simple  matter,  outpatient  surgery,  a  ligament  or cartilage,  with
Lianne in the reception area waiting to take him back to the apartment. On the table
he thought of his buddy Rumsey, briefly, just before or after he lost sensation. The
doctor,  the  anesthetist,  injected  him  with  a  heavy  sedative  or other  agent,  a
substance containing a memory supressant, or maybe there were two shots, but there
was  Rumsey  in  his  chair  by  the  window,  which  meant  the  memory  was  not
supressed  or the  substance  hadn't  taken  effect  yet,  a  dream,  a  waking  image,
whatever it was, Rumsey in the smoke, things coming down.26

2.2 Compreensão e memória

Gostaríamos  de  destacar  a  seguir,  alguns  trechos  do  romance  que  parecem  fazer

referência ao estilo e à organização narrativa do todo. O primeiro descreve o que acontecia

nos encontros ministrados por Lianne com os idosos que sofrem de Alzheimer: eles escreviam

sobre algum assunto e depois liam em voz alta. Lianne reflete sobre os escritos:

But  there  were  a  thousand high  times  the  members  experienced,  given  a
chance to encounter the crossing points of insight and memory that the act of writing
allows.  They  laughed  loud  and  often.  They  worked  into  themselves,  finding
narratives that rolled and tumbled, and how natural it seemed to do this, tell stories
about themselves.27

Nesse trecho, extremamente curto, encontra-se uma opinião acerca do ato de escrever

à qual devemos nos ater com atenção. É à opinião de Lianne que temos acesso através do

narrador, mas como se trata aqui de um romance em que os personagens estão enfrentando

dificuldades para estabelecer uma relação entre compreensão do presente e o passado, por que

não estender  a  opinião  de Lianne à  possível  perspectiva do autor?  Para a  personagem, a

escrita  cria  a  possibilidade  de  momentos  em  que  compreensão  e  memória  conseguem

estabelecer  uma  relação  que  faça  sentido.  Pois  o  narrador  do  romance  parece  buscar

26 “Era uma coisa simples, cirurgia em ambulatório, ligamento ou cartilagem, e na recepção Lianne o
esperava para levá-lo de volta ao apartamento. Na mesa ele pensou em seu colega Rumsey, apenas por um
instante, logo antes ou depois de ser anestesiado. O médico, o anestesista, injetou nele um sedativo forte, ou
outra coisa, uma substância que suprimia a memória, ou então foram duas injeções, mas lá estava Rumsey
na cadeira dele junto à janela, o que indicava que a memória não tinha sido suprimida ou então a substância
ainda não tinha surtido efeito, um sonho, uma imagem em vigília, fosse o que fosse, Rumsey na fumaça, as
coisas despencando.” DeLillo, Don. Homem em queda/Tradução de Paulo Henriques Britto. São Paulo:
Companhia das Letras, 2007, p. 25-26.
27 “Mas havia milhares de momentos animados e vividos pelos participantes, que tinham uma
oportunidade de encontrar as interseções entre compreensão e lembrança que o ato de escrever permite.
Riam bem alto muitas vezes. Mergulhavam em si mesmos, encontrando narrativas que fluíam e saltavam, e
como era natural fazer isso, contar histórias sobre si próprios.” Idem, p. 34.
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exatamente isso por meio da narrativa: momentos de interseção entre compreensão e memória

que possam, mesmo que em meio a zonas obscuras, encontrar uma luz, que parece distanciar-

se de nós. Aqui podemos observar mais uma vez os elementos constitutivos do que DeLillo

chamou de contranarrativa: objetos encontrados nas ruínas, perdas de amigos, lembranças e

pequenas histórias pessoais.

No parágrafo logo a seguir, o narrador nos guia pelas impressões de Lianne acerca da

narração pessoal de uma das participantes do grupo, e o estilo da escrita desta também espelha

a organização do próprio romance:

Rosellen S. saw her father walk in the door after a disappearance lasting four
years. He was bearded now, head shaved, one arm missing. She was ten when this
happened and she described the event in a run-on convergence, an intimacy of clean
physical  detail  and  dreamy reminiscence  that  had  no  seeming  connection-radio
programs,  cousins  named Luther,  two of  them, and  a  dress  her  mother  wore to
somebody's wedding (…).28

Convergência caótica, detalhes físicos nítidos e reminiscências oníricas são alguns dos

recursos  estilísticos  utilizados  por  DeLillo,  tanto  para  estruturar  a  narrativa  quanto  nas

construções  das  frases,  e  são  também características  da relação do esquizofrênico  com o

mundo, conforme observado no ensaio de Jameson.

Peguemos,  por  exemplo,  o  capítulo três do romance,  no qual  podemos observar  o

estilo  destacado  acima.  O  capítulo  começa  no  hospital,  onde  Keith  passa  por  um

eletrocardiograma e por outros exames e observações. A descrição do ambiente é dada pela

perspectiva de Keith que,  conforme já analisamos anteriormente,  experimenta o momento

presente de forma indiferenciada e, por isso, intensamente, como observamos no trecho do

exercício  de  fisioterapia.  Há  uma  quebra  temporal,  sem  explicações,  e  já  estamos

acompanhando Lianne num encontro casual com a mãe do casal de irmãos que estuda com

28 “Rosellen S. viu o pai entrar em casa após quatro anos desaparecido. Agora usava barba, a cabeça
estava raspada e perdera um dos braços. Rosellen tinha dez anos quando isso aconteceu e narrou o evento
numa convergência caótica, uma intimidade de detalhes físicos nítidos e reminiscências oníricas que não
pareciam ter ligação uma com a outra –  programas radiofônicos, primos chamados Luther, dois, e um
vestido que sua mãe usou para ir ao casamento de alguém (…).” Idem, Ibidem.
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Justin. Elas conversam sobre o que os filhos estariam procurando nas janelas da casa dos

irmãos. Mais uma elipse e temos uma descrição física nítida de Keith, de novo sob o ponto de

vista de Lianne. Enquanto ele está deitado, ela olha para ele e experimenta um momento de

interiorização, refletindo sobre a atual situação dos dois. No parágrafo seguinte, Keith já está

de volta ao hospital e é submetido a um teste de audição, durante o qual tem uma lembrança

desconexa: pensa numa mulher bêbada, num quarto de hotel em Boston. Mais um salto e

Lianne está vendo o rosto de um dos terroristas no jornal e, após mais uma ruptura temporal,

ela recebe um telefonema da amiga e editora Carol Shoup e no final deste bloco narrativo,

ouve pela primeira vez a música que vem de um apartamento abaixo e que vai perturbá-la por

um bom tempo. Mais uma elipse e Keith e Lianne têm uma conversa sobre a razão para ele ter

voltado para o apartamento dela. Keith rememora o dia dos atentados, quando pegou uma

carona no furgão de um eletricista e dirigiu-se para o apartamento de Lianne,  de maneira

quase autômata. No bloco seguinte, novamente no hospital, Keith tem uma lembrança que se

confunde  com  um  sonho,  ou  uma  imagem  em  vigília.  Na  penúltima  unidade  narrativa,

acompanhamos Lianne na rua, absorta em pensamentos que vão do livro que está revisando

ao jantar que comprou para o filho. No meio disso, ela se lembra de uma viagem ao Novo

México  e  de  um  xampu  étnico  que  comprara.  Finalmente,  o  narrador  coloca-nos  sob  a

perspectiva de Keith para acompanhá-lo em uma ida ao seu apartamento antigo, poucos dias

depois  dos  atentados,  e  o  momento  é  mais  uma  vez  vivido  com  alta  intensidade  e  o

personagem é de certa forma assombrado pelos objetos e imagens que deles se desprendem –

no mesmo sentido em que falamos anteriormente sobre o destaque literalizante das partes do

braço de Keith.

O  relato  das  unidades  narrativas  do  capítulo  três  serve  para  destacar  que  a

convergência caótica observada nos textos dos idosos com Alzheimer do grupo liderado por
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Lianne parece se repetir na organização do próprio romance. No capítulo três, podemos ver

blocos  narrativos  que  não  possuem,  aparentemente,  nenhuma  conexão  entre  si  e  que  se

encadeiam através de elipses e causam essa sensação de desconcerto no leitor.

Além disso, algumas unidades possuem descrições físicas nítidas, sempre mediadas

pelo narrador, como a que Lianne faz de Keith, ou ainda, a que este faz dos objetos de seu

antigo apartamento. Em meio a isso, surgem sem aviso, lembranças que se confundem com

sonhos, as chamadas reminiscências oníricas, citadas anteriormente. Destacamos a seguir um

trecho para mostrar como se dá tal descrição nítida envolta em memórias:

This was the last time he would stand there. There were no cats, there were
only clothes. He put some things in a suitcase, a few shirts and trousers and his
trekking boots from Switzerland and to hell with the rest. This and that  and the
Swiss  boots  because  the  boots  mattered  and  the  poker  table  mattered  but  he
wouldn’t need the table, two players dead, one badly injured. A single suitcase, that
was all, and his passport, checkbooks, birth certificate and a few other documents,
the state papers of identity. He stood and looked and felt something so lonely he
could touch it with his hand.29

A partir  dessas  observações,  suspeitamos  que  o  trecho em que o  narrador  nos  dá

acesso às  impressões  de  Lianne acerca da estrutura narrativa dos  escritos  de Rosellen S.

contenha uma chave de acesso também ao todo narrativo do próprio romance. 

Milhares  de  páginas  foram  escritas  acerca  dos  atentados  de  11  de  setembro,  há

inclusive dentro do romance referência ao filão editorial criado pela tragédia, por meio de um

livro que parece prever os atentados e que Lianne gostaria de ter revisado. Muitos escritores,

jornalistas e teóricos tentaram explicar e compreender o fato, no entanto, o que DeLillo parece

querer fazer em seu romance é buscar pelos tais momentos de interseção entre compreensão e

memória que possam iluminar o tempo presente, mesmo que esteja envolto em incertezas e

trevas.

29 “Era a última vez que ele estaria ali.  Não havia gatos,  só roupas.  Pôs algumas coisas numa mala,
camisas e calças, suas botas de caminhada compradas na Suíça, e o resto que se dane. Isso e aquilo e as
botas suíças, porque as botas eram importantes e a mesa de pôquer era importante, mas ele não precisaria
da mesa, dois jogadores estavam mortos, um muito ferido. Uma única mala, só isso, e seu passaporte, talões
de cheque, certidão de nascimento e alguns outros documentos, os documentos oficiais de identidade.”
Idem, p. 31.
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Observado o enredo do romance, vale expandir um pouco a análise para o contexto

sócio-histórico, visto que a matéria narrada está bem localizada historicamente e, mais, parece

incorporar  em sua  estrutura  e  nos  personagens  as  marcas  do  nosso  tempo.  Vimos  que  a

relação dos  personagens com a  temporalidade tem características  semelhantes  com o que

Jameson chamou de relação esquizofrênica com o tempo. Sendo assim, os indivíduos não

conseguem formar uma identidade pessoal, nem encadear suas experiências numa sequência

temporal lógica. Além disso, a memória também não encontra conexão com outros momentos

da  vida  do indivíduo.  Passemos  então  à  investigação de  como o contexto  sócio-histórico

aparece no romance.

Capítulo 3

3.1 Alienação
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A  incapacidade de reconhecer-se como indivíduo e o estranhamento do outro são

algumas características de um processo contínuo que teve início com o estabelecimento do

capitalismo como sistema: a alienação.

O conceito de alienação que nos interessa aqui foi caracterizado pela primeira vez pelo

ainda jovem Karl Marx. Estudioso e, de certa forma,  seguidor de Hegel e Feuerbach, Marx

deu um sentido negativo à ideia de alienação contida nos estudos dos dois primeiros.

Ao tentar compreender o presente como parte de um processo e a partir da análise da

organização da produção, Marx observou que o trabalhador (indivíduo), uma vez desprovido

dos meios de produção, emprega sua força de trabalho, mas não se reconhece no produto

final. Por sua vez, o objeto (mercadoria) não traz em si as marcas do indivíduo que o

produziu, por ser fruto de uma divisão do trabalho e, além disso, pertencer a outrem. Assim, o

próprio esforço produtivo do trabalhador se torna uma mercadoria.

As consequências dessa relação de estranhamento entre o trabalhador e o produto de

seu trabalho são várias. Quanto mais o trabalhador produz, mais valorizado se torna o mundo

objetivo e alheio da mercadoria e mais seu trabalho se transforma ele mesmo em mercadoria.

Desta forma, o indivíduo se torna mais pobre, assim como seu mundo interior e, cada vez

menos, sua vida pertence a si mesmo. 

A alienação, dispositivo indispensável do capitalismo, não se dá apenas nesse

estranhamento entre indivíduo e produto final de seu trabalho. Marx observa ainda como o

estranhamento se dá em relação ao ato da produção. Como no capitalismo o próprio trabalho é

transformado em mercadoria, há uma externalidade inerente ao trabalho que causa a sensação

no trabalhador de que sua força produtiva não pertence a si, da mesma maneira que o produto

final não lhe pertence. Isso, para Marx significa a perda de si mesmo.
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Há ainda um terceiro estranhamento decorrente do modo de produção capitalista que

diz respeito à perda da identidade humana enquanto gênero. Se o trabalho, atividade vital, é

para o indivíduo apenas um meio de sobrevivência, o homem perde assim o caráter genérico

de sua espécie, já que é a atividade vital consciente e livre que o distingue dos animais.

Voltando ao romance de Don DeLillo,  podemos encontrar traços de alienação nos

personagens. No momento destacado no início deste capítulo, o personagem Keith, ainda sem

nome, portanto, sem identidade individual, caminha entre escombros e estranha os objetos

que vê pela rua – sapatos, bolsas, carros, sapatos, papéis de escritórios e folhas padronizadas

são vistos como coisas de outro mundo (“otherworldly things”). Além disso, o personagem

sem nome vê pessoas sem rosto e sem boca correndo na rua (“there were people running past

holding towels to their faces or jackets over their heads. They had handkerchiefs pressed to

their mouths.”). 

Fora do trabalho, Keith não tem nome e experimenta uma relação de estranhamento

em relação ao mundo objetivo e estranha também outros indivíduos que vê pelo caminho. Ao

sair da torre prestes a cair, o personagem caminha feito um autômato sem saber ao certo para

onde está indo. Keith está de tal forma alienado de si e do mundo que chega a experimentar

uma sensação de morte,  de perda completa da vitalidade.  O último parágrafo do primeiro

capítulo do romance começa assim: “He tried to tell himself he was alive but the idea was too

obscure to take hold.”30

A alienação observada aqui impede uma constituição individual sólida e, assim, gera a

relação  de  estranhamento  entre  o  indivíduo  e  seu  próprio  gênero  humano,  conforme

demonstrado por Marx. Nesse início de romance já temos o tom e a medida do personagem

principal e de como ele vai se relacionar estranhamente com outros personagens. 

30 “Tentou dizer a si próprio que estava vivo, mas a ideia era obscura demais para ser apreendida.” Idem, 
p. 10.
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De volta ao apartamento onde vivia com a esposa, Keith se aprofunda numa rotina

pontuada  por  momentos  solitários  em  que  ele  experimenta  um  contato  estranho  com  o

presente,  conforme  demonstrado  anteriormente.  O  que  vemos,  tanto  na  constituição  dos

personagens quanto no estilo  da narrativa,  é  o esfacelamento do sujeito,  processo natural

dentro da lógica capitalista e que se vê aprofundado por causa do trauma pós-11 de setembro.

Lianne também tem uma relação estranha com ela mesma. Apesar de vários momentos

de interiorização que beiram o monólogo interior, a personagem não consegue formar uma

imagem nítida e sólida de si e de seus sentimentos. Ela está sempre pensando em si por meio

dos outros e tem uma relação de estranhamento em relação ao trabalho, aos livros que revisa.

No que diz respeito aos atentados e aos terroristas, o estranhamento completo em relação ao

outro é transformado em raiva pelos homens que quase mataram Keith e também por tudo que

lhes dizem respeito – a música árabe que vem do apartamento de uma vizinha, a língua árabe

num panfleto e a religião islâmica. Esses sentimentos de Lianne são compartilhados pela mãe

dela, ex-professora aposentada que poderia ser a voz sensata em busca de organizar os fatos

para refletir acerca da tragédia, o que não se dá de forma alguma.

A perda  ou  a  dificuldade  de  constituição  do  eu  liga  a  alienação  à  relação  do

esquizofrênico com o tempo, analisada anteriormente a partir da teoria de Jameson. Podemos

inclusive,  pensar  na  relação  esquizofrênica  com  o  tempo  como  consequência  direta  do

processo de alienação que se aprofunda a medida em que o capitalismo se fortalece e o final

do século XX viu talvez o apogeu do capitalismo financeiro globalizado, cujo símbolo maior

são os Estados Unidos e, metonimicamente, Nova York e seus arranha-céus.

3.2 Sociedade do espetáculo

Pode parecer que a teoria de Marx sobre a alienação na sociedade capitalista seja, hoje,
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anacrônica, devido a distância temporal que separa esta pesquisa e os escritos do pensador

alemão, e as transformações do último século. Porém, o sistema em que vivemos ainda tem

como base a mesma apropriação e exploração do trabalho alheio para gerar lucro. É claro que

as condições de produção passaram por mudanças, algumas radicais, mas o fundamento é o

mesmo. 

De todo modo, trazemos, então,  um teórico que de certa maneira  atualiza a teoria

marxista. Em A Sociedade do Espetáculo (1967), Guy Debord analisa a situação do homem

ocidental no cenário capitalista dos anos 60. A principal ideia contida na obra de Debord é a

de que todas as relações sociais são mediadas por imagens – e isso é o que ele chama de

espetáculo,  a  relação  social  mediada.  Isso  se  dá  de  forma  objetiva  na  informação,  na

propaganda ou no consumo direto de divertimentos, mas também é observável nas relações

pessoais. Para o autor, tal dominação do espetáculo sobre o os homens só foi possível porque

a economia já dominara a vida social – se numa fase anterior do capitalismo, ter era mais

importante que ser, agora, parecer ter é mais essencial que ter, num verdadeiro monopólio da

aparência.

A vitória triunfante de um sistema econômico baseado no refinamento incessante da

divisão  do  trabalho  e  num mercado  cada  vez  mais  ampliado,  além da  proletarização  do

mundo, gera separação e isolamento. Debord enxergou na produção crescente de televisores e

automóveis, por exemplo, uma produção circular do isolamento. Essa dissolução do indivíduo

é a origem do espetáculo, segundo Debord. Por sua vez, a perda de unidade do indivíduo é o

centro da teoria marxista da alienação.

Debord também utiliza o termo alienação. Para ele, o trabalhador, que antes recebia o

mínimo indispensável para conservar sua força de trabalho, foi cada vez mais transformado

em consumidor e acumula produtos alienados, ou seja, nos quais não se reconhece. A criação
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de novos empregos no setor de serviços também colaborou para o aumento da artificialidade

das necessidades relacionadas às mercadorias,  as quais são constantemente exaltadas pelo

espetáculo.  A sociedade  moderna  dos  anos  60,  chamada  por  Debord  de  sociedade  do

espetáculo,  construiu sua unidade no esfacelamento – mesmo quando o espetáculo parece

reunir o separado, ele o reúne como separado.

Trouxemos a teoria de Debord para nosso estudo a fim de observar de que maneira a

alienação do indivíduo se aprofundou com o desenvolvimento do capitalismo ao longo do

século XX – transformação do trabalhador em trabalhador-consumidor, que vive agora numa

sociedade dominada por mercadorias, e é instado a consumir por pseudonecessidades e vê seu

tempo social ser cada vez mais organizado pelo patrão (classe dirigente). 

Embora mais de quarenta anos tenham se passado desde a publicação de A Sociedade

do Espetáculo, parece que estamos muito próximos daquele mundo regido pela mercadoria e

pela  aparência,  assim  como  a  teoria  de  Debord  está  próxima  dos  escritos  de  Marx,

especialmente daqueles sobre a alienação – estamos ainda dentro do mesmo sistema, apesar

de  suas  crises  mais  ou  menos  profundas.  Hoje,  após  anos  de  aprofundamento  do  que

chamamos de globalização, há um mercado mundial, aparentemente sem fronteiras, formado

por conglomerados financeiros compostos de bancos, montadoras de carros e canais de mídia,

que dominam a produção e a circulação de mercadorias, capitais e ideias pelo globo.

Há outro  ponto da teoria  de  Debord que  nos  interessa especialmente:  o  tempo na

sociedade  do  espetáculo,  ou  do  consumo.  Para  o  teórico  francês,  vivemos  o  tempo

espetacular, que é consumível, um tempo-mercadoria moldado e apropriado pela produção.

Esse tempo das coisas aparece numa sequência de momentos falsamente individualizados e é

irreversível  o  que  impede  o  acesso  tanto  à  linguagem  quanto  ao  próprio  passado,

“incompreendido  e  esquecido  em  proveito  da  falsa  memória  espetacular  do  não-
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memorável”31. Em última instância, o que temos então é uma falsa consciência do tempo, na

qual a história é abandonada, paralisada.

Logo no primeiro capítulo de seu livro, Debord deixa claro o que quer dizer com

espetáculo: “não é um conjunto de imagens, mas uma relação social entre pessoas, mediada

por imagens”32. A partir disso, o autor expande sua teoria acerca do espetáculo que é ao

mesmo tempo resultado e projeto do modo de produção existente e é, ao cabo, “inversão

concreta da vida, é o movimento autônomo do não-vivo”33. Dessa maneira, alienação e

espetáculo estão intimamente ligados, aliás, nas palavras de Debord: “O espetáculo na

sociedade corresponde a uma fabricação concreta da alienação.”34. Assim, além da alienação

extrema levar-nos a ter uma relação esquizofrênica com o tempo, na qual não somos capazes

de concatenar passado, presente e futuro,  a alienação também transformou as relações na

nossa sociedade, transformando-as também em mercadorias.

Esta mediação estranha das relações entre pessoas, por meio de imagens, orienta os

encontros entre os personagens de Homem em Queda. Lianne talvez seja a personagem que

mais tem possibilidade de relacionar-se com outros personagens e, no entanto, é a que mais

tem relações indiretas, mediadas por imagens. O seu casamento com Keith era experimentado

por meio de lembranças e pensamentos, imagens do que foi e do que poderia ser, durante o

período de separação. Mesmo com a volta do marido, os dois têm poucos momentos de

contato real. A relação dela com Keith se dá muito por via de conversas sobre ele com a mãe e

o namorado desta, além de se dar também através da leitura de tudo relacionado aos atentados

e até mesmo ao rever o vídeo dos ataques.

 Há um trecho do romance que coloca em cena de forma bem material o

31 Debord, Guy. A sociedade do espetáculo. Rio de Janeiro: Contraponto, 1997, p. 108.
32 Idem, p. 14.
33 Idem, p. 13.
34 Idem, p. 24.
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funcionamento da relação estranha e mediada entre Lianne e Keith. Mesmo sabendo que o

marido está no quarto ao lado, Lianne procura por ele num torneio de pôquer que vê na

televisão:

She came across a poker tournament on TV. He was in the next room
scanning a landfill of accumulated mail. She saw three or four tables, in long shot,
with spectators seated among them, clustered in pockets, in spooky blue light. The
tables were slightly elevated, players immersed in a fluorescent glow and bent in
mortal tension. She didn't know why the usual method was not in effect, close-ups of
thumbs, knuckles, cards and faces. But she watched. She hit the mute button and
looked at the players seated around the tables as the camera slowly swept the room
and she realized that she was waiting to see Keith. The spectators sat in that icy
violet light, able to see little or nothing. She wanted to see her husband. The camera
caught the faces of players previously obscured and looked closely, one by one. She
imagined herself in cartoon format, a total fool, hurrying to Justin's room, hair
flying, and dragging him out of bed and standing him up in front of the screen so he
could see his father, Look, in Rio or London or Las Vegas. His father was twenty
feet away at the desk in the next room reading bank statements and writing checks.
She watched a while longer, looking for him, and then she stopped.35

No trecho destacado acima, podemos ver a materialização do que Debord chamou de

“falsa consciência do encontro”. O teórico aponta como causa desta falha da faculdade do

encontro a incapacidade do indivíduo de ser reconhecido pelos outros, tornando-se assim

incapaz de reconhecer a própria realidade  –  decorrência,  como  vimos,  do  processo  de

alienação.

35 “Ela encontrou um torneio de pôquer na televisão. Ele estava no cômodo ao lado examinando uma
avalanche de correspondência acumulada. Ela via três ou quatro mesas, em plano geral, espectadores
sentados entre elas, formando pequenos grupos, numa luz azulada sinistra. As mesas estavam ligeiramente
elevadas, os jogadores imersos num brilho fluorescente e recurvados, numa tensão mortal. Ela não sabia
onde isso ocorria, nem quando, e não sabia por que o método normal não estava sendo utilizado, closes de
polegares, mãos, cartas e rostos. Porém ficou assistindo. Tirou o som e ficou vendo os jogadores dispostos
em trono das mesas enquanto a câmara lentamente percorria a sala e se deu conta de que estava esperando
ver Keith. Os espectadores, imersos naquela luz violeta gelada, não estavam vendo quase nada. Ela queria
ver o marido. A câmara mostrava o rosto dos jogadores que antes não eram visíveis e ela os examinava um
por um. Imaginou a si própria como um personagem de desenho animado, uma idiota completa, correndo
para o quarto de Justin, descabelada, arrancando o garoto da cama e colocando-o na frente da tela para que
ele pudesse ver o pai, Olha, no Rio ou em Londres ou em Las Vegas. O pai dele estava a dez metros de
distância, sentado diante da mesa no cômodo ao lado, lendo extratos bancários e fazendo cheques. Ela ficou
mais algum tempo assistindo, procurando por ele, e depois parou.”  DeLillo,  Don.  Homem  em
queda/Tradução de Paulo Henriques Britto. São Paulo: Companhia das Letras, 2007, p. 220-221.
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Considerações finais

O que tentamos demonstrar aqui é que o romance de Don DeLillo está embebido num

fato histórico recente e, ao mesmo tempo, traz as condições históricas atuais para dentro da

estrutura do romance e para a constituição dos personagens. 

Como resultado de um longo processo de aprofundamento do capitalismo financeiro,

atingimos graus altíssimos de alienação e vivemos numa sociedade regida por imagens. Como

ter  consciência  individual  e  reconhecer  a  si  mesmo  e  os  outros  como  indivíduos?  E  se

falhamos  nessa  tentativa,  como  compreender  um  fato  histórico  se  a  memória  pessoal  e

coletiva está afetada pelo alto grau de alienação? Após a análise do romance, essas parecem

ser as questões levantadas pela narrativa.

Homem  em  queda expõe  as  ruínas  de  nosso  tempo  ao  trazer  as  incertezas  e

imprecisões para o primeiro plano. Os atentados de 11 de setembro representam o fracasso

enorme de um sistema que promete tudo, mas que de fato, pouco entrega. Os personagens do

romance parecem autômatos, como tentamos mostrar ao longo da dissertação, em decorrência

da  tragédia,  claro,  mas  também  devido  às  condições  sócio-históricas.  A globalização,  o

mercado financeiro e a tecnologia não foram capazes de evitar o 11/9, ao contrário, podem ser

vistos até mesmo como culpados.

A estrutura  e  a  linguagem do  romance  de  DeLillo  incorporaram,  como  tentamos

destacar, o “choque de civilizações”, o vazio, o isolamento e a incapacidade contemporânea

de estabelecer uma relação histórica e causal entre os fatos. A ausência de perspectiva de

indivíduos  cada  vez  mais  alienados  também  está  presente  em  Homem  em  queda,  como

pudemos ver nos personagens Lianne e Keith, que se transforma num jogador profissional de

pôquer ao fim do romance.

DeLillo, após a escrita do ensaio que trouxemos para o centro deste trabalho, tentou
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por meio da forma romance, capturar o trauma de uma sociedade desolada, no que chamou de

contranarrativa. No romance, ele atenuou o tom ideológico usado no ensaio e o mesclou à

perspectiva estrutural, o que permitiu nossa leitura em termos sociais, históricos e políticos.

O  objetivo  maior  desta  pesquisa  talvez  tenha  sido  a  iniciativa  de  reestabelecer  o

contato  com uma metodologia que consideramos fundamental.  Em meio a  tantos  estudos

compartimentados,  como  aqueles  de  gêneros  ou  culturais,  acreditamos  que  a  perspectiva

histórica se faz cada vez mais necessária. Nosso esforço, quiçá não tão bem-sucedido, porém

sincero,  foi  de  resgatar  a  tripla  perspectiva  de  Jameson (política,  social  e  histórica)  para

pensar a narrativa. O contato foi estabelecido e não pretendemos parar por aqui.
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APÊNDICE A

Nas ruínas do futuro
Reflexões sobre terror e perda à sombra de setembro
(Don DeLillo, Harper’s Magazine / Dezembro 2001)

1

Na década passada, o avanço do mercado de capitais dominou o discurso e moldou a

consciência  global.  Corporações  multinacionais  parecem ser  mais  vitais  e  influentes  que

governos. A subida dramática do Dow e a velocidade da internet convocaram todos nós a

viver permanentemente no futuro, no brilho utópico do capital cibernético, porque lá não há

memória e é onde os mercados são incontroláveis e o potencial  de investimento não tem

limite.

Tudo  isso  mudou  em 11  de  setembro.  Hoje,  novamente,  a  narrativa  pertence  aos

terroristas.  Porém, o alvo inicial  dos homens que atacaram o Pentágono e o World Trade

Center não era a economia global. É a América que atraiu a fúria deles. O brilho intenso da

nossa modernidade. O impulso da nossa tecnologia. A nossa visível falta de Deus. A força

bruta de nossa política externa. O poder da cultura americana de penetrar em cada lar, muro,

vida e mente.

A resposta do terror é uma narrativa que está em desenvolvimento há anos e só agora

se tornou inevitável. São as  nossas  vidas e mentes que estão ocupadas agora. Este evento

catastrófico muda a maneira que pensamos e agimos, a cada momento, a cada semana, por

semanas e meses desconhecidos que virão, e  anos duros. O nosso mundo, partes de nosso

mundo, despedaçaram-se sobre o deles, o que significa que estamos vivendo num lugar de

perigo e fúria.

Os que protestam em Gênova, Praga, Seattle, e em outras cidades, querem desacelerar

o ímpeto global que parecia guiar negligentemente rumo a uma paisagem de consumidores
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robôs  e  instabilidade  social,  com  a  possibilidade  de  autodeterminação  provavelmente

diminuindo para a  maioria  das  pessoas,  na maioria  dos  países.  Independente  dos  atos  de

violência  que  possam  ter  marcado  os  protestos,  a  maior  parte  dos  homens  e  mulheres

envolvidos tende a ser uma influência moderadora, tentando desacelerar as coisas, até mesmo

eliminá-las, adiar o futuro incandescente.

Os terroristas de 11 de setembro querem trazer o passado de volta.

2

Nossa tradição de livre expressão e as disposições de nosso sistema judicial acerca dos

direitos de acusados parecem uma simples ofensa para homens propensos ao terror suicida.

Somos  ricos,  privilegiados  e  fortes,  mas  eles  estão  dispostos  a  morrer.  Esta  é  a

vantagem que eles têm, o furor de uma crença ofendida. Nós vivemos num mundo amplo,

preenchido rotineiramente por trocas de todo tipo, um circuito aberto de trabalho, conversa,

família e sentimento exprimível. O terrorista, baseado numa cidade da Flórida, empurrando

seu carrinho de supermercado,  acenando para seu vizinho,  vive num formato muito mais

estreito. Esta é sua vantagem, sua força. Enredos reduzem o mundo. Ele constrói um enredo

entorno  de  sua  raiva  e  nossa  indiferença.  Ele  vive  um tipo  de  distanciamento,  difícil  e

delimitado. Ele não é um auto-observador, o garoto branco bonzinho cheio de balanço que

atira  em alguém para  não  desaparecer  dentro  de  si  mesmo.  O  terrorista  compartilha  um

segredo e um eu. Em certo momento, ele e sua irmandade podem começar a se sentir menos

motivados  pela  política  e  ódio  pessoal  que  pela  irmandade  em si.  Eles  compartilham os

códigos e os protocolos de sua missão aqui e algo mais profundo também, uma visão de

julgamento e devastação.

A imagem de uma mulher empurrando um carrinho de bebê sensibiliza o homem para
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a humanidade e a vulnerabilidade dela, assim como a imagem da criança e de todas as pessoas

que ele está aqui para matar?

Esta  é  a  vantagem dele,  ele  não  a  vê.  Anos  aqui,  esperando,  tendo aulas  de voo,

fazendo os gestos rotineiros da comunidade e de casa, o cartão de crédito, a conta no banco, a

caixa de correio. Tudo bem planejado, interligado, sobreposto. Ele sabe quem nós somos e o

que significamos no mundo – uma ideia, uma febre honrada no cérebro. Porém, não existe ser

humano indefeso perante seu olhar fixo.

A  sensação  de  desarticulação  presente  no  termo  “Nós  e  Eles”  nunca  foi  tão

impressionante, dos dois lados.

Podemos dizer a nós mesmos que independente do que tenhamos feito para inspirar

amargura,  desconfiança e rancor,  nada foi tão execrável quanto lançar este dia nas nossas

cabeças. Porém, não há lógica no apocalipse. Eles ultrapassaram os limites de uma revanche

apaixonada.  Isso  é  céu  e  inferno,  uma  sensação  de  martírio  armado,  como  o  drama  de

superação da experiência humana.

Ele jura submissão a Deus e medita sobre o sangue que virá.

3

A administração Bush estava com saudades da Guerra Fria. Agora isso acabou. Muitas

coisas acabaram. A narrativa acaba nos escombros e a nós o que resta é criar a contranarrativa.

Há milhares  de  histórias  cruzando Nova York,  Washington e  o  mundo.  Onde  nós

estávamos, os conhecidos, o que vimos e ouvimos. Há as consultas médicas que salvaram

vidas, os celulares que foram usados para relatar os sequestros. Histórias gerando outras e

pessoas correndo rumo ao norte, saídas da fumaça estrondosa e das cinzas. Homens correndo

de terno e gravata, mulheres que perderam seus sapatos, policiais correndo de todo aquele aço
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que caía da torre.

Pessoas correndo para salvar suas vidas fazem parte da história que nos restou.

Existem histórias  de heroísmo e  de encontros  com o terror.  Existem histórias  que

carregam em si os halos da coincidência, do destino ou da premonição. Elas nos levam para

além dos números concretos de mortos e desaparecidos e deixam-nos entrever uma existência

elevada. Para centenas que estão arbitrariamente mortos, precisamos encontrar uma pessoa

que foi salva por um aviso rápido. Há configurações que nos amedrontam e desanimam. Duas

mulheres em dois aviões, melhores amigas que morrem juntas e separadas, Torre 1 e Torre 2.

Que tragédia épica devastadora conseguirá suportar o peso de tal justaposição? Mas também

podemos  indagar  que  simetria,  sombria  e  que  toca  ambos,  leva  um  amigo  e  poupa  o

sofrimento do outro?

O irmão de uma das mulheres trabalhava numa das torres. Ele conseguiu escapar.

No parque Union Square, cerca de três quilômetros ao norte do local dos ataques, os

memoriais improvisados são outra parte de nossa resposta. As bandeiras, os canteiros de flores

e velas votivas, o poste com aviões de papéis pendurados, as passagens do Corão e da Bíblia,

as cartas e os poemas, o John Wayne de papelão, os desenhos infantis das Torres Gêmeas, os

cartazes de Abraços Grátis e Massagem Grátis pintados à mão, o grafite de paz e amor na alta

estátua equestre.

Há  muitas  fotografias  de  desaparecidos,  algumas  acompanhadas  de  uma  lista

esperançosa  com  detalhes  para  identificação.  (Homem  com  tatuagem  de  pantera,  parte

superior do braço direito.) Há o saxofonista, tocando suavemente. Há a bandeira ondulada de

cobre e alumínio, com cerca de 1,80 m de altura, com dois jovens ainda prestando atenção nos

mínimos detalhes da peça.

Depois há os visitantes do parque. Os artefatos em exibição representam a confluência
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de  várias  marés  culturais,  patrióticas,  multidevocionais  e  hippies  retrôs.  Os  visitantes  se

deslocam silenciosamente em meio aos aromas flutuantes de cera de vela, rosas e fumaça de

ônibus. Há muitas pessoas nesta noite amena e em suas vozes, maneiras, roupas e na cor de

suas peles elas recapitulam a mistura que vemos nos rostos xerocados dos que se foram.

Durante os próximos cinquenta anos,  pessoas  que não estavam na área quando os

ataques aconteceram vão afirmar que estavam lá. Com o tempo, alguns acreditarão. Outros

vão afirmar que perderam amigos ou parentes, embora não tenham perdido.

Isso também é a contranarrativa, uma história sombreada de memórias falsas e perda

imaginada.

A internet é uma contranarrativa, moldada em parte por boatos, fantasia e reverberação

mística.

Os telefones celulares, os sapatos perdidos, os lenços amassados nos rostos de homens

e mulheres correndo. Os estiletes e os cartões de crédito. O papel que voava para fora das

torres e cruzava o rio rumo aos quintais do Brooklyn: relatórios, currículos, formulários de

seguro. Folhas de papel batendo no concreto, segundo testemunhas. Papel cortando pneus de

caminhão, fixando-se neles.

Esses estão entre os objetos menores e histórias mais marginais presentes nas ruínas

peneiradas  daquele  dia.  Nós  precisamos  deles,  até  das  ferramentas  triviais  usadas  pelos

terroristas,  para  contrapor  ao  espetáculo  grandioso que  continua  parecendo impossível  de

lidar, algo poderoso demais para caber no nosso quadro de respostas usuais.

4

Cinzas  salpicavam  as  janelas.  Karen  estava  meio  vestida,  agarrava  as  crianças  e

tentava vestir-se,  falava com o marido e  agarrava coisas  para colocar  no corredor,  e elas
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olhavam para ela, duas gêmeas, como se ela tivesse quatorze cabeças.

Eles ficaram no corredor por um tempo, pensando que poderia haver mais explosões.

Eles esperaram, começaram a sentir-se mais seguros e voltaram para o apartamento.

No impacto seguinte, Marc soube, no exato segundo antes da onda de choque colidir

com o prédio deles, que era um segundo avião, impossível, atacando a segunda torre. O prédio

deles ficava a dois quarteirões e ele havia pensado que o primeiro baque fora um acidente.

Eles voltaram para o hall de entrada, onde outros começavam a se reunir, quinze ou

vinte pessoas.

Karen  voltou  correndo  para  pegar  um telefone  celular,  um telefone  sem fio,  um

carregador, água, lanche para as crianças e deu uma passada rápida no quarto para pegar seu

anel de casamento.

Da janela ela viu pessoas correndo na rua, outras presas, ombro a ombro, imobilizadas,

com escombros caindo nelas.  Pessoas eram pisoteadas,  atingidas por objetos que caíam e

havia cinzas e papel em todos os lugares, papel ricocheteando pelo ar, nenhum sinal de luz ou

do céu.

Os telefones celulares não funcionavam. Eles falavam no telefone sem fio, recebiam

informações a conta-gotas. Eles estavam convencidos de que a situação lá fora estava muito

mais grave que aqui dentro.

A fumaça começou a invadir o corredor.

Então a primeira torre caiu. Ela pensou que fosse uma bomba. Quando ela falou com

alguém no telefone e descobriu o que havia acontecido, sentiu um alívio surreal. Bombas e

mísseis não estavam caindo por toda a cidade. Não era uma guerra, ainda.

Marc estava no apartamento pegando cadeiras para os mais velhos, para a mulher que

havia operado o quadril. Quando ele ouviu o primeiro estrondo grave, de pé e numa calma
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estranha disse: “Algo está acontecendo”. Soou exatamente como o que foi, uma torre alta

desmoronando.

As janelas estavam cobertas de cinza agora, completamente tampadas, e ele pensou no

que havia lá fora. O que restou para ser visto? Ele queria ver?

Todos  se  dirigiram para  as  escadas,  atrás  de  uma porta  corta-fogo,  mas  a  fumaça

continuava entrando. Era uma fumaça arenosa e eles estavam comendo-a.

Ele correu para dentro de volta, puxava toalhas e panos das prateleiras e gavetas e

encharcava-as na pia, encheu as garrafas da bicicleta com água e agarrou as roupas de baixo

das crianças.

Ele pensou que ser esmagado pelos prédios era a coisa a ser mais temida. Isso é o que

os mataria.

Karen estava ao telefone, conversando com um amigo no escritório de advogados do

bairro,  cerca  de  oitocentos  metros  ao  norte.  Ela  estava  implorando por  ajuda.  Ela  pediu,

implorou e desligou. Durante a hora seguinte, um detetive da polícia ligava para dar conselhos

e encorajar.

Marc voltou para o corredor.  Eu acho que  podemos  morrer,  disse para  si  mesmo,

evitando sua sensação sobre o que poderia acontecer em seguida.

O detetive disse para Karen ficar onde estavam.

Quando a segunda torre caiu, meu coração caiu com ela. Eu liguei para Marc, que é

meu sobrinho, no telefone sem fio dele. Eu não conseguia parar de pensar no tamanho das

torres e na reduzida distância entre aqueles prédios e o dele. Ele atendeu, nós conversamos.

Eu não me lembro da conversa, a não ser de sua última observação, um pouco urgente, sobre

alguém na outra linha, que poderia estar enviando ajuda.

A fumaça estava vazando do poço do elevador agora. Karen estava despedindo-se de
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seu pai, no Oregon. Não com um “até logo”, mas com um “até nunca mais, acho que vamos

morrer”. Ela pensou que a fumaça faria isso.

As pessoas sentaram em cadeiras ao longo da parede. Elas conversaram sobre assuntos

práticos. Cantaram músicas com as crianças. As crianças do grupo cooperavam porque os

adultos estavam assustados demais.

Havia um resgate improvisado em curso. O amigo de Karen e um colega saíram da

Centre Street, juntando-se a dois policiais no caminho. Eles usavam máscaras antipoeira e

tinham um destino, vasculhavam cada andar em busca de outros que pudessem estar presos no

prédio.

Eles entraram num mundo de cinzas e quase noite. Não havia mais ninguém na rua

agora. Cinzas cobrindo os carros e as calçadas, cinza caindo em flocos grandes, papel ainda

caindo,  sapatos  descartados,  carrinhos  de  bebês,  pastas.  Os  membros  do  grupo  usavam

máscaras e toalhas, as crianças nos braços dos adultos, moviam-se rumo leste e depois norte,

pela Nassau Street, tentavam não olhar para o lado, apenas para o que estava muito próximo,

um passo após o outro, todos bem concentrados, uma mulher grávida, um recém-nascido, um

cachorro.

Eles estavam cobertos de cinzas quando encontraram abrigo na Pace University, onde

havia  comida e  água,  e  uma equipe  com membros  gentis  e  capacitados,  uma ameaça  de

vazamento de gás e mais gente correndo.

Trabalhadores  começaram  a  espirrar  água  no  grupo.  Fiquem  molhados,  fiquem

molhados. Esse foi o tema da primeira meia hora.

Depois uma fila começou a ser formada no balcão de comida.

Alguém disse: “Eu não quero que coloquem queijo”.

Alguém disse: “Eu prefiro não muito assado”.

63



Nada de incongruente, na verdade, apenas pessoas vivas e com fome, começando a

serem elas mesmas novamente.

5

A tecnologia é nosso destino, nossa verdade. É isso que queremos dizer quando nos

chamamos de única superpotência do planeta. Os materiais e métodos que inventamos tornam

possível que reivindiquemos nosso futuro. Nós não temos que depender de Deus, nem de

profetas ou de qualquer outro deslumbramento. Nós somos o deslumbramento. O milagre é o

que nós mesmos produzimos, os sistemas e as redes que mudam a maneira que vivemos e

pensamos.

Independente  do  grupo  de  tecnologias  magníficas  que  estão  por  vir,  ainda  mais

complexas,  conectivas,  precisas,  micro-fracionadas,  o  futuro  cedeu,  por  ora,  a  artifícios

medievais, a fúrias antigas e lentas de religiões sanguinárias.

Matar o inimigo e arrancar seu coração.

Se  outros,  em  culturas  menos  avançadas  cientificamente,  fossem  capazes  de

compartilhar, quisessem compartilhar, de algumas bênçãos da nossa tecnologia, sem que essas

ameaçassem a fé e a tradição deles, eles precisariam depender de um Deus em nome do qual

eles matam inocentes? Eles precisariam inventar um Deus que recompensa a violência contra

inocentes  com  a  promessa  de  um  “paraíso  eterno”,  nas  palavras  escritas  numa  carta

encontrada na mala de um dos sequestradores?

Para todos aqueles que desejam ter o que nós temos, há também todos aqueles que não

querem. Esses são aqueles homens que criaram uma moralidade da destruição. Eles querem o

que tinham antes das ondas de ocidentalização. Eles se veem, com certeza, como os eleitos

por Deus, sigam ou não os preceitos centrais do Islã. É o direito presumível daqueles que
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escolhem a violência e a morte para falar diretamente com Deus. Eles vão matar e depois

morrer. Ou eles morrerão primeiro, na cabine, calçando sapatos limpos, conforme instruções

na carta.

Seis dias após os ataques, a região abaixo da Canal Street está cercada com barricadas.

Há  poucos  civis  na  rua.  Policiais  em  alguns  pontos  de  bloqueio,  tropas  com  roupas

camufladas em outros, usando máscaras antigás, e dois policiais estaduais conversando, e dez

homens  corpulentos  se  deslocando  para  o  leste,  usando  capacetes,  calças  de  trabalho  e

jaquetas do Departamento de Polícia de Nova York. O dono de uma loja tenta conversar com

um policial ao deixá-lo entrar no comércio. Ele é um homem velho e baixo com um sotaque

judeu, mas não há repouso hoje. Há sacos de lixo por todos os lados, em pilhas altas. A área

está suja, com aparência de Terceiro Mundo, um ar de emergência constante, tudo coberto de

cinzas.

É possível passar por alguns pontos de bloqueio,  desviar de outros.  Na  Chambers

Street eu olho para o sul por entre as partes da barreira da marca National Rent-A-Fence. Lá

está o remanescente esfumaçado de uma filigrana que marca a última coisa alta, o último sinal

no atoleiro de destroços de que havia torres aqui que dominaram o horizonte por mais de um

quarto de século.

Dez dias  depois  e  bem mais  perto,  eu  estou em outra  barreira  com um grupo de

pessoas, olhando diretamente para os fios da fachada destroçada. É quase perto demais. É

quase romano, vigas de pedra em “I”, mas nada recuperáveis. Muitos aqui descrevem a cena

em telefones celulares para outros.

“Meu deus, eu estou aqui”, diz o homem ao meu lado.

As torres do World Trade não eram apenas um emblema do avanço tecnológico, mas

uma justificativa, de certa maneira,  para o desejo irresistível da tecnologia de realizar em

65



forma sólida o que quer que possa ser teorizado. Assim que definido, todo limite deve ser

alcançado. O cuidadoso revestimento das torres pretendia reduzir a ameaça direta de tamanha

enormidade,  um  gigantismo  que  arrefeceu  ao  longo  dos  anos  em  algo  mais  familiar  e

confortável, de certo modo até confiável.

Agora, um pequeno grupo de homens alterou o nosso horizonte, literalmente.

Nós regredimos no tempo e no espaço. É a tecnologia deles que marca nossos momentos, os

pequenos dispositivos mortais, os detonadores por controle remoto que eles fabricam a partir

de rádios,  ou a  alta  tecnologia que  eles  emprestam de nós,  aviões  de passageiros  que  se

tornam mísseis tripulados.

Talvez este seja um subtexto sombrio do plano deles. Eles veem algo intrinsecamente

destrutivo na natureza de nossa tecnologia. Isso traz morte a seus hábitos e crenças. Use-a

como o que ela é, algo que mata.

6

Quase  onze  anos  atrás,  durante  o  combate  no  golfo  pérsico,  as  pessoas  tinham

dificuldade de separar a guerra da cobertura da guerra. Depois dos primeiros dias de euforia, a

cobertura  foi  limitada.  O alvoroço  para  ver  aquelas  sinistras  cenas  noturnas  esverdeadas,

filmadas de aviões de combate, foi tão intensa que ficou difícil convencer as pessoas de que a

guerra ainda estava acontecendo, fora da televisão. Uma camada de consciência havia sido

extraída. As pessoas se arrastavam, resmungando. Elas estavam sozinhas sem sua guerra.

Os eventos de 11 de setembro tiveram uma cobertura generosa. Não houve confusão

de papéis na TV. O evento bruto era uma coisa, a cobertura outra. O evento dominou a mídia.

Era muito claro e totalizante, e alguns de nós dissemos que era irreal. Quando dizemos que

algo é irreal, queremos dizer que é real demais, um fenômeno tão inexplicável e ao mesmo
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tempo tão ligado ao poder de um fato objetivo que não conseguimos incluí-lo nas dobras de

nossas percepções. Primeiro os aviões atingiram as torres. Depois de um tempo, foi possível

absorver isso, mal. Mas quando as torres caíram. Quando a fumaça começou a descer, andar

por  andar.  Era  tão  grandioso  e  terrível  que  era  impossível  imaginar  mesmo  enquanto

acontecia. Não conseguíamos alcançar o evento. Mas era real, um verdadeiro castigo, uma

expressão dos limites estruturais da física e o vazio na alma de alguém, e a grande antena

caindo do céu, diretamente, com a parte sem ponta primeiro, como uma flecha voltando no

tempo.

O evento em si não encontra analogia nem similares. Temos que aceitar o choque e o

horror como ele é. Mas a linguagem viva não está diminuída. O escritor quer entender o que

esse  dia  fez  conosco.  É cedo demais?  Parecemos  pressionados pelo  tempo,  todos nós.  O

tempo é mais escasso agora. Há uma sensação de compressão, planos feitos apressadamente,

tempo pressionado e distorcido. Mas a linguagem é inseparável do mundo que causa tudo

isso. O escritor começa nas torres, tentando imaginar o momento, desesperadamente. Antes da

política, antes da história e da religião, há o terror primitivo. Pessoas caindo das torres de

mãos dadas. Isso faz parte da contranarrativa, mãos e espíritos se unindo, a beleza humana

numa malha de aço esmagada.

Em sua ausência completa de qualquer base para comparação, o evento reivindica sua

singularidade. Há algo vazio no céu. O escritor tenta dar memória, ternura e significado a todo

aquele espaço de lamentação.

7

Gostamos de pensar que a América inventou o futuro. Estamos confortáveis com o
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futuro, íntimos dele. Mas há perturbações agora, em maior ou menor escala, uma cadeia de

reconsiderações.  Onde  moramos,  como  viajamos,  o  que  pensamos  quando  olhamos  para

nossos filhos. Para muitas pessoas, o evento mudou até a mínima parte do momento mais

rotineiro.

Podemos achar que a destruição das torres está implícita em outras coisas. O novo

PalmPilot ao alcance das mãos, a imensa limusine estacionada do lado de fora do hotel, o

arranha-céu em construção no centro da cidade, que leva o nome de um grande banco de

investimentos  –  assombrado  de  certa  maneira  pelo  que  aconteceu,  menos  seguro  de  sua

autoridade, das prerrogativas que oferece.

Há  medo  de  outros  tipos  de  terrorismo,  a  perspectiva  de  que  armas  químicas  e

biológicas  contaminarão  o  ar  que  respiramos  e  a  água  que  bebemos.  Não  houve  muita

preocupação em relação a isso após atos de terrorismo anteriores. Desta vez, estamos tentando

nomear o futuro, não da nossa usual maneira esperançosa, mas guiados pelo terror.

O que aconteceu já é suficiente para afetar o ar ao nosso redor,  psicologicamente.

Estamos todos respirando a fumaça da baixa Manhattan, onde vestígios dos mortos estão por

toda parte, na suave brisa que vem do rio, nos telhados e nas janelas, no nosso cabelo e nas

nossas roupas.

Pense num futuro no qual os componentes de um microchip serão do tamanho de um

átomo. Os dispositivos que regulam nossas vidas vão operar de espaços quânticos de pura

informação. Agora pense em pessoas, agrupadas em massas de milhares incontáveis,  com

raiva e prometendo vingança. Fotos ampliadas de mártires e homens sagrados penduradas nas

varandas, e as imagens maiores são aquelas de um líder terrorista.

Duas forças no mundo, o passado e o futuro. Com o fim do Comunismo, as ideias e os

princípios da democracia moderna eram vistos como triunfo certo, apesar das desigualdades
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inerentes do sistema. Ainda é o caso. Mas agora há um estado global teocrático, flutuante e

sem fronteiras, e tão obsoleto que deve depender de um fervor suicida para alcançar seus

objetivos.

Ideias evoluem e involuem, e a história depende do fim.

8

Na sexta-feira da primeira semana, uma longa fila de veículos move-se lentamente

rumo oeste na Canal Street. Caminhões basculantes, carretas e garis. Há escavadeiras gigantes

emitindo  um barulho  ensurdecedor  de  seus  motores  em rotação.  Um número  escasso  de

pedestres, alguns usando máscaras antipoeira, outros parados, olhando os nativos, pendurados

em  paredes  e  portas,  desacostumados  com  um  tráfego  que  não  traga compradores  e

vendedores, bens e dinheiro. O carro do corpo de bombeiros e o barco da polícia estadual, as

sirenes  entrecortadas  de  uma  série  de  viaturas  policiais.  Policiais  estão  nas  barreiras  de

cavaletes, tentando liberar o caminho. Ambulâncias, gruas, uma frota de caminhões Con Ed,

todo esse clamor se dirigindo para o sul a alguns quarteirões à frente, para dentro da nuvem de

areia e cinzas.

Um mês  antes,  eu  fiz  o  mesmo  caminho,  no  começo  da  noite,  em meio  a  uma

multidão, o enxame multiétnico de compradores, comerciantes, moradores e transeuntes, com

alguns turistas também, e o homem no meio-fio fazendo uma massagem acupuntural,  e o

garoto de  dreadlock andando de bicicleta na calçada. Esse era o espírito da  Canal Street, o

velho empurra-empurra inalterado por décadas e sem traços do SoHo logo acima, com seus

restaurantes e estúdios de artistas, ou de TriBeCa logo abaixo, rica em texturas arquitetônicas.

Aqui havia equipamentos baratos, aparelhos de som para carro, borracha de espuma e plástico

industrial, o estúdio de tatuagem e a pizzaria.
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Então eu vi a mulher no tapete de oração. Eu tinha acabado de virar a esquina, rumo

sul, para encontrar alguns amigos, e lá estava ela, jovem e esbelta, com um lenço de seda na

cabeça. Era hora da oração do entardecer, e ela ajoelhada, parte superior do corpo dobrada em

direção à extremidade do tapete. Ela estava parcialmente ocultada por dois vendedores com

seus carrinhos, e nenhum deles parecia notá-la. Eu acho que havia outra mulher sentada numa

cadeira  dobrável  perto  do  meio-fio.  A figura  no  tapete  estava  virada  para  o  leste,  o  que

significava,  de maneira  imediata,  que havia  uma loja  a  cerca de quarenta  centímetros  da

cabeça inclinada dela, porém, de uma perspectiva mais distante e pertinente, significava que

ela estava na direção de Meca, claro, a cidade mais sagrada do Islã.

Alguns  tapetes  de  oração  incluem  um  mihrab em  seus  desenhos,  um  elemento

arqueado que representa o local de oração numa mesquita que indica a direção para Meca. O

único  guia  de  localização  de  que  a  jovem  mulher  precisava  era  o  mapa  gradeado  de

Manhattan.

Eu olhei para ela orando e ficou mais claro que nunca para mim, a presumida grandeza

diária de Nova York. A cidade acomoda cada língua, ritual, crença e opinião. Nas listas de

mortos do 11 de setembro, todas essas diferenças vitais foram vencidas pelo impacto e pelo

instante. Os corpos mesmos estão desaparecidos, em grande número. Para os sobreviventes,

mais dor. Porém os mortos são suas próprias raças e nações, uma identidade, jovem ou velho,

devoto ou descrente – uma união de almas. Durante o hadj, a peregrinação anual a Meca, os

fiéis devem eliminar qualquer sinal de status, renda e nacionalidade, os homens vestem faixas

idênticas de tecido branco sem costura, as mulheres cobrem suas cabeças, todos recordando

em oração a comunhão com os mortos.

Allahu akbar. Deus é grande.
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ANEXO A

In the ruins of the future, Don DeLillo

In the past decade the surge of capital markets has dominated discourse and shaped

global  consciousness.  Multinational  corporations  have  come  to  seem  more  vital  and

influential than governments. The dramatic climb of the Dow and the speed of the internet

summoned us  all  to  live permanently in  the  future,  in  the utopian glow of  cyber-capital,

because there is no memory there and this is where markets are uncontrolled and investment

potential has no limit.

All  this  changed  on  September  11.  Today,  again,  the  world  narrative  belongs  to

terrorists. But the primary target of the men who attacked the Pentagon and the World Trade

Centre was not the global economy. It was America that drew their fury. It was the high gloss

of our modernity. It was the thrust of our technology. It was our perceived godlessness. It was

the blunt force of our foreign policy. It was the power of American culture to penetrate every

wall, home, life and mind. 

Terror's  response  is  a  narrative  that  has  been  developing  over  years,  only  now

becoming inescapable. It is our lives and minds that are occupied now. This catastrophic event

changes the way we think and act, moment to moment, week to week, for unknown weeks

and months to come, and steely years. Our world, parts of our world, have crumbled into

theirs, which means we are living in a place of danger and rage. 

The protesters in Genoa, Prague, Seattle and other cities want to decelerate the global

momentum that seemed to be driving unmindfully toward a landscape of consumer-robots and

social instability, with the chance of self-determination probably diminishing for most people

in most countries. Whatever acts of violence marked the protests, most of the men and women
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involved tend to be a moderating influence, trying to slow things down, even things out, hold

off the white-hot future. 

The terrorists of September 11 want to bring back the past. 

OUR tradition of free expression and our justice system's provisions for the rights of

the accused can only seem an offense to men bent on suicidal terror. 

We are rich, privileged and strong, but they are willing to die. This is the edge they have, the

fire of aggrieved belief. We live in a wide world, routinely filled with exchange of every sort,

an open circuit of work, talk, family and expressible feeling. The terrorist, planted in a Florida

town,  pushing his  supermarket  trolley,  nodding to  his  neighbour,  lives  in  a  far  narrower

format. This is his edge, his strength. Plots reduce the world. He builds a plot around his anger

and our indifference. He lives a certain kind of apartness, hard and tight. This is not the self-

watcher, the soft white dangling boy who shoots someone to keep from disappearing into

himself. The terrorist shares a secret and a self. At a certain point he and his brothers may

begin to feel less motivated by politics and personal hatred than by brotherhood itself. They

share  the  codes  and  protocols  of  their  mission  here  and  something  deeper,  a  vision  of

judgment and devastation. 

Does the sight of a woman pushing a stroller  soften the man to her humanity and

vulnerability, and her child's as well, and all the people he is here to kill? 

This is his edge, that he does not see her. Years here, waiting, taking flying lessons, making

the routine gestures of community and home, the credit card, the bank account, the post-office

box. All tactical, linked, layered. He knows who we are and what we mean in the world - an

idea, a righteous fever in the brain. But there is no defenseless human at the end of his gaze. 

The sense of disarticulation we hear in the term "Us and Them" has never been so
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striking, at either end. 

We can  tell  ourselves  that  whatever  we've  done  to  inspire  bitterness,  distrust  and

rancour, it was not so damnable as to bring this day down on our heads. But there is no logic

in apocalypse. They have gone beyond the bounds of passionate payback. This is heaven and

hell, a sense of armed martyrdom as the surpassing drama of human experience. 

He pledges his submission to God and meditates on the blood to come. 

The Bush administration was feeling a nostalgia for the cold war. This is over now.

Many things  are  over.  The narrative  ends in  the  rubble  and it  is  left  to  us  to  create  the

counternarrative. 

There are 100,000 stories crisscrossing New York, Washington, and the world. Where

we were, who we know, what we've seen or heard. There are the doctors' appointments that

saved lives, the cellphones that were used to report the hijackings. Stories generating others

and people running north out of the rumbling smoke and ash. Men running in suits and ties,

women who'd lost their shoes, cops running from the skydive of all that towering steel. 

People running for their lives are part of the story that is left to us. 

There are stories of heroism and encounters with dread. There are stories that carry

around  their  edges  the  luminous  ring  of  coincidence,  fate,  or  premonition.  They take  us

beyond the hard numbers of dead and missing and give us a glimpse of elevated being. For

100 who are arbitrarily dead, we need to find one person saved by a flash of forewarning.  

There are configurations that chill and awe us both. Two women on two planes, best of

friends, who die together and apart, tower 1 and tower 2. What desolate epic tragedy might

bear  the  weight  of  such  juxtaposition?  But  we  can  also  ask  what  symmetry,  bleak  and

touching both, takes one friend, spares the other's grief? 
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The brother of one of the women worked in one of the towers. He managed to escape. 

In  Union  Square  Park,  about  two  miles  north  of  the  attack  site,  the  improvised

memorials are another part of our response. The flags, flowerbeds and votive candles, the

lamppost hung with paper airplanes, the passages from the Koran and the Bible, the letters

and poems, the cardboard John Wayne, the children's drawings of the twin towers, the hand-

painted  signs  for  Free  Hugs,  Free  Back  Rubs,  the  graffiti  of  love  and  peace  on  the  tall

equestrian statue. 

There are many photographs of missing persons, some accompanied by hopeful lists

of identifying features. (Man with panther tattoo, upper right arm.) There is the saxophonist,

playing softly. There is the sculptured flag of rippling copper and aluminium, six feet long,

with two young people still attending to the finer details of the piece. 

Then  there  are  the  visitors  to  the  park.  The  artifacts  on  display  represent  the

confluence of a number of cultural tides, patriotic and multidevotional and retro hippy. The

visitors move quietly in the floating aromas of candlewax, roses and bus fumes. There are

many people this mild evening and in their voices, manner, clothing and in the colour of their

skin they recapitulate the mix we see in the photocopied faces of the lost. 

For the next 50 years, people who were not in the area when the attacks occurred will

claim to have been there. In time, some of them will believe it. Others will claim to have lost

friends or relatives, although they did not. 

This is also the counternarrative, a shadow history of false memories and imagined

loss. 

The internet  is  a  counternarrative,  shaped in part  by rumour,  fantasy and mystical

reverberation. 
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The cellphones, the lost shoes, the handkerchiefs mashed in the faces of running men

and women. The box cutters and credit cards. The paper that came streaming out of the towers

and drifted across the river to Brooklyn backyards, status reports, résumés, insurance forms.

Sheets of paper driven into concrete, according to witnesses. Paper slicing into truck tyres,

fixed there. 

These are among the smaller objects and more marginal stories in the sifted ruins of

the day. We need them, even the common tools of the terrorists, to set against the massive

spectacle that continues to seem unmanageable, too powerful a thing to set into our frame of

practised response. 

Ash was spattering the windows. Karen was half dressed, grabbing the kids and trying

to put on some clothes and talking with her husband and scooping things to take out to the

corridor, and they looked at her, her twin girls, as if she had 14 heads. 

They stayed in the corridor for a while, thinking there might be secondary explosions.

They waited, and began to feel safer, and went back to the apartment. 

At  the  next  impact,  Marc  knew  in  the  sheerest  second  before  the  shock  wave

broadsided their building that it was a second plane, impossible, striking the second tower.

Their building was two blocks away and he'd thought the first crash was an accident. 

They went back to the hallway, where others began to gather, 15 or 20 people. Karen

ran back for a cellphone, a cordless phone, a charger, water, sweaters, snacks for the kids and

then made a quick dash to the bedroom for her wedding ring. 

From the window she saw people running in  the street,  others locked shoulder  to

shoulder, immobilised, with debris coming down on them. People were trampled, struck by

falling objects, and there was ash and paper everywhere, paper whipping through the air, no
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sign of light or sky. 

Cellphones were down. They talked on the cordless, receiving information measured

out in eyedrops. They were convinced that the situation outside was far more grave than it

was here. 

Smoke began to enter the corridor. 

Then the first tower fell. She thought it was a bomb. When she talked to someone on

the phone and found out what had happened, she felt a surreal relief. Bombs and missiles

were not falling everywhere in the city. It was not all-out war, at least not yet. 

Marc was in the apartment getting chairs for the older people, for the woman who'd

had hip surgery. When he heard the first low drumming rumble, he stood in a strange dead

calm and said, "Something is happening." It sounded exactly like what it was, a tall tower

collapsing. 

The windows were surfaced with ash now, blacked out completely, and he wondered

what was out there. What remained to be seen and did he want to see it? They all moved into

the stairwell, behind a fire door, but smoke kept coming in. It was gritty ash and they were

eating it. 

He ran back inside, grabbing towels off the racks and washcloths out of drawers and

drenching  them in  the  sink,  and  filling  his  bicycle  water  bottles,  and  grabbing  the  kids'

underwear. He thought the crush of buildings was the thing to fear most. This is what would

kill them. 

Karen was on the phone, talking to a friend in the district attorney's office, about half a

mile to the north. She was pleading for help. She begged, pleaded and hung up. For the next

hour a detective kept calling with advice and encouragement. 
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Marc came back out to the corridor. I think we might die, he told himself, hedging his

sense of what would happen next. 

The detective told Karen to stay where they were. 

When the second tower fell, my heart fell with it. I called Marc, who is my nephew, on

his cordless. I couldn't stop thinking of the size of the towers and the meagre distance between

those buildings  and his.  He answered,  we talked.  I  have  no memory of  the conversation

except for his final remark, slightly urgent, concerning someone on the other line, who might

be sending help. 

Smoke was seeping out of the elevator shaft now. Karen was saying goodbye to her

father in Oregon. Not hello-goodbye. But goodbye-I-think-we-are-going-to-die. She thought

smoke would be the thing that did it. 

People sat on chairs along the walls. They chatted about practical matters. They sang

songs with the kids. The kids in the group were cooperative because the adults were damn

scared. 

There was an improvised rescue in progress. Karen's friend and a colleague made their

way down from Centre Street, turning up with two policemen they'd enlisted en route. They

had dust masks and a destination and they searched every floor for others who might be

stranded in the building. 

They came out into a world of ash and near night. There was no one else to be seen

now on the street. Grey ash covering the cars and pavement, ash falling in large flakes, paper

still  drifting down, discarded shoes,  strollers,  briefcases.  The members of the group were

masked and towelled, children in adults' arms, moving east and then north on Nassau Street,

trying  not  to  look around,  only what's  immediate,  one  step and then  another,  all  closely
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focused, a pregnant woman, a newborn, a dog. 

They were covered in ash when they reached shelter at Pace University, where there

was food and water, and kind and able staff members, and a gas-leak scare, and more running

people. 

Workers began pouring water on the group. Stay wet, stay wet. This was the theme of

the first half-hour. 

Later a line began to form along the food counter. 

Someone said, "I don't want cheese on that." 

Someone said, "I like it better not so cooked." 

Not so incongruous, really, just people alive and hungry, beginning to be themselves

again. 

Technology is our fate, our truth. It is what we mean when we call ourselves the only

superpower on the planet. The materials and methods we devise make it possible for us to

claim our future. We don't have to depend on God or the prophets or other astonishments. We

are the astonishment. The miracle is what we ourselves produce, the systems and networks

that change the way we live and think. 

But whatever great skeins of technology lie ahead, ever more complex, connective,

precise, micro-fractional, the future has yielded, for now, to medieval expedience, to the old

slow furies of cut-throat religion. Kill the enemy and pluck out his heart. 

If others in less scientifically advanced cultures were able to share, wanted to share,

some of the blessings of our technology, without a threat to their faith or traditions, would

they need to rely on a God in whose name they kill the innocent? Would they need to invent a
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God who rewards violence against the innocent with a promise of "infinite paradise", in the

words of a handwritten letter found in the luggage of one of the hijackers? 

For all those who may want what we've got, there are all those who do not. These are

the men who have fashioned a morality of destruction. They want what they used to have

before  the  waves  of  western  influence.  They surely  see  themselves  as  the  elect  of  God

whether or not they follow the central precepts of Islam. It is the presumptive right of those

who choose violence and death to speak directly to God. They will kill and then die. Or they

will die first, in the cockpit, in clean shoes, according to instructions in the letter. 

Six days after the attacks, the territory below Canal Street is hedged with barricades.

There are few civilians in the street. Police at some checkpoints, troops wearing camouflage

gear and gas masks at others, and a pair of state troopers in conversation, and 10 burly men

striding east in hard hats, work pants and NYPD jackets. A shop owner tries to talk a cop into

letting him enter his place of business. He is a small elderly man with a Jewish accent, but

there  is  no relief  today.  Garbage bags  are  everywhere in  high,  broad stacks.  The area is

bedraggled and third-worldish, with an air of permanent emergency, everything surfaced in

ash. 

It is possible to pass through some checkpoints, detour around others. At Chambers

Street I look south through the links of the National Rent-A-Fence barrier. There stands the

smoky remnant of filigree that marks the last tall thing, the last sign in the mire of wreckage

that there were towers here that dominated the skyline for over a quarter of a century. 

Ten days  later  and a  lot  closer,  I  stand at  another  barrier  with a group of people,

looking directly into  the  strands  of  openwork facade.  It  is  almost  too  close.  It  is  almost

Roman, I-beams for stonework, but not nearly so salvageable. Many here describe the scene
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to others on cellphones. 

"Oh my God, I'm standing here," says the man next to me. 

The World  Trade  towers  were  not  only an  emblem of  advanced technology but  a

justification,  in a sense, for technology's  irresistible will  to realise in solid form whatever

becomes  theoretically  allowable.  Once  defined,  every  limit  must  be  reached.  The  tactful

sheathing  of  the  towers  was  intended  to  reduce  the  direct  threat  of  such  straight-edge

enormity,  a  giantism that  eased  over  the  years  into  something a  little  more  familiar  and

comfortable, even dependable in a way. 

Now a small group of men have literally altered our skyline. We have fallen back in

time and space. It is their technology that marks our moments, the small, lethal devices, the

remote-control detonators they fashion out of radios, or the larger technology they borrow

from us, passenger jets that become manned missiles. 

Maybe  this  is  a  grim  subtext  of  their  enterprise.  They  see  something  innately

destructive in the nature of technology. It brings death to their customs and beliefs. Use it as

what it is, a thing that kills. 

Eleven  years  ago,  during  the  engagement  in  the  Persian  Gulf,  people  had trouble

separating the war from coverage of the war. After the first euphoric days, coverage became

limited. The rush of watching all that eerie green night-vision footage, shot from fighter jets in

combat, had been so intense that it became hard to honour the fact that the war was still going

on, untelevised. A layer of consciousness had been stripped away. People shuffled around,

muttering. They were lonely for their war. 

The events of September 11 were covered unstintingly. There was no confusion of

roles on TV. The raw event was one thing, the coverage another. The event dominated the
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medium. It was bright and totalising and some of us said it was unreal. When we say a thing is

unreal, we mean it is too real, a phenomenon so unaccountable and yet so bound to the power

of objective fact that we can't tilt it to the slant of our perceptions. First the planes struck the

towers. After a time it became possible for us to absorb this, barely. But when the towers fell.

When the rolling smoke began moving downward, floor to floor. This was so vast and terrible

that it was outside imagining even as it happened. We could not catch up with it. But it was

real, punishingly so, an expression of the physics of structural limits and a void in one's soul,

and there was the huge antenna falling out of the sky, straight down, blunt end first, like an

arrow moving backwards in time. 

The event itself has no purchase on the mercies of analogy or simile. We have to take

the shock and horror as it  is.  But living language is  not diminished. The writer  wants to

understand what this day has done to us. Is it too soon? We seem pressed for time, all of us.

Time is scarcer now. There is a sense of compression, plans made hurriedly, time forced and

distorted. But language is inseparable from the world that provokes it. The writer begins in the

towers,  trying  to  imagine  the  moment,  desperately.  Before  politics,  before  history  and

religion, there is the primal terror. People falling from the towers hand in hand. This is part of

the counternarrative, hands and spirits joining, human beauty in the crush of meshed steel. 

In its desertion of every basis for comparison, the event asserts its singularity. There is

something empty in the sky. The writer tries to give memory, tenderness and meaning to all

that howling space. 

We like to think that America invented the future. We are comfortable with the future,

intimate  with  it.  But  there  are  disturbances  now,  in  large  and  small  ways,  a  chain  of

reconsiderations. Where we live, how we travel, what we think about when we look at our

children. For many people, the event has changed the grain of the most routine moment. 
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We may find that the ruin of the towers is implicit in other things. The new Palm Pilot

at a fingertip's reach, the stretch limousine parked outside the hotel, the midtown skyscraper

under construction, carrying the name of a major investment bank - all haunted in a way by

what has happened, less assured in their authority, in the prerogatives they offer. 

There is fear of other kinds of terrorism, the prospect that biological and chemical

weapons will  contaminate the air  we breathe and the water we drink. There wasn't  much

concern about this after earlier terrorist acts. This time we are trying to name the future, not in

our normally hopeful way, but guided by dread. 

What has already happened is sufficient to affect the air around us, psychologically.

We are all breathing the fumes of lower Manhattan, where traces of the dead are everywhere,

in the soft breeze off the river, on rooftops and windows, in our hair and on our clothes. 

Think of a future in which the components of a microchip are the size of atoms. The

devices that pace our lives will operate from the smart quantum spaces of pure information.

Now think of people in countless thousands massing in anger and vowing revenge. Enlarged

photos of martyrs and holy men dangle from balconies, and the largest images are those of a

terrorist leader. 

Two forces in the world, past and future. With the end of communism, the ideas and

principles of modern democracy were seen clearly to prevail, whatever the inequalities of the

system itself. This is still the case. But now there is a global theocratic state, unboundaried

and floating and so obsolete it must depend on suicidal fervour to gain its aims. 

Ideas evolve and de-evolve, and history is turned on end. 

On Friday of the first week a long series of vehicles moves slowly west on Canal

Street.  Dump trucks,  flatbeds,  sanitation sweepers.  There are  giant  earthmovers  making a
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tremendous revving sound. A scant number of pedestrians, some in dust masks, others just

standing, watching, the indigenous people, clinging to walls and doorways, unaccustomed to

traffic that doesn't bring buyers and sellers, goods and cash. The fire rescue car and state

police cruiser, the staccato sirens of a line of police vans. Cops stand at the sawhorse barriers,

trying to clear the way. Ambulances, cherry pickers, a fleet of Con Ed trucks, all this clamour

moving south a few blocks ahead, into the cloud of sand and ash. 

One month earlier I'd taken the same walk, early evening, among crowds of people,

the panethnic swarm of shoppers, merchants, residents and passers-by, with a few tourists as

well, and the man at the kerbstone doing acupoint massage, and the dreadlocked kid riding his

bike on the sidewalk. This was the spirit of Canal Street, the old jostle and stir unchanged for

many decades and bearing no sign of SoHo just above, with its restaurants and artists' lofts, or

TriBeCa below, rich in architectural textures. Here were hardware bargains, car stereos, foam

rubber and industrial plastics, the tattoo parlour and the pizza parlour. 

Then I saw the woman on the prayer rug. I'd just turned the corner, heading south to

meet some friends, and there she was, young and slender, in a bright silk headscarf. It was

time for sunset prayer and she was kneeling, upper body pitched towards the edge of the rug.

She was partly concealed by a couple of vendors' carts and no one seemed much to notice her.

I think there was another woman seated on a folding chair near the kerbstone. The figure on

the rug faced east, which meant most immediately a storefront just a foot and a half from her

tipped head, but more distantly and pertinently towards Mecca, of course, the holiest city of

Islam. 

Some prayer rugs include a mihrab in their design, an arched element representing the

prayer niche in a mosque that indicates the direction of Mecca. The only locational guide the

young woman needed was the Manhattan grid. 
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I looked at her in prayer and it was clearer to me than ever, the daily sweeping taken-

for-granted greatness of New York. The city will accommodate every language, ritual, belief

and  opinion.  In  the  rolls  of  the  dead  of  September  11,  all  these  vital  differences  were

surrendered to the impact and flash. The bodies themselves are missing in large numbers. For

the survivors, more grief. But the dead are their own nation and race, one identity, young or

old, devout or unbelieving - a union of souls. During the hadj ,  the annual pilgrimage to

Mecca,  the  faithful  must  eliminate  every sign of  status,  income and nationality,  the  men

wearing identical strips of seamless white cloth, the women with covered heads, all recalling

in prayer their fellowship with the dead. 

Allahu akbar. God is great.
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