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RESUMO: O livro de Santiago Nazarian (2006), Mastigando Humanos – Um romance 
psicodélico, é considerado uma narrativa contemporânea. O termo pode ser problematizado e 
entendido a partir das concepções de Giorgio Agamben (2009) em O que é o 
contemporâneo?. O autor diz que ser contemporâneo é descolar-se do seu tempo e ver além 
deste. Nesta perspectiva, é possível pensar o romance como contemporâneo, relacionando-o 
ao conceito foucaultiano de “técnicas de si”, pois traz um narrador-personagem que se 
apropria estrategicamente dos elementos da cultura de consumo para a produção de sua 
singularidade, e assim flagra os jogos e as estratégias de funcionamento do mundo líquido de 
consumo e da indústria cultural. Partindo dessa premissa e baseando-se no pensamento de 
uma cartografia rizomática, desenvolvida por Gilles Deleuze e Felix Guattari (1995), buscar-
se-á mapear as estratégias de deslocamento e produção de singularidade do protagonista do 
romance, que o tornam contemporâneo, já que ele transforma o ato de “flagrar” o mundo à 
sua volta em conteúdo na sua narrativa ficcional transgressora e produz a si mesmo como 
ficção. Esta consciência de si e a busca de produzir um discurso paradoxal estão no jogo entre 
o discurso crítico e o discurso que é produto da cultura de consumo. 
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ABSTRACT: Santiago Nazarian’s novel, Mastigando Humanos – Um romance psicodélico, 
is considered a contemporary narrative. The term can be questioned and understood from the 
conceptions of Giorgio Agamben (2009) in O que é o contemporâneo?. The author says that 
be contemporary is peeling off your time and see beyond this. In this perspective, it’s possible 
consider the novel as contemporary, relating it to Foucault’s concept of “techniques of the 
self”, because it brings a narrator-character that strategically appropriates the elements of 
consumer culture for the production of his singularity and, in that way, busted the operation 
games and strategies of the liquid world and the cultural industry. Starting from that and 
based on the thought of rhizomatic cartography, developed by Gilles Deleuze and Felix 
Guattarri (1995), we are going to map the displacement strategies and the production of the 
singularity of the novel’s protagonist, that makes him contemporary, since he transform the 
act of “catching” the world around him in content of his transgressive fictional narrative and 
producing itself as fiction. This self-consciousness and the quest to produce a paradoxical 
discourse are playing between the critical discourse and the discourse that is product of 
consumer culture. 
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“Eu queria mais o ócio do caos urbano. Sabe, o 
mundo sendo despejado sobre sua cabeça e você só 
abrindo a boca para engolir os melhores pedaços. 
Como eu poderia engolir algum pedaço com ratos 
tentando organizar o inorganizável?”. 
 

 (Santiago Nazarian) 

 
Vive-se o contemporâneo. As teorias, as questões, as obras, os livros, as literaturas 

estudadas no tempo recente são, muitas vezes, acompanhadas pelo adjetivo “contemporâneo”. 

No entanto, é muito difícil definir o que significa a adição desse adjetivo. O dicionário 

Aurélio define o contemporâneo da seguinte forma: “adj. e s.m. Que é do mesmo tempo. / 

Que é da época atual; do tempo em que se fala”. A partir da primeira definição, é fácil pensar 

que Roland Barthes e Michel Foucault foram contemporâneos, pois viveram e produziram 

teoricamente na mesma época. Já a segunda definição, “a época atual” ou “tempo em que se 

fala”, não é tão inteligível assim. Então surgem algumas perguntas: O que seria 

contemporâneo para os estudos literários e humanistas? Quais textos artísticos podem ser 

considerados contemporâneos? Assim, o presente texto debruça-se sobre essas perguntas, 

buscando pensar como a problemática do contemporâneo aparece e é rasurada na narrativa 

Mastigando Humanos – um romance psicodélico de Santiago Nazarian (2006). 

Giorgio Agamben (2009) em seu ensaio O que é o contemporâneo? tentará delimitar 

esse termo tão inapreensível no século XXI, iniciando pelo questionamento: “o que significa 

ser contemporâneo?” (p.57). O autor define o contemporâneo pela ação de ser e pela questão 

temporal, partindo de Nietzsche e da leitura de Barthes sobre este, utiliza-se da definição 

paradoxal de que o contemporâneo é intempestivo. Isto é, ter uma atitude contemporânea em 

relação ao presente é desconectar-se e dissociar-se deste. É contemporâneo quem não coincide 

perfeitamente com seu tempo. Quem desloca o presente, é capaz de percebê-lo e apreendê-lo 

mais que os outros. Agamben resume: 

 

A contemporaneidade, portanto, é uma singular relação com o próprio tempo, que 
adere a este e, ao mesmo tempo, dele toma distâncias; mais precisamente, essa é a 
relação com o tempo que a este adere através de uma dissociação e anacronismo. 
Aqueles que coincidem muito plenamente com a época, que em todos os aspectos a 
esta aderem perfeitamente, não são contemporâneos porque, exatamente por isso, 
não conseguem vê-la, não podem manter fixo o olhar sobre ela. (AGAMBEN, 2009, 
p.59). 
 
 

O filósofo, em seu texto, continua construindo a ideia através de diversas imagens para 

ratificar o pensamento de que é contemporâneo aquilo que desloca. É olhar de forma diferente 
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para o presente. Um olhar anacrônico ou além do seu tempo. Desta forma, é possível pensar 

que as questões humanas, teóricas e literárias contemporâneas deslocam o que é considerado 

daquele momento. A literatura contemporânea é aquela que discute o status quo, procurando 

os seus pontos de rasuras. 

Nesse sentido, o romance Mastigando Humanos pode ser considerado como 

contemporâneo. O livro brinca com a lenda urbana de Jacarés que moram no esgoto e narra de 

forma trash e sarcástica a história de um desses répteis, Victorio, que sai do seu habitat 

natural e navega até o esgoto de uma grande metrópole. Ao passar a viver nesse ambiente em 

que todos os restos e tóxicos da vida capitalista vão parar, o Jacaré transforma-se de animal 

comum para uma mutação de animal e homem capaz de raciocinar, conversar e, acima de 

tudo, escrever.  

A transformação do réptil acontece por digerir e triturar os tóxicos e os dejetos do 

esgoto de uma grande metrópole: fast food, produtos de limpeza, salgadinhos, refrigerantes, 

todo o lixo e resto da vida humana que escorrem nas águas subterrâneas da cidade. Ao mesmo 

tempo em que ingere, literalmente, esses elementos da cultura de consumo, também se 

apropria dos mesmos para construir uma nova singularidade, outra forma de produzir a si 

mesmo, enxergando as fissuras do mundo em que vive. Essa forma particular de produzir o 

personagem e de construir a narrativa a partir da cultura de consumo capitalista, enraizada no 

modo de vida atual, é o que faz Mastigando Humanos ser um romance contemporâneo. 

A cultura de consumo capitalista é o plano de fundo ou o mote para o 

desenvolvimento da narrativa e, por conseguinte, também é o que será deslocado por uma 

atitude contemporânea. Alguns teóricos discutirão sobre a sociedade capitalista de consumo 

no mundo globalizado, e entre esses, Zygmunt Bauman (2007). Sua analogia da vida líquida 

interessa muito ao presente trabalho, que falará sobre um romance que desenrola no espaço 

líquido e abjeto de uma metrópole. O autor descreve o contemporâneo como “líquido” porque 

tudo muda rapidamente. Nada é feito para durar, para ser “sólido”. Disso, resultariam o 

consumo e a agressividade midiática da indústria cultural, a obsessão pelo corpo ideal, o culto 

às celebridades, o endividamento geral, a paranoia com segurança e até a instabilidade dos 

relacionamentos amorosos. É um mundo de incertezas e descartes. Em seu livro, Vida líquida, 

afirma: 

 

Numa sociedade líquido-moderna, a indústria de remoção do lixo assume posições 
de destaque na economia da vida líquida. A sobrevivência dessa sociedade e o bem-
estar de seus membros dependem da rapidez com que os produtos são enviados aos 
depósitos de lixo e da velocidade e eficiência da remoção dos detritos. Nessa 
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sociedade, nada pode reivindicar isenção à regra universal do descarte (BAUMAN, 
2007, p.9). 

 

Contudo, se Bauman caracteriza a sociedade pela lógica cultural do descarte e a 

transformação de tudo em lixo por conta da rapidez das relações, o que acontece quando o 

narrador-protagonista de um romance só existe por consumir o resto descartado? Isso mesmo, 

o Jacaré-escritor engole tudo aquilo que é considerado lixo, tudo que escorre pelos canos e 

subterrâneos da cidade, e a partir disso, consegue demarcar seu lugar no mundo, criar uma 

voz, jogar na liquidez da vida com humor, e acima de tudo, usar a literatura como estratégia 

para construir a si mesmo na lógica da cultura capitalista. O próprio protagonista revela: 

“Quando papéis desconhecidos passam pela sua frente. Quando frases se somam em cartazes 

e discursos, quando notamos as figuras e interpretamos os rabiscos. Foi assim, pouco a pouco, 

que comecei a entender que aquilo tudo fazia sentido... Ou deveria fazer” (NAZARIAN, p.14, 

2006). E continua: “Em pouco tempo vivendo entre o lixo, qualquer um aprende a ler” 

(NAZARIAN, p.14, 2006). 

Ao mastigar, deglutir e triturar os restos humanos e os humanos considerados restos 

(como os adolescentes viciados em qualquer entorpecente ou Ana Rosa, a travesti), Victorio 

está ingerindo e triturando os signos de sua cultura. Essa narrativa só existe porque ao mesmo 

tempo em que come a carne humana, alegoricamente, consome a cultura humana, junta suas 

referências e transforma isso na estética da linguagem que é o seu discurso e, por 

consequência, utiliza-o para compor a si.  

Os trechos revelam também um aprendizado, um processo de subjetivação através da 

cultura de consumo. No mundo globalizado, as pessoas utilizam os cartazes, os outdoors, as 

propagandas, os produtos, as referências e os discursos para construírem a si mesmo, 

aprenderem a ler, escrever, montar-se a si com essas referências. Gordon Mathews (2002), em 

Cultura Global e identidade individual, traz essa discussão sobre a formação da identidade 

fragmentada dos sujeitos contemporâneos, que escolhem os signos, os produtos, as marcas, as 

celebridades e os ícones expostos no supermercado cultural global, e se apropriam deles para 

compor sua subjetividade, no entanto, essa escolha pode não parecer, mas é altamente 

condicionada pelos jogos de poder da indústria cultural (MATHEWS, p.25). 

Diferentemente, Victório não constrói sua singularidade através dos produtos do 

supermercado cultural global, mas sim com os seu lixo, seus descartes e seus restos. Victório 

produz sua singularidade com o que foi jogado às margens do submundo, não está no centro 
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da indústria cultural. Victório se constrói através do resto das comidas industrializadas, das 

revistas, dos tóxicos, dos objetos, dos próprios humanos tidos como descartáveis. E esse resto 

torna-se construção da singularidade. É o substrato para produzir a narrativa existencial de sua 

vida e, também, para construir um produto que fará parte do supermercado cultural do nicho 

underground jovem, o romance Mastigando Humanos. Não se pode desconsiderar que o lixo 

é também um produto de consumo. Entretanto, o ato de utilizar-se desse, de algo considerado 

inútil, para montar um discurso, já traz, na própria ação, o deslocamento de lugares fixos, 

transformando tudo em jogo, marcando seu lugar de contemporâneo ao trazer um olhar 

enviesado sobre o que se despeja nas margens. 

Por conta disso, uma das leituras possíveis do romance é: o processo de subjetivação e 

a construção da singularidade, através dos restos da cultura de consumo, produzem um 

discurso que desloca o olhar do seu tempo no espaço ficcional. E, assim, é capaz de flagrar 

cenas de rasura e de tensões do “mundo líquido”, valendo-se do absurdo e da criatividade. Os 

flagrantes são instantes em que as relações e cenas do romance são colocadas como 

provisórias, partes do jogo, nas quais a transitoriedade está marcada pela mudança do espaço 

do esgoto para a universidade, da universidade para as ruas e das ruas para um motel, de uma 

crise existência à outra, de um encontro com um personagem a um outro. 

 As situações que circundam o protagonista e a narrativa fazem parte do jogo do 

deslocamento das forças de poder do centro da cultura de consumo.  E, simultaneamente, é 

novamente capitalizado, pois a cada deslocamento se descobre a impossibilidade de mover-se, 

e que tanto o esgoto quanto as ruas e a universidade estão inseridos em um mundo que possui 

as mesmas amarras. Ainda assim, a tensão produzida neste espaço ficcional possibilita ao 

narrador, mesmo que por um instante, dispersar os poderes da cultura.  

Afinal, quem está narrando é um Jacaré, personagem de filme de terror do canal SBT, 

Aligator, que agora pode contar sua história e que tem uma história pra contar. Tem crises 

existencialistas e sente saudades do underground que são as águas cosmopolitas do esgoto. 

Esse deslocamento e produção da singularidade de si, de Victório, se relaciona ao que Michel 

Foucault (2004) propõe a pensar na Aula de 3 de Março de 1982, texto integrante do livro 

Hermenêutica do sujeito - o termo denominado de técnica de si. 

O autor, retomando o pensamento pré-socrático do “cuidar de si” e da ideia de 

“meditação”, busca pensar nas práticas cotidianas que se relacionam à uma ética e à uma 

estética na produção de si. Isto é, como os sujeitos podem ter uma ação transformadora na 
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produção e construção da sua singularidade, mesmo inseridos em um sistema de poder e 

saber. Foucault denomina esta produção de si como potência de “técnicas de si”, o que pode 

ser traduzido como o exercício para perceber os processos de produção do sujeito, e assim, 

assumir uma atitude ativa em relação aos jogos de poder e saber, buscando estratégias para 

pensar a construção da própria singularidade e do senso crítico.  

O teórico está fazendo uma reflexão sobre o pensamento filosófico e artístico, 

refletindo a apropriação desses (e de outros pensamentos) para criar uma dobra e uma fissura 

nas produções institucionalizadas do sujeito. Essa construção do sujeito relaciona-se 

intimamente às tecnologias, às formas e aos exercícios da leitura e da escrita. Como afirma: 

 

A escrita é, assim, um elemento de exercício, e um elemento de exercício que traz a 
vantagem de ter dois usos possíveis e simultâneos. Uso, em certo sentido, para nós 
mesmos. É escrevendo, precisamente, que assimilamos a própria coisa na qual se 
pensa. Nós a ajudamos a implantar-se na alma, implantar-se no corpo, a tornar-se 
como que uma espécie de habito, ou em todo caso de uma virtualidade física. 
(FOUCAULT, 2004 ,p.432).   
 
 

A leitura e a escrita são técnicas na produção da singularidade. Essas técnicas também 

podem ser utilizadas dentro da ordem do discurso do saber e do poder. As mesmas técnicas 

servem para a reflexão ativa sobre a construção do sujeito, abrindo a possibilidade de escolher 

do que se apropriar a partir da leitura e da escrita, e assim, provocar uma ruptura nessas 

lógicas. O autor desenvolve a ideia de escrita de si como uma dessas técnicas, como também a 

parrhesía, palavra grega, que significa o poder do discípulo de subverter, em seu silêncio 

fecundo, o pensamento ensinado, se apropriando deste para construir sua singularidade. 

É possível construir então um diálogo entre Mastigando Humanos, e principalmente 

seu protagonista, com o pensamento foucaultiano sobre as “técnicas de si”, pois o livro traz 

um narrador-personagem que se apropria estrategicamente dos elementos da cultura de 

consumo para a produção de sua singularidade. O protagonista desloca o lugar de produção do 

sujeito condicionado aos produtos do mercado cultural global como afirma Gordon Mathews, 

ao utilizar dos restos e do lixo para compor a si mesmo, mesmo que isso o insira nas 

estratégias de poder do mundo globalizado. Por conta do discurso descartado e das leituras 

abjetas escorridas nas águas do esgoto, Victório transforma-se em um híbrido pensante e 

utiliza da sua escrita para compor a sua subjetividade. Talvez, por produzir-se de forma 

diferenciada, usa da técnica si da escrita para flagrar, a todo o momento, os jogos e as 

estratégias de funcionamento do mundo líquido de consumo e da indústria cultural, criando 

um discurso existencialista próprio, crítico e provisório. 
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O jacaré transforma este ato de “flagrar” em conteúdo na sua produção narrativa 

ficcional da diferença, produzindo a si mesmo como ficção. Ao mesmo tempo, sua narrativa 

ainda está entrelaçada aos mesmos jogos e estratégias de poder e saber do mundo líquido. O 

narrador está nesse entre-lugar, entre deslocar-se e submeter-se, mas o tempo todo pensa 

criticamente, através do seu ato de triturar, através da produção de si e do mundo a sua volta 

através da escrita. Como o próprio narrador afirma nas primeiras páginas do romance: 

 

O gosto dos subterrâneos foi o que me tornou incapaz de sentir qualquer outra coisa. 
Vocês sabem, quando se está mergulhado em excessos, não se pode estimular 
papilas individualmente. É como tentar pedir para tirar cebolas de um hambúrguer 
de fast-food, ou reconhecer cada fruta que forma o sabor genérico de tutti-frutti. 
Todos esses tóxicos que saem pelos canos, toda essa comida industrializada tiveram 
um efeito ainda maior na minha cabeça do que no meu paladar – e hoje sinto que 
tenho várias faculdades mentais prejudicadas. Mas, provavelmente, muitas outras 
evoluídas. Afinal, se eu não houvesse passado pelo que passei, não haveria graça em 
contar a minha história. (NAZARIAN, 2006, p.9-10). 
 
É preciso perder alguns neurônios para que os neurônios sobreviventes se esforcem 
mais. Esquecer os nomes dos pais, para recitar os poetas franceses. Contanto que eu 
não perca minha censura, tudo o que eu me lembrar pode ser usado a meu favor. 
(NAZARIAN, 2006, p.11). 
 

 
A apropriação do gosto dos subterrâneos e seus dejetos aparecem como premissa da 

narrativa. Só existe o que narrar porque as apropriações da cultura, do gosto de tutti-frutti e 

dos restos da Mcdonalds ou Burger King aconteceram. Ao falar sobre essa apropriação, o 

protagonista está colocando uma lente de aumento sobre a lógica da comida industrializada e 

do descarte. Por consequência, traz acoplado a esses signos evocados todo o discurso de 

alimentação saudável, lógica das redes de fast-food e todo o capitalismo alimentício. No 

entanto, isso não aparece com um caráter valorativo. Victório não está construindo uma 

narrativa para fazer apologia ou censura a qualquer discurso. O que acontece é apropriação da 

lógica do capitalismo para compor sua singularidade um tanto quanto irônica, que só vê graça 

na sua história por estar envolto em todos esses discursos.  

Na composição de um discurso de valores líquidos e censuras dissipadas, o jogo com 

as palavras mostra mais uma técnica de si. O protagonista vai evocar a palavra censura, que 

sempre aparece ligada a uma censura maior, da mídia, do estado, das forças de poder, mas 

adição do adjetivo “minha” sinaliza a escolha consciente e crítica. A censura será feita pelo 

sujeito e ter noção dessa potência é uma técnica de si. Assim, todos esses signos da cultura de 

consumo são passiveis de ressignificação na trama narrativa, e sempre podem ser utilizadas a 

favor de quem as usa. 
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A ideia das técnicas de si relacionada à premissa de Mastigando Humanos já foi 

bastante discutida no presente trabalho, no entanto, ainda existem alguns questionamentos: se 

o sujeito é uma produção das estruturas, como se utiliza dessas estruturas para deslocá-las na 

produção de si? Quais outras cenas e aspectos do romance de Santiago Nazarian revelam o 

flagrante e o deslocamento dessas estruturas e relações de poder? A partir dessas perguntas, 

foi possível elencar diversos trechos e questões e foram escolhidas duas para compor este 

texto. 

A primeira é a linguagem. O romance é narrado em primeira pessoa e tudo é dito com 

bastante eloquência. O tempo todo ocorre uma espécie de devaneio explicado – todos os 

passos do personagem, o que fez, o que irá fazer, estão ditos no texto. Victório é um narrador 

falante. Essa característica aproxima o texto da cultura jovem, que é o principal nicho de 

leitores do romance, e também dialoga com a jovialidade do protagonista. Essa leitura sem 

empecilhos “linguísticos” pode ser delimitada, por um leitor desatento, como simplista e sem 

nenhum trabalho metafórico. Mas é nesse olhar distraído e muito próximo da trama que o 

jogo do imprevisto acontece. 

Existe sim, em Mastigando Humanos, um jogo com o significado das palavras. Este 

acontece através do humor, da linguagem coloquial, de símiles inesperados e dos trocadilhos 

como uma espécie de metáfora. Como a narrativa é bastante linear, o uso desses recursos 

acontece de forma imprevisível, pois transforma o sentido palavras, expressões e metáforas já 

gastas na linguagem cotidiana. Isso acontece por trazer essas metáforas no sentido literal ou 

inserir uma referência da cultura de consumo no meio da frase, como acontece em: “não 

chorar pelo detergente não-biodegradável derramado” (NAZARIAN, 2006, p.15). 

Esse jogo já aparece na primeira linha do romance quando diz: “Não nasci em berço 

de ouro, para depois ser jogado na privada” (NAZARIAN, 2006, p.9). O acréscimo do 

advérbio “não” - como o de “minha” em “Contanto que eu não perca minha censura” - muda a 

disposição das palavras, jogando um a possibilidade de novos sentidos. Poderia ser: “nasci em 

berço de ouro para depois ser jogado na privada”, já que traz em si o caráter trágico e o 

declínio previsível – o protagonista nasceu no berço de ouro da vida selvagem e foi para no 

esgoto. O “não” possibilita diversas leituras e provocações, tais como: o protagonista poderia 

ter nascido em um lugar tão ruim quanto à privada; ou nasceu em um lugar comum, que não é 

nem do ouro e da riqueza, nem da privada e da miséria; o termo privada também pode ser 

tomado como literal, afinal, Victório escorre de alguma forma para às aguas do esgoto. 
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O trecho também demarca o lugar de fala de Victório. Só que este lugar aparece como 

uma possibilidade. Por conta do jogo com o sentido, não há afirmação precisa, mas sim, uma 

disposição de diversas significações. O lugar de fala está em devir, assim como o sujeito que 

as enuncia, um híbrido, que na própria composição do seu corpo, forjado do ato de triturar a 

cultura, abre diversas leituras sobre si e sua vida. Afinal, a história é mesmo sobre um jacaré? 

A narrativa é biográfica? É teórica? É ficcional? O narrador é mesmo um jacaré ou apenas 

uma alegoria da vida urbana ou do próprio sistema? Todas as respostas são possíveis e 

existem infinitas outras. A multiplicidade de significações é uma técnica narrativa para a 

construção de uma singularidade transitória, desviante. Afinal, Victório é humano ou animal? 

Não importa a resposta. Só importa a possibilidade de os papeis mudarem a todo instante. 

A segunda questão é a cartografia percorrida pelo protagonista no decorrer do livro. 

Mastigando Humanos é um esboço de encontros e acontecimentos que vão mudando o fluxo 

da narrativa, as reflexões e as formas de amarras e de rupturas. Há uma montagem de diversos 

cenários pelos quais o protagonista vai transitando. E simultaneamente, acontece um 

deslocamento físico e um deslocamento do discurso e do senso comum. Por conta disso, o 

duplo ato de deslocar é o substrato da escrita e da problematização do processo de criação, já 

que o romance é metalinguístico e problematiza o ato de escrever.  

Observa-se que não é uma cartografia da trajetória, de pontos delimitados com início e 

fim, de precisão quase matemática. Ao contrário, é uma cartografia navegante, composta por 

espaços com fronteiras líquidas, que se suplementam ao trazerem as mesmas temáticas de 

formas diferenciadas. A narrativa acontece como um fluxo. Nesse fluxo cartográfico são 

flagrados diversos pontos de tensões e rasuras desses espaços do mundo de consumo 

capitalista e da indústria cultural, que proporcionam as produções de técnicas de si do 

protagonista, podendo ou não romper com essa estrutura. 

  O deslocamento físico inicial do romance é a saída do “habitat natural” para o caos 

underground do esgoto da metrópole. O lugar é descrito inorganizável. É marcado também 

pelo início da escrita, que é resultado da trituração dos restos dos bens de consumo. Os 

moradores do local são as figuras descartadas do centro da lógica do supermercado cultural 

global com suas idiossincrasias, marcando lados diferentes da vida. Brás é o cachorro amigo 

do jacaré que se alimenta dos restos deixado pelo réptil. Vergueiro é o sapo fumante, bêbado 

que quer parecer descolado. Santana é o tonel de olho enferrujado, uma “prostituta enjeitada, 

depois do orgasmo do cliente” (NAZARIAN, 2006, p.83), parada na esquina da galeria e o 

amor juvenil do protagonista. Artur Alvim é o menino de rua, cheirador de cola e comedor de 
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sapos, que se vende para qualquer um ou qualquer estratégia para viver. Ana Rosa é o travesti 

com sapatos de couro de crocodilo, amor platônico de Victório, que será engolida por ele. 

Todos esses personagens possuem nomes iguais às estações de metrô da cidade de São Paulo 

e cada encontro marca uma nova direção para a cartografia, uma mudança no cenário.  

Num segundo momento, o underground é capitalizado e os ratos colocam pedágios 

por toda a galeria do esgoto, cobrando a passagem e tentando organizar o inorganizável. De 

acordo com os roedores, a ordem precisa ser estabelecida para garantir a sobrevivência 

daquele espaço, para que ele não seja engolido pelo sistema e transformado, junto com seus 

habitantes, em uma Disneylandia. Porém, a forma de fazê-lo é pelo mesmo processo 

centralizador mercadológico. Victório flagra esse processo e incomoda-se com a represa das 

águas do esgoto e, num rompante, desloca tudo aquilo, termina com o reinado dos ratos, 

triturando com seus dentes a vida de Patriarca, o líder do movimento. Simultaneamente a 

morte do esquilo acontece uma grande chuva, em que milhares de dejetos caem no esgoto e 

como o próprio protagonista afirma: “Depois de digerir Patriarca, começaram tempos gordos 

no esgoto. Despencaram as barreiras, sumiram tarifas, abriram-se as comportas e o caldo 

engrossou. [...] Era aquele meu reino particular. E, para reinar, eu não precisava de ninguém 

sob o meu comando, apenas entre meus dentes” (NAZARIAN, 2006, p.103). 

Contudo, o medo dos ratos torna-se realidade, a galeria é aberta, a capitalização do 

lixo novamente acontece e outro rato domina aquele espaço – o Mickey Mouse. Enquanto um 

complexo Disney é construído, Victório é capturado e levado à universidade. Nesse espaço de 

ensino, descobre que há outros animais com a mesma capacidade cognitiva que a sua e todos 

eles são funcionários públicos, professores ou estudantes. Nesse momento, começa toda uma 

reflexão sobre o espaço acadêmico.  

No romance, a universidade delineia-se como o lugar que dá voz ao protagonista, uma 

figura construída com o que foi descartado e estava à margem da sociedade. É o lugar que o 

incentiva a ensinar suas reflexões críticas e a escrever seu livro, abrindo dialogo com a 

subjetividade do Jacaré. Ao mesmo tempo, é o espaço do capital e de um racionalismo 

exacerbado, em que todos estão submetidos ao cientificismo cego, uma desvalorização da 

criatividade e um psicologismo financeiro. Todos os animais vivem pelo conforto de estar ali 

e se mostram fechados a ideias do devir e sem delimitação objetiva.  Por isso, o tempo todo 

questionam o romance que está sendo escrito por Victório, que é muito existencialista 

filosófico ou muito ficcional. Ele precisaria escolher um gênero.  
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Incomodado com essa tensão entre deslocamento e capitalização, Victório sai da 

universidade para conhecer o espaço da rua, levado por um aluno. O jacaré começa a 

experiência com muita expectativa de encontrar um lugar com pessoas interessantes e 

diálogos produtivos, mas encontra um espaço líquido, transitório. As pessoas estão apenas de 

passagem, não há troca de palavras e tudo é instantâneo. Não há interação. É uma passagem 

de um lugar a outro. É o lugar de passagem dos seus colegas - do trabalho para um lugar que 

possam se entorpecer, e vice-versa. É um lugar do trânsito e do incômodo, assim como é o 

romance e o seu protagonista. Por isso afirma: “Depois que eu descobri que a vida pelas ruas 

era apenas um intervalo, minha vida dentro da Universidade se tornou ainda mais maçante. 

[...] As pessoas que circulavam pela vida apenas circulavam em intervalos para voltar a não-

viver” (NAZARIAN, 2006, p.175).  

O jacaré então sai em um busca de outro espaço para poder ter liberdade, deslocar 

centros e abrir discussões. Ele sai da universidade, vai morar em um motel e resolve procurar 

como último recurso o espaço provisório da literatura, de caráter auto-reflexivo e crítico. 

Como diz: “Conto com a arte para sobreviver, já que ela mesma me impede de transcender” 

(NAZARIAN, 2006, p.216). No entanto, sem conseguir publicar o livro e o dinheiro da 

universidade acabando, Victório vê como a literatura também é um produto e faz parte dos 

jogos da indústria cultural. Quando encontra Sebastian Salto, um escritor que entrou em 

contato para pedir conselhos, percebe que o seu livro talvez não tenha espaço em meio de 

milhares de best-sellers escrito por aranhas que digitam rápido com suas oito patas. As 

concepções de Victório começam a ruir e ele fica sem eixo. Ao mesmo tempo, um Godzilla 

começa a destruir a cidade, anunciando a proximidade do fim da história e uma desconstrução 

total de tudo que foi dito. 

O romance Mastigando Humanos existe, conta toda essa narrativa e é um produto de 

uma cultura de nicho adolescente, como já foi dito antes. Não pode fugir dos jogos de poder e 

saber, já que está inserido na ordem do discurso. No entanto, é um livro que não pode ser 

classificado num gênero específico, perpassa por diversas referências, do pop ao erudito, 

possui uma multiplicidade de leituras e flagrantes de tensões. É sim, uma mistura das águas 

da metrópole. É um romance psicodélico. É um intervalo. É uma cartografia rizomática. O 

rizoma é a ideia da suplementariedade que vai de encontro ao pensamento arbóreo voltado 

para um centro e constituição de saberes originais. Assim, Deleuze (1995) caracteriza em seu 

livro Mil Platôs Volume I:  
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Um livro não tem objeto nem sujeito; é feito de matérias diferentemente formadas, 
de datas e velocidades muito diferentes. [...] Num livro, como em qualquer coisa, há 
linhas de articulações ou segmentariedade, estratos, territorialidades, mas também 
linhas de fuga, movimentos de desterritorialização e desestratificação. As 
velocidades comparadas de escoamento, conforme estas linhas, acarretam 
fenômenos de retardamento relativo, de viscosidade ou, ao contrário, de precipitação 
e de ruptura. (DELEUZE, 1995, p.11-12). 
 
 

Ao final do romance, a técnica de si de caráter rizomático aparece com a denominação 

da personagem. Após todas as discussões sobre o espaço literário, nas últimas linhas do 

romance, o jacaré revela o seu nome Victório. Perguntam se é igual à estação de metrô, se são 

paradas subterrâneas, como todos os personagens do esgoto. O narrador responde: “Não. 

Como o aeroporto sobre ela.” (NAZARIAN, 2006, p. 219). O aeroporto é um espaço amplo, 

em que se encontram diversas subjetividades, escalas, diálogos com o mundo, em que existe a 

possibilidade de voar, com transições e multiplicidades. Também é um espaço cosmopolita, 

de entrega de mercadoria, de diversos anúncios e de consumo. É o espaço rizomático, assim 

como Victório e a narrativa que compõe sua singularidade são rizomas – espaços da 

multiplicidade e de agenciamento. 

E ao fim, é possível retomar a epígrafe deste texto, em que Victório questiona a si 

mesmo a impossibilidade de organizar o caos e o seu desejo de engolir o mundo. E por mais 

que, em alguns momentos, tenha tentado organizar tudo como os ratos (e o fato da narrativa 

ser linear é uma denúncia disso), a temática e as discussões levam seu texto a uma outra 

resposta a essa pergunta. Produzindo uma técnica de si, Victório escolhe ser contemporâneo, 

ser intempestivo, ser rizomático. Ele demarca-se no mundo pela palavra e pela escrita dessa 

forma. Escolhe o espaço do deslocamento do seu tempo, mesmo sabendo da possibilidade da 

capitalização e de estar eternamente inserido nos jogos do discurso. É possível afirmar, então, 

que ser contemporâneo em Mastigando Humanos é o olhar psicodélico, sintético e disperso da 

singularidade humana. 
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	Giorgio Agamben (2009) em seu ensaio O que é o contemporâneo? tentará delimitar esse termo tão inapreensível no século XXI, iniciando pelo questionamento: “o que significa ser contemporâneo?” (p.57). O autor define o contemporâneo pela ação de ser e pela questão temporal, partindo de Nietzsche e da leitura de Barthes sobre este, utiliza-se da definição paradoxal de que o contemporâneo é intempestivo. Isto é, ter uma atitude contemporânea em relação ao presente é desconectar-se e dissociar-se deste. É contemporâneo quem não coincide perfeitamente com seu tempo. Quem desloca o presente, é capaz de percebê-lo e apreendê-lo mais que os outros. Agamben resume:
	A contemporaneidade, portanto, é uma singular relação com o próprio tempo, que adere a este e, ao mesmo tempo, dele toma distâncias; mais precisamente, essa é a relação com o tempo que a este adere através de uma dissociação e anacronismo. Aqueles que coincidem muito plenamente com a época, que em todos os aspectos a esta aderem perfeitamente, não são contemporâneos porque, exatamente por isso, não conseguem vê-la, não podem manter fixo o olhar sobre ela. (AGAMBEN, 2009, p.59).
	O filósofo, em seu texto, continua construindo a ideia através de diversas imagens para ratificar o pensamento de que é contemporâneo aquilo que desloca. É olhar de forma diferente para o presente. Um olhar anacrônico ou além do seu tempo. Desta forma, é possível pensar que as questões humanas, teóricas e literárias contemporâneas deslocam o que é considerado daquele momento. A literatura contemporânea é aquela que discute o status quo, procurando os seus pontos de rasuras.
	Nesse sentido, o romance Mastigando Humanos pode ser considerado como contemporâneo. O livro brinca com a lenda urbana de Jacarés que moram no esgoto e narra de forma trash e sarcástica a história de um desses répteis, Victorio, que sai do seu habitat natural e navega até o esgoto de uma grande metrópole. Ao passar a viver nesse ambiente em que todos os restos e tóxicos da vida capitalista vão parar, o Jacaré transforma-se de animal comum para uma mutação de animal e homem capaz de raciocinar, conversar e, acima de tudo, escrever.
	A transformação do réptil acontece por digerir e triturar os tóxicos e os dejetos do esgoto de uma grande metrópole: fast food, produtos de limpeza, salgadinhos, refrigerantes, todo o lixo e resto da vida humana que escorrem nas águas subterrâneas da cidade. Ao mesmo tempo em que ingere, literalmente, esses elementos da cultura de consumo, também se apropria dos mesmos para construir uma nova singularidade, outra forma de produzir a si mesmo, enxergando as fissuras do mundo em que vive. Essa forma particular de produzir o personagem e de construir a narrativa a partir da cultura de consumo capitalista, enraizada no modo de vida atual, é o que faz Mastigando Humanos ser um romance contemporâneo.
	A cultura de consumo capitalista é o plano de fundo ou o mote para o desenvolvimento da narrativa e, por conseguinte, também é o que será deslocado por uma atitude contemporânea. Alguns teóricos discutirão sobre a sociedade capitalista de consumo no mundo globalizado, e entre esses, Zygmunt Bauman (2007). Sua analogia da vida líquida interessa muito ao presente trabalho, que falará sobre um romance que desenrola no espaço líquido e abjeto de uma metrópole. O autor descreve o contemporâneo como “líquido” porque tudo muda rapidamente. Nada é feito para durar, para ser “sólido”. Disso, resultariam o consumo e a agressividade midiática da indústria cultural, a obsessão pelo corpo ideal, o culto às celebridades, o endividamento geral, a paranoia com segurança e até a instabilidade dos relacionamentos amorosos. É um mundo de incertezas e descartes. Em seu livro, Vida líquida, afirma:
	Numa sociedade líquido-moderna, a indústria de remoção do lixo assume posições de destaque na economia da vida líquida. A sobrevivência dessa sociedade e o bem-estar de seus membros dependem da rapidez com que os produtos são enviados aos depósitos de lixo e da velocidade e eficiência da remoção dos detritos. Nessa sociedade, nada pode reivindicar isenção à regra universal do descarte (BAUMAN, 2007, p.9).
	Contudo, se Bauman caracteriza a sociedade pela lógica cultural do descarte e a transformação de tudo em lixo por conta da rapidez das relações, o que acontece quando o narrador-protagonista de um romance só existe por consumir o resto descartado? Isso mesmo, o Jacaré-escritor engole tudo aquilo que é considerado lixo, tudo que escorre pelos canos e subterrâneos da cidade, e a partir disso, consegue demarcar seu lugar no mundo, criar uma voz, jogar na liquidez da vida com humor, e acima de tudo, usar a literatura como estratégia para construir a si mesmo na lógica da cultura capitalista. O próprio protagonista revela: “Quando papéis desconhecidos passam pela sua frente. Quando frases se somam em cartazes e discursos, quando notamos as figuras e interpretamos os rabiscos. Foi assim, pouco a pouco, que comecei a entender que aquilo tudo fazia sentido... Ou deveria fazer” (NAZARIAN, p.14, 2006). E continua: “Em pouco tempo vivendo entre o lixo, qualquer um aprende a ler” (NAZARIAN, p.14, 2006).
	Ao mastigar, deglutir e triturar os restos humanos e os humanos considerados restos (como os adolescentes viciados em qualquer entorpecente ou Ana Rosa, a travesti), Victorio está ingerindo e triturando os signos de sua cultura. Essa narrativa só existe porque ao mesmo tempo em que come a carne humana, alegoricamente, consome a cultura humana, junta suas referências e transforma isso na estética da linguagem que é o seu discurso e, por consequência, utiliza-o para compor a si.
	Os trechos revelam também um aprendizado, um processo de subjetivação através da cultura de consumo. No mundo globalizado, as pessoas utilizam os cartazes, os outdoors, as propagandas, os produtos, as referências e os discursos para construírem a si mesmo, aprenderem a ler, escrever, montar-se a si com essas referências. Gordon Mathews (2002), em Cultura Global e identidade individual, traz essa discussão sobre a formação da identidade fragmentada dos sujeitos contemporâneos, que escolhem os signos, os produtos, as marcas, as celebridades e os ícones expostos no supermercado cultural global, e se apropriam deles para compor sua subjetividade, no entanto, essa escolha pode não parecer, mas é altamente condicionada pelos jogos de poder da indústria cultural (MATHEWS, p.25).
	Diferentemente, Victório não constrói sua singularidade através dos produtos do supermercado cultural global, mas sim com os seu lixo, seus descartes e seus restos. Victório produz sua singularidade com o que foi jogado às margens do submundo, não está no centro da indústria cultural. Victório se constrói através do resto das comidas industrializadas, das revistas, dos tóxicos, dos objetos, dos próprios humanos tidos como descartáveis. E esse resto
	Por conta disso, uma das leituras possíveis do romance é: o processo de subjetivação e a construção da singularidade, através dos restos da cultura de consumo, produzem um discurso que desloca o olhar do seu tempo no espaço ficcional. E, assim, é capaz de flagrar cenas de rasura e de tensões do “mundo líquido”, valendo-se do absurdo e da criatividade. Os flagrantes são instantes em que as relações e cenas do romance são colocadas como provisórias, partes do jogo, nas quais a transitoriedade está marcada pela mudança do espaço do esgoto para a universidade, da universidade para as ruas e das ruas para um motel, de uma crise existência à outra, de um encontro com um personagem a um outro.
	As situações que circundam o protagonista e a narrativa fazem parte do jogo do deslocamento das forças de poder do centro da cultura de consumo.  E, simultaneamente, é novamente capitalizado, pois a cada deslocamento se descobre a impossibilidade de mover-se, e que tanto o esgoto quanto as ruas e a universidade estão inseridos em um mundo que possui as mesmas amarras. Ainda assim, a tensão produzida neste espaço ficcional possibilita ao narrador, mesmo que por um instante, dispersar os poderes da cultura.
	Afinal, quem está narrando é um Jacaré, personagem de filme de terror do canal SBT, Aligator, que agora pode contar sua história e que tem uma história pra contar. Tem crises existencialistas e sente saudades do underground que são as águas cosmopolitas do esgoto. Esse deslocamento e produção da singularidade de si, de Victório, se relaciona ao que Michel Foucault (2004) propõe a pensar na Aula de 3 de Março de 1982, texto integrante do livro Hermenêutica do sujeito - o termo denominado de técnica de si.
	O autor, retomando o pensamento pré-socrático do “cuidar de si” e da ideia de “meditação”, busca pensar nas práticas cotidianas que se relacionam à uma ética e à uma estética na produção de si. Isto é, como os sujeitos podem ter uma ação transformadora na produção e construção da sua singularidade, mesmo inseridos em um sistema de poder e saber. Foucault denomina esta produção de si como potência de “técnicas de si”, o que pode



