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PALAVRAS-CHAVE: Identidade, Relações de poder, Personagem, Literatura contemporânea 

RESUMO: O objetivo principal desta pesquisa – desenvolvida no Programa de Pós-Graduação lato 

sensu do Curso de Letras da Universidade Federal de Goiás – Campus Catalão - é analisar a 

construção de identidades através das relações de micropoderes representadas no romance O 

matador, da romancista e dramaturga contemporânea Patrícia Melo. Inicialmente, as análises se 

debruçam sobre a personagem Máiquel, um vendedor de carros usados que se torna matador 

profissional e conquista o status de herói da comunidade de periferia em que morava. Nossa 

hipótese é que a (s) identidade (s) exercidas pelo sujeito são um efeito das relações de poder. 

Assim, a fim de verificar tal hipótese, elegemos, em O matador, alguns aspectos significativos que 

representam essa prática identitária de Máiquel e o exercício de micropoderes. Para tanto, 

buscamos em Bauman (2005) reflexões acerca da identidade liquida, em Dalcastagnè (2001), 

apontamentos acerca do discurso das personagens contemporâneas e em Foucault (2007), 

discussões sobre a verdade e o poder. A cada análise realizada, aprofundamos e desenvolvemos a 

hipótese de que a identidade é experimentada, inventada através do exercício de poderes, de 

práticas sociais específicas e cotidianas e vemos que a obra de Patrícia Melo carrega essa 

representação do sujeito esfacelado, descontínuo. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Patrícia Melo é escritora e dramaturga. Escreveu algumas peças teatrais e 

adaptações de livros para roteiro de cinema. Porém, sua obra se sobressai nos romances. 

Dos sete romances escritos, vários foram traduzidos e lidos em diversos países da Europa e 

nos Estados Unidos, rendendo-lhe prêmios como Jabuti e Deux Oceans. Além disso, a 

escritora também tem publicado crônicas no site PNETLiteratura
*
. Da fortuna crítica 

encontrada acerca de sua obra, há muitos trabalhos debruçados sobre as problemáticas do 

gênero, da representação e da violência e sobre comparações a Rubem Fonseca. Este 

trabalho, por sua vez, está focalizado na temática da construção de identidades e sua 

relação com o exercício de micropoderes. 

O corpus deste trabalho é o romance O matador, cujas tramas são 

movidas por uma experimentação de identidades (especialmente, matador-herói, matador-

criminoso, foragido e pai). Consideramos que a (s) identidade (s) praticadas pela referida 

personagem são um efeito das relações de poder.  

                                                 
*
  Disponível em : <http://www.pnetliteratura.pt/>. 
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2. OBJETIVO 

Pretendemos arrolar as relações de poder representadas no romance a fim 

de entender a elevação de Máiquel a matador-herói no corpus referido. 

 

3. METODOLOGIA 

Para avaliar nossa hipótese, utilizamos algumas discussões de Foucault 

(2007) sobre verdade e poder, de Bauman (2005), sobre identidade líquida, e de 

Dalcastagnè (2001), sobre o discurso da personagem e do narrador na literatura 

contemporânea. Para este trabalho, escolhemos apenas alguns trechos do romance O 

matador, os quais consideramos significativos para desenvolver as análises acerca de uma 

das identidades exercidas pela personagem Máiquel (matador-herói). Dessa forma, a 

pesquisa é caracterizada como bibliográfica e analítica, posto ser teórica. 

 

4. O MATADOR-HERÓI 

Segundo Dalcastagnè (2001), “se às personagens forem subtraídas as 

vestes e outras marcas de identidades, talvez elas tenham um bem mais precioso: a palavra 

sobre si” (p. 117). Ao discutir sobre a personagem na narrativa contemporânea, a autora 

diz que “é à nossa consciência que se dirigem esses narradores hesitantes, essas 

personagens perdidas, aguardando nossa adesão emocional, ou ao menos estética, 

esperando ansiosamente que concluamos sua existência” (DALCASTAGNÈ, 2001, p. 

128). Tais observações implicam existir um complexo jogo de valores e posicionamentos 

sócio-culturais desses personagens-narradores. Colocaremos esse jogo no sentido de 

relações de poder. 

Máiquel, personagem principal e narrador em O Matador assume a 

identidade de matador, identidade esta que o promove a herói: o rapaz, de vinte e dois anos 

de idade, vendedor de carros usados, faz uma aposta e perde. O pagamento da aposta é 

tingir os cabelos de louro e retirar o bigode. Esta mudança de visual é motivo para Suel 

zombar de Máiquel, que se sente humilhado e mata Suel. Em vez de ser censurado pelo 

homicídio, Máiquel é parabenizado, elogiado e admirado. Depois, é contratado para matar 

outras pessoas (ladrões, estupradores e assassinos, principalmente). Torna-se, então, um 

tipo de justiceiro, de bem-feitor daquela comunidade (momento este, por exemplo, em que 

analisaremos as relações de poder que tornam o matador em bem-feitor). Entre aceitar ou 

não a função de matador profissional, Máiquel hesita bastante, mas aceita: “Eu vou te 
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matar, seu filho da puta, eu vou te matar porque, a partir de agora, eu sou o matador. Eu 

sou a grade, o cachorro, o muro, o caco de vidro afiado. Eu sou o arame farpado, a porta 

blindada. Eu sou o matador. Bang. Bang. Bang” (MELO, 2002, p. 92). 

Bauman (2005) afirma que a identidade está ligada ao pertencimento e 

ambos são flexíveis, mutáveis, cambiantes. Segundo o sociólogo, é impossível alcançar a 

identidade e aquele que se arrisca a isso, sofre por uma tarefa perdida, vã. Buscar 

identidade é uma atitude infinitiva, que nunca acaba, nunca termina, nunca se realiza. A 

identidade é inventada, experimentada. Além disso, a identidade, que num momento se 

exerce, não mantém a forma por muito tempo e rapidamente se desfaz. 

Neste romance, a personagem mostra suas indecisões e “crises” de 

identidade: ao mesmo tempo em que se sente arrependido de brigar com Suel, aperta o 

gatilho e o mata; diz para si mesmo que não vai mais matar ninguém, mas mata Ezequiel (o 

acusado de estuprar a filha do Dr. Carvalho); em pensamento, planeja se casar com Cledir, 

ter filhos e trabalhar na loja de animais, mas acaba por matar a esposa e se torna matador 

profissional. A primeira atuação de Máiquel como matador acontece quando ele é 

contratado por Dr. Carvalho, um dentista que queria se vingar do estuprador de sua filha. A 

negociação trata-se de uma troca de favores. Máiquel precisava tratar os dentes e Carvalho 

precisava punir o estuprador (Ezequiel). A punição que Carvalho quer praticar é a 

eliminação. Depois deste primeiro serviço, Máiquel é contratado para alguns outros, 

especialmente, é contratado para matar ladrões que roubaram os pertences de algum 

empresário ou advogado. 

Os presentes que Máiquel recebe depois de matar Suel (seu primeiro 

homicídio) são muito significativos: 

Quando abri a porta, encontrei um monte de pacotes na soleira: cigarros, carne 

moída, pinga e flores. Tinha um bilhete também, com letra de criança: Obrigado, 

Máiquel. Outro: Bem feito para o Suel, letra de mulher. Bandido tem que morrer, 

letra de homem. Morreu porque não servia para a sociedade, à máquina. (MELO, 

2001, p. 23-24). 

Estes bilhetes, por exemplo, revelam a aprovação de instâncias variadas 

daquela comunidade. Máiquel supõe, a partir da letra, a autoria dos bilhetes (mulheres, 

homens e crianças): o bilhete que traz “Bem feito para o Suel”, pelo uso do artigo definido, 

sugere que a pessoa que escreveu o bilhete poderia conhecer Suel; “Obrigada, Máiquel”, 

num agradecimento que não diz a razão e nem parece se preocupar com ela, representa 

uma admiração sem escrúpulos de algumas pessoas; em “Bandido tem que morrer”, temos 

pessoas que talvez nem conheciam Suel,  mas o recriminavam. O bilhete escrito à 
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máquina, “Morreu porque não servia para a sociedade”, possui uma tipologia 

argumentativa, um estilo que pretende ser objetivo e um discurso muito próximo ao 

jornalístico. Como saber ao certo o que seria um bandido para aquelas pessoas? Elas 

julgam Suel e parabenizam um assassino. O próprio assassino de Suel havia cometido um 

estupro.  

Os policiais parabenizam Máiquel pelo “bom trabalho”. Ora, eles o 

aprovam porque Suel era considerado um estuprador que dava muito trabalho à polícia. 

Porém, seria bom lembrar que o próprio Máiquel estupra Cledir, que muito diferente da 

filha de Carvalho, era uma moça virgem, que almejava se casar, constituir uma família e 

viver um relacionamento estável com Máiquel. Gabriela, a filha de Carvalho, de acordo 

com o romance, não possuía a mesma ingenuidade de Cledir. No trecho em que a 

personagem aparece, Máiquel fica surpreso com a sexualidade já madura da garota que se 

contrapõe à menina que Carvalho descreveu: uma flor, uma criança. Gabriela não era 

nenhuma criança; era uma mulher (loba), uma adulta que sabia de sua sensualidade. 

Se Máiquel poderia não ser censurado por ter estuprado Cledir, Ezequiel 

o seria porque Carvalho instituía ali uma verdade: Ezequiel era um sujeito mau, um 

criminoso e sua filha, uma criança. Entretanto, quanto a Ezequiel, tudo o que se descobriu 

foi que o rapaz trabalhava em uma loja de animais, morava com a mãe e dela cuidava. 

Carvalho não é questionado e nem poderia porque exercia um poder dentro daquela 

comunidade devido ao seu status de doutor e ao seu padrão econômico mais elevado 

quando comparado aos demais integrantes daquele lugar. A violência exercida contra 

Gabriela não poderia ser considerada a mesma quando praticada contra Cledir porque estas 

personagens exercem poderes muito distintos. Cledir era uma vendedora, Gabriela, filha do 

doutor.  

Segundo Foucault, em toda sociedade há relações de poder diversas que a 

caracterizam e que permitem o funcionamento de instâncias, técnicas e mecanismos que 

distinguem o verdadeiro do falso. A partir disso, propomos pensar a personagem Máiquel 

não num sentido de ironia, pois o matador não é um herói por acaso, mas um efeito de 

poder. Mas não se trata de um poder estatal (macro). Foucault (2007) propõe uma noção 

produtiva do poder. Segundo o filósofo, o poder não é só repressivo, não é somente aquilo 

que nega ou proíbe. Não é uma coisa em si, uma propriedade. As relações de micropoderes 

são as estratégias cotidianas que existem em toda prática social nos mais variados níveis da 

sociedade. 
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Vemos que isso é muito claro em O Matador, pois Máiquel, de um 

simples vendedor de carros usados, é elevado a herói não por um exercício de poder que 

lhe nega algo, mas por relações de poder que tornam verdadeiro o discurso que defende 

Máiquel como herói. Para Foucault (2007), a identidade é praticada e o sujeito não possui 

uma identidade definida que é dominada por um poder; o sujeito é produzido pelo próprio 

poder.  

Não somente os grupos de prestígio econômico o sustentam assim: no 

romance, demais grupos exercem tipos diferentes de prestígio (policiais, advogados, 

traficantes, ladrões, médicos, pequenos empresários) cada um com seu alcance de 

autoridade, fazem de Máiquel um herói. Existem interesses diversos que entram no jogo da 

construção de um herói que vinga os ofendidos, extermina o mal e pune os inadimplentes. 

Essas relações cotidianas de poder são relações de interesses.  

“Eu tenho acompanhado seu trabalho, meus homens falam muito de você. Fui eu 

que pedi para o Carvalho nos apresentar. As pessoas aqui do bairro te adoram e 

você sabe disso. Os comerciantes te respeitam. A polícia te respeita. As donas de 

casa te respeitam. E o que você faz, Máiquel? Eu matava pessoas, mas isso eu não 

disse, fiquei esperando ele responder. [...] Eu queria te propor sociedade, Máiquel, 

numa firma de segurança patrimonial.” (MELO, 2002, p. 123). 

Eis, então, Santana, delegado do bairro que convida Máiquel a compor a 

OMBRA (empresa de matança camuflada de empresa de segurança): trata-se da 

consolidação desse herói, uma concretização do acordo entre a sociedade e Máiquel, que 

chega a homenageá-lo “Cidadão do ano” devido aos serviços que presta àquela 

comunidade. Os mesmos “serviços” pelos quais será expulso e chamado “criminoso”. Essa 

aliança traz a Máiquel, como ele próprio diz, “uma paz quente” que o rapaz até pensa em 

mostrar o cadáver de Cledir (a esposa de Máiquel que, num acesso raiva e efeito de 

cocaína é estrangulada por ele), que estava no porta-malas do carro que dirigia. Porém, não 

chega a tanto. Máiquel se contenta em enterrar, feliz, o cadáver de Cledir, enquanto fazia 

planos para o futuro. Esse “contrato” entre Máiquel e Santana é outra representação de 

exercício de micropoderes: o delegado precisa de alguém que faça o serviço “sujo” (matar) 

e, devido ao seu cargo militar, exerce sobre os civis o estatuto de quem leva a segurança, a 

paz e a justiça para os civis, Santana diz que Máiquel está fazendo um bem para a 

sociedade. Cabe ao delegado dizer o que é justiça, quem deve praticá-la, quem é criminoso 

e como deve ser punido. Não importa por que meios ela seja praticada. Santana exerce um 

poder naquele lugar que consolida Máiquel como o herói, o justiceiro. Esse acordo, então, 

faz Máiquel pertencer àquela comunidade e nela exercer sua identidade de herói. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A presente análise apresenta um olhar sobre a obra de Patrícia Melo em 

termos das relações de poder, acrescentando possibilidades de leitura à fortuna crítica já 

existente. Tal perspectiva contribui para uma abordagem da representação do aspecto 

multifacetado e cambiante do sujeito contemporâneo quando se trata do delineamento de 

sua identidade.  

Vimos, dessa maneira, que a verdade elaborada discursivamente institui a 

personagem como herói. Para tanto, partimos do princípio de que todas as verdades são 

gestadas mediante relações de poder, assim, matar passa de um pólo negativo para um pólo 

positivo: a posição de herói. 
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