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“A gente está melhor perto da terra; 
e melhor ainda,  talvez, debaixo.”

Pirandello, O falecido Mattia Pascal
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Prefácio 

A persistência da miséria, 
na alegria e na tristeza

Há mais de quinze anos, quando a primeira edição de 
O coveiro foi lançada, vivíamos sob a égide do novo século. 
A Era de Aquário parecia já ter chegado, com pessoas 
em trajes coloridos flanando pelos diferentes points do 
momento: a persistente avenida Vieira de Carvalho com 
seus bares tradicionais, a descolada alameda Franca que 
abrigava até mesmo uma livraria especializada em títu-
los lgbt, e a novata rua Frei Caneca, que começava a se 
transformar em uma espécie de Castro Street: o shopping 
recém-inaugurado, a boate Alôca (atual Aloka Club) e a 
sauna Labirinttu’s eram atrações para antes ou depois de 
uma sessão de cinema no Espaço Unibanco, na rua Au-
gusta. Sites e revistas para todos os públicos mantinham 
os modernos bem alimentados de informação e cultura. 
Soaria inimaginável se alguém dissesse que o Brasil voltaria 
a ter problemas com a censura e que a perseguição a povos 
indígenas e homossexuais estaria na agenda governamental. 
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No entanto, sob a efervescência dessa primavera nos 
trópicos, havia um submundo de drogas, prostituição e mar-
ginalidade que até hoje não mudou. Garotos de programa 
vivendo da exploração do afeto alheio, assassinos matando 
por ninharia, prostitutas acreditando em uma eterna ju-
ventude, todos circulando entre mendigos, putas velhas, 
michês gorduchos, policiais, cafetões e donas de pocilgas. 
É a persistência desse universo que mantém a atualidade 
desta obra que Felipe Greco e a Editora Desatino voltam 
a nos apresentar, concluindo a trilogia Subterrâneos do de-
sejo, da qual fazem parte a coletânea de contos Caçadores 
noturnos e a peça teatral Escorpião. 

Vidas estraçalhadas pela miséria são apresentadas 
enquanto o leitor acompanha a história — que não deixa 
de ser de amor — entre Ramiro e Mary Metralha. Ambos 
foram jovens que se pensavam invencíveis. Corriam riscos, 
aventuravam-se sem levar em conta as consequências, bus-
cando sempre algo mais que pudesse trazer alguma forma 
de felicidade, ainda que momentânea. Sem perceber, o 
tempo passou muito rápido, levando com ele a beleza, o vi-
gor e a resiliência da juventude. Quando se dão conta, estão 
fora do mercado de corpos que lhes permitia alguns luxos e 
privilégios enquanto ainda eram mercadorias atrativas. Há 
decadência e decrepitude, metaforicamente expressas no 
título: são coveiros que cavam suas próprias covas. 

Observador sensível, Greco faz da literatura um instru-
mento para enxergarmos o que é invisível em nossa vida 
de classe média urbana. Estetizando pessoas e situações, 
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permite que possamos ver os contornos da realidade. Em 
larga medida, é um uso político da ficção, ainda que não se 
apresente como tal. Tocando em nossos desejos, provoca 
sucessivos gozos de atração e repulsa, de prazer e morte em 
uma mesma pulsão. Ramiro, o protagonista, é o meliante 
que desfila com a braguilha aberta exibindo seu mastro. É 
um ser abjeto, mas também fascinante. 

Em vários momentos, a trama deixa de focar na trajetó-
ria de Ramiro e volta-se para outros habitantes da cidade, 
como uma sonda urbana. São apresentados indivíduos 
complexos, multifacetados, personagens cheias de nuan-
ces: grupos reacionários e seguranças que agridem por 
diversão, religiosos que enriquecem com doações de fiéis, 
suicidas que dançam antes de tirarem a própria vida, gente 
que bebe, fuma, cheira e se vende por pouco, tão pouco que 
sempre precisa mais. O mito do brasileiro solidário cai por 
terra nesta obra: é a luta de todos contra todos na cidade 
que “ergue e destrói coisas belas”, conforme os versos 
consagrados de Caetano Veloso. 

O coveiro é também uma ode a São Paulo, cidade que 
o autor percorria, por vezes acompanhado de seu amigo
Caio Fernando Abreu. Ao longo das páginas, caminhamos 
por ruas e lugares conhecidos dos paulistanos: Largo do
Arouche, rua Maria Antônia, avenidas São João e Ipiranga, 
Teatro Municipal, Bar Brahma, entre muitos outros. Não
se trata, porém, de uma pacata flânerie. Ao contrário, é uma 
deriva angustiante ao mundo escondido dos bordéis e cor-
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tiços, da sujeira e dos dejetos. São Paulo crua, fria e pesada, 
cuja prosa bem concebida de Greco nos faz percorrer. 

É um livro que se lê de uma vez, pois a urgência da trama 
nos faz querer virar rapidamente as páginas para saber o 
destino das personagens, cujo desfecho surpreende. Me-
táfora inexorável da nossa existência, O coveiro apresenta 
o delírio como a forma possível de lidar com o trágico da
existência. Se nesses anos todos nada mudou é porque a
vida ainda se apresenta como sórdida e, talvez por isso
mesmo, sublime.

Ferdinando Martins
Professor doutor da Escola de Comunicações e Artes 

da Universidade de São Paulo



O coveiro



Aos meus pais.

Para

Rogério Tavares,

por toda a força (e paciência). 
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1

inferno

Lençóis e travesseiros banhados em suor. O coração 
dele parecia que ia saltar pela boca. Sem poder abrir os 
olhos, ele deu um berro esganiçado. Até que, de repente, 
tudo voltou a ficar em silêncio. Tentou, fez força, mas não 
conseguia mais gritar. Também quis mover os braços, as 
mãos, saltar logo da cama, mas não pôde. Então, aturdido 
pelo pânico e sem saber direito o que estava acontecendo, 
foi se dando conta de que ainda não havia se libertado da-
quele pesadelo. Como se em um pântano, ele era sugado 
pelo lodo fétido. Bichos rastejantes iam e vinham por todo 
seu corpo. Cobras, imaginou, lesmas, vermes gigantes. 
Eram criaturas gosmentas e geladas que se arrastavam sobre 
a pele dele, mordiscavam, lambiam, como se estivessem se 
preparando para o golpe que arrancaria o primeiro pedaço 
de uma sequência de mordidas que o desmantelariam 
vivo. Mas, enfim, era apenas mais um sonho ruim. E ele 
sabia disso.








