
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE LETRAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DA LITERATURA 

DOUTORADO EM LITERATURA COMPARADA 

LINHA DE PESQUISA: LITERATURA, HISTÓRIA E CULTURA 

 

 

 

 

 

 

 

MÍRIAN GOMES DE FREITAS 

 

 

 

 

 

 

ALTERIDADE E IDENTIDADE NOS CONTOS DE CAIO FERNANDO ABREU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NITERÓI 

2017



 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE LETRAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DA LITERATURA 

DOUTORADO EM LITERATURA COMPARADA 

LINHA DE PESQUISA: LITERATURA, HISTÓRIA E CULTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERIDADE E IDENTIDADE NOS CONTOS DE CAIO FERNANDO ABREU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÍRIAN GOMES DE FREITAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NITERÓI 

2017



i 
 

MÍRIAN GOMES DE FREITAS 

 

 

 

 

 

 

ALTERIDADE E IDENTIDADE NOS CONTOS DE CAIO FERNANDO ABREU 

 

 

 

 

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em 

Estudos da Literatura do Instituto de Letras da 

Universidade Federal Fluminense, como requisito 

parcial para a obtenção do título de doutor em Letras. 

Área de concentração: Literatura Comparada. 

 

Orientadora: Profª. Drª. Eurídice Figueiredo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NITERÓI 

2017 

 

 



 
 

 

 

 

 

Ficha catalográfica elaborada pela Biblioteca Central do Gragoatá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliotecário: Nilo José Ribeiro Pinto          CRB-7/6348  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F866     Freitas, Mírian Gomes de.  

     Alteridade e identidade nos contos de Caio Fernando Abreu / Mírian 

Gomes de Freitas – 2017. 

 262 f. 

 

                 Orientador: Eurídice Figueiredo. 

                 Tese (Doutorado em Estudos de Literatura) – Universidade Federal 

Fluminense, Instituto de Letras, 2017. 

 Bibliografia: f. 242-262. 

 

     1. Literatura brasileira. 2. Abreu, Caio Fernando, 1948-1996 - Crítica 

e interpretação. 3. Escritores brasileiros. 4.  Ensaio literário - Crítica e 

interpretação. I. Figueiredo, Eurídice. II. Universidade Federal 

Fluminense. Instituto de Letras. III. Título.                                                         

                                                                                                                                



ii 
 

MÍRIAN GOMES DE FREITAS 

ALTERIDADE E IDENTIDADE NOS CONTOS DE CAIO FERNANDO ABREU 
 

Tese apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Estudos da Literatura do Instituto 

de Letras da Universidade Federal Fluminense, 

como requisito parcial para a obtenção do título 

de doutor em Letras. 

Área de concentração: Literatura Comparada. 

Orientadora: Profª. Drª. Eurídice Figueiredo 

 

Aprovada em ___/___/___.  

BANCA EXAMINADORA 
____________________________________________________________ 

Profª. Drª. Eurídice Figueiredo – Orientadora 

(Universidade Federal Fluminense) 

 

__________________________________________________________ 

Profª. Drª.  Anna Faedrich Martins Lopez 

(Universidade Estadual do Rio de Janeiro) 
 

____________________________________________________________ 

Prof. Dr. Paulo César Silva de Oliveira 
(Universidade Estadual do Rio de Janeiro) 

 

____________________________________________________________ 

Prof. Dr. José Luiz Jobim de Salles Fonseca 
(Universidade Federal Fluminense) 

 

____________________________________________________________ 

Prof. Dr. Anderson Pires da Silva 

(Universidade Federal de Juiz de Fora) 

 

____________________________________________________________ 

Profª. Drª. Leila Rose Márie Batista da Silveira Maciel – Suplente 
(Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais) 

 

____________________________________________________________ 

Profª. Drª. Stefania Chiarelli – Suplente 
(Universidade Federal Fluminense) 

 

NITERÓI 

2017 

 

 



iii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À memória de meus pais. 

Aos meus irmãos e sobrinhos, pelo incentivo afetuoso neste percurso. 

 

 



iv 
 

AGRADECIMENTOS 

 

A Deus, pelas bênçãos e pelo fortalecimento espiritual.     

À Universidade Federal Fluminense, em especial, ao Programa de Pós-Graduação em Estudos 

Literários, pela oportunidade de cursar este doutorado. 

À minha orientadora Profª. Doutora Eurídice Figueiredo, por aceitar meu projeto, pela postura 

compreensiva e humana no trato comigo ao longo desta caminhada, pela maneira honesta e 

respeitosa como realizou as correções e as sugestões para esta tese. 

Aos meus irmãos e sobrinhos, que sempre me apoiaram neste percurso por acharem ―o estudo a 

coisa mais fina do mundo‖. 

Aos meus queridos amigos, pela longa e sempre constante presença.  

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A literatura envolve. É a recriação da solidariedade humana‖.        

(Susan Sontag) 

 

―Ah, se eu soubesse quem sou 

Se outro fosse o meu rosto 

Se minha vida-magia 

Fosse a vida que seria 

Vida melhor noutro rosto‖.  

(Hilda Hilst) 

 

 

 



vi 
 

 

 

 

 

 

 

RESUMO 

 

ALTERIDADE E IDENTIDADE NOS CONTOS DE CAIO FERNANDO ABREU 

 

Este trabalho tem como objetivo abordar a produção contística de Caio Fernando Abreu, 

centralizando a análise de suas narrativas na reflexão e investigação sobre a ambígua e inconclusa 

natureza das identidades dentro de um contexto pós-moderno, que trata a questão do Outro não como 

uma entidade fixa, objetiva, mas capaz de ser construída pelo sujeito em sua relação com o mundo. 

Nesse sentido, o foco central deste estudo é examinar a produção literária desse autor de 1960 a 1990, 

na busca de traços identitários de narrativas que assumem a errância e desestabilizam nossas 

concepções tradicionais de identidade, em que o sujeito, muitas vezes, pela lente do observador, é 

considerado como ―estranho‖, ao exprimir suas escolhas pelo viés da heterogeneidade nas margens 

contínuas da transição. Com isso, discutiu-se o fio condutor que revela as semelhanças e as 

diferenças do indivíduo, a partir de valores culturais e de uma ordem das relações humanas que 

filtram a percepção dos acontecimentos pelo prisma da subjetividade.  

 

 

Palavras-chave: alteridade, identidade, conto, Caio Fernando Abreu. 
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ABSTRACT 

 

ALTERITY AND IDENTITY IN SHORT STORIES OF CAIO FERNANDO ABREU 

 

This work aims to approach the short stories production of Caio Fernando Abreu, centralizing the 

analysis of his narratives in the reflection and investigation on the ambiguous and unconcluded 

nature of the identities within a postmodern context that treats the question of the Other not as a fixed 

entity , objective, but capable of being constructed by the subject in his relation to the world. In this 

sense, the central focus of that work is to examine his literary production of this author from 1960 to 

1990, in the search for identity traces of narratives that assume the displacement and destabilize our 

traditional conceptions of identity, in which the subject, often through the lens of the observer, is 

considered as "strange" in expressing their choices by the way of heterogeneity in the continuous 

margins of the transition. With this, it is intended to discuss the thread that reveals the similarities and 

differences of the individual from cultural values and an order of human relations that filter the 

perception of occurrences through the prism of subjectivity. 

 

 

Keywords: alterity, identity, short stories, Caio Fernando Abreu. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 APRESENTAÇÃO 

 

Gostaria de expressar, inicialmente, a motivação pessoal que me levou à escolha do 

objeto desta pesquisa. A própria obra de Caio Fernando Abreu e seus desdobramentos 

literários, que vêm sendo realizados por escritores, leitores, mídia, cinema, teatro, jornalismo, 

entre outros, constituem um panorama muito diverso e enriquecedor da dimensão que a obra 

desse autor gaúcho vem assumindo nestes últimos 21 anos de sua morte. 

O meu primeiro contato com a escrita de Caio F. foi a partir da leitura da crônica ―Meu 

amado Pasolini‖, de 1984, quando eu, uma jovem de 16 anos, vivia com a família no interior de 

Minas Gerais. Esse texto chegou às minhas mãos através de amigos que tinham mais idade que 

eu e com quem eu convivia harmoniosamente, como uma aprendiz das vivências literárias e 

artísticas, que foram intensas e decisivas para as escolhas pessoais. No primeiro momento, o 

fascínio pela poeticidade daquele texto, pela linguagem afetuosa como o autor retratou a morte 

trágica do escritor e cineasta italiano, trouxe-me lampejos de esperança. Uma profunda 

esperança pela vida, pela literatura, que, segundo Susan Sontag (2008), é capaz de recriar a 

solidariedade humana, bem como expressar, através da beleza enternecedora da linguagem, a 

pungência da dor e das lágrimas diante da morte de um ser amado. A partir daí, procurei ler 

mais os textos de Caio, como os contos e as crônicas, e também passei a ter contato com a 

poética e delirante obra de Pier Paolo Pasolini, de quem, até então, como de Caio, nunca tinha 

ouvido falar. 

 Devo destacar que os textos de Caio F., desde a juventude, tornaram-se um diálogo 

profundo comigo mesma e com as leituras da minha geração. Ter acesso à literatura naqueles 

tempos era ―escapar da prisão, da futilidade nacional, da vulgaridade, do provincianismo 

compulsório, do ensino vazio, dos destinos imperfeitos‖, já que ―literatura é liberdade‖ 

(SONTAG, 2008, p. 219). Por isso, nos primeiros anos do curso de Letras, oferecido pela  

Faculdade de Ciências e Letras de Caratinga (FAFIC), publiquei textos de ficção nos jornais 

alternativos de literatura que circulavam na região. Esses textos caracterizavam os rastros da 

literatura caioferdiana presentes no arquivo do imaginário criativo que, então, em mim se 

revelavam no uso de metáforas, períodos longos, paralelismos, entre outros. Além disso, 

intrigava-me muito aquela obra repleta de personagens solitários e conflituosos em busca do 

amor, sendo que, incrivelmente, em sua maioria, não possuíam rosto nem sequer nome.  
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 Para uma jovem com menos de 20 anos, tudo isso era novidade. Lidar com as fraturas 

de personagens que representavam o espírito nostálgico da geração beatlemaníaca e do 

desbunde, movidos pelos dramas existenciais vivenciados por jovens das décadas de 1960, 

1970 e 1980, era fascinante. Lembro-me de que os livros Pedras de Calcutá, Morangos 

mofados e Os dragões não conhecem o paraíso eram leituras que, naqueles anos 80, para mim, 

foram ferramentas narrativas que expressavam o que vivíamos naquela geração sob o clima de 

the dream is over.  

 Em janeiro do ano 2000, emigrei para Os Estados Unidos da América (EUA), momento 

em que morei em Lowell, Massachusetts, e, ainda nesse ano, iniciei meu trabalho como 

professora nas escolas públicas de Framingham. Foi naquele país que conheci, pela primeira 

vez, o sentimento de exílio, de estrangeira, que é marcante na obra literária do autor gaúcho. 

Através da leitura de ―Lixo e purpurina‖, o qual, além de um conto, é um diário de viagem que 

retrata a vida de imigrante de Caio, em Londres, no início dos anos 70, iniciei o verdadeiro 

mergulho sobre o exílio que eu já vivia há seis anos. Aquela leitura foi muito oportuna e me 

trouxe reflexões e a percepção do quanto minha identidade de imigrante havia me 

transformado. Li esse conto quando residia em Worcester, MA, em 2006, em uma noite no fim 

do outono de New England, pois o mesmo havia sido publicado em Caio 3 D: o essencial da 

década de 1970 (ABREU, 2005b, p. 193-215), livro que eu havia adquirido em umas das 

minhas viagens ao Brasil.  

 Em meio àquelas reflexões, compreendi que o escritor gaúcho e eu estávamos ligados 

pelo mesmo sintoma: o de exilados. Naturalmente que cada um com experiências muito 

pessoais, embora bem próximas do sentimento de solidão e da face anônima que podíamos 

adquirir transitando entre as mil identidades que habitavam o país estrangeiro. Hoje, lendo o 

ensaio ―Reflexões sobre o exílio‖, de Edward Said (2003), e ao me debruçar sobre os contos, as 

cartas e as crônicas de Caio F., tenho a plena certeza de que o exílio é uma travessia para a 

(des-) construção de nossa identidade. Essa experiência, que tanto inspirou o autor na escrita da 

história ―London London‖ e da novela ―Bem longe de Marienbad‖, também me inspirou na 

escrita das narrativas de Intimidade vasculhada (FREITAS, 2006, 7 Letras/Imprimatur) e dos 

poemas do livro Exílios naufrágios e outras passagens (FREITAS, 2016c), pela editora Patuá.  

 De retorno ao Brasil, cursei o Mestrado no Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora 

(CES/JF), e tive um reencontro com a obra de Clarice Lispector, que se deu pela entrevista
1
 por 

mim realizada com o biógrafo e escritor norte-americano, Benjamin Moser, um dos estudiosos 

                                                           
1
 Entrevista intitulada ―Benjamin Moser: o primeiro biógrafo internacional de Clarice Lispector‖, publicada na 

Revista Conhecimento Prático de Literatura, n. 32, p. 57-59, Editora Escala, São Paulo, SP. 
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da autora nos EUA e, hoje, responsável por organizar suas traduções para a Língua Inglesa. 

Why this world: a biography of Clarice Lispector, de sua autoria, havia sido publicada no 

Brasil, em 2009, sob o título de Clarice. Nesse momento, tive a oportunidade de entrevistá-lo, e 

fortalecer os laços com a obra dessa autora, que seria objeto da dissertação de Mestrado 

apresentada em 2010, intitulada Clarice Lispector sob o olhar estrangeiro: a tradução em 

―Laços de família”.  

 Vale lembrar que uma das disciplinas cursadas durante o Mestrado ―Leitura crítica de 

arquivos brasileiros‖, ministrada pela professora Eliane Vasconcelos, da Fundação Casa de Rui 

Barbosa, RJ, fez-me repensar, com base nas aulas e na bibliografia indicada, algumas questões 

que me remeteram a indagações sobre o caráter da Crítica Genética a respeito da obra de Caio 

F. Porém, mais adiante, quando tive contato com as cartas do autor, organizadas por Ítalo 

Moriconi (2002), sob o título de Caio Fernando Abreu: cartas, é que me veio a ideia concreta 

de escrever um projeto para o doutorado baseado na obra do autor gaúcho. Aquelas cartas, tal 

como o conto ―Lixo e purpurina‖, trouxeram-me, novamente, o sentimento de exílio, pois 

muitas delas foram escritas quando o autor estava em viagens no exterior. Percebi, assim, que 

não poderia fugir mais daquele encontro com Caio e que era preciso redimensioná-lo em um 

posterior estudo de sua obra, dedicando-lhe a escrita de uma Tese de Doutorado. Nossas 

identidades de imigrantes, nômades, estrangeiros, eram a marca maior de nossas vidas. Esta foi 

uma das grandes semelhanças que percebi entre mim e ele. 

 Portanto, iniciei a escrita de meu Projeto de Doutorado, que foi aceito pela Professora 

Dr
a
. Eurídice Figueiredo, minha Orientadora, visando a esse aspecto ―estrangeiro‖ nos contos 

de Caio. Lendo, durante o curso de Doutorado, algumas bibliografias que figuravam estudos 

sobre identidade, como as de Stuart Hall (2005, 2014) e Zygmunt Bauman (2005), bem como a 

entrevista ―Pensando o conceito de alteridade hoje‖, realizada por Janet M. Peterson
2

, 

reformulei e aprimorei a temática dos meus estudos. Assim, minha opção passou a contemplar 

a temática da alteridade e identidade nos contos de Caio F., considerando as razões pessoais, as 

afinidades com o autor, bem como a empatia e as leituras precoces de sua obra. 

 

 

 

                                                           
2
 Professora do Departamento de Estudos Franceses da Universidade de Toronto, Canadá. A entrevista foi 

concedida a Sandra R. Goulart Almeida e publicada na revista Aletria, Belo Horizonte, Universidade Federal de 

Minas Gerais,  v. 16,  p. 13-19, jul./dez. 2007b.   
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1.2 A PERGUNTA INICIAL 

 

É tempo de me fazer, eu sei. E sei que é 

bom ser ainda indefinido. Pelo menos 

as deformações não calaram fundo, não 

se afirmaram em feições. 
                                          (Caio F. Abreu)  

 

A pergunta ―Quem és?‖, em um primeiro momento, traduz a ideia da possibilidade de 

uma resposta ética a um rosto que, para qualquer um de nós, parecerá ser um rosto humano 

comum, como qualquer outro. Tal pergunta, contudo, por si só, enseja desdobramentos que 

colocam em cheque a singularidade do sujeito, visto que não se trata apenas de preencher 

conteúdos de uma determinada personalidade. Trata-se, pois, de responder à pergunta sobre 

quem somos e qual deveria ser a nossa relação com os outros. Foucault (1978) redimensiona 

seus questionamentos sobre essa questão à luz da filosofia de Hegel e se pergunta: ―O que 

posso me tornar dada a ordem contemporânea do ser?‖
3
 Segundo o teórico francês, o ―eu‖, 

enquanto sujeito, pertence a uma humanidade, sendo um fragmento dela, e a mesma está 

associada a um poder, a uma verdade absoluta, que constituiu o que é e não é essência desse 

sujeito que se vê impossibilitado de reconhecer sua própria verdade e dar o relato de si mesmo. 

Por isso, dada essa ―impossibilidade‖, a entonação reflexiva de que partimos para evidenciar 

este estudo e dimensioná-lo às propostas plausíveis de questionamentos e desdobramentos é a 

pergunta e, ao mesmo tempo, a porta de saída que Foucault nos oferece sobre a construção do 

sujeito: ―O que posso me tornar?‖.  

Judith Butler (2015), ao analisar a obra Relating narratives, de Adriana Cavarero, 

esclarece que, ao perguntar ―quem‖, a filósofa italiana abre espaço para a descoberta da face 

altruísta do sujeito. Ao interrogarmos ―Quem és tu?‖, pressupõe-se a existência de um Outro 

diante de nós que se intercambia com o sujeito do ―eu‖ ―por meio de trocas imediatas e vitais‖ 

(BUTLER, 2015, p. 44). A questão ―quem é o Outro?‖ merece todo cuidado em sua 

abordagem, pois, nas várias reflexões sobre a construção do sujeito, a autora apresenta uma 

visão descontínua e sem linearidade, distanciada dos conceitos teóricos que projetam o 

arcabouço da unicidade do ―eu‖. 

                                                           
3
  Afirmação contida em ―O que é a crítica?‖, conferência proferida por Michel Foucault, em 27 de maio de 1978, 

publicada, originalmente, no Bulletin de la Societé Française de Philosophie, v. 82, n. 2, p. 35-63. Foi traduzida 

por Gabriela Lafetá Borges e revisada por Wanderson Flor do Nascimento e está presente no site: 

<http://www.filoesco.unb.br/foucault>. 
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O poeta lusitano Fernando Pessoa é um exemplo de personalidade fracionada, dono de 

um ―eu‖ heterogêneo, múltiplo. Ele esteve sempre à beira de um desdobramento do ―eu‖ e da 

multiplicidade de vozes e consciências que o fizeram sentir como se fosse várias pessoas. Sua 

identidade moderna, ao final do século XIX, possuía ―fissuras‖ e, nesses intervalos, preenchia-

se com o diálogo dos seus respectivos ―eus‖ que se manifestavam como Outros, visto que, no 

caso do poeta, era o chamado fenômeno da heteronímia, que se expressava a partir da 

existência dos alter egos, os quais revelam as múltiplas possibilidades de infinitude do ser. Ao 

mesmo tempo, vimos também acontecer a relação de alteridade que se realiza entre o poeta e 

seus heterônimos, por meio de uma universalidade do sentir e ―é sobre ela que repousa nossa 

identificação, a generalização do meu corpo, a percepção do outro‖ (MERLEAU-PONTY, 

2007, p. 224). Um dos heterônimos de Pessoa, Bernardo Soares, autor do Livro do 

desassossego, ―tematizou o outrar-se, para assistir, sem máscaras, o [sic] desdobramento do Eu 

em outro‖ (NUNES, 2001, p. 59), indaga-se sobre ―quem‖ é o seu ―eu‖:  

 

Tudo se me evapora. A minha vida inteira, as minhas recordações, a 

minha imaginação e o que contém, a minha personalidade, tudo se me 

evapora. Continuamente sinto que fui outro, que senti outro, que pensei 

outro. Aquilo a que assisto é um espetáculo com outro cenário. E aquilo 

a que assisto sou eu [...] Meu Deus, meu Deus, a quem assisto? Quem é 

eu? O que é este intervalo que há entre mim e mim? (PESSOA, 1982, p. 

24-25).  

 

As indagações pontuadas por esse heterônimo nos induz à ideia de partir do princípio de 

que o Outro não é uma identidade fixa, objetiva. Aparentemente, ele não remete a nenhuma 

identidade estruturada. O ―eu‖ lírico, ao se perder de si mesmo, passa por um processo de 

dissolução e depois por uma moldagem de acordo com o Outro. Entendemos que este é 

construído pelo sujeito e sua relação com o mundo, podendo ser visto, paradoxalmente, como 

―semelhante‖ ou ―desigual‖, ―estranho‖. O Outro pode ser um ―estranho‖, um estrangeiro que, 

pelas vias obscuras de sua desconhecida identidade, faz-se contemplação pelo olhar que o 

repele, estranha, e, ao mesmo tempo, deseja-o por trazer em si a diferença. 

Na literatura, observamos, há longas décadas, em romances, tais como os clássicos 

Iracema, de José de Alencar (2015), Inocência, de Visconde de Taunay (2012), que a alteridade 

se realiza pelo viés do desejo pelo ―estranho/estrangeiro‖, cuja identidade desconhecida e 

indefinida traz, na sombra obscura, a fresta de luz que é a diferença, nesses casos, étnica e 

cultural. Indo mais adiante, ao encontro do cenário da literatura atual, temos o conto ―Fantasia-

improviso‖, da escritora gaúcha Cíntia Moscovich (2004), em que a protagonista, ao constatar 
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que Márcio era cego, passou pelo turbilhão do estranhamento, cedendo à alteridade, que foi 

inevitável quando ela se sente diferente dele. No entanto, o caráter heterogêneo desses sujeitos 

fez com que, pela desestabilização emocional diante da cegueira, houvesse o intercâmbio com 

o Outro (cego), como uma forma de se relacionar com seu próximo, ainda que diferentes um do 

outro. É como Emmanuel Lévinas nomeia esse viés da alteridade, tal qual ―sabedoria da 

caridade‖, ―sabedoria do amor‖ (LÉVINAS, 2004, p. 144), que consiste no acolhimento e na 

proximidade com o Outro com o qual se intercambia, ainda que haja diferenças entre o ―eu‖ e o 

Outro, há o sentimento compassivo, neste caso do cego de Moscovich, que acabou por 

despertar na protagonista o sentimento de amor compassivo misturado à caridade e à epifania, 

que é uma experiência transcendente, sendo que o Outro (cego) é tão inatingível quanto Deus 

ou o Infinito.              

       Os traços das imagens mentais e culturais que são ensejadas por outrem revelam formas 

simbólicas de alteridade que se fazem presentes em todas as sociedades; por isso, há 

necessidade de indagar sobre a natureza desse fenômeno e sobre as relações humanas por ele 

constituídas. Ao tratar da alteridade, as considerações sobre seu conceito fluido e do seu caráter 

indefinido prosperam no discurso de Janet M. Peterson como sendo uma abertura para a 

alteração do ―eu‖. Segundo a autora, a ―diferença produz alteridade‖ (PETERSON, 2007b, p. 

16) e é indiscutível a relação de dependência que existe entre alteridade e identidade, pois 

ambas são inseparáveis.    

 Somos sempre convocados a interagir com o Outro, descobrindo-nos sob novas 

relações, e esse fato se dá porque é comum sentirmos o desejo de possuir um modelo de 

referência, ainda que na indefinição e na incerteza de quem é este Outro, porque, na imagem 

que buscamos como um ponto de partida, procuramos nos aproximar o máximo dela, pela 

necessidade de interagirmos com aquele que possui o que nos falta. Muitas vezes, a 

proximidade e o intercâmbio com outrem são caracterizados pela diferença, ou mesmo, em 

outro sentido, pela semelhança, que é a imagem de nosso ―eu‖ encarnado em um Outro. 

Com base nessa ambivalência, a identidade assume conceitos e características muito 

variáveis, em desconstrução, pois todas as áreas disciplinares, sejam elas estas ou aquelas, têm 

criticado os modelos identitários unificados, unilaterais, homogêneos. Portanto, como explicar 

este fenômeno paradoxal da identidade?   

As perspectivas que teorizam o pós-Modernismo, de acordo com o sociólogo Zygmunt 

Bauman (1988), têm celebrado identidades que põem em relevo conflitos políticos, religiosos, 

étnicos e sexuais. Por outro lado, também celebram manifestações culturais que não se 

conflituam, as quais se completam e se reforçam enquanto partem de um processo de 



18 
 

homogeneização. Na verdade, a busca por um rosto, por um Outro, é percebida na vida diária 

de todo ser humano como a corrida desenfreada ―pela sobrevivência e autoengrandecimento, a 

consideração racional de fins e meios, a avaliação de ganhos e perdas, a procura do prazer, o 

poder, a política, a economia...‖ (BAUMAN, 1998, p. 62). As explicações, para se definir a 

identidade em seu aspecto ambíguo e multifacetado, por conseguinte,  não se coadunam com o 

amplo sentido que esse termo sugere em sua realidade pragmática. Enfim, os espaços 

conceituais abertos da alteridade e da identidade prevalecem, acima de tudo, como formas 

heterogêneas, de caráter líquido e impermanente que nos permitem compreender a ―fragilidade 

e a condição eternamente provisória da identidade‖ (BAUMAN, 2005, p. 22).     

Essas considerações sobre alteridade e identidade, ainda que sucintamente aqui 

apresentadas, têm significativa utilidade para pensarmos, em especial, no objeto privilegiado de 

nosso estudo, a obra de Caio Fernando Abreu (1948-1996) e sua constante peregrinação em 

busca de uma identidade, cujos reflexos podem ser encontrados: a) nos tempos do Ato 

Institucional número 5 (AI-5) e da ditadura militar, momento em que Caio enfrenta a censura, 

tendo surgido a necessidade de escrever de forma simbólica, metafórica, cifrada, por meio de 

vozes clandestinas e rostos anônimos dos ―loucos‖ e solitários, como em Inventário do ir-

remediável (1960) e O ovo apunhalado (1970); b) na contracultura e na morte do Flower 

Power sob a descrição da desilusão de um sonho, que culminou na morte de toda uma geração, 

cujos sobreviventes possuíam uma esperança sem fé, beirando ao abismo da frustração de um 

tempo perdido, (in) alcançável, relatados nas ficções de Morangos mofados; c) no exílio e no 

movimento transitório de uma vida nômade, em que as experiências em Estocolmo, lavando 

pratos, e, em Londres, como modelo de Belas Artes, jardineiro e house cleaner, foram 

decisivas para realçar-lhe o espírito nômade que, desde os 15 anos, já figurava em seu ser e se 

acentuou nas idas e vindas ao exterior, bem como entre os eixos Porto Alegre, Rio de Janeiro e 

São Paulo, cidades onde morou. As pegadas nômades estão por toda sua literatura e escrita 

errante, todavia encontram-se em maior dimensão nas obras Ovelhas negras e Estranhos 

estrangeiros; d) no diálogo e na influência de Clarice Lispector e Hilda Hilst cuja 

intertextualidade constituiu, em sua produção ficcional, um marco estético, sendo que, com 

Clarice, houve uma identificação simbiótica, uma incorporação de estilo canibalístico notória 

em Inventário do ir-remediável; e, com Hilda, uma aproximação literária pelas vias da estética 

marginal, alternativa. A influência literária, nesse caso, assumiu uma via de mão dupla. Além 

disso, entre os dois, houve uma espécie de identificação maternal e afetiva infinitas; e) no amor, 

como uma ―possibilidade impossível‖ (ABREU, 1997c, p. 8) sob os ares premonitórios da 

Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS), que purificou a dispersão da energia sexual 
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nos anos 80, retratando o amor como uma possibilidade de morte, e o Vírus da 

Imunodeficiência Humana (HIV) como punição às identidades sexuais desviantes. A busca 

pelo amor e, ao mesmo tempo, a descrença nele são retratadas em Os dragões não conhecem o 

paraíso; f) no queerismo, o qual consiste no modo de ser daqueles sujeitos excêntricos, 

excluídos, de personalidade esquisita, desterritorializada, dotados de uma identidade de 

subclasse e de um jeito de pensar e de ser que desafia as normas regulatórias da sociedade, é o 

emblema temático e estético dos contos de Ovelhas negras; g) na AIDS, em primeiro plano, 

como sentimento premonitório, condenatório nos contos escritos na década de 1980, em que a 

elipse da sigla é constante e o assunto é cifrado por metáforas; e, em um segundo momento, nos 

contos de 1990, tendo como marco definitivo ―Depois de agosto‖, em que a AIDS é vista, 

simplesmente, como alter ego, renascimento e transcendência; h) na possibilidade de morte 

pelo HIV, que é retratada, apesar da dor, pela força, fé e coragem, nas ―Cartas para além do 

muro‖ e figurada como uma experiência positiva na literatura de Caio F. Abreu e em sua vida 

pessoal. A doença, que caracteriza uma espécie de identidade condenada para o autor, surge 

como uma força motriz, capaz de transformar vida e obra em arte de viver.        

Em um primeiro olhar sobre a obra de Caio Fernando Abreu, é inevitável não 

percebermos a grande variedade de temas que permeiam os vastos campos de investigação 

possíveis de serem abordados. Ao constatarmos que estudos sobre a obra desse autor ainda 

estão por ser realizados, averiguamos que muito se há ainda por avançar sobre a sua obra. 

Portanto, demonstramos aqui o interesse em contribuir para redimensionar estes estudos através 

de um recorte temático que privilegiamos, sob um específico olhar, voltado para a investigação 

das relações alteritárias e identitárias em obras do gênero narrativo ―conto‖, que comporão o 

corpus principal do estudo desta Tese de Doutorado. 

As obras de Caio Fernando Abreu que comporão o corpus deste trabalho foram 

selecionadas de acordo com a abordagem temática e também pela década em que foram escritas 

e publicadas. Vale assinalar que a investigação não se restringe apenas a abordar um apanhado 

de fatos descritivos e contínuos da realidade contextualizada e vivenciada pelo autor e, a partir 

daí, definir um modelo de identidade que norteia os sujeitos de sua ficção. Pretendemos, 

também, enveredar pela historicidade cultural e pelo contexto sociopolítico, em uma 

abordagem ampla e específica de cada geração vivida pelo autor, investigando e identificando, 

por meio de sua literatura, a ambígua e inconclusa natureza das identidades. Por conseguinte, o 

assunto da alteridade e da identidade é complexo e suscita questões que nos indagam como 

escapar do essencialismo e dos estereótipos para pensar o Outro. Então questionamos: de que 

forma podemos, hoje, compreender questões como a perda e a absorção de uma identidade 
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pelos momentos de militância política, terror, torturas, prisões, exílio, trip contracultural, 

liberação e repressão sexual, AIDS, frequentemente evocados no contexto da literatura 

caioferdiana?   

Importante ressaltar que, na visão de Bauman (2005), não há como traçar, policiar ou 

impor a fronteira entre os sujeitos aprendizes da identidade. Por isso, as noções de identidades 

estão cada vez mais desintegradas dos códigos tradicionais que definem o sujeito e que o 

identificam com uma precisão sistemática, invariável, porque não existe uma cartilha ou um 

manual que ensine ―as regras‖ da identidade. Hoje, no mundo ocidental, as identidades não são 

mais constituídas por entidades sólidas e inabaláveis. Com o advento da globalização no século 

XX, em uma época líquido-moderna, o indivíduo circula livremente, sem impedimento, pelas 

fronteiras desconhecidas e indefinidas da alteridade. Todavia, a pergunta ―quem é você?‖ põe 

em xeque o caráter genuíno e hierárquico da identidade, uma vez que não há resposta definida 

nem definitiva para essa pergunta. Por isso, devido à existência do caráter ambíguo e 

inconcluso das identidades, os questionamentos deste estudo, provavelmente, repercutirão mais 

como uma indagação sem destino prévio, porquanto ―a resposta poderia matar a intensidade da 

pergunta e o que se agita nessa intensidade‖ (LARROSA, 2006, p. 41).   

Importante destacar que, neste estudo, com a consciência de que o sujeito não tem o 

monopólio de sua identidade, tampouco ela é algo transparente, inflexível ou absoluta, 

mantivemo-nos desprovidos de um olhar estereotipado que pudesse limitar ou mesmo estagnar 

nossa pesquisa. Assim, pelo viés do senso crítico e, principalmente, pelas leituras teóricas que 

abarcam o tema ―alteridade e identidade‖, em Zygmunt Bauman (2005), Stuart Hall (2005), 

Janet M. Peterson (2007a, 2007b), Eric Landowski (2012), Emmanuel Lévinas (2004), Julia 

Kristeva (1994), entre outros, buscamos nos aprofundar mais no assunto com o propósito de 

desenvolvê-lo com amplitude e discernimento, na análise da ficcionalização de sua própria 

realidade e experiência, procurando, assim, contemplar a condição elaborada por Bauman, ao 

considerar que: 

 

O anseio de identidade vem do desejo de segurança, ele próprio um 

sentimento ambíguo. Embora possa parecer estimulante no curto prazo, 

cheio de promessas e premonições vagas de uma experiência ainda não 

vivenciada, flutuar sem apoio num espaço pouco definido, num lugar 

teimosamente, perturbadoramente ―nem-um-nem-outro‖, torna-se a 

longo prazo uma condição enervante e produtora de ansiedade. Por 

outro lado, uma posição fixa dentro de uma infinidade de possibilidades 

também não é uma perspectiva atraente. Em nossa época líquido-

moderna, em que o indivíduo livremente flutuante, desimpedido, é o 

herói popular, ―estar fixo‖— ser ―identificado‖ de modo inflexível e 
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sem alternativa — é algo cada vez mais malvisto (BAUMAN, 2005, p. 

35). 

 

Em razão dessa afirmação, cabe compreender em que sentido a obra de Caio Fernando 

Abreu experimenta os sinais de identidades transitórias que ultrapassam as fronteiras rígidas da 

identificação e alcançam o território movediço no qual o processo alteritário contínuo se traduz 

como um movimento ―em busca da identidade‖ (FAVALLI, 1988, p. 16). Esse pensamento da 

ensaísta gaúcha está presente em ―Inventário de uma criação‖ como sendo a temática central de 

Limite branco, primeiro romance escrito por Caio F. Abreu, um jovem autor, bem como em 

seus contos, escritos entre as décadas de 1960 e 1980. Gilda Bittencourt (1999), em O conto 

sul-rio-grandence, afirma que o escritor gaúcho herdara de Clarice Lispector essa busca 

ininterrupta do autoconhecimento no esforço de investigar as mínimas reações diante dos fatos. 

A autora acrescenta, ainda, que ―Caio se concentra na investigação interior‖ (BITTENCOURT, 

1999, p. 95), visto que suas personagens são dominadas por uma compulsão obsessiva na busca 

de uma identidade, do autoconhecimento, em que o ―eu‖ se torna a razão de suas existências. 

 Segundo Jeanne Callegari (2008), na biografia Caio Fernando Abreu: inventário de um 

escritor irremediável, à época da ebulição cultural, comportamental e política, como em plena 

ditadura militar, os jovens se reuniam para discutir um futuro melhor, usar drogas, comentar 

autores e músicas proibidos pelo regime, e Caio, naturalmente, estava entre eles. Para a 

biógrafa, o autor sempre lidou com o enfrentamento e ―a busca da identidade, a vivência de 

experiências e angústias‖ (CALLEGARI, 2008, p. 36, grifos nossos), pois em tudo isso o 

escritor gaúcho colhe material para a escrita de seus contos.  

Com o intuito de corroborar a afirmação de Callegari, apresentamos um trecho de um 

artigo do jornal Zero Hora, publicado dez anos após a morte de Caio, em que Luciano 

Alarbase, seu amigo e contemporâneo, escreve sobre as procuras íntimas que foram a peça-

chave da literatura do autor, possibilitando-nos ter um entendimento mais redimensionado de 

sua ficção e de seu caráter múltiplo na abordagem de diferentes sentimentos e experiências que 

caracterizam a necessidade de uma procura e de uma identificação.    

 

Nele, como em Clarice Lispector, reluz sem esforço o fundo insondável de 

mistérios cotidianos, desejos ardentes e confessáveis, procuras íntimas de 

amor partilhado, belezas subterrâneas e solidariedades palpáveis. Há, em toda 

sua obra, um posicionamento de indisfarçável generosidade para com as 

tentativas humanas que busquem quaisquer possibilidades de felicidade 

humana possível. Há o maravilhamento incondicional diante do ato elementar 

de existir. O profano consagra o sagrado, o sagrado perpassa nossos mais 

rudimentares desejos e ele parece reiterar que todo o desejo humano é santo, 

mesmo quando equivocado e transbordante. A vida vale a pena escreve Caio, 
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mesmo sob escombros, hecatombes, doenças e desilusões. A literatura só é 

importante se está a serviço dessa procura, dessa identificação (ALARBASE, 

2006, p. 2D, grifos nossos).   

 

Os contos desse gaúcho mostram, de forma alegórica, que ―dentro de nós há identidades 

contraditórias, empurrando em diferentes direções, de tal modo que nossas identificações estão 

sendo continuamente deslocadas‖ (HALL, 2005, p. 13). Portanto, vimos que sua obra direciona 

para a amplitude de sentimentos e identidades paradoxais, que lhe conferem um caráter 

universal, sendo que os protagonistas dos contos ―O ovo‖, ―O retrato‖, ―Os sobreviventes‖, 

―Dama da noite‖, ―O rapaz mais triste do mundo‖, ―Bem longe de Marienbad‖ podem 

representar o ―eu‖ deslocado de cada um de nós.  

Ítalo Moriconi (2002), na Introdução da obra Caio Fernando Abreu: cartas, afirma que, 

do ponto de vista histórico, a obra desse autor faz o elo entre as instigações pop-contraculturais 

e marginais dos anos 70, passando pelos moldes da literatura policial dos anos 80 e pela 

ebulição juvenil e mística dos anos 90. Ele frisa que a formação pop-contracultural é muito 

forte e está em todos os seus livros. Caio encarou toda essa trajetória das três gerações ―da 

única maneira que o artista competente e antenado com seu tempo pode fazer: incorporando-os 

e transcendendo-os em seu próprio texto‖ (MORICONI, 2002, p. 6).  

Evidentemente, neste trabalho, já foi mencionado que lançaremos mão dos fatos que 

evidenciam as trajetórias de Caio F. Abreu entre as décadas de 1970 a 1990, uma vez que sua 

literatura dialoga, sobretudo, com a história cultural daquele período e com tantas outras 

experiências que vivenciou, desde os estilos musicais às obras de arte, como o próprio escritor 

afirma em ―A maneira de Bob Dylan, minhas influências são todo o meu ato de estar vivo. 

Tudo o que eu vi e vivi pelas estradas, todas as pessoas que cruzaram o meu caminho e, ainda, 

coisas como o jazz, a pintura de Van Gogh, a dança de Pina Bausch‖ (ABREU, 1996c, p. D2).  

Denilson Lopes (2002), no ensaio ―Experiência e escritura‖, afirma que ―a experiência não só 

se insere num solo sócio-histórico, mas se constitui com a encarnação, a narrativização de 

identidades, transita por elas‖ (LOPES, 2002, p. 249); por isso, nesta pesquisa, procuramos 

revelar que as personagens caioferdianas, expostas pelos intercâmbios dos centros urbanos, são 

impelidas a andar e são induzidas à busca, ainda que esta se estabeleça à sua revelia, contra sua 

vontade, vindo a se tornar uma das temáticas centralizadoras de sua literatura. As personagens 

criadas pelo autor, muitas vezes, são caracterizadas pela condição de estrangeiro, queer, 

gauche, e reivindicam, pela máscara do anonimato, uma presença que se faz pelo desejo de 

suprir a ausência ou carência de um rosto. Por isso, a trajetória e o destino de muitas de suas 

personagens, representativas de cada geração vivida pelo autor, alimentam-se de uma trilha 
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desconhecida, embora necessária, neste percurso incerto de buscas e aspirações sobre o ―eu‖ 

perdido, sobre ―quem sou‖.  

     

[...] ―esse perder-se no país novo‖, essa eterna condição de gauche, de 

estranho e de estrangeiro, daquele que não pode adaptar-se nem ceder nem 

vicejar por completo. Sem se deixar aviltar pela miséria observada (mas sem 

evoluir também, por meio dela), mantêm-se fiéis à sua exiguidade existencial, 

aspirando ao impossível como que à cata da face do anjo esquivo. Até a volta 

inevitável, e a morte consciente de sua sina (PEN, 2006a, p. 14).  

  

Desse modo, para a consecução de nosso objetivo no reconhecimento das 

representações alteritárias e identitárias nos contos de Caio Fernando Abreu, procuramos 

promover o estudo de sua obra, tomando por base outros textos relacionados ao assunto, dados 

biográficos, depoimentos e também nos pautamos em estudos dos paratextos (peritextos e 

epitextos) para alcançarmos o objetivo pretendido nesta investigação, que, neste caso, é saber 

de que forma o autor, de um modo ou de outro, revela, pela literatura, a necessidade da 

constante busca pela alteridade/identidade e como essa ―busca‖ se faz e é representada nas 

obras que retratam cada geração vivida por Caio F. 

Ainda uma última observação nos conduz a demonstrar a existência do caráter reflexivo 

do ―eu‖ vivido, cotidianamente, sob o signo de múltiplas identidades, que é a porta de entrada 

do Outro: outro ―eu‖, outros mundos, outros trânsitos. Como já visto anteriormente, a obra do 

escritor gaúcho parece configurar como um vasto campo de estudos, que permite amplas 

abordagens e desdobramentos. Por um lado, pode significar um risco abordá-la pela dificuldade 

relacionada à escassez de elementos críticos que possam alicerçar as análises mais profundas de 

sua obra. Por outro, permite-nos arriscar, em uma viagem sem destino, por vias desconhecidas 

e flutuantes, em que as estradas pedregosas, e por vezes empoeiradas, deixam-nos incertos de 

nossa trilha, quase nos interrompem a passagem e o movimento de intensa busca que todo 

viajante tende a realizar. Esse percurso de difícil trajeto pode ser experimentado em relação às 

pistas que a ficção de Abreu propõe ora como diálogos, ora como indagações, sobre a procura 

de contato, de comunhão com o Outro, com quem se identifica. Esse ―Outro‖, como salienta 

Julia Kristeva (1994), inicia um movimento alteritário de habitar o ―eu‖, cuja fragmentação e 

incompletude passam a conviver juntas, inseparavelmente. 

O ―eu‖ estrangeiro, ―queer
4
‖, em que o próprio escritor se apresenta como narrador de 

suas ficções, passa pela dinâmica da construção e reconstrução dos territórios movediços e 

                                                           
4
 Queer, na definição da ensaísta Guacira Lopes Louro (2010, p. 7-8), no livro intitulado Um corpo estranho: 

ensaios sobre a sexualidade e teoria queer, significa: ―estranho, raro, esquisito. Queer é, também, o sujeito da 
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metamorfósicos da identidade, que se entrelaçam em nosso caminho de viajantes, ora como 

encontro, ora como perda e, definitivamente, refletem a gama de faces e ―eus‖ que cada um de 

nós traz em si. Todos nós, viajantes de nosso próprio destino perdido, somos um pouco Caio, 

Proust, Cristo, Pessoa. Somos também uma porção de Édipo, Dorian Gray, Gregor Samsa, 

Clarissa Dalloway. 

Desse modo, como evitar, então, que a crescente profusão de nossas identidades e 

histórias não tenha relação com o engrandecimento de nosso desassossego, bem como com a 

insuportável certeza de nossa (in) existência? Por acaso contamos com outra coisa a não ser os 

restos desordenados que recebemos do Outro? O que chamamos de autoconhecimento ou 

identidade pessoal não poderia ser a essência narrativa dos enredos íntimos; por isso, não seria 

sempre uma forma provisória e indefinida diante da infinitude dos nossos ―eus‖ perdidos? 

Essas indagações se fizeram necessárias diante da ―viagem‖ e das incessantes procuras 

que habitam os corações e as mentes daqueles que a realizam. Para compreendermos melhor o 

(s) ―quem‖ de Caio e suas personagens, tornou-se imprescindível nos aproximarmos, com o 

zoom máximo da questão, da alteridade/identidade que permeia sua obra e também nosso 

próprio universo particular, assim como atentarmos para uma das tarefas da literatura, que, para 

Susan Sontag (2008), é solidarizar com aqueles que não são nós, nem nossos, pois ela [a 

literatura] pode nos dizer como o mundo e o sujeito parecem ser. Em outras palavras, para a 

ensaísta norte-americana, a literatura ―é criação não só de uma voz, mas de um mundo. Imita as 

estruturas essenciais segundo as quais experimentamos a nós mesmos como viventes no tempo, 

habitantes de um mundo; pessoas que tentam compreender o sentido da própria experiência‖ 

(SONTAG, 2008, p. 225). Essa afirmação da autora corrobora o fato de que ―nós‖, habitantes 

do mundo, não nos distanciamos da literatura, que é, muitas vezes, a contemplação de nossas 

próprias vidas, pois há um vínculo que a conecta ao mundo, às pessoas. Encontramos, pois, na 

literatura de Caio, esse elo que liga o homem às suas experiências, à sua desordem íntima, à 

procura pela face que lhe cabe.  

Ainda, ao buscar mais uma definição de literatura que respalda esta pesquisa, no sentido 

de sustentar que não há respostas prévias e qualificadas para designar o ―eu‖ e seu intercâmbio 

com o Outro na busca da identidade, e que a obra de Caio talvez possa ser compreendida mais 

como uma indagação do que como resposta, encontramos, nas palavras de Roland Barthes 

                                                                                                                                                                                        
sexualidade desviante: homossexuais, bissexuais, transexuais, travestis, drags. É o excêntrico que não deseja ser 

‗integrado‘ e muito menos ‗tolerado‘. Queer é um jeito de pensar e de ser que não aspira o centro nem o quer 

como referência; um jeito de pensar e de ser que desafia as normas regulatórias da sociedade, que assume o 

desconforto da ambiguidade, do ‗entre lugares‘, do indecidível. Queer é um corpo estranho, que incomoda, 

perturba, provoca e fascina‖. 
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(2007), o alicerce incondicional para esta trilha sinuosa, que é o lugar de experiências 

incompletas e das palavras que não dão conta de traduzir o real, tampouco os sujeitos e sua 

essência.  

Barthes (2007) afirma: 

 

A literatura é então verdade, mas a verdade da literatura é ao mesmo tempo a 

própria impotência de responder às perguntas que o mundo se faz sobre suas 

in-felicidades, e o poder de fazer perguntas reais, perguntas totais, cuja 

resposta não esteja pressuposta, de um modo ou de outro, na própria forma da 

pergunta: empresa que nenhuma filosofia, talvez, tenha conseguido levar a 

bom termo, e que pertenceria, pois, verdadeiramente, à literatura (BARTHES, 

2007, p. 73). 

 

Segundo José Castello (1995b, p. D4), ―a literatura não é dada a analogias de 

professora, ou a paralelismos de engenheiro‖, ou seja, ela, como também nos explica Barthes 

(2007), não está alinhada ao mundo da lógica; ao contrário, é sempre um risco que conduz a um 

universo desconhecido, pois o homem se diz ao desdizer, apaga, muitas vezes, o que foi dito 

para que a página continue em branco. Se enveredarmos pelo viés de que a literatura é 

liberdade plena, e por isso consiste em uma resposta em aberto, entenderemos que a ―pergunta‖ 

somos nós mesmos, e que a literatura se renuncia ao divã, assim como nós, em estado de 

passividade para que possamos compreender a realidade que habitamos, sem nos viciarmos 

pelo surto das teorias analíticas e estruturais que tendem a condicionar e limitar os rumos de 

nossas interpretações.            

A proposta deste estudo se respalda na veia democrática que as definições de literatura 

fornecem como ponto de partida para nossas reflexões e estudos sobre o território indefinido e 

movediço das identidades, que, muitas vezes, o rigor acadêmico e as teorias confrontam com a 

versatilidade do assunto e também com a própria literatura caioferdiana, cuja ―matéria-prima 

estava no exercício dos cinco sentidos, e não na observação através de um gabinete‖
5
. Portanto, 

os estudos da obra desse gaúcho pelo recorte da alteridade/identidade seguirão as trilhas das 

buscas, das indecisões e dos cenários da vida cotidiana vivenciados por ele. Esses estudos 

permitem a inclusão, na nossa consciência, de novas maneiras de ser, enriquecendo nosso 

universo interior.  

Este trabalho se organiza em 4 partes, conforme segue: Capítulo 1,  ―Introdução‖, 

seguida da Apresentação e do item ―A pergunta inicial‖, que apresenta a questão que será 

                                                           
5
 Citação extraída do artigo intitulado ―Gavetas abertas, coragem exposta‖, de Renato Dalto. Jornal do Comércio, 

ano 64, n. 40, 22 jul. 1996.  
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discutida e investigada neste estudo, o objeto, os objetivos e a metodologia, além de 

redimensionar a questão proposta partindo do eixo literário e teórico que respalda o assunto.  

No capítulo 2, intitulado ―À procura de um Caio Fernando Abreu‖, promovemos uma 

reflexão investigativa a partir do texto ―Cem mil Caios‖, da biógrafa Jeanne Callegari (2008), 

no qual nos debruçamos em busca das pistas que revelam as identidades do escritor e seus 

infinitos desdobramentos, retratando sua face ―múltipla‖, à medida que procuramos 

compreendê-lo em sua indefinida essência, nos embasamentos de Clotilde Favalli (1988), Ítalo 

Moriconi (2002), Marcelo Secron Bessa (2002), Paula Dip (2009), entre outros. A partir daí, 

nosso olhar inicia a saga pelos rastros que Caio F., dotado de faces tão divergentes, permite-

nos, por meio de seus narradores e de suas personagens, entender o pluralismo identitário 

celebrado pelas sociedades pós-modernas. No desdobramento desse capítulo, fez-se necessário 

discorrermos sobre a biografia de Caio F. Abreu, de maneira que os dados apresentados possam 

contribuir para posteriores análises e entendimentos sobre este estudo. Assim, delineamos os 

aspectos que consideramos mais significativos sobre a vida do escritor e os percursos pelos 

quais sua literatura percorreu ao longo do tempo. Em um terceiro momento, procuramos 

apresentar Caio como ―O biógrafo das emoções pós-modernas‖, tarefa que ele cumpriu por 

meio de sua literatura, a qual biografou, fotografou e representou cada geração vivenciada por 

ele, a partir dos livros que representam cada uma delas, produzindo, por conseguinte, uma 

biografia literária da sociedade brasileira entre 1960 e 1990, tendo como principais temas: 

ditadura, loucura, autoritarismo, contracultura e AIDS. Dessa forma, apresentamos, a partir do 

estudo analítico de algumas obras representativas de cada geração, tais como Inventário do ir-

remediável, O ovo apunhalado, Morangos mofados, Ovelhas negras e da própria voz de Caio, 

através de depoimentos e entrevistas, elementos importantes sobre a discussão desse assunto. 

Aliamo-nos, também, à filosofia de Giorgio Agambem (2008) e Didi-Huberman (2011), bem 

como aos estudos das ensaístas Flora Sussekind (1985, 2004), Heloísa Buarque de Hollanda 

(1980), Gilda Neves da Silva Bittencourt (1999), Clotilde Favalli (1988), entre outros, que 

alicerçam a premissa de que a literatura de Caio F. Abreu biografou e fotografou uma época. A 

identidade de ―biógrafo‖ salienta, nesse capítulo, o olhar sensível e crítico do escritor em 

missão para com a sociedade por meio de sua literatura. No encerramento desse capítulo, 

desenvolvemos um estudo sobre as identidades que foram frutos da ditadura, da contracultura e 

do desbunde, na década de 1970 até meados de 1980, em que utilizamos duas obras 

significativas dessas décadas, O ovo apunhalado e Morangos mofados, cujos contos sob análise 

retratam modelos de identidades que se formaram naquele período de fortes censuras, prisões, 
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torturas, exílios e, posteriormente, das desilusões após a morte dos sonhos das gerações das 

décadas de 1960 e 1970.   

No capítulo 3, inicialmente, buscamos estabelecer um diálogo com o anterior no sentido 

da abordagem das identidades, que, de uma forma ou de outra, já aparece na primeira parte 

deste estudo, desde a busca por um Caio até o surgimento das identidades da ditadura, da 

contracultura e do desbunde.  Intitulado ―Alteridade e identidade‖, esse capítulo é o cerne 

principal desta Tese de Doutorado, e tece uma breve e significativa conceituação e explicação 

sobre os específicos temas nos conceitos de Eric Landowski (2012), Janet M. Peterson (2007b), 

Stuart Hall (2005), Zygmunt Bauman (2005), entre outros. Em um segundo momento, partimos 

para a análise investigativa e detalhada de alguns contos de Os dragões não conhecem o 

paraíso, tendo como foco o estudo das identidades dos narradores-personagens e das relações 

alteritárias que se estabelecem ao longo das narrativas, movidas sempre pelo movimento de um 

―eu‖ em busca de um Outro. Aqui, o assunto discorre em torno da incessante busca do amor e 

da presença da AIDS; esta, em tom premonitório e condenatório. Amor e AIDS foram eixos 

centrais analisados no processo de construção das identidades. No item seguinte, buscamos 

retratar a influência das escritoras Clarice Lispector e Hilda Hilst na obra de Caio, com o 

propósito de revelar e ressaltar as evidências intertextuais que dialogaram com Inventário do ir-

remediável, no sentido de analisarmos como se deu a relação de alteridade e identidade na 

literatura e na vida desse escritor gaúcho com essas duas divas literárias. Norteamo-nos, 

essencialmente, pelas teorias de Harold Bloom (2002) e pelos ensaios de Jorge Luís Borges 

(2007) e Arthur Nestrovski (1996). Ao prosseguir nesse eixo temático, desenvolvemos um 

estudo sobre as identidades queer nos contos de Ovelhas negras cujo conceito utilizado para 

essa denominação foi o de Guacira Lopes Louro (2015), que procura redimensionar com mais 

amplitude o tema. A partir do artigo ―As sombras negras do escritor‖, de José Castello (1995b), 

e das entrevistas concedidas por Caio a Marcelo Secron Bessa, procuramos fazer uma 

abordagem minuciosa sobre o livro em foco pelo viés do queerismo, e, em seguida, darmos 

enfoque à análise de alguns contos que dialogam com o desdobramento conceitual de queer, 

cujo conceito em uso alcança outras dimensões diferentes daquelas mais tradicionais. Para 

finalizar esse capítulo, debruçamo-nos no estudo da AIDS como alteridade e identidade nos 

contos de Caio F. O foco desse estudo foi a novela ―Pela noite‖, inicialmente publicado em 

Triângulo das águas, em 1983, além de alguns contos que consideramos significativos e 

alinhados à identidade da AIDS, retirados da obra Os dragões não conhecem o paraíso. Para 

esse estudo, embasamo-nos no apoio teórico de Susan Sontag (2007), que muito bem direciona 
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o tema, desconstruindo-o das interpretações apocalípticas e redimensionando-o sob as 

perspectivas menos conservadoras e estigmatizantes.   

O capítulo 4, intitulado ―Quem são os Outros de Caio F. Abreu?‖, versa sobre o tema do 

alter ego. Assim, investigamos, a partir da novela ―Bem longe de Marienbad‖ (Estranhos 

estrangeiros) e do conto ―Depois de agosto‖ (Ovelhas negras), os rastros e as evidências do 

alter ego do próprio escritor, que se aliará, primeiro, à condição de viajante, estrangeiro, que 

sempre foi uma das faces favoritas dele; segundo, à condição de um aidético em busca do amor, 

o que demonstrou o aspecto positivo do escritor na aceitação da AIDS e na convivência com a 

doença, que o transformou em um Outro.  Por último, ainda nesse capítulo, sob o título de ―A 

identidade condenada que se transformou em arte de viver‖, nossa análise se norteou pela 

afirmação de Ítalo Moriconi, contida na Introdução do livro Caio Fernando Abreu: cartas, e 

também pelo artigo de José Castello, publicado no jornal O Estado de São Paulo, em 11 de 

dezembro de 1994, ou seja, ―O vírus da arte: a condenação que virou alegria de viver‖, além do 

ensaio ―O poeta negro‖. Esses dois textos de Castello nos auxiliaram nas explicações sobre a 

transformação da personalidade de Caio, que, na primeira adolescência, era pessimista, com 

ares depressivos e tendências negativas, e, após a AIDS, tudo transcende; por isso, torna-se, 

segundo ele mesmo, um ―escritor positivo‖. Esse último momento desta pesquisa dialogou com 

o capítulo intitulado ―À procura de um Caio Fernando Abreu‖ e com todos os anteriores, 

porque todo o percurso de busca por um Caio e pelas identidades que foram sendo desdobradas 

e narrativizadas em sua escrita, decolará aqui, não como um fim, mas como um movimento de 

abertura que sinaliza o (re-) começo, pois encontraremos, na potente força da fatalidade e no 

indizível desconhecido, a face de um Outro, que, em razão da dor convalescente e da morte, 

muda a vida e passa a buscar, como um girassol sobrevivente do mau tempo, o facho de luz.    
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2 À PROCURA DE UM CAIO FERNANDO ABREU  

 

2.1 CAIO E SEUS MÚLTIPLOS 

 

Hilda Hilst, escritora e amiga de Caio F. Abreu, quando entrevistada por jornalista de O 

Estado de São Paulo, em 9 de dezembro de 1995, tece o seguinte comentário sobre o autor:  

―Absolutamente claro, não usa máscaras, diz tudo o que sente e sempre busca a verdade‖ 

(HILST, 1995, p. D5). Essa afirmação muito contribui para o entendimento de ―um dos lados‖ 

do vasto universo literário caioferdiano, pois, muitas vezes, ao nos debruçarmos sobre suas 

narrativas, indagamos — quem é quem? — em meio aos caminhos intrigantes, 

surpreendentemente indefinidos e camaleônicos da literatura desse escritor. A biógrafa Jeanne 

Callegari (2008), em ―Cem mil Caios‖, título que nomeia o texto da Introdução da obra Caio 

Fernando Abreu: inventário de um escritor irremediável, afirma que sua tarefa de biografar 

Caio não foi fácil, uma vez que se sentia ―desde o início condenada ao fracasso, de traduzir e 

dar unidade a todos os muitos que algum outro foi‖. Acrescenta, ainda, que: ―Escrever sobre 

Caio Fernando Abreu, camaleão, estrangeiro, inquieto, não foi a exceção da regra. Ele foi 

milhares‖ (CALLEGARI, 2008, p. 11, grifos nossos). 

É possível que esses ―milhares‖ de Caios tenham sido representados em suas narrativas, 

muitas vezes, como alter egos do próprio autor em busca de uma identidade. Nesse aspecto, 

observamos que a busca do ―eu‖ como entendimento do ―quem‖ representa uma travessia que o 

conduz a ―si mesmo‖ e a conservar-se como algo idêntico em múltiplas diferenciações, ou seja, 

a questão do ―quem‖ deve ser respondida em termos do ―eu mesmo‖, do ―sujeito‖, do ―si 

mesmo‖, porquanto o ―quem‖ é ―não só aquele que se mantém como algo idêntico — 

atravessando mudanças em suas experiências e modos de se comportar —, mas também aquele 

que se refere a essa multiplicidade mutante‖ (HEIDEGGER, 1981, p. 27, grifos nossos), que 

pode ser identificada em suas narrativas, as quais, na maioria das vezes, revelam protagonistas 

com identidades múltiplas e mutantes, pois não possuem um comportamento ou pensamento 

estagnado, sequer representam a unicidade do ―eu‖. Portanto, para compreendermos melhor a 

saga de Caio F. Abreu em busca de uma identidade, faz-se necessário destacar que, desde seu 

primeiro romance, Limite branco, escrito em 1967 e publicado apenas em 1971, pela extinta 

Editora Expressão e Cultura, já se inicia a busca por um ―rosto‖ para o seu ―eu‖. A indagação 

de ―quem sou eu?‖ percorre as páginas desse romance no qual, para a ensaísta gaúcha, Clotilde 

Favalli, existe a compreensão de se estar ―em busca da identidade‖, como intitulou uma das 

partes de seu ensaio ―Inventário de uma criação‖, em que se debruçou sobre algumas obras de 
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Abreu, inclusive o romance Limite branco. O livro é de cunho confessional, pessoal, como se 

fosse um diário, assim atesta a escritora gaúcha Tânia Faillace, na Revista ZH, Porto Alegre, 24 

de dezembro de 1972. Nesse romance, o jovem Maurício, de 19 anos — personagem que 

pertencia a uma família do patriarcado rural do Rio Grande do Sul —, vivencia seus conflitos 

juvenis e ―estimulado pela rebeldia do primo mais velho, experimenta os primeiros sinais de 

definição de uma identidade própria‖ (FAVALLI, 1988, p. 16). A narrativa desse ―diário‖ se 

desenrola na primeira pessoa do singular e no tempo presente, porém, ao se recapitular a vida 

de Maurício, a narrativa passa para a terceira pessoa do singular. É interessante notar que ―as 

duas sequências desenvolvem-se alternadamente, uma iluminando a outra, até se fundirem no 

final‖ (FAVALLI, 1988, p. 16). Segundo a ensaísta, esse romance é uma linha fronteiriça para 

a idade adulta.  Nessa mesma linhagem de pensamento, o crítico Ítalo Moriconi (2014) também 

afirma, ao escrever o Prefácio dessa obra, que não se trata da evocação da adolescência, mas de 

sua despedida. Portanto, a escrita em primeira pessoa aproxima ―este‖ Caio de sua ficção, já 

que a personagem Maurício pode ser considerada um alter ego do autor: 

  

Trata-se de uma escrita em concomitância. Na prosa ficcional desse primeiro 

Caio, a literatura quer nascer em contiguidade imediata com o viver e o ponto 

de vista do narrador se estrutura em contiguidade imediata com o da pessoa 

física do autor. O personagem Maurício é um alter ego de Caio (MORICONI, 

2014, p. 7, grifos nossos). 

 

A tentativa de construção do ―eu‖ perpassa toda a escrita pessoal e vai traçar o processo 

de subjetivação que Moriconi explica ser o reconhecimento pelo indivíduo de sua própria 

construção ―navegando em contradições criadas por suas múltiplas máscaras, que são 

figurações de paixões conflitantes. O sujeito é a potência múltipla‖ (MORICONI, 2014, p. 9).  

Percebe-se, já nesse primeiro romance, a questão das afinidades literárias de Caio, pois 

fica bastante evidente que, desde os seus 19 anos, ou mesmo antes disso, o escritor já assumia 

suas preferências literárias, que podem simbolizar também a alteridade na textura da 

experiência pessoal e literária. O fato de ele usar um texto de Hilda Hilst como epígrafe em seu 

primeiro livro já anuncia que, naquela época, o jovem escritor, prestes a iniciar a fase adulta, 

demonstrava seu interesse e admiração pela amiga e mentora: ―Quem sabe o apego de Caio por 

ela — inclusive como pessoa e mentora — não estivesse no modelo de adultez que ela lhe 

trazia?‖ (MORICONI, 2014, p. 8). Sua busca pelos ―pares‖ já se revelara desde o início da 

juventude e da escrita precoce, como um sinal de alteridade no processo de construção da 

identidade, o qual refletiu, significativamente, em suas narrativas. Moriconi trata a questão do 
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uso da primeira pessoa como atualíssima, ―essa da busca da raiz inatingível do eu, numa era em 

que prevalece o eu enquanto reflexo de um ‗nós‘‖ (MORICONI, 2014, p. 8). 

No terceiro capítulo do romance Limite branco, intitulado ―Diário I‖, é nítida a questão 

da busca da identidade do jovem narrador, e, ao mesmo tempo, do medo e da insegurança de se 

re- conhecer: 

 

Eu não me conheço. E tenho medo de me conhecer. Tenho medo de me 

esforçar para ver o que há dentro de mim e acabar surpreendendo uma porção 

de coisas feias, sujas. O que aconteceria então?  O orgulho de ter conseguido 

chegar perto de meu coração? Ou uma grande humildade, uma humildade de 

cão faminto, rabo entre as pernas, costelas aparecendo? Não sei, não sei — 

minha cabeça quase estala quando faço essas perguntas, meu pensamento 

escorrega, se desvia, foge para longe, como se ele também tivesse medo da 

resposta. E talvez nem seja preciso coragem. Talvez seja necessário apenas um 

breve impulso, como aquele que me fazia mergulhar de repente na água gelada 

do açude da fazenda. E eu nem era corajoso por fazer isso, apenas tinha 

esquecido por um instante de mim, do meu corpo (ABREU, 2014, p. 26). 

 

Outro aspecto relevante que devemos abordar na trajetória dos múltiplos Caios é a 

questão da sua autodefinição enquanto escritor, uma vez que proporciona a ideia de ―quem‖ o 

autor se assumiu ser e qual o derradeiro ―rosto‖ de sua literatura. Em uma de suas últimas 

entrevistas, intitulada ―Quero brincar livre nos campos do Senhor‖, concedida a Marcelo 

Secron Bessa, e publicada na revista Palavra, n. 4, em 1997, o escritor se diz fiel ao pop e se 

considera o oposto dos escritores que produzem um tipo de literatura organizada, limpa, 

revelando, espontaneamente, que se identificava muito mais com as canções de Rita Lee e 

Cazuza do que com os textos de Graciliano Ramos. Essa é a razão pela qual Caio se autodefine 

uma figura atípica da Literatura Brasileira, porque se considera um escritor à parte das rodas 

literárias, como ele mesmo declara: ―Não faço vida literária, eu corro por fora. Não conheço o 

lobby das universidades, não vou a lançamentos de livros, só vou quando sou amigo do 

escritor‖ (ABREU, 1997c, p. 11). Segundo Paula Dip (2009), sua franqueza sempre foi 

elogiada pelos jornalistas, artistas e entre os amigos do Rio de Janeiro, São Paulo e Porto 

Alegre. Nesse aspecto, portanto, Hilda Hilst o considerava um homem transparente, sem 

máscaras e que sempre dizia a verdade. O editor Pedro Paulo de Sena Madureira, em 2006, 

quando concedeu um depoimento a Paula Dip, autora da biografia Para sempre teu, Caio F., 

disse que o escritor gaúcho pertenceu a uma escola literária que não imitava a realidade nem 

outros autores, pois sua literatura era extraída da própria vida. Diante dessa afirmação, é 

importante darmos destaque a uma declaração de Caio publicada no Jornal do Brasil, em 6 de 

julho de 1996, na qual o escritor se diz um retrato vivo de todos os clichês de seu tempo: 
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Sou uma pessoa clichê. Nos anos 50 andei de motocicleta e dancei rock‘n‘roll. 

Nos anos 60 fui preso como comunista. Virei hippie e experimentei todas as 

drogas. Passei por uma fase punk e outra dance. Não há nenhuma experiência 

clichê de minha geração que eu não tenha vivido. A aids é simplesmente a 

face da minha morte (ABREU, 1996b, p. D5). 

 

Com essa autodefinição, Caio F. assume suas diferentes identidades ―ex-cêntricas‖, tal 

qual propõe Linda Hutcheon (1991), ao retratar o ―ser ex-cêntrico‖ como aquele que fica na 

fronteira ou à margem; por isso, fica fora de um contexto social padronizado ―sempre alterando 

seu foco‖ porque não possui força centralizadora‖ (HUTCHEON, 1991, p. 96). O ser hippie e 

militante de esquerda de Caio nos anos 60, o lado roqueiro, punk, dance e a AIDS fizeram parte 

da vida do escritor gaúcho e ficaram como profundas tatuagens que ele fez questão de não 

esconder. A ensaísta Guacira Lopes Louro (2015), quando retrata os sujeitos que fazem a 

travessia pelas desconhecidas fronteiras do universo queer, afirma que os mesmos sempre 

―escapam da vida planejada. Extraviam-se. Põem-se à deriva. Podem encontrar nova posição, 

outro lugar para se alojar ou se mover ainda outra vez‖ (LOURO, 2015, p. 19).  

Em depoimento publicado em 2009, esses muitos Caios foram comparados por 

Madureira, citado por Dip (2009), a Rimbaud, Baudelaire, Oscar Wilde e Proust, escritores que 

vivenciavam o que escreviam. Ainda, segundo Madureira (2006), ―Caio tinha até figurino: era 

um dândi, sempre impecavelmente vestido, com aqueles casacos negros, botas, óculos, 

echarpes, bonés. Eu dizia que só faltava ele sair passeando pela rua Augusta com os cabelos 

pintados de verde, e uma tartaruga pela coleira dizendo: ‗Eis a humanidade‘‖ (MADUREIRA 

apud DIP, 2009, p. 441).  

Assim como seus predecessores, Caio Fernando Abreu, o detentor das múltiplas 

identidades — dandy, hippie, punk —, experimentou a vida à luz das vivências que o levaram a 

uma vasta produção literária, iniciando sua carreira de escritor desde muito jovem, mas 

despedindo-se dela em meio a muitos projetos inacabados
6
. Sua literatura sempre expressou 

uma visível busca desenfreada pelo Outro nas tramas da alteridade, o que não se constitui em 

uma simples quimera, mas sim em fato real. Caio teve a genialidade de criar um novo mundo 

―em todos os seus desdobramentos possíveis‖ (MARCÍLIO apud COELHO, 2009, p. 14), por 

meio de uma literatura que fugia dos estereótipos, na tentativa de compreender o Outro e a si 

                                                           
6
 O escritor, ao ser entrevistado por Marcelo Secron Bessa, em 25 de setembro de 1995 — quando já havia se 

declarado soropositivo —, disse que tinha 10 projetos de livros em andamento. Um deles era sobre a volta de 

Dulce Veiga, e um outro era o livro Histórias positivas, que seria de histórias sobre a AIDS. Além disso, havia o 

novo projeto em que estava trabalhando, Estranhos estrangeiros, novelas escritas na Europa. 
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mesmo, ainda que houvesse, ambiguamente, em certos momentos, a impossibilidade, e em 

outros, a aceitação dessa total compreensão: ―Por que não se render ao avanço natural das 

coisas, sem procurar definições?‖ e ―É tempo de me fazer, eu sei. Eu sei que é bom ser ainda 

indefinido [...]‖ (ABREU, 2013, p. 32). Essa indefinição pode ser observada em toda sua 

trajetória de vida. Nas várias entrevistas que o escritor gaúcho concedeu, prevalece o caráter 

reflexivo sobre si mesmo, na tentativa de dar respostas que presumissem o ―eu mesmo‖ como 

uma perspectiva, ou seja, um ponto de partida e não de chegada. O que se percebe é o caráter 

da indefinição do próprio indivíduo, a interpelação ao Outro, a alteridade nas relações 

interpessoais com o mundo, consigo mesmo e com a literatura, bem como as experiências 

múltiplas e diversificadas da vida, em que se faz latente a indagação: ―Quem sou eu?‖. A partir 

dessa pergunta, é possível seguir as pistas das prováveis identidades que despontam em suas 

narrativas, identidades que, na grande maioria das vezes, estabelecem o contato com o Outro, 

construindo-se em um sentido plural, líquido, tal como são constituídas as identidades pós-

modernas. A propósito, o sociólogo Zygmunt Bauman (2005) afirma que a essência da 

identidade do sujeito está vinculada à resposta da pergunta ―— Quem sou eu‖.  

 

A permanente credibilidade da resposta que lhe possa ser dada, qualquer que 

seja — não pode ser constituída senão por referência aos vínculos que 

conectam o eu a outras pessoas e ao pressuposto de que tais vínculos são 

fidedignos e gozam de estabilidade com o passar do tempo. Precisamos de 

relacionamentos, e de relacionamentos em que possamos servir para alguma 

coisa, relacionamentos aos quais possamos referir-nos no intuito de definirmos 

a nós mesmos. [...]. E, portanto, há uma busca fanática e furiosa por soluções 

de segunda classe, meias soluções, soluções temporárias, paliativos, placebos. 

Servirá qualquer coisa que possa afastar as dúvidas corrosivas e as questões 

irrespondíveis, postergar o momento do ajuste de contas e da verdade — e 

assim permitir que permaneçamos em movimento ainda que nosso destino 

esteja, é o mínimo que se pode dizer, envolto na neblina (BAUMAN, 2005, p. 

74, grifo nosso).    

 

Ao publicar Triângulo das águas, o quinto livro de contos, Abreu (2012b, p. 11) afirma: 

―Eu simplesmente posso dizer que não o escrevi: fui escrito por ele‖. Com base na concepção 

de que a obra de Abreu é marcada, de modo especial, por suas experiências e suas muitas 

experimentações diante da realidade histórico-cultural da época em que viveu (décadas de 1960 

a 1990), Silviano Santiago (2008), no ensaio ―Meditação sobre o ofício de criar‖, evidencia 

que, embora a vida não esteja refletida na obra de maneira imediata ou tampouco venha 

constituir seu espelho, é possível, sim, que haja a existência da experiência, mesmo deslocada, 

no processo de (auto) ficção dos escritores. Nesse sentido, é interessante também observar a 

afirmação da ensaísta Gilda Neves da Silva Bittencourt (1999), na obra O conto sul rio-
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grandense: tradição e modernidade, em que define a ficção do escritor gaúcho como subjetiva e 

aponta para o entrecruzamento da voz do narrador com a do narrado: 

 

Em seus contos, a voz narrativa envolve-se com o narrado, num enunciado 

repleto de sensibilidade e emoção, em que o conteúdo daquilo que está sendo 

dito muitas vezes se retrai, dando lugar ao comentário, à interpretação ou à 

reflexão desencadeados por ele. Em função dessas características, o foco de 

interesse de suas histórias se localiza no plano individual, e a partir dele se 

estabelecem as relações com a realidade e se buscam sentidos das coisas 

(BITTENCOURT, 1999, p. 94). 

 

Assim, na grande maioria das vezes, as narrativas caioferdianas expressam um ―eu‖ que 

se alimenta de um viver intenso, emaranhado e narrado pelo desejo obstinado de liberdade 

plena, fato que o conduzia na travessia de passagens por experiências múltiplas em circuitos 

muito diferentes, sob uma ampla diversidade de vivências que eclodiam em incessantes e 

intermináveis narrativas híbridas
7
, o que reflete esta abordagem de Philippe Lejeune (2008, p. 

74): ―Somos homens-narrativas. A ficção significa inventar algo diferente dessa vida‖. A 

invenção ou reinvenção deste ―algo diferente dessa vida‖ induz à ideia de uma literatura que 

não seja uma reprodutora eficaz da realidade, mas sim que pudesse extrair dela, sob outros 

ângulos — os mais variados possíveis —, a diversidade que se constitui em um texto 

―multíplice, que substitui a unicidade de um eu pensante pela multiplicidade de sujeitos e 

vozes, olhares sobre o mundo [...]‖ (CALVINO, 1998, p. 132). Como exemplos, podem ser 

citados alguns contos do livro Ovelhas negras, de 1995, última obra que Caio publicou em 

vida, cujos comentários do autor, na entrevista ―Quero brincar livre nos campos do Senhor‖, 

sobre a história ―Lixo e purpurina‖, revelam que a experiência vivida é narrada sob forma de 

texto literário: 

 

―Lixo e purpurina‖ tem um substrato bem real. Muitas daquelas coisas 

realmente aconteceram. Mas não exatamente naquela ordem, daquele jeito. 

Mas, sem dúvida, é um texto que hesitei muito, o que mais hesitei em incluir 

em Ovelhas negras, porque ele é quase uma transcrição literal da realidade. E 

me pergunto: por que não? Ele não tem trabalho de calcificação, de elaboração 

literária, praticamente nenhum em cima dele. Ele é tosco. Porque também ele 

se pretende um diário. Nos diários de Virgínia Woolf, você encontra um 

comentário sobre James Joyce e embaixo uma nota sobre o preço dos aspargos 

(ABREU, 1997c, p. 11). 

                                                           
7
 Narrativas híbridas são práticas discursivas que se caracterizam por diferentes tipos de texto em uma mesma 

obra, abandonando a unilateralidade estética. Essa característica pode ser traduzida por Bakhtin (1993), na obra 

Questões de literatura e estética, em que há a natureza dialógica da linguagem, marcada pela intersecção do 

―discurso para os discursos de outrem‖ (PORTO, Ana Paula T.; PORTO, Luana T. Práticas híbridas: reflexões 

sobre prosa brasileira contemporânea. Revista Nonada, Porto Alegre, v. 16, p. 152, 2011).  
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Portanto, a matéria-prima literária da obra de Abreu, muitas vezes, está intimamente 

relacionada às suas experiências de vida, ainda que recontadas, reencontradas, e partam quase 

sempre de uma emoção, um sentimento ou sofrimento; porém, no entorno do processo criativo, 

entrecruzam-se com a ficção à caça de um Outro, seja ele um par homoafetivo, os seres 

indefinidos ou estranhos que protagonizam seus contos, nas referências às canções favoritas, 

aos filmes, aos autores, entre outros. Enfim, há recorrência à alteridade/identidade sempre nesse 

processo de ―busca‖ de si mesmo. Por outro lado, embora suas narrativas tenham nascido sob o 

pêndulo das vivências pessoais, interpretaram, com propriedade, a realidade política e social do 

país (1960-1970) sem serem rotuladas de ―documentais‖ ou ―realistas‖, pois a ficção de Caio 

era inventiva e, muitas vezes, redimensionava a vida e o homem em seu espírito e natureza 

perenes. Tal ficção, segundo Bittencourt (1999), tinha o caráter existencial-intimista, pois seu 

foco central era a relação do indivíduo com o mundo circundante, ou consigo mesmo\;  

 

Aqueles (indivíduos) analisam de que modo se refletem, na consciência 

individual, as condições de vida da sociedade contemporânea, envolvendo os 

problemas da solidão, do desacerto ou inadaptação ao mundo, da 

incomunicabilidade, das desilusões, das perdas, da ruína dos sonhos, etc. São 

narrativas que enfatizam a perspectiva subjetiva, desnudando os mistérios que 

se escondem no interior do ser humano, revelando seus desejos ocultos ou até 

mesmo percorrendo os subterrâneos nebulosos, às vezes enigmáticos e 

perturbados, da sua mente (BITTENCOURT, 1999, p. 92). 

 

A modalidade de ficção intimista fundamenta-se em grande parte nas contribuições de 

Katherine Mansifield (2005), Virgínia Woolf (2005), James Joyce (2001) e Franz Kafka 

(2001), responsáveis pelos novos rumos da narrativa de ficção do século XX. A introdução do 

fluxo de consciência, os modos alusivos de narrar e a escrita alegórica foram procedimentos 

utilizados por esses escritores em suas narrativas os quais se tornaram elementos significativos 

na assimilação de uma expressão literária atualizada que retratasse a real situação existencial do 

homem contemporâneo. No Brasil, a expressão maior desse estilo de ficção intimista foi 

Clarice Lispector, de quem a literatura de Caio herdou muito. Ao ser entrevistado por Marcelo 

Secron Bessa, declarou que a autora de A paixão segundo G.H o ―influenciou muito‖, e 

acrescentou ―Eu a conheci, tive a sorte de conhecê-la‖ (ABREU, 1997c, p. 12). Além de Caio 

F. Abreu, hoje, a tendência da prosa intimista continua gerando respostas instigantes na ficção 

de João Gilberto Noll, Raduan Nassar, Nélida Piñon, Sérgio Sant‘Anna, entre outros.  

Os contos de Caio F. trazem a escrita, em muitos casos, como um exercício pessoal, 

associado ao exercício dos pensamentos sobre si mesmo, que, para Foucault (2004), em um 
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sentido mais próximo a Nietzsche e Blanchot,
8
 nada mais é do que o treino de si por si mesmo, 

entretanto, sempre redimensionado, a fim de migrar, recriar e potencializar outras vivências e 

diferenças. Sobre o potencial de Caio e sua capacidade de recriar o mundo e o vivido, a 

professora Tânia Franco Carvalhal (1996), na 41ª Feira Literária de Porto Alegre, fez um 

discurso para saudar o escritor gaúcho, que foi o patrono do evento, e o descreveu assim:  

 

Como narrador urbano, o escritor rompeu os limites geográficos construindo 

em seus relatos um imaginário que não é apenas o da província natal, mas o do 

mundo. Explorando situações existenciais que se convertem em testemunho de 

uma geração, Caio Fernando Abreu soube articular solidão e solidariedade, o 

individual e o coletivo. Isso porque, ao investigar profundamente o universo 

subjetivo, transcende o círculo mesquinho do Eu para multiplicar-se em várias 

figurações. Em particular, ao tratar das formas de reagir a convencionalismos 

impostos, acaba por manifestar recusa a qualquer tipo de opressão 

(CARVALHAL, 1996, p. 3).  

 

Callegari (2008), como já visto anteriormente, ao afirmar as múltiplas e diferentes faces 

de Caio F., em ―Cem mil Caios‖, evidencia que existem mil possibilidades de ―ser‖, 

representadas por ele. Em carta à escritora e amiga, Hilda Hilst, no ano de 1969, quando se 

encontrava passando um tempo em Porto Alegre, o escritor assumiu o seu ―ser nômade‖: 

―Decidi aceitar meu ser nômade até segunda ordem‖ (ABREU, 2002, p. 350). No Brasil, Caio 

F. morou em Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo, transitando entre uma e outra cidade, 

também se autoexilou em Londres na década de 1970, e, a partir daí, nunca mais deixou de 

viajar à Europa, passando uma temporada ora em um país, ora em outro. Diante desse transitar 

frequente por diferentes espaços, íntimo e geográfico, o escritor autodenominava-se sempre um 

ser ―nômade‖, o que caracteriza mais uma de suas faces: 

 

Andei por muita estrada. Morei em muita comunidade. Sou meio nômade, não 

consigo ficar muito mais de um ano em uma cidade. O que procuro é o que 

todo mundo procura. Amor, felicidade, liberdade, sentir-se digno. Assumi esta 

postura e portanto minha instabilidade. Tentativas de suicídio, pirações, 

dançações, viagens, divã de psicanálise, porradas as mais variadas, tangos & 

rock, ordens de despejo, abandono de dois cursos universitários, iluminações 

ilusórias, excesso de cigarros, insônias, macrobiótica, solidões, teatro, amores 

malditos — esse, o meu background (ABREU, 1976, p. 12, grifo nosso). 
 

                                                           
8
 O ensaísta Denilson Lopes (2002, p. 253), no ensaio intitulado ―Experiência e escritura‖, considera que Nietzche 

e Blanchot veem a experiência como algo próximo do ―invivível‖, ou seja, ―requer o máximo de intensidade, e ao 

mesmo tempo de impossibilidade‖. Assim, segundo o ensaísta, Foucault, ao retratar a escrita como exercício 

pessoal, insere-se também no contexto já tradicionalmente apresentado por esses dois escritores acerca do tema.  
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O ―ser nômade‖ de Abreu assumiu diferentes e ousados papéis diante das perspectivas 

de vida, de seu estilo pessoal, da (des) construção de sua identidade e também de sua escrita 

literária. O aspecto ―nômade‖, em seu texto, sugere formas soltas no imaginário do leitor, 

imagens cambiantes e livres. Os narradores de seus contos estão sempre em trânsito, pois são 

exemplos de personagens que têm a fragmentação como referência identitária, além de 

possuírem uma subjetividade nômade, instável, e até mesmo queer. Exemplo disso são as 

histórias de Ovelhas negras, que Moriconi (2002, p. 8), no Prefácio do livro Caio Fernando 

Abreu: cartas, descreve a obra como ―uma coletânea de dispersos‖. São, pois, textos nômades 

que o próprio autor chama de ―textos marginais, bastardos, deserdados‖ (ABREU, 2011, p. 5).  

Importante destacar que o jornalista e crítico literário, José Castello (1995b), sempre 

acompanhou de perto as produções literárias de Caio, escreveu, por ocasião da publicação de 

Ovelhas negras, o artigo intitulado ―As sombras negras na alma do escritor‖, no Caderno 2, do 

jornal O Estado de São Paulo, que nomeia como inacabados e incompletos os contos desse 

livro, não por se tratar de uma obra em declínio, mas, justamente, por se tratar de uma literatura 

autêntica e melhor: ―Tantas vezes, no mais disforme e inconcluso, no mais estranho e 

inacessível, está o melhor‖ (CASTELLO, 1995b, p. D4). Esse aspecto inconcluso e inacabado 

dos textos de Ovelhas negras retrata o nomadismo, a mobilidade, o caráter indefinido de seus 

escritos, tal qual o autor.         

A biógrafa Jeanne Callegari (2008) descreve, com detalhes, a inquietação e a ânsia do 

escritor por estar sempre neste movimento — ―lá e cá‖— sem conseguir se encontrar em 

nenhum dos lugares, pois o deslocamento estava sempre presente em sua vida e também em sua 

obra, neste espaço do inacabado, da incompletude, que Ítalo Calvino (1998) diz ser um atributo 

ao infinito, quando se refere à obra do escritor argentino Jorge Luís Borges por possuir um 

caráter descontínuo, inacabado, com potencialidades infinitas. 

O próprio Caio se sentia ―um estrangeiro‖ por estar sempre  incompleto por onde 

andava, ou mesmo, morava. Nunca, em toda sua vida, teve um ponto fixo de chegada. Estava 

sempre partindo, nunca permanecia em uma cidade por muito tempo. Afinal, nascera na 

fronteira entre Brasil e Argentina; por isso, podemos considerar também este forte traço da 

migração, do constante transitar entre um e outro lugar, do sujeito itinerante, sem 

pertencimentos.  

    

Porque ele era, acima de tudo, um estrangeiro. Em São Paulo, sentia que a 

cidade o sufocava, a violência, a poluição. Em Porto Alegre, não aguentava o 

moralismo das pessoas. Em Londres, quando achava que tudo estaria bem, 

afinal, era a Europa, ele achava tudo frio demais. Havia sempre um motivo 
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para não gostar do lugar, e Caio começou a perceber que ele seria, sempre, um 

estrangeiro. Mesmo aprendendo a gostar do Brasil, ele jamais deixaria de ser 

um gaúcho, um gaúcho de fronteira, um homem sem lugar (CALLEGARI, 

2008, p. 149-150, grifos nossos).  

 

Segundo a teórica ítalo-australiana, Rosi Braidotti (2002, p. 10), o sujeito nômade não 

se restringe apenas ao ser de natureza migrante, mas também àquele que ―se posiciona pela 

renúncia e desconstrução de qualquer senso de identidade fixa‖. Ainda, segundo a autora, é 

importante que o sujeito comece a pensar de maneira diferente, desconstruindo os hábitos e 

pensamentos-padrão historicamente estabelecidos, que oferecem a visão modelo, 

estigmatizada, da subjetividade humana. A ensaísta, por sua vez, esclarece que, para se obter 

uma visão mais descentralizada e redimensionada do sujeito como um ser dinâmico, mutante, 

intercambiável, nômade, é necessário renunciar aos modelos pré-estabelecidos pelo sistema 

sociopolítico.  

Notoriamente, Caio F., em algumas de suas obras publicadas na década de 1970, 

especialmente O ovo apunhalado e Pedras de Calcutá, expressa a renúncia aos moldes 

impostos pela ditadura e pelo sistema sociopolítico brasileiro, regido na época pelos militares. 

Essas obras, assim como outras de sua autoria, refletem a desconstrução das identidades 

rígidas, sólidas, evidenciando, ao contrário, as identidades em sua forma mais fluida e 

fragmentada possível, como afirma Hall (2005, p. 12): ―O sujeito previamente vivido como 

tendo uma identidade unificada e estável, está se tornando fragmentado; composto não de uma 

única, mas de várias identidades‖.  

Marcelo Secron Bessa (2002), ao estudar os desdobramentos na literatura de Abreu, 

após a AIDS, deixa claro que a identidade única é um sonho, uma coisa fantasiosa, já que, em 

um mesmo sujeito, existem outras identidades, e elas coexistem, contrapõem-se, superpõem-se, 

sendo todas, de uma forma ou de outra, autênticas. É fato que não podemos ignorar que Caio 

teve suas várias identidades, refletindo, assim, na criação de suas personagens, que, como ele, 

vivenciaram as diferentes gerações no Brasil das décadas de 1960 a 1990. É possível 

identificarmos em Hall (2014), no ensaio intitulado ―Quem precisa da identidade?‖, a questão 

do constante processo de construção das identidades, quando o sociólogo discorre sobre a 

identificação do sujeito com o Outro. O autor conclui, dessa forma, que a identificação nos 

processos de identidade está sempre em construção, nunca se completa e, no meio do caminho, 

pode ganhar ou perder — indefinidamente —, sem uma previsão final.  

Para nos aproximarmos dos ―Cem mil Caios‖, de Callegari (2008), é importante 

atentarmos que a vida do escritor gaúcho manteve até o fim um diálogo (ou pergunta?) com sua 
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literatura, de tal maneira que é possível questionar: Indefinição? Espanto? Assim, interrogando, 

sem estabelecermos um ponto fixo para a resposta, amparando-nos, aqui, em Barthes (2007, p. 

107), que, ao tecer comentários sobre Robbe-Grillet e a evolução de sua obra, salienta que a 

questão ―não é afirmar, é espantar-se‖, pois ―não é responder que é difícil, é questionar, é falar 

perguntando‖. Sob esse aspecto, a constante reflexão entreaberta acerca da obra de Abreu não 

se cala diante do seguinte questionamento: ―Quem é você?‖. É possível relacionarmos a 

complexidade inusitada de sua persona à luz da afirmação barthesiana, porquanto, a cada 

palavra, a cada expressão sua, há o insinuar-se no absurdo sob os labirintos da linguagem e do 

espanto, como se fosse, no discurso mitológico de Bulfinch (2001), a hýbris 
9
 e seu abismo. 

Perguntamos, afinal, quem é você? Um gaúcho de fronteira que atravessou os pampas e 

colocou de lado o chimarrão para se tornar o ―biógrafo das emoções?‖ (ABREU, 1988, p. 5). 

Um escritor capaz de esmiuçar sentimentos, objetos, situações, através das lentes e das 

emoções contemporâneas? Contudo, em suas andanças e sendo ele um ―aprendiz de 

identidades‖, embora desterrado, retornou sempre à terra de origem, mesmo que, 

imaginariamente, pela criatividade nostálgica do filho pródigo — ao território fictício de 

―Passo de Guanxuma‖
10

 —, que, simbolicamente, representa a ―terra de suas origens‖ como 

está descrito no conto ―Introdução ao Passo de Guanxuma‖, presente em Ovelhas negras. Por 

outro lado, seu destino, ao fim da vida, foi retornar para o Menino Deus, bairro de Porto 

Alegre, onde o escritor faleceu, local em que a família residia desde que se mudou de Santiago 

do Boqueirão. Após ter sido diagnosticado como soropositivo, aninhou-se na casa dos pais, 

transformando-se, pela primeira vez, em um ser mais dócil — sob a face de ―um menino-

deus‖— com ímpetos de serenidade. Inclusive, passou a cuidar de rosas e de girassóis, sendo 

que este último foi fonte de inspiração para a bela crônica ―A morte dos girassóis‖, publicada 

no jornal O Estado de São Paulo, em 7 de fevereiro de 1996, dias antes de sua morte.  

A mudança de comportamento e o intercâmbio de identidades continuaram a ocorrer até 

seus últimos dias de vida, e acabaram por caracterizar o escritor ao longo de sua vida, 

porquanto na ―busca de uma identidade, a [na] vivência de experiências como busca de um 

significado maior na vida‖, Caio abstraiu material para seus contos. 

                                                           
9
 Hýbris, termo grego, muito utilizado na Grécia antiga, e, na prática, traduz-se como espírito de insolência, 

ousadia.  
10

 Passo de Guanxuma é uma cidade ficcional criada por Caio F. É caracterizada como uma cidade do interior, que 

com o passar dos anos assume uma significação muito particular. A primeira vez que essa cidade aparece em um 

de seus contos foi em 1984, em ―Uma praizinha de areia bem clara, ali na beira da sanga‖, incluído no livro Os 

dragões não conhecem o paraíso. Em outras histórias, também aparecem evidências e referências a esse espaço, 

que, metaforicamente, acaba por remeter a Santiago do Boqueirão, terra natal do autor gaúcho.     
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Segundo o escritor gaúcho, a década de 1990 transforma-o em um Outro ao conviver 

com o vírus HIV em seu corpo, vivenciando uma relação de alteridade com a AIDS. Segundo 

Castello (1999, p. 60), ―o relato dessa mutação foi traçado pelo próprio Caio, sem ceder a 

nenhum tipo de pudor ou de autocomiseração, nas crônicas semanais que ele publicava, aos 

domingos, em O Estado de São Paulo‖. Entre as muitas faces de Caio, a doença foi a que mais 

revelou sua identidade positiva, pelo fato de, talvez, ter sido a única que o libertou, de verdade, 

dos fragmentos de seus espelhos íntimos, e o fez transcender, tornar-se Outro. E, como o 

ensaiar da própria vida — com um sorriso ou avidez nos lábios —, Ana Cristina César (1999, 

p. 100), do infinito, sussurra ao amigo gauche: ―O navio desatraca [...] as lições levantam 

voo/agudas/pânicos felinos debruçados na amurada‖.  

 

2.2 UM GAÚCHO DE FRONTEIRA OU O MENINO- DEUS? DADOS BIOGRÁFICOS DE 

CAIO FERNANDO ABREU  

 

Insistindo na hipótese segundo a qual os contos de Caio F. Abreu apresentam 

identidades que estão sempre em processo de construção, inacabadas, polissêmicas, por se 

tratar de identidades pós-modernas e culturais nos conceitos de Bauman e Hall
11

, levantaremos 

alguns traços biográficos do escritor (naturalidade, escolaridade, aspectos socioculturais, entre 

outros), enfim, o que consideramos mais relevante em sua vida, mas não como fim último em si 

mesmo, porém com o intuito de reunir um conjunto de elementos que julgamos necessário para 

poder explicar melhor a questão da construção das identidades e a presença da alteridade em 

sua narrativa, que funcionam como o amálgama de sua literatura, a qual possui, segundo 

Bittencourt (1999) e Castello (1999), uma significativa contribuição da vivência do escritor.  

Filho primogênito de Zaél Menezes Abreu, militar aposentado, e Nair Loureiro de 

Abreu, professora de História, teve 4 irmãos, José Cláudio (Gringo), Luiz Felipe, Márcia e 

                                                           
11

 Zygmunt Bauman (2005) e Stuart Hall (2005), ambos sociólogos, possuem conceitos bastante similares quanto 

ao tema da identidade, para o qual  propõem estudos muito significativos que contribuem para o nosso 

entendimento sobre o assunto. Porém, o que diverge é que o primeiro retrata as ―identidades pós-modernas‖, e o 

segundo, as ―identidades culturais‖. De acordo com Bauman (2005, p. 21-22), ―a identidade só nos é revelada 

como algo  a ser inventado e não descoberto, como alvo de um esforço, ―um objetivo‖; como uma coisa que ainda 

se precisa  construir do  zero [...]‖; seu caráter inconcluso, indefinido, frágil, ambivalente, fragmentado nos 

demonstra que ela está sempre em crise. O autor afirma que o ―desejo por identidade vem do desejo de segurança, 

ele próprio um sentimento ambíguo. Acrescenta que, em tempos pós-modernos, o ―estar-fixo‖ é algo cada vez 

mais malvisto, pois o indivíduo no mundo atual é um ser desimpedido, flutuante, nômade, deslocado. Stuart Hall 

(2005) conceitua as ―identidades culturais‖ como aspectos de identidades que surgem do pertencimento a culturas 

étnicas, de gênero, raciais, linguísticas, religiosas e nacionais. "Esta perda de sentido de si estável é chamada, 

algumas vezes, de duplo deslocamento ou descentração do sujeito" (HALL, 2005, p. 9). Esse duplo deslocamento, 

que corresponde à descentração dos indivíduos, tanto de seu lugar no mundo social e cultural quanto de si 

mesmos, é o que resulta em "crise de identidade". 
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Cláudia. Na crônica intitulada ―Oito cidades alemãs do Brasil‖, publicada no jornal Zero Hora, 

em 22 de outubro de 1994, e, posteriormente, na seleção de crônicas Pequenas epifanias, Caio, 

já portador do vírus HIV na década de 1990, fora convidado a participar de uma jornada de 

escritores brasileiros na Alemanha. Todos os convidados tinham de cumprir uma maratona em 

oito cidades germânicas, discursando sobre a literatura e a cultura brasileira. Portanto, por 

causa da doença, perguntaram-lhe se teria energias para cumprir tal maratona, e ele, 

prontamente, disse que sim, resistindo: ―Vocês não sabem o que é um gaúcho de fronteira, 

pensei, e quando ameaço fraquejar me vem sempre na mente a voz da minha mãe, também 

gaúcha de fronteira, repetindo ―imagina se eu vou me entregar‖ (ABREU, 2006b, p. 94). 

O autor gaúcho costumava assim dizer: ―Sou de Santiago do Boqueirão, no Rio Grande 

do Sul, terra de macho, tchê, quase fronteira com a Argentina, já ouviu falar?‖ (ABREU apud 

DIP, 2009, p. 99). Naquela época, ninguém imaginava que esse ―gaúcho de fronteira‖ fosse se 

tornar um dos nomes mais significativos da Literatura Brasileira e que sua obra pudesse 

repercutir nos quatro cantos do mundo, como um porta-voz da história de uma geração, e que 

também pudesse biografar os engodos, os conflitos e os afetos da existência humana. Conforme 

o ensaísta Fernando Arenas (1992, p. 54), Caio foi uma ―peça muito importante para a 

compreensão da literatura brasileira pós-moderna‖.  

A biógrafa Paula Dip (2009) relatou, com muita propriedade, os acontecimentos da vida 

de Caio, demonstrando o quanto suas vivências, desde a infância, na pequena cidade de 

Santiago do Boqueirão, tinham influenciado na construção de sua obra, e como a relação de 

alteridade fica evidente em sua literatura: 

  

Caio viveu sua infância no interior do Rio Grande do Sul, chão de terra batida, 

pomar no quintal, galinhas, cachorros e passarinhos. Teve até duas corujas, 

que chegaram numa gaiola e depois andariam soltas pela casa e seriam 

protagonistas de um conto dos anos 70. Os olhos amarelos e a atitude soturna 

daqueles bichos de hábitos noturnos, impressionaram o menino, que os 

batizou secretamente de Cassandra e Rasputin, conforme revelou no conto 

―Corujas‖, do seu primeiro livro de contos, Inventário do irremediável (DIP, 

2009, p. 99). 

 

Prematuramente, aos 6 anos, Caio  iniciou sua saga no mundo da literatura. Influenciado 

pelos costumes do pai, um leitor aplicado, que possuía uma biblioteca em casa com livros de 

Monteiro Lobato, Érico Veríssimo, Machado de Assis e outros tantos autores que chamavam a 

atenção do garoto, o qual, muitas vezes, pela ousadia e curiosidade, lia justamente o que seu pai 

o proibia de ler. Assim, em meio a livros e leituras, a ficção brotara em seu imaginário com a 

personagem Lili Terremoto, ―uma menina da pá virada‖. Assume que não sabia exatamente o 



42 
 

que estava fazendo e que não lhe passava pela cabeça que ―livros fossem escritos por 

escritores‖. Já à época do Ginásio, em Santiago do Boqueirão, participou de um concurso da 

Agremiação Santiaguense de Estudantes (ASE), em que foi premiado com a história: ―A 

maldição dos Saint-Marie‖, que, muitos anos mais tarde, pouco antes de sua morte, faria parte 

do seu livro de contos Ovelhas negras. 

Caio foi um escritor precoce e, aos 18 anos, recebeu o prêmio da revista Cláudia, em 

1966, com o conto ―O príncipe sapo‖. No ano seguinte, escreveu seu primeiro livro, intitulado 

Limite branco, um romance de cunho autobiográfico. A partir daí, o escritor iniciou uma 

produção literária de ebulição ideológica frente ao quadro político-social vivido no Brasil, 

desde 1956 até o final do regime militar, em 1985. Luiz Augusto Fischer (2004), em seus 

estudos sobre a literatura gaúcha, delineando a trajetória da produção literária rio-grandense de 

1870 à década de 1990, ressalta que Caio e João Gilberto Noll representam a literatura gaúcha 

dos anos 90, que não se limita apenas às características da tradição local, demonstrando uma 

preocupação específica e redimensionada da linguagem nos três aspectos: vocabulário, sintaxe 

e narrativa.  

A vida nômade e migrante de Caio F. Abreu se iniciou muito cedo, pois, aos 15 anos, 

mudou-se para Porto Alegre com o objetivo de estudar no Instituto Porto Alegre (IPA), 

deixando para trás Santiago. Residir na capital parece ter sido uma experiência muito positiva. 

Com o tempo, deixou de lado aquele espírito provinciano, a saudade da família foi sendo 

estancada, principalmente diante de suas novas amizades e convivência com as possibilidades 

de suas criações literárias e das publicações. Diante desse novo panorama, Caio inicia seus 

estudos na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFGRS), com os cursos de Letras e 

Artes Dramáticas. Ambos foram interrompidos e ficaram incompletos, porque ele decidiu se 

mudar para São Paulo, em 1968, e trabalhar como jornalista da primeira equipe da revista Veja. 

Nesse mesmo ano, escreveu algumas histórias intimistas ao estilo de Clarice Lispector. 

Concorreu ao prêmio José Lins do Rego com os contos de Três tempos mortos
12

, pelo qual 

recebeu menção honrosa; contudo, esse material nunca foi publicado, permanecendo inédito. 

 Caio F. achava a capital paulista muito contrastante com a realidade das outras cidades 

brasileiras por onde já havia passado. As paisagens da capital paulista eram cobertas de asfalto 

e muito concreto, mas quase nenhum céu. Sua adaptação por lá, assim como a de seu ídolo, o 

músico Caetano Veloso, foi difícil, pois achou estranha aquela maneira de viver das pessoas 
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 Caio, na Introdução da segunda edição de Inventário do irremediável, intitulada ―Bodas de prata‖, esclarece 

que, antes desse livro, ―havia um volume de contos chamado Três tempos mortos, cujos originais acabaram se 

perdendo depois de ganharem, em 1968, uma Menção Honrosa no Prêmio José Lins do Rego, da Livraria José 

Olympio Editora (ABREU, 1995a, p. 3). 
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nas grandes cidades. É certo que alguma coisa aconteceu em seu coração, e assim como o seu 

ídolo da Música Popular Brasileira (MPB), assustou-se com as novas vertentes do moderno que 

eram contrárias a tudo que já havia visto até então: ―É que quando eu cheguei por aqui, eu nada 

entendi. Da dura poesia concreta de suas esquinas [...]. Chamei de mau gosto o que vi, de mau 

gosto o mau gosto. É que Narciso acha feio o que não é espelho [...]‖ (VELOSO, 1990, grifos 

nossos). As vertigens que teve em São Paulo, a fobia, o medo, a angústia, o estranhamento, 

contrastaram com a vida interiorana da calmaria, do conforto familiar, que sempre vivenciara 

em Santiago do Boqueirão. Na verdade, a vida toda, sua relação com São Paulo foi cheia de 

altos e baixos. A correria da cidade, o cotidiano muito agitado, os horários a cumprir, tudo isso 

o entediava e até mesmo o deprimia. 

Nessa época, suas reclamações nas cartas que escrevia aos familiares e amigos eram 

muitas, pois sempre estava desiludido com seu estilo de vida desenfreado na capital paulista. 

Segundo os amigos, Caio F. odiava a vida de jornalista. Todos já estavam acostumados com as 

crises depressivas dele, em que dizia querer se matar. Alugou um apartamento cor-de-rosa 

muito pequeno, o que o empolgou por um curto espaço de tempo. A essa altura, foi demitido da 

Veja, juntamente com outras pessoas da redação. Alguns meses depois, foi procurado pelo 

Departamento de Ordem Política e Social (DOPS), órgão da repressão, que teve uma atuação 

mais significativa a partir de 1964, durante o Regime Militar. A ditadura havia se tornado mais 

radical e opressora depois de 1968, com o decreto do AI5, baseado em ações proibitivas e 

punitivas pelo governo da época, representado por Arthur da Costa e Silva, vindo a fortalecer o 

controle e a repressão no Brasil ao final da década de 1960. Jornalistas, artistas, professores 

universitários eram presos, torturados e expulsos do país, assim como acontecera aos ídolos de 

Caio: Caetano Veloso e Gilberto Gil, que tiveram seu exílio político em Londres, logo após o 

AI5, como relata Zuenir Ventura (2000) na obra intitulada 1968: o ano que não terminou.  

Dessa forma, nesse clima de tensões e inseguranças, um novo grupo de jovens artistas 

inicia suas ações por meio de um discurso que expressava suas inquietações. Os chamados 

tropicalistas
13

 são assim descritos por Heloísa Buarque de Hollanda (1980, p. 55): ―Cabelos 

longos, roupas coloridas, atitudes inesperadas [...]‖. Por outro lado, os hippies, o cinema de 

Godard, os Beatles, bem como as canções de Bob Dylan, passam a promover novas ideias e 

propósitos não só aos músicos, mas também a todos os artistas e pessoas que possuíam relação 
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 Os tropicalistas fizeram parte do Tropicalismo, que foi um movimento de ruptura o qual sacudiu o ambiente da 

Música Popular Brasileira e da cultura brasileira entre 1967 e 1968. Os tropicalistas deram um histórico passo à 

frente no meio musical brasileiro. Os tropicalistas procuraram universalizar a linguagem da MPB, incorporando 

elementos da cultura jovem mundial, como o rock, a psicodelia e a guitarra elétrica. Os tropicalistas eram Caetano 

Veloso e Gilberto Gil, além das participações de Gal Costa, Tom Zé, Os Mutantes, o maestro Rogério Duprat e os 

letristas José Carlos Capinan, Torquato Neto e o poeta Rogério Duarte.   
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com a produção cultural da época. Sob a influência dos movimentos culturais e políticos da 

juventude norte-americana e europeia, o tropicalista Caetano Veloso compôs ―Alegria, 

Alegria‖, em 1967, canção que Caio, ainda muito jovem, cantarolava e na qual se inspirava 

para sair às ruas em protestos contra o Regime Militar e suas ações opressivas. Nesse contexto, 

Hollanda (1980, p. 57) evidencia que ―o fragmento, o mundo espedaçado e a descontinuidade 

marcam definitivamente a produção cultural e a experiência de vida‖ naquele final dos anos 60 

e nos primeiros anos da década de 1970. 

Importa ressaltar que, naquela época, o escritor gaúcho decidiu se refugiar no sítio da 

escritora paulista e amiga Hilda Hilst, que conhecera através da jornalista Ana Lúcia 

Vasconcelos, com quem trabalhou na revista Veja. Sua convivência com Hilda, na Casa do Sol, 

residência da escritora, a 11 quilômetros de Campinas, foi de fundamental importância para sua 

literatura, proporcionando-lhe o contato com pessoas do meio artístico e com leituras de outros 

autores que viriam a influenciá-lo por uma vida inteira. Nessa passagem pela Casa do Sol, Caio 

teve a chance de organizar o material para seu primeiro livro de contos a ser publicado: 

Inventário do ir-remediável, que possuía forte influência da escritora Clarice Lispector, sua 

―musa‖ favorita da Literatura Brasileira. No conto intitulado ―O ovo‖, é evidente a fixação pela 

figura do objeto ―ovo‖, metáfora da inércia, do medo, que caracteriza a personagem do conto, 

aterrorizada pela repressão e autoritarismo dos militares. Um dos seus livros chegaria mesmo a 

ter o ―ovo‖ no título, como no livro de contos O ovo apunhalado, que simboliza, na década de 

1970, um momento ―místico, violento, louco e lírico‖ (ABREU, 2002, p. 383).     

No dia 28 de abril de 1973, face a todos os acontecimentos e à atmosfera de insegurança 

e medo que regia o Brasil, Caio embarcou para a Europa com alguns amigos, passando muito 

rapidamente por Madri, e depois pela Suécia, Bélgica e Holanda. Para sua sobrevivência, 

trabalhou lavando pratos nesses países, até ir morar em Londres, onde ganhava a vida como 

modelo em uma escola de Belas Artes, jardineiro, housecleaner, entre outros. O próprio 

escritor comentou, em uma carta aos pais, datada de 30 de maio de 1973, sobre essa 

experiência como ―lavador de pratos‖ em Estocolmo, trabalho que nunca pensara em realizar 

um dia:  

 

Eu consegui um lugar de lavador de pratos num bar, no centro de Estocolmo. 

Comecei ontem, hoje foi meu segundo dia de trabalho. É uma experiência 

maravilhosa. Fico umas 8 horas em pé, com umas luvas de borracha até o 

cotovelo, lavando TONELADAS de pratos, bandejas, copos, panelas [...] 

(ABREU, 2002, p. 398).   
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Por causa de uma crise depressiva na capital londrina e devido às dificuldades 

encontradas para sobreviver no exterior, bem como sua inadaptação àquele universo de bruscas 

mudanças culturais, o escritor gaúcho retornou ao Brasil no ano seguinte. Em suas cartas, 

informa à mãe que estava sem dinheiro e que a situação na Inglaterra não era muito favorável a 

imigrantes em decorrência do desemprego e de outras questões sociais conturbadoras que o 

país vivia na época. Sua passagem por alguns países e por Londres lhe rendeu muitas 

experiências que contribuíram para transformar seu olhar do mundo e de sua própria vida. 

Passou pela experiência da falta do que comer, de onde morar, de ser repreendido roubando 

uma garrafa de leite na porta de uma casa em uma das frias madrugadas londrinas e, ainda, foi 

detido por policiais, dormiu na prisão por uma noite, junto com seu amigo Homero, porque 

haviam roubado, em uma livraria, os dois volumes da biografia da escritora inglesa Virgínia 

Woolf.  

Aos 30 anos, Caio retornou a São Paulo, algum tempo depois da publicação do seu 

quarto livro, ainda que tivesse afirmado, anteriormente, que nunca voltaria para aquela capital. 

Contudo, seu segundo momento em Sampa teve um ―outro astral‖, pois chegou até a dizer: 

―Estou aprendendo a amar muito esta cidade louca‖ (ABREU, 2002, p. 446). A essa altura, já 

mais maduro, com os olhos cada vez mais tristes, ar solitário e melancólico, vestindo-se como 

dândi — um dândi da melancolia, Caio demonstrava, em sua solidão, não estar só, pois vivia 

rodeado de amigos de sua literatura, que preenchia muitas das lacunas de sua existência: ―No 

entanto, embora solitário, o dândi não está sozinho [...]. É dândi aquele que não tem outra 

filosofia senão vitalícia: o tempo é o tempo de minha vida‖ (BARTHES, 2003, p. 122). Esse 

sentimento de tristeza e solidão fazia parte do seu jeito de ser, e não era nada que pudesse ser 

medicado ou considerado um sintoma de enfermidade, mas, sim, de identidade/alteridade, seu 

jeito cada vez mais, ironicamente, enternecido pela melancolia, era um sentimento que muitas 

vezes se caracteriza nos seres humanos pela ausência, como bem explica Jacques Hassoun 

(2002):  

 

Ora, o universo melancólico, que à primeira vista nos parece estreito, 

apertado, encolhido, triste, até torná-lo quase afásico, se confronta, contudo, 

com a mesma ausência de limites. A ausência — enigmática — daquilo que 

não pode ser representado, daquilo que deixou de se apresentar, só pode pôr 

em evidência a falta de baliza e de pontos de articulação em que o melancólico 

esbarra cotidianamente (HASSOUN, 2002, p. 135). 

   

Em 1980, Caio F. Abreu recebeu mais um prêmio de literatura e, dessa vez, pelo conto 

―Sargento Garcia‖, que traz o enredo de uma relação homoafetiva, em que o autor revela, por 
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meio de sua subjetividade fragmentada, a falta que o Outro — a pessoa amada — faz. O conto 

foi um marco para a Literatura Brasileira, pois a temática dessa narrativa, ou seja, o 

homoerotismo, foi inovadora na literatura dos anos 80, pois esse foi um período em que a arte e 

a cultura foram dessacralizadas, dando-se o nascimento da literatura pop, representada pelo 

corpo e erotismo. Segundo Therezinha Barbieri (2003, p. 111), a literatura escrita nesse período 

traz, além das ―sombras, asfixias, respiradouros e claraboias‖, ―horizontes escancarados e 

afirmações do existir‖. 

Dois anos mais tarde, Caio F. publicou Morangos mofados, pela editora Brasiliense, 

cujos contos se tornaram uma obra clássica muito rapidamente, com oito edições seguidas. 

Essas narrativas são como as fotografias de uma geração, fruto do desencanto, ameaçada pelo 

poder, pelas proibições excessivas do Regime Militar, que se manifestava desde os anos 60.  

Porém, o inusitado, nesse livro, é o sentimento de esperança que aparece como flashes, ora 

aqui, ora ali, movendo as personagens e suas vidas, como neste trecho: ―— não quero ser 

piegas, mas talvez não tenha outro jeito — uma luz, um vento, uma onda. Exatamente. Uma 

onda calma ou arquejante, um vento minuano ou siroco, uma luz mortiça ou luminosa, repito 

que brotou, repetiu incrédulo‖ (ABREU, 2005a, p. 148). As frestas de esperança nessa obra 

surgem como contraponto ao tom lamuriento e ao sentimento de náusea pela vida que as 

―personagens errantes, acometidas por um desgosto sem causa‖ (CASTELLO, 1994a, D3), 

emitem por intermédio de monólogos íntimos e diálogos melancólicos.          

Abreu, em 1983, publicou a obra Triângulo das águas, que ganharia, em 1985, o prêmio 

Jabuti. Um dia após a publicação desse livro, ele recebeu um telefonema que a amiga e poeta 

Ana Cristina César havia se matado. Ficou em estado de choque, chorou compulsivamente e, 

em carta à amiga Jacqueline Cantore
14

, escreveu: 

 

Não sei se tenho muito o que dizer. Também estou ainda em estado de choque. 

A gente não podia imaginar que Ana realmente conseguisse. [...] na minha 

cabeça, Ana C. parada à beira de uma janela. Pensamentos mórbidos. O que 

ela teria sentido um segundo antes de se jogar no espaço. Depois do choque, 

certa raiva. Com que direito, Deus, com que direito ela fez isso? Logo ela, que 

tinha uma arma para sobreviver — a literatura, coisa que pouca gente tem. 

Pedi a Deus que ela não ficasse muito tempo no limbo, onde ficam os suicidas. 

Terá ouvido? Deus não andará com aquela surdez provocada pela poluição 

sonora? (ABREU, 2002, p. 60). 

 

                                                           
14

  Gaúcha e amiga com quem Caio morou por alguns anos e com ela sempre se correspondeu ao longo de 15 anos.  

Falavam-se sempre por telefone e mantinham contato constante por cartas. No aniversário de Caio, em 25 de 

fevereiro de 2015, ela lhe escreve uma carta póstuma, de Miami (EUA), onde ela reside hoje, publicada no iGay 

(igay.ig.com.br).  
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A morte de Ana C. foi um golpe para o escritor. Ele, indignado, não aceitou o fato de 

ela ter cometido suicídio. Os dois eram muito amigos e curtiram muito festas e baladas na 

época em que Caio residiu no Rio de Janeiro. Esse triste e inesperado acontecimento, todavia, 

não impediu que ele continuasse suas atividades literárias. Em 1984, a peça ―Pode ser que seja 

só o leiteiro‖, de sua autoria, foi encenada por Luciano Alarbase no Clube da Cultura de Porto 

Alegre. Além dessa peça teatral, houve também o espetáculo da encenação de ―Aqueles dois‖ 

no Rio de Janeiro, conto publicado em Morangos mofados. 

A década de 1980 foi muito produtiva para a literatura de Caio. Além da publicação e 

do sucesso de Morangos mofados, o escritor inicia uma nova fase na literatura com textos 

premonitórios em relação à AIDS. A novela ―Pela noite‖, publicada pela primeira vez em 

Triângulo das águas, é um dos primeiros textos da Literatura Brasileira a abordar o assunto: ―e 

a sigla AIDS aparece apenas como citações corriqueiras na fala de uma das personagens‖ 

(BESSA, 2002, p. 109). Nesse texto, a referência à AIDS, como na maioria de seus textos sobre 

o assunto, há uma abordagem metafórica, indireta, nada que um bom leitor, inserido naquele 

contexto, não pudesse compreender.  

Com a publicação da obra Os dragões não conhecem o paraíso, em 1988, Caio viu sua 

vida literária ascender muito rapidamente. Inicia-se o interesse pelas traduções de sua obra e foi 

com esse livro que o escritor se tornou mais conhecido na Europa. Vale lembrar que, desde 

então, começaram a surgir contratos para as traduções, fato que o fez se sentir mais 

reconhecido pela crítica brasileira e estrangeira. O escritor descreve esse momento marcante de 

sua carreira literária ao amigo Luciano Alarbase, em carta datada de 31 de agosto de 1988: 

 

Profissionalmente, aconteceram coisas lindas. Saiu no Times de Londres, 

Suplemento Literário (o mais respeitado do mundo), um artigo chamado 

Brazilian notes, assinado por um certo John Gledson — dizem que muy 

respeitado — rasgando-se em elogios aos Dragões (que ele chama de Dragons 

don’t go to Heaven). Luxo total. Isso abriu (escancarou, melhor) portas. Com 

a Bienal do Livro rolando, fui procurado por uma tradutora italiana, mais uma 

agente francesa e outra alemã (engraçado: todas mulheres). Resulta que está 

praticamente acertada pelo menos a tradução para o alemão, só falta o 

contrato. E promete Ray-Güde, é esse o nome da Frau, que me leva a Berlim 

para o lançamento, ano que vem. Fico ouvindo ―Berlim, Berlim/Berlim, 

Bonfim‖ e se me baixa uma Nina Hagen rápida. Ou será — mais clássica — 

Marlene Dietrich?   (ABREU, 2002, p. 141).  

 

O ritmo de intensa produção literária que se fez nos anos 80 foi mantido nos anos 90, 

que foi bastante produtivo, iniciando com a publicação do romance Onde andará Dulce 

Veiga?, publicado pela editora Companhia das Letras. Segundo Moriconi (2002, p. 6), o 
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romance de molde policial e dotado de consolo místico ―sintetiza muitas outras coisas e situa-

se, sem dúvida alguma, entre os melhores produtos da ficção brasileira na década de 90‖. Em 

1993, retornou à Europa para fazer leituras de seus textos na Alemanha e na Holanda, e 

aproveitou o momento para participar de um Congresso Internacional sobre Literatura e 

Homossexualidade. No ano seguinte, houve, de uma só vez, três lançamentos de traduções 

francesas no Salão do Livro de Paris. Onde andará Dulce Veiga? foi indicado na França como 

um dos finalistas para o prêmio Laura Battaglion de melhor romance traduzido. As outras duas 

obras foram a novela ―Bem longe de Marienbad‖ e a coletânea de conto L´autre voix. Moriconi 

(2002, p. 7) afirma que o escritor, quando adoeceu de AIDS, estava no ápice de sua carreira 

literária e ―em pleno processo de internacionalização da obra‖.  

Além de ser agraciado no exterior pela crítica estrangeira, Onde andará Dulce Veiga?, 

Caio F. é premiado, no Brasil, um ano após sua publicação, como melhor romance do ano, pela 

Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA). Ele, em um breve desabafo, tece comentários 

sobre o trabalho árduo e a experiência que foi a escrita dessa obra.  

 

Não consegui escrever antes, estava mergulhado no livro tipo tempo integral. 

Bem, terminei. Ufa. Foi um trabalho de Hércules. Chama-se Onde andará 

Dulce Veiga?, é aquele romance no qual eu vinha remanchando desde 85. 

Imagina que escrevi um policial, histérico, naturalmente, mas cheio de tramas 

& ação. Descobri o fascínio do enredo, das personagens — ficção mesmo. 

Escrevi cerca de duas mil laudas, para chegar numas 200. Fiquei feliz e com 

um terrível problema na coluna, resultado de passar oito a doze horas na 

máquina. Preciso de um computador! (ABREU, 2002, p. 159, grifos do autor). 

  

No ano antes de sua morte, em 1995, publicou Ovelhas negras, histórias ―rejeitadas ou 

esquecidas‖ que foram escritas entre 1962 e 1995, da fronteira com a Argentina, quando ele 

residia em Santiago do Boqueirão, RS, à Europa, quando migrou para Londres. Esse foi o 

―momento auge‖ daquele ano. Paula Dip (2009), na obra Para sempre teu, Caio F., enfatiza  

que ―ele escrevia através de metáforas de sua própria vida‖. Definiu Ovelhas negras como um 

livro ―póstumo‖, publicado antes de sua morte para evitar que remexessem gavetas e 

publicassem coisas que ele não queria publicar ―[...] O livro expressava também um projeto 

mais amplo de vida‖ (DIP, 2009, p. 450). As histórias do livro narram exílios, experiências das 

gerações vividas, em que o autor foi um ―aprendiz de identidades‖, além de narrar vivências 

das crises existenciais, além de fragmentos de um diário intitulado ―Lixo e purpurina‖, baseado 

em sua experiência de imigrante em Londres, em 1974.  
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Ovelhas negras é o retrato de um escritor que decidiu, antes da morte, vasculhar sua 

intimidade nas gavetas e ter coragem de publicá-las, sem cortes nem censura. Ali, naquelas 

páginas, estavam as identidades múltiplas, um tanto ―desgarradas‖ e ―relegadas‖ do escritor.     

       
Agora publiquei Ovelhas Negras, restos que nunca joguei fora. É o que foi 

ficando na gaveta desde os 14 anos de idade. Uma tentativa de revisar a mim 

mesmo. Parece um pouco com um livro póstumo e é uma maneira de fazer 

isso antes de morrer, revisando eu mesmo minha obra. O livro é uma 

passagem por momentos meus e do país: a ditadura, o sonho hippie, o exílio, a 

Aids. Tinha medo de não conseguir terminar o livro. Mas ele está aí, juntei 

tudo, já que vou morrer (ABREU, 1995g, p. 105).  
 

Além de contos, Caio F. enveredou pelo caminho das crônicas. Pequenas epifanias, 

lançado após sua morte, surgiu graças aos textos desse gênero que o autor escreveu para o 

Estadão, no período que vai de abril de 1986 a dezembro de 1995. Nessas crônicas, escrevia 

sobre seus amores ―perdidos ou partidos,‖ sobre a vida, a existência, bem como a respeito de 

sentimentos comuns ou incomuns. Também falava de suas epifanias, das viagens, das 

experiências vividas ou imaginárias, dos amigos e escritores, da AIDS e da sensação estranha e 

angustiante da descoberta de ser soropositivo, como ficou registrado, de maneira muito triste e 

intensa, na série de ―Cartas para além do muro‖: 

 

É com terrível esforço que te escrevo. E isso agora não é mais uma maneira 

literária de dizer que escrever significa mexer com as funduras – como 

Clarice, feito Pessoa. [...]. Pois é, no corpo que escreve me dói agora. Nestas 

duas mãos que você não vê sobre o teclado, com suas veias inchadas, feridas, 

cheias de fios e tubos plásticos ligados a agulhas enfiadas nas veias para 

dentro das quais escorrem líquidos que, dizem, vão me salvar. [...]. Por 

enquanto estou dentro daquela coisa estranha que me aconteceu. É tão 

impreciso chamá-la assim: a Coisa Estranha (ABREU, 2006b, p. 85). 

 

O autor, ao final de sua vida, de volta à casa dos pais, em Porto Alegre, muitas vezes, 

era visto andando de bicicleta à beira do rio Guaíba ou cuidando do jardim. Continuava 

escrevendo as cartas aos amigos e se comunicando com o mundo por meio de suas crônicas que 

eram publicadas nos jornais. Reorganizou, em 1995, a primeira publicação da obra Inventário 

do irremediável, com muitas ―modificações, substituições, cortes e acréscimos, e rebatizado, 

sintomaticamente, de Inventário do ir-remediável‖ (CASTELLO, 1999, p. 61), pois o novo 

título, ao contrário do primeiro, remete à ideia de que o trajeto da vida pode ser remediado, 

consertado.  

Nesse tempo, traduziu a novela de Sontag, intitulada ―Assim vivemos agora‖, e, por 

mais que estivesse doente, demonstrava sempre fortes ímpetos de desejo pela vida como nunca 
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o fizera antes. Castello (1999) informa que a AIDS transformou Caio em outro ser, mais 

sereno, e empenhado em viver, diferente do adolescente e do adulto para quem o suicídio já 

fora um pensamento muito próximo e constante. As energias dele se redobraram pela força e fé, 

apesar dos momentos difíceis dos sintomas e das contraindicações do azidotimidina (AZT): 

―Ando bem, mas um pouco aos trancos. Como costumo dizer, um dia de salto sete, outro de 

sandália havaiana. E preciso ter muita paciência com esse vírus do cão. E fé em Deus. E 

falanges de anjos-da-guarda fazendo hora extra‖ (ABREU, 2002, p. 302).  

A vontade de viver era latente e presente em tudo que fazia naquele momento da 

produção escrita, das reedições de livros, da vida de jardineiro, de budista, enfim, no novo 

homem que renascia diante da possibilidade da morte:   

 

Voltando para Porto Alegre, para a casa dos pais, lutou bravamente para 

manter o ritmo de trabalho próprio àquele momento de pique 

profissional, ao mesmo tempo em que administrava as oscilações de seu 

estado físico, em que se alternavam momentos de relativa estabilidade e 

brabeiras inenarráveis em matéria de males e sofrimentos (ABREU 

apud MORICONI, 2002, p. 7). 

 

Nesses momentos de intensa produção e preocupação em reeditar e publicar seus 

escritos, Caio F. deu início à organização do livro póstumo Estranhos estrangeiros, publicado 

em 1996, pela editora Companhia das Letras, após sua morte. A seleção dos textos, contudo, 

foi, em parte, escolhida pelo autor, pois não houve tempo de finalizá-la. Trata-se de um livro 

que ficou inacabado, incompleto. A tarefa de finalizar a seleção dos textos e organizar o livro 

para a publicação ficou a cargo do editor. Nesse livro, foi publicada a novela ―Bem longe de 

Marienbad‖, escrita na França, quando o escritor foi agraciado com uma bolsa, momento em 

que se hospedou na residência de escritores, na pequena cidade de Saint-Nazaire.  

O tempo para Caio realizar seus projetos antes de partir talvez tenha sido suficiente para 

que ele pudesse concretizar objetivos importantes em sua vida, relacionados às mudanças 

íntimas e também à sua literatura. Aos poucos, viajar ficava cada vez mais difícil, e ele, em 

casa com a família, cuidava dos girassóis e de uma variedade de plantas no jardim. Assim, em 

carta a astróloga Liane Leipnitz, que vivia em Brasília, ele escreve sobre sua vida no aconchego 

do lar e do jardim, bem como a respeito de seu estado de espírito ―feliz‖, apesar da AIDS: 

 

[...] Mas assim mesmo ando feliz. Com a sensação de que parei de fugir, dei 

meia volta e estou encarando o monstro nos olhos, tipo: esfinge, decifra-me ou 

devoro-te. Tenho a arrogância de supor que estou decifrando e quando chegar 

meu limite de consciência vai haver naturalmente o transporte, a viagem para 

o outro lado. Para todos nós, você sabe. Em volta tem meus pais, irmãos, 
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sobrinhos, todos muito bonitos. Além do céu esplêndido de Porto Alegre, 

cidade bem cuidadíssima pelo prefeito poeta do PT, os girassóis, Amarílis, 

lírios, heras, petúnias, gladíolos, rosas, begônias, jasmins que plantei, 

explodindo no jardim (adoro as onze-horas, e peguei amizade com um beija-

flor que vem curtir os brincos-de-princesa). É a vida que pedi a Deus, sempre. 

E não importa quanto vai durar — é infinita agora (ABREU apud DIP, 2009, 

p. 454-455). 

    

A vida de Caio F. Abreu, em 25 de fevereiro de 1996, transcendeu em uma infinita 

viagem, após ele ter contraído pneumonia pela baixa imunidade causada pelo vírus HIV. A 

AIDS, que foi para ele uma travessia entre vida e morte, pode ser considerada uma forma de 

alteridade em sua obra, uma vez que suas personagens interagem e se apropriam de um Outro 

representado pela epidemia, como se ela fosse o próprio alter ego dos mesmos. 

Diante de sua relação com a vida e suas vivências, é possível considerarmos que sua 

obra permaneceu como retrato fidedigno de suas experiências, que, muitas vezes, foram vividas 

pela intensa busca de si e do Outro, que é figurado em seus contos sob uma diversidade de 

faces as quais representam o múltiplo cenário de identidades em trânsito nas diferentes épocas 

em que ele viveu. Por isso, ele pode ser considerado um ícone de uma escrita pautada na 

universalidade, sob uma abrangência interminável de sentimentos antagônicos, tais como 

angústia, júbilo, medo, esperança, dor e prazer, entre outros, que marcaram, dialeticamente, as 

gerações que vivenciaram as faces da opressão e da revolução, da liberdade sexual e da cisão 

da libido pelos horrores à AIDS. Sempre afirmava aos jornalistas, em suas entrevistas, que não 

se sentia um escritor, que era apenas um ser humano à procura de um jeito de viver. Porém, 

como muitos escritores, ele revelava o desejo de ser lido: ―Queria tanto que alguém me amasse 

por alguma coisa que eu escrevi‖ (ABREU, 2002, p. 365). Caio F. sempre esteve muito 

próximo de suas invenções literárias, vivenciando, por meio de sua subjetividade, os seus textos 

e a sua própria literatura como forma de alteridade e também como representação de 

identidades híbridas, deslocadas, que servem como um retrato das gerações vividas por esse 

gaúcho.  

 

2.3 O BIÓGRAFO DAS EMOÇÕES PÓS-MODERNAS 

 

Caio, em entrevista concedida ao jornal O Estado de São Paulo, quando questionado 

sobre quais seriam os escritores brasileiros contemporâneos mais originais, cita Hilda Hilst, 

Sérgio Sant´Anna e Lya Luft, além de comentar também sobre seu papel como escritor, ao 

dizer: ―Eu quero biografar o humano do meu tempo‖ (ABREU, 1996c, p. D2). Ele se 

considerava o ―biógrafo da emoção‖, pois sua ficção é, sobretudo, um relato de seu tempo, que 
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dá voz a sujeitos os quais transitam entre cenários das décadas de 1960 a 1990. Declara, ainda 

nessa entrevista, que se sentia comprometido com as coisas da sua geração. Um dos fortes 

motivos de o escritor se afirmar ―um biógrafo das emoções contemporâneas‖ (ABREU, 1997c, 

p. 11) partiu de um comentário de seu psicanalista diante do quadro depressivo em que ele se 

encontrava, por ter lido, nos jornais da época, uma crítica negativa à obra Os dragões não 

conhecem o paraíso, publicada em 1988. O comentário de seu psicanalista foi o seguinte: ―Se 

alguém, no ano de 2010, quiser saber o que as pessoas sentiam nos anos 80, ele não vai ler a 

Veja, O Estado de São Paulo, o Jornal do Brasil; ele vai pegar a ficção, os poetas. Você tem 

que estar consciente de que a tua função social é fazer esta biografia emocional‖
15

. 

Essa ―biografia emocional‖ mostra que as narrativas de Abreu foram alimentadas, 

consistentemente, pelo panorama político-social e cultural da época, pelas experiências que 

vivenciou sob o olhar contemporâneo marcado pela incessante busca do Outro, na procura por 

uma identidade, que se caracterizou, até o fim de sua vida, pelo diálogo (ou pergunta?) com sua 

literatura e também com a AIDS. A doença lhe revelou a consciência e o encontro com sua 

própria morte, tal como ele relatou, em entrevista ao Jornal do Brasil: ―A AIDS é 

simplesmente a face da minha morte‖ (ABREU, 1996b, p. 1). 

Na entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, quando interrogado sobre a preocupação 

do escritor com a contemporaneidade, afirma:  

 

Penso no escritor sempre como fotógrafo do seu tempo, embora não tenha esta 

preocupação deliberada com a contemporaneidade do texto. Acho que 

qualquer preocupação em dirigir a obra para o contemporâneo é extraliterária. 

Por outro lado, sinto-me extremamente comprometido com as coisas que 

minha geração conheceu. Vivi os anos 50, o existencialismo, o movimento 

beatnik. Mas vivi também, graças a Deus, o movimento hippie, profunda e 

sonhadoramente. Então, no momento em que minha literatura tem a marca 

forte da contracultura, é porque ela está fatalmente definida por essas 

experiências (ABREU, 1996c, p. D2). 

 

Na declaração apresentada por Abreu, é possível perceber que o escritor-fotógrafo, a 

partir das vivências pessoais, biografa a própria vida por meio de sua literatura, marcada, 

fortemente, pelas experiências e acontecimentos de seu tempo, como a contracultura, o 

existencialismo, o movimento hippie, entre outros. Ao ser chamado de biógrafo das emoções 

pós-modernas pelo seu psicanalista, não recusa a missão de ―biografar a vida‖, fazendo um raio 

X da juventude de seu tempo. É importante enfatizar que, em suas obras, Abreu, ao biografar, 

                                                           
15

 Esse comentário foi reproduzido por Caio em uma entrevista concedida à professora Vera Aguiar, ao escritor 

Charles Kiefer e ao jornalista Roberto Antunes Fleck, publicada pelo Instituto Estadual do Livro-RS (IEL), no 

fascículo 19, de Autores Gaúchos, Porto Alegre, 1988, p. 5. 



53 
 

não faz meras denúncias ou depoimentos disfarçados de memórias, mas, sim, faz uma 

abordagem da marginalização da juventude e da sociedade brasileira pós-Golpe Militar. Por 

isso, a relação do texto com o contexto social vivido é vista pelo ensaísta Antônio Holhfeldt 

(1996) como um acompanhamento e uma identificação dos caminhos encontrados pela 

juventude para sobreviver, e não como denúncia sociopolítica. Nesse sentido, obras como 

Inventário do ir-remediável, O ovo apunhalado, Morangos mofados e a maioria dos contos de 

Ovelhas negras, por exemplo, retratam, significativamente, as relações profundas com a 

realidade e com o momento histórico. Mesmo que os contos de Abreu mirassem em 

subjetividades e perspectivas mais interiores e existencialistas de suas personagens, a sua 

criação literária assumiu a voz das mentes daqueles jovens de sua geração. Nesse papel de 

biógrafo das emoções, Caio já inicia sua busca por um ―eu‖ diante de tantos ―Outros eus‖ que 

lhe acenaram no percurso de sua vida. Desse modo, sempre nessa incessante busca e à procura 

dos possíveis desencontros fatigados, o sentimento de ausência de um ―eu‖ mais consolidado 

no amor, bem como nos aspectos social e existencial, torna-se visível e frequente na escrita de 

Abreu. Nesse âmbito, segundo Bittencourt (1999, p. 95), ―Caio se concentra na investigação 

interior; suas personagens são dominadas pela obsessão do autoconhecimento, como se o ‗eu‘ 

fosse o eixo em torno do qual tudo girasse‖.   

Maurice Blanchot (2005), em O livro por vir, ao fazer referência à obra do autor alemão 

Herman Hesse, em especial O jogo das contas de vidro, evidencia a incessante busca do 

escritor germânico pelo autoconhecimento, por meio de sua escrita literária, pois a presença 

aparente das marcas do autor e de suas vivências, bem como de sua própria existência, são 

reveladas em suas narrativas. Assim, há um momento em que o teórico e ensaísta francês 

interroga: ―se um autor se ocuparia com os problemas de seu tempo sem tomar parte neles?‖ 

(BLANCHOT, 2005, p. 246). A resposta, no caso de Hesse, é não. Podemos afirmar também 

que, em se tratando de Caio, a resposta para essa pergunta é a mesma proferida por Blanchot a 

Hesse, considerando que Abreu se nomeava um autor barthesiano
16

, e que seus textos trazem 

marcas de Si e do Outro, as quais, muitas vezes, interrogam-se e constroem perguntas cujas 

respostas estão nas vivências e experiências do autor-biógrafo, já que ―a escrita se torna uma 

pausa, uma possibilidade de deixar marcas, traços‖ (LOPES, 2002, p. 251). Essas marcas de Si 

e do Outro, que estão presentes nas narrativas de Abreu, comparadas aos pequenos biografemas 

                                                           
16

  Em entrevista à professora Vera Aguiar, ao escritor Charles Kieffer e ao jornalista Roberto Antunes Fleck, 

publicada em 1988, em Autores Gaúchos, v. 19, p. 6, Caio F. Abreu afirma: ―Não me sinto um intelectual. Sou 

―barthesiano‖. Vou pelas coisas que me dão prazer  em leitura, cinema e música‖.  
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barthesianos
17

, são, para a ensaísta Leyla Perrone-Moisés (1983), o momento em que o próprio 

sujeito/narrador se desloca e passa a ser também um criador, um fabulador da realidade, um 

ator mesmo da escrita e da vida.                       

Walter Benjamin (1996) salienta que a narrativa, por si mesma, é uma pulsão de vida 

capaz de se estabelecer como uma forma livre de comunicação:   

 

Ela não está interessada em transmitir o ―puro em si‖ da coisa narrada como 

uma informação ou um relatório. Ela mergulha a coisa na vida do narrador 

para em seguida retirá-la dele. Assim se imprime na narrativa a marca do 

narrador, como a mão do oleiro na argila do vaso (BENJAMIN, 1996, p. 205). 

 

Diante dessa afirmação do teórico alemão, torna-se inegável atentar-nos para as muitas 

evidências de que Caio tenha expressado, em sua literatura, as experiências do tempo em que 

viveu. Ele procurou narrar os sentimentos comuns a todos daquele tempo. Vale lembrar que 

esses sentimentos são oriundos do momento histórico-político e social em que a sociedade 

vivia, que vai dos anos 60 aos anos 90. O escritor gaúcho elaborou, em sua escrita, a face de 

tantos Outros sem nome que, como ele, vivenciaram, ainda nos tempos de trevas, a faísca de 

luz das emoções e das transformações humanas e sociais.  

Segundo o filósofo italiano Giorgio Agambem (2008), o escritor contemporâneo tem o 

olhar voltado para o seu tempo. Sobretudo, é aquele que consegue perceber as luzes através da 

obscuridade que paira sobre a sociedade em que vive. Essa ―missão‖ do escritor contemporâneo 

descrita por Agambem corrobora a do filósofo francês Didi-Huberman (2011), no livro 

Sobrevivência dos vaga-lumes, em que o autor faz referência à experiência do cineasta e 

escritor italiano, Pier Paolo Pasolini, com os vaga-lumes, cuja revoada foi assistida por ele e 

seus amigos, em um campo em Bolonha, nos tempos sombrios do fascismo. O filósofo francês 

associa a esperança, naquele momento de repressões e perseguições políticas na Itália, às 

pequenas luzes intermitentes que, na escuridão — encarada no contexto do livro como a pós-

modernidade — sobrevivem aos tempos tenebrosos, guardando em si toda a sóbria ilusão de 

viver na representação da luta e da sobrevivência. Assim, podemos considerar ser possível que 

as personagens de Abreu estejam vestidas na roupagem desses vaga-lumes que iluminam aqui e 

ali, intermitentes, os tempos sombrios da ditadura e da AIDS.  

                                                           
17

 Leyla Perrone-Moisés, ensaísta e estudiosa da obra do escritor francês Roland Barthes, afirma que ―biografema‖ 

é uma memória fictícia, que o próprio autor chama de ―anamnese fictícia‖. Segundo a ensaísta, o ―biografema é o 

detalhe insignificante, fosco; a narrativa e a personagem no grau zero, meras virtualidades de significação‖ 

(PERRONE-MOISÉS, 1983, p. 15).  
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De acordo com Hollanda (2005, p. 9), na Apresentação da obra Morangos mofados 

(ABREU, 2005a), Caio narrou ―[...] um momento da história de vida de uma geração‖, além de 

ter feito uma trip pela contracultura. Na verdade, o sentimento de ruptura e transformação 

esteve sempre presente nos contos desse autor, escritos nas décadas de 1960 a 1990, e na 

abordagem dos conflitos e contradições de uma época, vivenciados pelo próprio autor, que se 

tornou o porta-voz de sua geração. Já o escritor  Moacyr Scliar (1996, D2) enfatiza que ―vida e 

literatura eram uma coisa só‖ em Caio F. Abreu, porque sua literatura revela a realidade de uma 

geração, ―a geração que conheceu a revolução sexual e a repressão de 1964, o poder da 

imaginação criadora e a perigosa atração da droga‖. 

O professor e crítico literário, Flávio Loureiro Chaves (1975), quando escreveu o texto 

para a orelha da obra intitulada O ovo apunhalado, ressaltou que Caio, como autor de contos, 

não segue um modelo, um paradigma, a exemplo de Clarice Lispector, Dalton Trevisan, 

Guimarães Rosa e outros ficcionistas do século XX. Acrescenta, ainda, que a ficção do autor 

―alcança difícil junção observada com a fabulação imaginária‖
18

 e que ―o seu depoimento 

pessoal, que se apresenta com a urgência das coisas que não espera para serem ditas 

artificiosamente‖. Caio, como um biógrafo das emoções contemporâneas, ao retratar a 

realidade, fez um esboço de seu próprio autorretrato; por isso, o professor e crítico literário, ao 

ler seus contos, acaba por concluir que: 

 

[...] devido não só à temática abordada, como também a certas situações e 

personagens diante de cuja violência ou moralismo o autor teve a coragem de 

não recuar, trata-se de leitura para um público maduro. Mas é justamente isso 

que traduz o alto nível do conto de Caio Fernando Abreu. A sua ficção se 

desenvolve acima dos convencionalismos de qualquer ordem. Um depoimento 

que, embora apaixonado, se expressa na maturidade estilística só concedida 

aos que não separam a vida e a literatura, a áspera realidade e o universo 

imaginário da ficção
19

.  

 

A ensaísta Flora Sussekind (1985), em seu texto intitulado ―Literatura pós-64‖, em que 

apresenta a trajetória dos escritores que produziram no período e no contexto sociopolítico 

ditatorial, aborda a ficção de Caio, dando destaque àqueles autores cujas obras foram de ―maior 

elaboração literária para as cenas de tortura e violência cada vez mais frequentes na literatura 

dos anos 70‖. Em contraposição àqueles escritores que se detiveram a relatos e depoimentos do 

período ditatorial, e que, por sua vez, ocuparam-se somente em criar um texto preocupado em 

                                                           
18

 Citação extraída do texto de Flávio Loureiro Chaves. Consta na orelha da primeira edição de O ovo apunhalado, 

publicado pela editora Globo, Porto Alegre, 1975.   
19

 O texto consta na orelha de O ovo apunhalado, autoria de Flávio Loureiro Chaves, editora Globo, Porto Alegre, 

1975.   
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narrar os flagrantes jornalísticos, a ensaísta tece suas críticas e observa que tais produções se 

esqueceram do ―fazer literário‖.  Assim, diferentemente, afirma que os textos do autor gaúcho 

produzidos nos anos negros da ditadura não se restringiram apenas a descrições ou a registros 

do que ele presenciou; ao contrário, consagraram-se como literatura: 

 

Caio Fernando Abreu não se limita a descrever o horror, como se percebia nos 

trechos de Renato Tapajós ou Rodolfo Konder [...] ou a refletir sobre a 

possível lógica que regia a tortura, como fazem Gabeira e Sirkis por diversas 

vezes nas suas memórias políticas. No seu caso o procedimento é bem outro. 

Não se está registrando ocorrência, fazendo documento, diário ou depoimento 

de experiência vivida. Mas sim literatura (SUSSEKIND, 1985, p. 94). 

 

Com essa constatação da ensaísta, e por considerarmos Caio F. Abreu um ―biógrafo das 

emoções pós-modernas‖, segundo ele mesmo se autodenominou após seu psicanalista, na 

década de 1980, tê-lo nomeado assim, julgamos imprescindível dar o devido destaque à sua 

produção literária nas décadas de 1960, 1970, 1980 e 1990, a partir de alguns textos 

representativos das seguintes obras: Inventário do ir-remediável, O ovo apunhalado, Morangos 

mofados e Ovelhas negras. Nessas obras, objetivamos dar ênfase àquilo que caracteriza não só 

o período sociopolítico e cultural da época, como também os sentimentos, o comportamento e o 

pensamento da sociedade. A partir daí, estaremos prontos para compreender, de modo mais 

abrangente, a definição que Caio fez de sua própria literatura, ao afirmar que ela é o retrato da 

―documentação das vivências de uma geração colonizada e drogada após 64‖ (ABREU apud 

WIZNIEWSKY, 1997, p. 3C).  

Na Introdução do livro intitulado Caio Fernando Abreu: cartas, Moriconi (2002) 

esclarece que o itinerário da literatura de Abreu abrange a recente história brasileira e a cultura 

das gerações por ele vivenciadas: 

 

[...] do ponto de vista histórico, a obra de Caio Fernando Abreu faz a ponte 

entre as instigações pop-contraculturais e ―malditas‖ ou ―marginais‖ dos anos 

70 e a pasteurização juvenil e mística dos 90, passando pela disseminação 

(banalização?) nos 80 dos modelos baseados na literatura policial. Caio 

enfrentou tais fantasmas da única maneira que o artista competente e antenado 

com seu tempo pode fazer: incorporando-os e transcendendo-os em seu 

próprio texto. A formação pop-contracultural está em todos os seus livros 

(MORICONI, 2002, p. 11). 

 

De acordo com a definição de Moriconi sobre a abrangência da literatura de Abreu, 

atentamos aqui para o fato que, como biógrafo das emoções pós-modernas, o autor revela, por 

meio de sua escrita, ―quem‖ foi o homem das décadas de 1970 a 1990, e como ele pensava, 
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como se sentia diante do cenário histórico e social da época; enfim, vai nos dando pistas dos 

processos de identidade/alteridade pelos quais os sujeitos/personagens de sua literatura 

transitavam. Importante frisar que há sempre a busca da identidade em seus contos, que se dá 

na relação de alteridade através da loucura, do medo, da desilusão, da esperança, do amor, da 

sexualidade, da doença ou da AIDS/morte. Segundo Amanda Costa (2011), a busca dessa 

identidade, no sentido existencial, perpassa toda a obra literária de Abreu: ―É quase um 

monotema, a que outros temas se encontram vinculados, através de personagens solitários, na 

sua maioria, anônimos, descentrados e em conflito com a realidade exterior‖ (COSTA, 2011, p. 

45).  

Não podemos deixar de considerar, nesta pesquisa, que a característica das identidades 

do século XX até os dias de hoje são arbitrárias em seus conceitos e passam pela transgressão 

de fronteiras aparentemente sólidas e atemporais. Portanto, o autor-biógrafo nos conduz por 

trilhas instigantes de sua literatura, revelando o verdadeiro sentido convicto desta sua 

afirmação: ―Eu quero biografar o humano do meu tempo‖ (ABREU, 1996c, p. D2).   
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2.3.1 Biografar os anos 60 em Inventário do irremediável
20

: loucura e autoritarismo  

 

 

 

Figura 1: Caio F. Abreu com amigos, entre eles, Lygia F. Telles, Robby Cardoso e Hilda Hilst (da 

esquerda para a direita) 

Disponível em: 

<https://www.google.com.br/search?biw=1360&bih=662&tbm=isch&sa=1&q=Imagens+de+Caio+

F+Abreu>. Acesso em: 2 ago. 2017. 

 

Inventário do irremediável, publicado em 1970, é o primeiro livro de Caio Fernando 

Abreu. Os escritos dessa obra, antes de serem publicados, receberam o Prêmio Fernando 

Chinaglia, em 1969, concedido pela União Brasileira de Escritores (UBE). O escritor afirma 

que, sem dúvida, ―Inventário do irremediável foi uma das bases de todos os livros que vieram 

depois‖ (ABREU, 1995a, p. 4). A obra é composta por quatro inventários: Da morte, Da 

solidão, Do amor e Do espanto. A epígrafe que abre o livro é do poeta Fernando Pessoa
21

 que 

dá o tom melancólico da loucura e da morte aos contos temáticos dessa seção. 

                                                           
20

 É prudente esclarecer que utilizaremos, neste estudo, a obra Inventário do ir-remediável, reeditada em 1995; 

contudo, em alguns momentos, será necessário fazer referência à primeira edição da obra Inventário do 

irremediável de 1970.   
21

 ―Descansa: pouco te chorarão.../ O impulso vital apaga as lágrimas pouco a pouco, /Quando não são do que 

acontece aos outros, sobretudo a morte,/ Porque é a coisa depois da qual nada acontece aos outros...‖ (PESSOA 

apud ABREU, 1995a, p. 9).  
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Em entrevista concedida ao Suplemento Literário de Minas Gerais, em 1970, Caio F. 

apresenta relatos sobre a escrita desse seu primeiro livro:  

 

O livro é uma coisa agressiva, muito violenta e muito dolorosa para mim. 

Porque eu tenho uma paixão doída por existir: nunca me recusei a nenhuma 

experiência e, principalmente, nunca recusei expressar cruamente essas 

experiências no meu trabalho. Daí, a dor que falo: não é fácil a gente se dar 

inteiro. Não é que eu goste de ferir voluntária ou gratuitamente — mas preciso 

dizer certas coisas que comumente não são ditas, ou pelo menos não são 

agradáveis de serem escutadas. Nada do que sou capaz de ver me assusta, 

embora doa (ABREU, 1970b, p. 3).  

   

Na Apresentação da segunda edição do livro, intitulada ―Bodas de prata‖, Caio 

esclarece que os contos dessa obra foram escritos entre 1966 e 1968, em Santiago do 

Boqueirão, Porto Alegre e São Paulo, no período de ebulição cultural, nos tempos do AI5
22

  e 

durante suas visitas à Casa do Sol, residência de Hilda Hilst. Em 1995, na segunda edição, 25 

anos após sua primeira publicação, o autor optou por fazer uma pequena, mas significativa 

modificação no título. Portanto, em vez de irremediável, passou a ser ir-remediável; além 

disso, foram eliminados oito contos. Segundo Abreu (1995a), ―Irremediável (algo melancólico 

e sem saída)‖ traz uma conotação de fatalidade, sentimento que o autor compartilhava naqueles 

anos de chumbo da ditadura militar. Contudo, foi substituído por ―Ir-remediável‖ (um trajeto 

que pode ser consertado?). Nessa mudança aparentemente insignificante do título, há um tom 

bem mais positivo que o de antes, visto que o escritor estava, naquele momento, comemorando 

suas bodas de prata com a literatura, — ironicamente — um ano antes de sua morte. O hífen 

acrescentado ao adjetivo ―irremediável‖ sugere um novo olhar do autor sobre a realidade, 

porquanto parece se abrir uma fresta de esperança diante do passado repressor vivenciado por 

ele após 1964. 

Inventário do ir-remediável é um nome intrigante que traz o substantivo ―inventário‖ 

como algo que está relacionado a testamento, a óbitos; portanto, percebemos que essa obra se 

relaciona direta ou indiretamente com o sentido de morte, sensação inevitável diante do cenário 

opressor e de perseguição pós-Golpe Militar. Por isso, a primeira parte do livro intitula-se ―Da 

morte‖, com cinco contos que retratam a loucura, a opressão, o medo e a melancolia: ―Os 

cavalos brancos de Napoleão‖, ―A quem interessar possa‖, ―Corujas‖, Apeiron‖ e ―O ovo‖. A 

                                                           
22

 ―O Ato Institucional nº 5, AI-5, baixado em 13 de dezembro de 1968, durante o governo do general Costa e 

Silva foi a expressão mais acabada da ditadura militar brasileira (1964-1985). Vigorou até dezembro de 1978 e 

produziu um elenco de ações arbitrárias de efeitos duradouros. Definiu o momento mais duro do regime, dando 

poder de exceção aos governantes para punir, arbitrariamente, os que fossem inimigos do regime ou como tal 

considerados‖. Disponível em: <www.suapesquisa.com/ditadura/ai5.htm>. Acesso em: 5 jul. 2017. 
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ideia da morte e da loucura está presente  em ―Cavalos brancos de Napoleão‖,  porém como 

uma forma possível de recomeço, não de fim. Essa narrativa abre a primeira parte do livro e, 

aos poucos, vai revelando os desdobramentos da loucura da personagem Napoleão, que era um 

advogado, possuía esposa e filhos; todavia, em um processo de desordem mental, começa a 

presenciar a aparição de cavalos brancos, com os quais passou a manter uma relação obcecada 

de apego e afeto. Tais cavalos foram vistos por ele nas nuvens que tinham formato de equinos, 

depois surgiam como se fossem cada vez mais reais: ―[..] confundindo-se com as nuvens, tão 

macias as carnes reluzentes, as crinas sedosas, os cascos marmóreos, relinchos bachianos 

brotando das modiglianescas gargantas, ricos com acordes barrocos‖ (ABREU, 1995a, p. 15). 

Eram, em princípio, animais dóceis, tímidos, líricos; entretanto, durante a degradação de sua 

saúde mental, cuja enfermidade passara pelas mãos de ―psicólogo a psiquiatra; psicanalista, de 

sanatório a casa de saúde, a hospício‖ (ABREU, 1995a, p. 19), os cavalos vão se tornando 

ásperos, ríspidos, e ―mostravam-se cada vez mais agressivos, chegando mesmo a ousadia de 

investir contra ele‖ (ABREU, 1995a, p. 19).  

Casos como o de Napoleão foram muito comuns na sociedade brasileira entre os anos 

60 e 80, sobretudo em consequência da repressão, censura e opressão advinda do sistema 

político vigente, em especial, no período pós-68. A jornalista e escritora mineira de Juiz de 

Fora, Daniela Arbex (2016), no livro Holocausto brasileiro, descreve, sucintamente, a 

verdadeira história dos ―loucos‖ internados no maior manicômio do Brasil, o Hospital 

Colônia
23

, em Barbacena, MG, entre 1961 e 1980. Tais ―loucos‖ levavam eletrochoques, 

morriam de fome, frio ou até mesmo de choques, sendo que ―cerca de 70% não tinham 

diagnóstico de doença mental‖ (BRUM apud ARBEX, 2016, p. 14). Segundo a autora, muitos 

desses ―loucos‖ eram internados no manicômio só porque se sentiam tristes, outros eram 

epiléticos, alguns eram usuários de drogas, depressivos, entre outros. A sociedade da época da 

ditadura era marcada por uma cultura higienista e procurava manter ―limpa‖ a sua imagem, 

colocando os que incomodavam à margem da sociedade; por isso, houve a exclusão e o 

isolamento de dezenas de pessoas nos manicômios.  

                                                           
23 Palco de uma das maiores atrocidades contra a humanidade no Brasil, o hospício conhecido como Colônia, em 

Barbacena, MG, violou, matou e mutilou dezenas de milhares de internos. Acredita-se que, de 1930 até 1980, 

cerca de 60 mil pessoas morreram dentro dos muros do Hospital Colônia. O que era antes um sanatório particular 

para tratamento de tuberculose passou a ser o primeiro hospital psiquiátrico de Minas, dando assistência a pessoas 

com todo tipo de problema psiquiátrico. Com o passar dos anos, o tratamento dispensado aos pacientes passou a 

ser desumano e degradante, atingindo elevadas taxas de mortalidade. O Hospital Colônia tornou-se depósito de 

doentes e marginalizados, minorias. Alcoólatras, homossexuais, prostitutas, epiléticos, tímidos e até meninas que 

engravidavam antes do casamento eram mandadas para lá (BRUM apud ARBEX, 2016, p. 14-15). 
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A temática da loucura identificada na literatura caioferdiana corresponde a uma 

realidade em que os loucos eram vistos como resíduos da sociedade e uma ameaça à ordem 

pública. As consequências de todo esse período são denotadas por meio dessas ―ausências de 

memória‖, dessa ―alienação‖ total ou parcial daqueles que não correspondiam aos anseios do  

sistema social e, assim, eram nomeados ―loucos‖ naqueles anos de ditadura militar. 

No conto, os cavalos brancos que Napoleão via como reais eram uma espécie de duplo 

dele mesmo, pois refletiam no olhar a angústia e a infelicidade, sentimentos que eram reflexos 

do que a personagem vivenciava, diante do clima de opressão e desdém no trabalho e a relação 

de indiferença e superioridade de sua própria esposa, além do distanciamento afetivo dos filhos. 

A loucura de Napoleão o levou à morte, fio condutor de seu re-começo. 

Assim termina o conto:  

 

[...] Sete palmos, Napoleão foi enterrado. Tivessem aberto o caixão, talvez 

notassem qualquer coisa como um vago sorriso transcendendo a dureza dos 

maxilares para sempre cerrados. Ninguém abriu. Tempos depois o zelador 

espalhou pelas redondezas que vira um homem estranho, nu em pelo, cabelos 

ao vento, galopando em direção ao crepúsculo montado em amáveis cavalos. 

Brancos, naturalmente (ABREU, 1995a, p. 20).  

 

―O ovo‖, que também compõe a primeira parte do livro, dialoga com ―Os cavalos 

brancos de Napoleão‖, cujo cerne é também a loucura, retratada pelo medo, pelo pavor da 

opressão e do cárcere íntimo e explícito. O ovo, nesse conto, sugestivamente, simboliza uma 

espécie de prisão ou algo frágil que retém a essência do sujeito; entretanto, no primeiro 

momento, não é o ovo que aparece como metáfora da insanidade, mas uma parede. É evidente, 

desde o início do conto, que há uma fixação da personagem pela ―parede‖, que só ele via, e 

todos o condenavam por isso. A parede, que era da cor branca, correspondia a uma espécie de 

limite entre a loucura e a razão; limite este intransponível pelos mais ―normais‖, o que não era 

o caso dele: ―Eu ia à montanha todos os domingos, e a parede lá estava, cada vez mais próxima. 

Eu não queria contar a ninguém, iam pensar que eu era louco‖ (ABREU, 1995a, p. 41). Porém, 

no dia em que resolve chamar todo mundo para ver a parede, é levado para o manicômio, em 

meio a delírios e alucinações: ―Os três vieram. De branco, da mesma cor da parede: uma 

mulher com o chifre no meio da testa, um homem com três olhos e o outro com vários braços 

como um polvo‖ (ABREU, 1995a, p. 42). Como um relato de uma pessoa internada em casas 

psiquiátricas, a personagem, sem nome, sem rosto, relata que, naquele dia, que seria talvez um 

dia qualquer, ainda não havia levado choque: ―não me deram choques hoje‖ (ABREU, 1995a, 

p. 44), induzindo o leitor a perceber que a rotina da personagem era a de ser tratada pelos 
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choques, e, naquele dia, até o momento, ela se admira com a ausência daquele ato rotineiro. 

Esse contexto nos faz lembrar o que Arbex (2013) relata ao afirmar que o uso de choques, 

eletrochoques e tratamentos com drogas convulsivas eram comuns nos hospícios e hospitais 

brasileiros, naqueles longos e infindáveis anos de regime militar, pois fazia parte do cotidiano 

dos pacientes e internos. 

―O ovo‖, entretanto, passa a representar, nesse conto, o ―eu‖ do protagonista, sua 

própria existência considerada insana pela sociedade, visto que ele tinha ímpetos de loucura por 

ver aquilo que ninguém conseguia enxergar. O seu olhar íntimo chega à conclusão, após 

conviver com o estereótipo de ―louco‖, que ―talvez cada um tenha o seu próprio ovo. E este é o 

meu‖ (ABREU, 1995a, p. 44). Percebemos que há, nessa passagem, constatação lúcida de 

quem está encarcerado em sua própria loucura por ser diferente dos outros, por enxergar o que 

os outros não veem, pois o protagonista de ―O ovo‖ representa as centenas de brasileiros 

idealistas, militantes políticos, artistas, entre outros, que, no regime militar, foram tratados 

como loucos, prisioneiros, cujas identidades estigmatizadas pela loucura e alienação mental 

lhes era imputada por esse regime.   

Sobre o livro Inventário do ir-remediável e a similaridade temática entre os contos ―Os 

cavalos brancos de Napoleão‖ e ―O ovo‖, Bittencourt (1999) assevera: 

 

Um dos problemas abordados por essas primeiras narrativas é o dos limites 

entre a razão e a loucura por onde transitam as personagens. Em contos como 

―Os cavalos brancos de Napoleão‖ (p. 6) e ―O ovo‖ (p. 23), ao mesmo tempo 

em que deturpam a realidade, criando imagens fantasiosas e contrariando a 

percepção ―normal‖ dos outros, as personagens fazem uma análise lúcida dos 

fatos e de sua própria loucura, deixando dúvidas quanto à autenticidade 

daquilo que é dito, ou então sugerindo que a demência não passa de um estado 

que permite uma visão transcendente à do conhecimento comum, e o louco é, 

na verdade, um visionário que consegue enxergar aquilo que o olhar dos 

outros não alcança (BITTENCOURT, 1999, p. 95). 

 

Esses dois contos representam as vozes da ―loucura‖ que permeavam a sociedade 

brasileira na segunda metade do século XX por motivos das injustiças sociais, dos conflitos, 

agravados pelo autoritarismo do poder político opressor, externado nas censuras, nas prisões, 

nos manicômios e nas torturas, causando a desordem interior dos indivíduos. Por conseguinte, 

quando se trata de biografar suas emoções, ainda que voltadas às questões sociais, Caio cria 

narrativas de cunho subjetivo, localizadas no plano individual e ―a partir dele se estabelecem as 

relações com a realidade e se buscam os sentidos das coisas‖ (BITTENCOURT, 1999, p. 94). 

Segundo Abreu (1995a), na Apresentação de Inventário do ir-remediável, o conto ―O ovo‖ 

possui ―vagas alegorias sobre a ditadura militar do país‖ e, em seguida, acrescenta: ―Há meros 
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exercícios de forma e estilo, além de textos demasiado pessoais, que soam mais como trechos 

de cartas ou diário íntimo‖ (ABREU, 1995a, p. 6).   

Interessante evidenciar que Favalli (1988) reitera que as personagens de Caio, na obra 

Inventário do ir-remediável, representam um cenário literário com personagens dimensionadas 

pela solidão, isoladas do mundo e, de certa forma, loucas, simbolizando, assim, ―a oposição 

entre as tendências mais originais do indivíduo e as pressões sociais‖ (FAVALLI, 1988, p. 15). 

Nesse caso, as personagens ―loucas‖ aparecem como uma feição estranha, estigmatizada, diante 

dos patamares sociais, pois representam a ruptura dos paradigmas de uma sociedade desgastada 

por um sistema social em ruínas e pelo desequilíbrio das mazelas políticas ditatoriais. Muitos 

desses ―loucos‖ não têm sequer nome, rosto, e possuem, pois, a identidade do anonimato, 

porque retratam narradores/personagens que exercem um papel de denúncia e, por isso, estão 

desagregados como imagem de mundo, uma vez que negam a tradição, movem-se em direção a 

um Outro em constante processo de alteridade, visto que o ―eu‖ desses narradores/personagens 

perdeu sua roupagem fixa e desmantelou-se em fragmentos como explicita Hollanda (1980), ao 

enfatizar que os sujeitos das décadas de 1960 e 1970 possuíam  identidades fragmentadas como 

puzzles. Assim também, dentro desse contexto de rostos fragmentados, identidades bipartidas 

em processo de (des) construção, foram surgindo formas mais insólitas de literatura, de escrita, 

que proporcionavam um texto mais resumido, compactado, de leitura mais curta, imediata, a 

fim de dinamizar a comunicação e a compreensão do leitor, como é o caso do gênero ―conto‖. 

De acordo com Bittencourt (1999), o conto se tornou um gênero muito apreciado e lido 

no momento em que a sociedade brasileira passava por profundas transformações devido aos 

conflitos de ordem política criados pelo regime militar. Era uma forma de escrita mais concisa 

que ―adquiriu um caráter peculiar de conscientização e de denúncia‖ (BITTENCOURT, 1999, 

p. 60). A linguagem, as frases fragmentadas e o estilo enigmático dos textos de Abreu eram 

frutos das experiências de uma geração sob o signo da frustração e da desilusão, que vivera os 

desacertos e os descaminhos de uma existência vazia, obrigada a sufocar as próprias atitudes, 

emoções e expressividade. A produção literária, após o Golpe Militar de 1964, é constituída, 

sobretudo, pela crítica radical ao autoritarismo; por isso, tece reflexões sobre o programa de 

mecanismos repressivos e a consequente desigualdade social. Em termos de estilo, segundo 

Amanda Costa (2011, p. 44), ―essa produção literária retoma os princípios estéticos realistas, 

acrescentando um novo traço: a escrita metafórica ou fantástica‖.  

A política brasileira pós-64 causou uma agitação que envolvia jovens escritores na luta 

por mudanças e pelo desejo de uma sociedade mais livre e justa, bem como a busca por uma 

identidade.   
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Os contistas dessa fase já estão sendo chamados de pós-modernistas, além de 

caracterizarem-se por esta postura de reflexão crítica, procuraram formas de 

expressão peculiares, visando a uma autenticidade fundada na cultura 

nacional. [...]. O conto brasileiro configurava mundos ficcionais atinentes à 

nova realidade nacional, sob uma perspectiva crítica, e procurava fixar sua 

própria identidade (BITTENCOURT, 1999, p. 61). 

 

Abreu (1995a), na segunda edição do livro intitulada Inventário do ir-remediável, 

justifica o corte de oito contos por lhe parecerem repetitivos; assim, predominaram na obra 

somente as histórias que retratavam a separação de si mesmo ou dos Outros, a polifonia de 

vozes e identidades, enfim, figurações das personagens prisioneiras delas mesmas, ―cujas 

grades interiores estão representadas com frequência pela fria transparência de vidraças e 

cristais‖ (FAVALLI, 1988, p. 16), descritas em ambientes fechados, metaforizando o cárcere 

existencial em que as carências afetivas assumem o rosto ―irremediável‖ do ser.  

O autor apresenta os seguintes esclarecimentos a respeito da época e do lugar em que 

foram escritos os contos que compõem esse livro: 

 

Esses contos foram escritos entre 1966, entre Santiago do Boqueirão, onde eu 

costumava passar as férias na casa de meus pais; Porto Alegre da época da 

faculdade; São Paulo dos primeiros loucos tempos de 1968, AI5 e ebulição 

cultural, e finalmente a Casa do Sol, de Hilda Hilst, em Campinas. Foi na casa 

de Hilda que dei forma final aos textos, inscrevendo-o no Prêmio Fernando 

Chinaglia para autores inéditos em livro (ABREU, 1995a, p. 6).  

 

Favalli (1988), no ensaio acerca da produção literária caioferdiana de 1970 a 1988, 

enfatiza que o autor, nascido em 1948, é contemporâneo da geração que assistiu ao Golpe 

Militar de abril de 1964, bem como ―à repressão dos movimentos estudantis de 68, à cassação 

dos direitos políticos com o AI5, à tortura, à direção autoritária da vida nacional [...]‖ 

(FAVALLI, 1988, p. 15). Por isso, é possível afirmar que o livro traz histórias que representam 

o impacto daquele período histórico-político que o Brasil enfrentava, e a presença de 

personagens prisioneiras de si mesmas, cujas prisões são representadas pelas grades interiores e 

pelo cárcere e exílios íntimos, através de símbolos mais frágeis, como vidraças e cristais, e 

também outros mais sólidos, como apartamentos, paredes, ruas vazias: ―Mas a vidraça ainda 

não refletia a cor exata dos olhos‖ (ABREU, 1995a, p. 122). Em ―Diálogo‖, conto que abre a 

terceira parte do livro, intitulada ―Do amor‖, vimos que, ao contrário de uma conversa 

compartilhada, o protagonista tece um monólogo interior, fatidicamente provocado pela 

presença de uma ―pedra‖ no meio do rio, em um intertexto drummondiano: ―No meio do rio, eu 

vi a pedra. A única naquela extensão azul de água, o pico negro erguido em inesperada 
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fragilidade na solidão‖ (ABREU, 1995a, p. 85). Essa ―pedra‖, assim como no poema ―No meio 

do caminho‖, do poeta itabirano, era a representação de um obstáculo, um entrave na trilha da 

personagem, cujo trajeto é simbolizado pelo ―rio‖. Já em ―O rato‖, primeiro conto da quarta e 

última parte, intitulada ―Do espanto‖, a narrativa remete, metaforicamente, à perseguição do 

mais fraco, socialmente excluído por ser diferente dos demais e por representar ―perigo‖. Nessa 

narrativa, há uma descrição da necessidade de fuga do rato, que, em meio a tanta comida em 

um restaurante grã-fino, vê-se faminto, enquanto uma mulher menciona ao marido o cartaz que 

havia sido jogado na sarjeta com os dizeres ―O povo passa fome‖ (ABREU, 1995a, p. 120). Em 

um cenário de comida farta, a existência miserável do rato se contrapunha às joias da madame 

— a ―Senhora dona Cândida‖ — a quem o narrador faz a seguinte menção: ―Agrandava-se. 

Senhora dona Cândida, coberta de ouro e prata, descubra seu rosto, quero ver a sua graça‖ 

(ABREU, 1995a, p. 122). Ao final da narrativa, o pequeno roedor é surpreendido, 

ironicamente, com ―uma canção de ninar‖ soprada em seus ouvidos como alento no momento 

da fuga e do risco de ser alcançado: ―mas alguém sopra em seus ouvidos algo parecido com 

uma canção de ninar. Ou uma canção de guerra, de ódio, de nojo, de sangue, uma cantiga de 

roda, ou simplesmente um grito estridente, agudo, trêmulo, incompreensível. Um grito 

humano‖ (ABREU, 1995a, p. 122, grifos nossos). Esse ―algo‖ parecido com uma ―canção de 

ninar‖ possui, no contexto, sentidos diversos e (in-) esperados, mas, provavelmente, tal canção 

pode vir a ser ―um grito‖ de pavor de um dos humanos que estavam no restaurante e avistaram 

o rato, ou mesmo, uma melodia de fuga, que acalenta e ameaça ao mesmo tempo.  

Todavia, é importante observar que Abreu, ao biografar as emoções vivenciadas 

naquela época, utiliza a palavra ―grito‖, que está, constantemente, presente nesse e em outros 

contos do autor escritos entre os anos 60 e 70, simbolizando o sufocamento opressor e, ao 

mesmo tempo, a necessidade de se libertar da opressão. Por isso, ao escrever esse conto, em 

que a riqueza e a miséria se encontram em um restaurante de luxo, observamos que a narrativa 

deixa de ser um mero exercício da escrita e assume seu papel de diálogo com a vida, como 

abordou o crítico literário Marcelo Pen (2006a), no texto ―Quem tem medo de Caio F.‖, na 

Apresentação de Caio 3D: o essencial da década de 1990 (ABREU, 2006a), ao afirmar que na 

―verdade a vida de Caio não se deu tão-somente em torno de sua obra, mas dentro dela 

também‖. O desejo de ―um grito humano‖ é uma espécie de resposta ao sistema opressor, ao 

sufocamento que a sociedade, em seu cerne mais ―humano‖, sentia, em consequência de um 

sistema social desigual. ―As pinceladas de vida‖ (PEN, 2006a, p. 8) que se encontram na 

literatura caioferdiana nada mais são do que o olhar do biógrafo que escreve a vida em forma 

de arte literária. 
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2.3.2 Biografar os anos 70 em O ovo apunhalado: ditadura, contracultura, medo e solidão  

 

 

Figura 2: Caio F. Abreu em seu autoexílio na Europa, na década de 1970. 

Fonte: Disponível em: 

<https://www.google.com.br/search?q=Imagens+de+Caio+Fernando+Abreu&tbm=isch&tbo=>. Acesso 

em: 2 ago. 2017.  

 

Na Apresentação de O ovo apunhalado, publicado em 1975, Abreu (2012a, p. 10)  

assevera: ―[...] este Ovo talvez sirva ainda como depoimento sobre o que se passava no fundo 

dos pobres corações e mentes daquele tempo. Amargo, às vezes violento, embora cheio de fé‖. 

O livro representou e documentou, de forma literária, as marcas pungentes da ditadura militar, 

a implantação do AI5 e, ao mesmo tempo, as tentativas de sobrevivência e as iniciativas de luta 

do indivíduo pela libertação do sistema repressor nas décadas de 1960 e 1970.  

Na Introdução desse livro, intitulada ―O ovo revisitado‖, o autor esclarece que os textos 

foram escritos entre 1969 e 1973, em diferentes cidades por onde transitava seu espírito 

nômade e viajante, como, por exemplo, em Campinas, na residência de Hilda Hilst, em São 

Paulo, Porto Alegre e, principalmente, no Rio de Janeiro. Portanto, quando se refere à capital 

fluminense, menciona fatos e acontecimentos do início dos anos 70, que lhe conferem o olhar 

de um biógrafo atento e comprometido com o seu tempo. 

 

Aquele Rio de Janeiro do começo dos anos 70, com a coluna ―Underground‖ 

de Luiz Carlos Maciel, no Pasquim, do píer de Ipanema, com as dunas de Gal 

(ou do barato), dos jornais alternativos tipo Flor do Mal. Tempo de dançadas 

federais. Tempo de fumaça, de lindos sonhos dourados e negra repressão. 

Tempos de Living Theater expulso do país, do psicodelismo invadindo as ruas 

para ganhar seus contornos tropicais. Tempo de festa que causou esta 
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rebordosa de agora, e primeiras overdoses (Janis, Jimi). Eu estava lá, metido 

até o pescoço: apavorado viajante (ABREU, 2012a, p. 9-10, grifos do autor). 

 

Quando Abreu escreveu esses contos, a ditadura estava endurecendo suas proibições e 

censuras em relação às publicações literárias, musicais e cinematográficas. Ele, em uma 

entrevista à revista gaúcha Inéditos, em 1977, comenta que: 

  

Os contos giram em torno dessa unidade vital, o ovo, sangrada pelo punhal do 

cotidiano seco, pelas muitas formas de opressão, a vida violentada, você é um 

ovo apunhalado, eu sou um ovo apunhalado. De onde escorre uma gota de 

sangue maduro. O próprio livro foi tão apunhalado que censuraram três 

contos, cortaram algumas ―palavras fortes‖ e proibiram a capa, feita por Bruno 

Schmidt, o que só confirmou minha teoria sobre ovos e punhais (ABREU 

apud DIP, 2009, p. 141).  

 

Segundo Clotilde Favalli (1988), a maioria dos contos desse livro são em primeira 

pessoa, e seu eixo central é a retomada do tema da loucura e a ditadura. A autora pondera: 

 

O foco nesses contos é o conflito expresso em termos de ―loucura‖ entre o 

indivíduo e a sociedade, vista anonimamente. As personagens são imagens de 

potencialidades imanentes, atrofiadas por todo o contexto uniformizador, 

autoritário, simbolizado nas aldeias que não aceitam estrangeiros e os matam, 

como em ―O afogado‖, no poder não identificado que estereotipa seres 

humanos reduzindo-os a robôs como em ―Iniciação‖. Tratando-se de contos 

concebidos no período da ditadura, de aguda censura à imprensa [...] 

(FAVALLI, 1988, p. 16). 

 

Como não poderia deixar de ser, nos contos de O ovo apunhalado, há personagens 

hippies, que eram sujeitos da contracultura e do desbunde, cujas presenças são manifestadas 

nos contos ―Retratos‖ e ―Noções de Irene‖, representando, assim, protótipos que figuravam a 

cara de uma geração que contradizia um sistema sociopolítico repressor. Tais personagens 

assumiam, diante da sociedade, a condição de estranhos, de estrangeiros (hippies), que, nesse 

contexto, é bem definida por Sigmund Freud (2006, p. 258) como Unheimlich: ―esse estranho 

não é nada novo ou alheio, porém algo que é familiar e há muito estabelecido na mente, e que 

somente se alienou desta através do processo da repressão‖. 

Nesse contexto da apresentação das personagens hippies como sujeitos avessos ao 

sistema ditatorial, podemos observar que eles são vistos pela sociedade conservadora como 

―alienados‖, ―esquisitos‖, ―estranhos‖ e, nesse caso, inclui-se o próprio autor, que também se 

assumiu hippie, como descreve Callegari (2008): ―Em 1971, Caio volta ao Rio. Totalmente 

imerso na cultura hippie, cabelos longos e túnicas indianas compridas, ele decide tentar um 
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modo de vida diferente, em comunidade, bem de acordo com o sonho paz-e-amor da juventude 

da época‖ (CALLEGARI, 2008, p. 55). Assim, o ser hippie se caracterizava como um ícone da 

contracultura, que, de modo ambíguo, representava o sujeito descomprometido com as questões 

sociais, aparentemente cerceado pela repressão e, ao mesmo tempo, na contramão dessa 

tendência, simbolizava o sentido transformador e renovador de uma geração marcada pelo 

espírito do protesto e do desejo de uma reforma política e social imediata.  

Há, portanto, nos dois contos já mencionados, a intenção de retratar a identidade hippie 

da geração dos anos 60 e 70. Em ―Retratos‖, o protagonista é um solitário de meia-idade, que 

trabalhava em um escritório e morava em um condomínio com regras rígidas e conservadoras, 

o que, possivelmente, já simbolizasse a metáfora da repressão e da censura, oriundas do regime 

ditatorial. Diante desse conservadorismo de caráter proibitivo representado pelas regras 

condominiais, a personagem de meia-idade se sentia muito só e, em um sábado, ela começa a 

prestar atenção na praça em frente ao prédio, onde se aglomeravam os hippies, que já haviam 

sido citados em uma circular do condomínio como ―estranhos‖ e seres perigosos. Porém, 

quando o solitário de meia-idade resolve descer e ir até a praça, constata: ―Não achei nada 

estranho neles, nada daquilo que a circular dizia‖ (ABREU, 2012a, p. 50), sendo que um deles 

lhe sorriu e perguntou se queria que lhe fizesse um retrato. Ele acabou permitindo e, a partir 

daí, inicia-se o ritual dos retratos e também uma relação de alteridade com o hippie, que acaba 

revelando a identidade do protagonista por meio dos retratos desenhados à mão.  

Em um primeiro momento, o solitário quarentão achou suficiente ter apenas um retrato, 

e não outros, já que seriam todos iguais. O hippie, todavia, convenceu-o a fazer um por vez 

durante sete dias, para que pudesse identificar como era o seu rosto em cada dia da semana, 

começando por aquele sábado. Enquanto o rapaz desenhava o retrato, o protagonista o 

observava:  

 

Observei-o enquanto desenhava. Na verdade, ele não se parece com os outros: 

está sempre sozinho e tem uma expressão concentrada. De vez em quando 

erguia os olhos e sorria para mim. Achei estranho porque nunca ninguém 

sorriu para mim — não daquele jeito, quero dizer. A mão dele é muito fina, 

meio azulada (...) (ABREU, 2012a, p. 51). 

 

A partir dessas observações, que passam a ser constantes, começa a se desenvolver no 

protagonista um sentimento de apego e, ao mesmo tempo, de afabilidade com o Outro, que 

deixa de ser um estranho para ele, mas que ainda continuava sendo visto pelos moradores como 

um ser perigoso, desconhecido, pois, quando os dois conversavam na praça, ―as vizinhas me 

observavam pelas janelas e falavam baixinho entre si‖ (ABREU, 2012a, p. 54).  
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A proximidade do protagonista com o hippie se dava enquanto este o desenhava, 

desnudando sua (s) identidade (s) e revelando-lhe a alma. A relação de alteridade e afabilidade 

vai surgindo quando o protagonista, de barba por fazer, em pé, com a garrafa de leite nas mãos, 

vestido com seu terno e gravata de domingo, puído, velho, sendo desenhado pelo Outro, diz 

que ―por um momento senti vontade de sentar no chão, como eles [...]‖ (ABREU, 2012a, p. 

51), e, além disso, passa a se preocupar em presentear o hippie com colares e pensa em 

convidá-lo para almoçar e dormir em sua casa. Por outro lado, o hippie, em um gesto de 

serenidade, presenteia-o com uma margarida, que ele leva para casa e coloca em um copo 

d‘água e ―um comprimido dissolvido dentro, disseram que faz a flor durar mais‖ (ABREU, 

2012a, p. 53).  

A necessidade de proximidade e interação com o Outro também é demonstrada quando 

o protagonista lhe pergunta o nome. A identidade do Outro, contudo, não lhe fora revelada por 

um nome, mas pela resposta que lhe fora dada: ―O meu nome não são letras nem sons — ele 

disse —, o meu nome é tudo o que eu sou‖ (ABREU, 2012a, p. 52, grifos do autor). Portanto, a 

incerteza dessa resposta nos permite caracterizar a identidade do hippie como incerta, 

indefinida, embora aparentemente sua resposta demonstre amplitude e pode encontrar 

correspondência nas observações de Michel Maffesoli (2005, p. 302), que relata: ―a imagem do 

‗eu‘ apresentar-se-à em forma de uma nebulosa. Um pensamento em camafeu, de certo modo, 

que se contentará com apresentar os diversos tons de uma mesma cor‖. Portanto, o ―eu‖ do 

desenhista, em sua identidade alternativa, hippie, expressa certa imprecisão, pois todo ―eu‖, por 

si só, é frágil e não tem substância própria ―mas se produz através das situações e das 

experiências que o moldam num perpétuo jogo de esconde-esconde‖ (MAFFESOLI, 2005, p. 

304).  

Já o ―rosto‖ do protagonista vai sendo revelado por meio dos retratos. Cada dia, um 

rosto solitário e diferente vinha à tona e o deixava perplexo: ―Fiquei perturbado: não estou mais 

moço como ontem e anteontem. A cara que ele desenhou é a mesma que vejo naquele espelho 

da portaria que sempre achei que deforma as pessoas‖ (ABREU, 2012a, p. 52). Fato 

interessante é que a solidão dele começou a se dissipar desde que encontrou naquela praça o 

jovem hippie desenhista. Houve uma espécie de identificação, talvez pela dessemelhança, já 

que o Outro pertencia a um grupo considerado estrangeiro, devido as suas esquisitices e por 

causarem estranhamento pelas atitudes exóticas, desordeiras, desde as vestes, os pés descalços 

e os cabelos longos, tudo isso visto como insuportável pela sociedade normativa. 

Os diferentes rostos que o narrador nomeia ―feios‖ (ABREU, 2012a, p. 54), e 

desenhados pelas mãos do Outro, despertaram inquietação e reflexão no protagonista que mal 
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sabia, na verdade, qual era o seu verdadeiro rosto: ―O retrato é muito feio. Não que seja 

malfeito, mas é muito velho, tem uma expressão triste, cinzenta. Fiquei surpreso. Cheguei a 

sentir medo de me olhar no espelho. Depois olhei. Vi que é a minha cara mesmo (ABREU, 

2012a, p. 53). 

O retrato do protagonista começa a esboçar seu interior, refletindo uma imagem cada 

vez mais atenuada, que a cada dia diferia, em detalhes, uma da outra: ―[...] Fiquei olhando os 

retratos na parede branca. É horrível a diferença entre eles, envelheço cada vez mais. Senti 

muito medo quando pensei no sétimo retrato‖ (ABREU, 2012a, p. 55). Desse modo, a partir 

dos retratos ―feios‖ e do contato com o Outro/estranho/hippie, o protagonista passa a se 

interrogar, envolvido em uma inquietude que ―não era sua‖ sobre sua própria imagem: ―Pareço 

um cadáver no retrato. Não, é exagero. Estou mesmo muito abatido. Mas não tenho aquela pele 

esverdinhada‖ (ABREU, 2012a, p. 55). Esses retratos desenhados pelo olhar do Outro (hippie) 

apontam para a questão da identidade e da alteridade em um período biografado como um 

―Mundo de uma desesperada busca‖ (TELLES apud ABREU, 2012a, p. 13), em que a forte 

marca é a solidão.  

Após o sexto dia, quando o desenhista desaparece e passa a não vir mais àquela praça, o 

protagonista se vê sozinho novamente e passa a sofrer com a ausência do Outro, a quem ele 

busca, esperançosamente, todos os dias, na praça onde se encontravam: ―Passei o dia na praça. 

Ele não apareceu. Levei os retratos comigo. Olhei-os atentamente. São seis. O último parece 

um cadáver‖ (ABREU, 2012a, p. 57-58). Essa revelação foi acontecendo aos poucos, de acordo 

com os retratos que a cada dia foram desenhados, revelando como ele era visto pelo Outro e 

também como ele se viu em um Outro diferente dele, remetendo-nos à história da personagem 

Dorian Gray, de Oscar Wilde, que teve sua beleza física preservada pelo tempo; entretanto, seu 

―eu‖ é refletido profundamente pelas suas múltiplas faces interiores, em um quadro 

metamorfósico, que representa seu próprio espelho íntimo. 

―O rosto atrás do rosto‖, crônica escrita por Abreu e publicada no jornal O Estado de 

São Paulo, em 22 de outubro de 1986, apresenta reflexões sobre a temática da busca e do 

provável encontro com a identidade, que também nos remete ao conto ―Retratos‖. O autor 

descreve um sujeito que se depara com o rosto de um Outro desconhecido e, no impulso da 

contemplação e do desejo, só consegue ver beleza nesse rosto, o qual ele percebe que estava 

estagnado, não se movia. Assim, o desejo vai tomando proporções mais intensas pela 

aproximação e contato com o Outro: ―Era tão bonito o outro que ele não resistiu à tentação de 

tocá-lo. Quando pensou, já era tarde demais. Tinha estendido a mão para tocar devagarinho na 

pele do outro rosto. [...] O outro rosto não se movia‖ (ABREU, 2006b, p. 34). Até que ele 
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mesmo, em um processo de intensa busca, ―descobre que por trás da máscara, por baixo do 

outro rosto estava o rosto dele mesmo‖ (ABREU, 2006b, p. 35).   

Essa crônica mostra que a questão da busca da identidade é, em outros gêneros da 

escrita caioferdiana, um tema que dialoga com toda a sua geração. O rosto, assim como o 

retrato do protagonista, figura a questão da identidade que, metaforicamente, é representada 

pela imagem de um Outro. Merleau-Ponty (2007, p. 220) assevera: ―Faço o outro à minha 

imagem‖, afirmação que condiz com o contexto dessa literatura, cujos narradores e 

personagens buscam a identificação com o Outro, muitas vezes, por meio de um processo 

solitário, indefinido e de desilusão, que são os símbolos vivos da geração que traz as 

―promessas dos anos 60 e dos desencantos desta nossa época por demais técnica e muito 

confusa‖ (ABREU, 1979, p. 64).   

A biografia que Caio F. faz da década de 1970, por meio dos contos do livro O ovo 

apunhalado, é de uma época caótica, sem definições ou certezas, exatamente como se movem 

as coisas de nossas vidas. Uma geração em que os jovens, criados no medo, passam a se 

concentrar nas novas tecnologias, como a TV. Embora mostrem ―uma tremenda e 

surpreendente sensibilidade em relação ao que acontece no mundo. Que se revoltam contra a 

injustiça e a opressão‖ (ABREU, 1979, p. 64).   

Em ―Retratos‖, o autor biografa (biografa-se?) o retrato vivo de uma geração que 

possuía a feiúra dos mais solitários e de sujeitos que veem a si próprios em um espelho de 

rostos fragmentados e fraturados, que os conectam aos reflexos da história nacional, como a 

ditadura militar, e aos acontecimentos da rede global dos anos 70. Essa década, por isso, foi 

reveladora de um processo de (des-) construção das identidades, como enfatiza Hall (2005), ao 

explicitar que novas identidades mais híbridas, móveis, mutáveis, surgiram tomando lugar 

daquelas tradicionais identidades nacionais, devido ao ritmo acelerado dos avanços 

tecnológicos e da globalização.  

Em ―Noções de Irene‖, a história gira em torno de um senhor, cuja esposa, Irene,  

abandonara-o por um homem mais jovem e hippie. De início, é possível observarmos, 

novamente, a presença do ―estranho‖, do desconhecido, nessa narrativa. Observamos que ele 

toma o lugar daquele que é identificado como ―o normal‖, o sujeito estável, comprometido com 

as regras da vida e que tinha uma relação segura com a esposa até a chegada do Outro. 

O conto se inicia com o encontro dos dois homens, as comparações entre ambos e o 

desconforto do ex-marido diante da perda. Ao se encontrar, fica evidente o contraste de 

personalidades entre o homem mais jovem e o mais velho, símbolos de gerações diferentes. O 

ex-marido era ―detalhado, meticuloso‖ (ABREU, 2012a, p. 154), meio didático na maneira de 
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falar, e o Outro, um hippie, de ―mãos magras e jeans desbotados‖ (ABREU, 2012a, p. 149). O 

ex-marido inicia seu discurso saudoso sobre Irene e não compreende por que ela o deixou por 

um sujeito como aquele, alternativo e de vida incerta. Ele narra algumas memórias do seu 

relacionamento com ela, e também a descreve como uma mulher que ―sempre fez o que quis‖ 

(ABREU, 2012a, p. 150), como uma figura verdadeiramente autêntica. Relata, então, que, 

enquanto ele chorava ao ver novelas, ela ria, com humor, do choro dele, mas que um dia a 

havia surpreendido com lágrimas nos olhos diante de uma cena de amor na TV.   

Enquanto falava, demonstrava-se inconformado com a perda de Irene, e não entendia o 

motivo de ela ter escolhido o Outro, sem estabilidade, transitório: 

   

Como é que ela pode trocar a segurança de ficar comigo pela insegurança de 

ficar com você. Vocês são todos tão... tão... — Interrompeu-se, procurando a 

palavra — tran-si-tó-ri-os, é isso. Vocês são muito transitórios, entende? Tão 

instáveis, hoje aqui, amanhã ali. Eu sei, também já fui assim. Só que chega um 

ponto que a gente cansa, que não quer mais saber de aventuras, de procuras, 

entende? (ABREU, 2012a, p. 153). 

 

As observações que o ex-marido faz sobre o jovem hippie revelam o pensamento 

tradicional e condicionado da sociedade em relação a identidades que são estereotipadas e 

estigmatizadas, representadas por sujeitos indesejados e malvistos. O hippie era a imagem da 

contracultura que sinalizava, segundo Hollanda (1980), a desrepressão e a autenticidade, 

contrários ao engajamento da prática política e em busca de uma mudança de vida. 

Nesse contexto, denotamos a ruptura entre o velho (ex-marido) e o novo (hippie), bem 

como a subversão das regras sociais da época, como a separação do casal e, ainda, a escolha de 

Irene por um ―modelo‖ fora dos padrões sociais, pois ―o escolhido‖ era, tipicamente, um sujeito 

avesso às normas daquela sociedade, simbolizando o novo, a esperança, a ruptura, identificados 

em seu próprio estilo: ―os dedos formando um V, os dentes entre os fios manchados de barba, 

os cabelos crespos enormes: Grande lance, bicho‖ (ABREU, 2012a, p. 150, grifos do autor).  

No Prefácio da obra O ovo apunhalado, escrito por Lygia Fagundes Telles, há uma 

afirmação de que o autor é responsável por renovar o gênero ―conto‖ pelas características 

inovadoras de sua narrativa, uma vez que suas personagens são anti-heróis e possuem 

características que desvendam o homem em sua realidade ou sonho, ao escamotear ―através das 

personagens (sempre anti-heróis) a ‗dor que deveras sente‘‖ (TELLES apud ABREU, 2012a, p. 

13).  

Nessas duas histórias, o escritor apresenta o retrato de uma geração de forma bem 

próxima à realidade vivenciada e observada por ele, haja vista ter conhecido de perto a vida 
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hippie e a geração do Flower Power. O autor, ao narrar o sentimento de uma geração e de suas 

experiências, utiliza, muitas vezes, ―pequenas provas de evidência‖ (HOLLANDA, 2005, p. 9), 

que dão ao leitor a visibilidade de como, realmente, pensava a sociedade brasileira pós-Golpe 

Militar, e como reagiram aqueles que lutavam, ainda que com suas limitações, à tirania do 

militarismo. Dalcastagné (1996) afirma que, no Brasil da década de 1960, os escritores criaram 

um espaço acolhedor, retratando memórias e tentando resgatar, pela dor, os sentimentos da arte 

que outrora ficaram perdidos. Metaforicamente, ao narrar histórias de amor e ódio, solidão e 

medo, os escritores marcavam o ciclo da história de uma literatura movida pelo momento 

histórico do país. Os contos narram o comportamento e as atitudes dos indivíduos que estão em 

confronto consigo mesmos e com as regras impositivas da sociedade no período do 

conservadorismo sociopolítico, mergulham em descrições que relatam vidas de personagens 

sempre amedrontadas, cheias de conflitos, consumidos pela solidão, e que, por alguma razão, 

buscam encontrar-se, ou ao menos, diminuírem seus conflitos interiores. Interessante notar que, 

principalmente nas histórias de O ovo apunhalado, apesar do medo que permeia as narrativas, 

sempre há um sinal ou alguma coisa que prediz a esperança, típico do cenário vivido por Caio e 

milhões de brasileiros à época da ditadura militar.  
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2.3.3 Biografar os anos 80 em Morangos mofados: contracultura, fé versus desilusão   

 

 

Figura 3: Caio F. Abreu em momento reflexivo nos anos 80.    

Fonte: Disponível em: 

<http://dc.clicrbs.com.br/sc/entretenimento/noticia/2016/02/20-anos-sem-caio-fernando-abreu-

4983403.html>. Acesso em: 2 ago. 2017. 

 

O ano em que Caio lançou Morangos mofados, 1982, foi de intensa criação literária por 

parte de outros escritores brasileiros, como Marcelo Rubens Paiva, que lança Feliz ano velho, 

Ana Cristina César, com A teus pés, e Antônio Callado, com A expedição Montaigne. Foi um 

momento em que vozes autorais repercutiram, tanto na prosa quanto na poesia, na construção 

da vida literária dos anos 80. Em 1985, no mesmo ano em que o autor gaúcho é vencedor do 

prêmio Jabuti, com Triângulo das águas, o livro Morangos mofados é adaptado para o teatro e 

levado à cena pelo diretor Paulo Yutaka e, na época, foi um sucesso de bilheteria.   

O contexto sociopolítico da década de 1980 foi de grande frustração — a chamada 

década perdida —, visto que o país enfrentava altos índices de endividamento, estagnação da 

economia e desvalorização da moeda, além das pressões pelas ―Diretas Já‖, que culminariam 

no fim da ditadura. Em vista disso, os contos de Morangos mofados revelam-se contrários aos 

princípios autoritários, pois o autor apresenta personagens que simbolizavam os indivíduos que 

viveram o contexto da ditadura e foram alvos de torturas, humilhações e censura. Segundo 

Fernando Arenas (1992), o autor, ao expor em seus textos as situações mais diversas de 
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gerações que viveram sob o rótulo da solidão, angústia e contradições, está se fazendo ouvir 

pela literatura, considerada porta-voz das ideologias e da cultura de um povo. 

Assim, a primeira parte da obra em estudo, intitulada ―O mofo‖, centra-se nas ―ilusões 

perdidas‖ com a repressão do Golpe Militar e da ditadura, demonstrando um diálogo 

antecipado com a canção ―Ideologia‖, gravada em 1988, pelo cantor e compositor Cazuza, 

cujos versos dizem: ―Meu partido é um coração partido/ E as ilusões estão todas perdidas/ Os 

meus sonhos foram todos vendidos/ Tão barato que eu nem acredito/ Eu nem acredito...‖ 

(CAZUZA, 1988, grifos nossos).  

Morangos mofados foi o resultado de tudo aquilo que foi vivido nas décadas de 1960 e 

1970 de forma sacrificial, e, segundo Dip (2009), ―naquele tempo as pessoas se sacrificavam no 

sentido literal da palavra, fosse na militância política, no amor, na soi disant cultura da droga, 

desde o movimento hippie, passando por todos os outros movimentos que vieram a seguir‖ 

(DIP, 2009, p. 178). Os contos foram recebidos por um público mais maduro, que já havia 

passado por todas essas experiências. Esses textos demonstram uma abertura para um novo 

ciclo da vida, apesar das desilusões que pairaram na década de 1980:  

 

Morangos mofados, na verdade, não eram mofados, eram maduros; pois 

concentravam e revelavam uma vivência que Caio levou vinte anos para 

depurar, e davam conta de uma longa experiência de vida. Era uma espécie de 

suma, no sentido teológico, de tudo o que ele viveu até então e que não foi 

pouco. Os mais jovens, as pessoas que tinham 20 anos em 80, e que não 

viveram nada do que vivemos, receberam aquela experiência como uma 

herança boa, positiva e profícua. Essa herança está no livro de Caio e contra o 

começo da padronização dos costumes e comportamentos que se inicia logo 

depois dos anos 80 com a globalização (DIP, 2009, p. 178).  

 

Na primeira parte do conto ―Os sobreviventes‖, o autor faz alusão à década de 1950 a 

1980. A narrativa gira em torno de um homem e uma mulher — sem nomes ou rostos definidos 

— que têm um relacionamento amistoso de longa data, aproximadamente de cinco décadas. 

Ambos são vítimas do sistema sociopolítico opressor, sentem-se frustrados com a vida e as 

tentativas fracassadas dos sonhos e da esperança. São, pois, representantes da geração de 

sobreviventes, como se pode observar no seguinte trecho: 

 

Mas tentamos tudo, eu digo, e ela diz que sim, [...] aqueles sonhos tolos 

colonizados nas cabecinhas idiotas, bolsas na Sorbonne, chás com Simone e 

Jean-Paul nos 50 em Paris, 60 em Londres ouvindo here comes the Sun here 

comes the Sun little darling, 70 em Nova York dançando disco-music no 

Studio 54, 80 a gente aqui mastigando esta coisa porca sem conseguir engolir 

nem cuspir fora nem esquecer esse azedo na boca (ABREU, 2005a, p. 27). 
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Interessante perceber que esse conto é representativo de um contexto histórico, social e 

cultural de toda uma geração, somando-se, portanto, quatro décadas (1950-1980), em que 

assistimos, em cada uma delas, aos fatos e acontecimentos que marcaram a história do país e do 

mundo. Por exemplo, em 1950, tivemos o período de grande prosperidade após a Segunda 

Guerra Mundial; em 1960, o período da contracultura, de caráter subversivo, eufórico e até 

mesmo de uma certa alegria que se manifestava rumo ao desconhecido, ao indefinido, mediante 

um processo da construção de novas e incertas identidades. Portanto, esse período ecoa na 

canção ―Alegria Alegria‖, de 1968, do cantor e compositor baiano, Caetano Veloso, que, em 

seus versos, diz: Caminhando contra o vento/ sem lenço e sem documento/ no sol de quase 

dezembro/eu vou [...]/ O sol é tão bonito/ eu vou/ Sem lenço e sem documento/ Nada nos 

bolsos ou nas mãos/ Eu quero seguir vivendo, amor/ Eu vou/ Por que não/ Por que não...‖ 

(VELOSO, 1993b). Essa canção foi um registro de um rosto — vago, sem identidade — da 

juventude da época, a mesma de Caio e de suas personagens que transitaram pela ditadura, na 

década de 1960 até a década de 1980.   

Situando-nos agora na década de 1970, é possível afirmar que aquele período trouxe um 

cenário de revoluções no comportamento dos jovens, como a cultura punk, baseada no 

pessimismo, no antiautoritarismo, na ideologia anárquica e na busca de igualdade. Já a década 

de 1980 foi marcada pelo sentimento de frustração, em que toda a alegria e subversão dos anos 

60 e a rebeldia dos anos 70 se dissolvem, ficando somente os ―fragmentos azedos sobre as 

línguas misturadas‖ (ABREU, 2005a, p. 28). Entretanto, apesar do gosto azedo na boca da 

personagem do conto ―Os sobreviventes‖, após quase cinco décadas de relacionamento e de 

vivências pessoais, há uma perspectiva de fé, que Hollanda, na própria contracapa do livro de 

Abreu (2005a), descreve como: 

 

[...] fé fundamental que iluminou o projeto libertário da contracultura. A fé 

que orientou o sonho cujo primeiro grande impulso vem dos ―rebeldes sem 

causa‖ de Elvis a Dean; que se define em seguida com a ―grande recusa‖ da 

sociedade tecnocrática pelo flowerpower ao som dos Beatles e dos Rolling 

Stones; e que ganha, de forma inesperada, uma nova e mágica força no 

momento em que Lennon declara drasticamente: o sonho acabou 

(HOLLANDA, 2005a). 

 

A fé mencionada pela autora consuma-se em ―Sobreviventes‖ – texto composto de 

apenas um longo parágrafo de cinco páginas, quando as personagens desejam a fé na trajetória 

de suas vidas, mesmo que assaltadas pela frustração e desesperança, como se observa no 

seguinte trecho: 
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Te desejo uma fé enorme, em qualquer coisa maravilhosa, que me faça 

acreditar em tudo de novo, que nos faça acreditar em tudo outra vez, que leve 

para longe da minha boca este gosto podre de fracasso, este travo de derrota 

sem nobreza, não tem jeito, companheiro, nos perdemos no meio da estrada e 

nunca tivemos mapa algum, ninguém dá mais carona e a noite já vem 

chegando (ABREU, 2005a, p. 29). 

 

―Os sobreviventes‖ elucida a temática do período ditatorial dominado pela repressão 

social e moral. As duas personagens, ―masculina e feminina‖, representam sujeitos que foram 

sufocados pelo sistema político opressor, sendo, pois, sobreviventes desse regime. A crise do 

relacionamento é consequência do desencanto com a vida, e os conflitos que os atingem 

decorrem do ―desgaste e das utopias das ilusões perdidas‖ (ARENAS, 1992, p. 58). Mais uma 

vez, é interessante observar que as personagens criadas pelo autor do conto não possuem 

nomes, um rosto, uma identidade mais delineada, definida. Confundem-se com o narrador, em 

um entrecruzamento de vozes não muito claras para a percepção do leitor, transmitindo seus 

sentimentos de frustração e tentativas de ideais avessos aos que o sistema lhes impunha. 

Ironicamente, as duas personagens manifestam-se por meio de um diálogo sem esperanças, 

apesar de já terem realizado inúmeras tentativas de mudanças na construção de novos ideais, 

como percebemos pelas leituras que já fizeram: ―[...] ai que gracinha nossos livrinhos de Marx, 

depois Marcuse, depois Reich, depois Castañeda, depois Laing embaixo do braço‖ (ABREU, 

2005a, p. 27). Todos esses autores possuem ideologias contrárias àquelas do pensamento 

dominante, transgrediam os padrões já pré-estabelecidos nos planos econômico, político, social 

e sexual. 

A narrativa ―Os sobreviventes‖ é marcada por duas vozes que falam, identificadas pelos 

pronomes ―ela‖ e ―eu‖, representando, assim, a ausência de uma identidade uniforme, o que, na 

verdade, já incide na ideia de movimento, pois todo o texto possui essa característica de 

mudança, em que a estrutura formal e linguística se apresenta como transgressora, como 

podemos verificar, primeiramente, na exclusão do narrador clássico. O conto se resume a 

apenas um longo parágrafo e às falas das personagens — um homem e uma mulher — que vão 

surgindo como fragmentos sem sequência lógica, em que os assuntos se misturam, remetendo a 

uma situação de caos, de confusão. Exemplo disso é quando a personagem feminina relata à 

personagem masculina uma série de ideias sem organizá-las, despejando-as de uma vez só, em 

uma única respiração, eliminando o uso de vírgulas na enumeração de palavras, como se lê no 

seguinte trecho:  
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Já li tudo, cara, já tentei macrobiótica psicanálise drogas acupuntura suicídio 

ioga dança natação cooper astrologia patins marxismo candomblé boate gay 

ecologia, sobrou só esse nó no peito, agora faço o quê? Não é plágio de Pessoa 

não mas em cada canto do meu quarto tenho uma imagem de Buda, uma de 

mão Oxum, outra de jesusinho, um pôster de Freud, às vezes acendo vela, faço 

reza, queimo incenso, tomo banho de arruda, jogo sal grosso nos cantos, não 

te peço solução nenhuma, você vai curtir os seus nativos em Sri Lanka depois 

me manda um cartão-postal contando qualquer coisa como ontem à noite, na 

beira do rio, deve haver uma porra de rio por lá, um rio lodoso, cheio de 

juncos sombrios, mas ontem à beira do rio, sem planejar nada, de repente, 

sabe, por acaso, encontrei um rapaz de tez azeitonada e olhos oblíquos que.  

Hein? (ABREU, 2005a, p. 27). 

 

As duas personagens, masculina e feminina, nesse conto, de acordo com Fernando 

Arenas (1992, p. 56), ―são sobreviventes duma geração que lutou contra a ditadura, que queria 

uma ruptura com o passado, que acreditou em tudo, e que, nos anos 80, só conserva ―um gosto 

azedo na boca, um nó no peito‖.  

Nessa narrativa, verificamos que não há preocupação em seguir uma ordem linear dos 

fatos, pois a sequência se dá pela ordem da subjetividade. Portanto, essa desordem do discurso 

permite-nos reconhecer o processo pelo qual passaram os ―sobreviventes‖ da geração que lutou 

contra o sistema político-social, em que a resistência foi se enfraquecendo com o tempo, diante 

do fracasso e das ―ilusões perdidas‖. A necessidade de ―fuga‖ para outro local, que 

representasse uma outra pátria, era o ―sonho encantado‖ que rondava o pensamento de uma das 

personagens. ―Sri Lanka, quem sabe? ela me pergunta, morena e felina, e eu respondo, por que 

não?‖ (ABREU, 2005a, p. 27). O discurso em torno de uma viagem para Sri Lanka permeia o 

texto de tal maneira que o sonho e a ilusão de uma saída para a crise conjugal demonstram 

também a crise interior/individual de cada um daqueles sujeitos que vivenciavam um período 

de repressão e de sonhos perdidos e fracassados. Segundo Favalli (1988, p. 17), ―Os 

sobreviventes‖ são seres ―dilacerados e amargos, pelas muitas contradições entre as lutas por 

uma sociedade mais justa, no passado, e a pequena realidade do trabalho burocrático, da 

impotência sexual, da indigência afetiva, no presente‖. 

A segunda parte da obra Morangos mofados é intitulada ―Morangos‖, que a autora 

descreve como ―frutas sumarentas‖ (FAVALLI, 1988, p. 17), sendo que os contos que 

compõem o cenário desse segundo momento trazem ―como resposta ao mundo desumanizado 

do asfalto, [...] uma espécie de claro desafio, de afirmação de identidade, a partir da liberação 

consciente daqueles impulsos originais esboçados desde Inventário do irremediável‖ 

(FAVALLI, 1988, p. 17).  
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Os dez contos que compõem essa segunda parte do livro de Abreu em estudo exploram 

a situação de indivíduos impossibilitados de ter esperança e gozarem do sentimento de 

liberdade, tendo tolhidos seus sonhos e vivendo isolados do mundo, como bem evidencia 

Letícia da Costa Chaplin (1999, p. 58), que, em uma reflexão analítica dos contos, conclui que  

expressam ―a frustração de toda uma geração também dividida entre a ilusão do sonho e do 

amor e a repressora realidade que se instaura‖.  

O narrador-biógrafo, na segunda parte da obra em estudo, inicia com o conto 

―Transformações‖, que, sugestivamente, simboliza mudanças e possibilidades, reiteradas pelo 

narrador/personagem, o qual se transforma à medida que permite suas emoções se 

manifestarem. As frustrações e os conflitos pessoais apresentados na primeira parte já dão 

sinais de aniquilamento por meio dos indícios e das frestas de esperança que surgem nos textos 

do segundo momento do livro. O eixo temático, nesse caso, já se distancia do sentimento do 

total pessimismo e se arrisca a outras vertentes, ainda que submersas nas incertezas, mas 

propícias a um discurso mais ousado no que se refere, principalmente, à identidade sexual das 

relações homoafetivas, como no caso de ―Sargento Garcia‖ e ―Aqueles dois‖. O conto 

―Morangos‖ representa, pois, o momento em que os textos de Abreu se abrem para novas 

discussões e diálogos, demonstrando as possibilidades e as transformações pelas quais passam 

as personagens em seus próprios exílios interiores.  

Atendo-nos ao conto ―Aqueles dois‖, cujo tema é a relação homoafetiva, percebemos 

que a subversão do status quo está presente na relação entre dois homens: Raul e Saul. A 

proximidade e a intimidade dos dois vão evoluindo a partir de uma relação de alteridade, em 

que um sente prazer pelos gostos musicais e artísticos do Outro, interagindo-se pelas 

afinidades. É como se um existisse no Outro, como se pode perceber no seguinte trecho:  

 

[...] que filme? Infâmia, Saul contou baixo, Audrey Hepburn, Shirley 

MacLayne, um filme muito antigo, ninguém conhece. Raul olhou-o devagar, e 

mais atento, como ninguém conhece? eu conheço e gosto muito. Abalado, 

convidou Saul para um café e, no que restava daquela manhã muito fria de 

junho, o prédio feio mais que nunca parecendo uma prisão ou uma clínica 

psiquiátrica, falaram sem parar sobre o filme (ABREU, 2005a, p. 135).  

 

Apesar de retratar o lado positivo da relação alteritária e da identificação entre os dois, o 

autor-biógrafo não poderia deixar de revelar o pensamento e a atitude de discriminação, 

representada pelo chefe e colegas de trabalho em relação ao comportamento de intimidade 

entre os dois rapazes. João Silvério Trevisan (2007) relata que a história dos homossexuais no 

Brasil, entre os anos 60 e 80, é carregada de fatos vinculados às censuras, ao autoritarismo 
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vigentes, sobretudo, no Regime Militar. Com o advento da AIDS, a sociedade assistia ao 

confinamento da sexualidade por medo do contágio, por horror à ―praga gay‖.   

Ao final do conto, Raul e Saul são chamados pelo chefe no departamento onde 

trabalhavam juntos, e foram demitidos, pois através de cartas anônimas assinadas por ―Um 

Atento Guardião da Moral‖ (ABREU, 2005a, p. 140), o chefe descobriu que a amizade dos dois 

era uma ―relação anormal e ostensiva‖, ―desavergonhada aberração‖, ―comportamento 

doentio‖, ―psicologia deformada‖ (ABREU, 2005a, p. 140). Importante ressaltar que o autor 

revela também a hipocrisia da sociedade por meio das máscaras, e, em princípio, fazem-nas 

parecer pessoas democráticas, de mentes abertas, porém disfarçam a face conservadora e 

repressora que nelas existe. Afinal, na repartição onde trabalhavam Raul e Saul, as pessoas 

pareciam observar tudo com discrição e com ares de normalidade, mas, ao final, revelam-se tão 

preconceituosas em relação àqueles dois, pelo fato de terem transgredido as regras sociais e 

morais, apaixonando-se um pelo outro. Portanto, a segunda parte da obra Morangos mofados 

encerra-se com esse conto, que traz à tona a voz queer dos sujeitos, que, pela diferença, 

demarcam fronteiras no processo de identificação.  

A terceira parte, ―Morangos mofados‖, composta apenas de uma narrativa, revela uma 

fresta maior de luz em meio à escuridão, ao criar possibilidades desafiantes e verdadeiras ao 

final da história. Esse texto apresenta um retrato do indivíduo que viveu a contracultura, 

experimentou drogas, subverteu o sistema pelas atitudes inspiradas nas ideologias de esquerda, 

entre outros. Tudo isso é representado por uma personagem que vai ao psiquiatra buscar a 

―cura‖, apagar suas memórias e experiências de juventude vividas por uma geração com cheiro 

de loucura e de frustração: ―Ah tantos anos de análise freudiana kleiniana junguiana reichiana 

rankiana rogeriana gestáltica. E o mofo de morangos‖ (ABREU, 2005a, p. 146). Todavia, ao 

final do conto, há uma luz no fim do túnel, que representa a possibilidade de uma geração, que, 

na década de 1980, gritava por ―Diretas Já‖ e pelo fim do autoritarismo ditatorial do sistema 

sociopolítico brasileiro. A imagem que ―fecha‖ o conto propõe esperança, e, mesmo diante dos 

―canteiros de cimento‖, a personagem acredita que possa, sim, plantar morangos ali —―Frescos 

morangos vivos vermelhos‖ — (ABREU, 2005a, p. 149).  

Jurandir Freire Costa (1984), na análise de um dos textos de Morangos mofados, 

esclarece que o ―eu‖ que se afirma nessa obra incorpora o ideário de uma geração na qual os 

jovens estavam convencidos de que ―a terra está devastada, povoada por homens ocos [...]. 

Contemplam o caos e sobrevivem à espera da ‗coisa maravilhosa‘ [...] Céticos em relação a 

tudo, parecem buscar no corpo e no prazer que dele podem extrair o que lhes resta de 

sentimento de identidade histórica e pessoal‖ (COSTA, 1984, p. 118). Assim, ao biografar os 
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anos 80 por meio dessa obra, Caio revela todo o sentimento de pessimismo que pairava sobre a 

sociedade da época, bem como as nuances de esperança que vieram a surgir e a serem 

identificadas nesses textos, a partir da segunda parte do livro Morangos mofados, muito bem 

representada pela metáfora do ―morango‖, que é um fruto com propriedades de cura e, apesar 

de sua fragilidade, possui uma cor forte e significativa — o vermelho —, além de ser saborosa 

e suculenta.     

 

2.3.4 Biografar os anos 90 em Ovelhas negras: Amor e AIDS   

 

 

Figura 4: Caio F. Abreu em sua identidade aidética, porém com ares de serenidade durante a Feira 

do Livro de Frankfurt, na Alemanha, em 1994. 

Disponível em: 

<https://www.google.com.br/search?biw=1360&bih=662&tbm=isch&sa=1&q=Imagens+de+Caio+F+A

breu >. Acesso em: 2 ago. 2017. 

 

Castello (1996), no ensaio ―O poeta negro‖, considera Ovelhas negras uma espécie de 

memórias inglesas, pois, visto que, apesar de o livro só ter sido lançado em 1995, foi escrito, 
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segundo Abreu, de 1962 a 1995, sendo chamada pelo autor de uma obra pré-póstuma, por ter 

sido organizada e publicada pouco antes de sua morte. Coletânea publicada pela editora Sulina, 

narra as experiências e memórias do período em que o autor viveu em um quarto sem 

eletricidade na capital londrina, ―o que o obrigava a passar os dias enrolado em cobertores e 

lendo à luz das velas que roubava dos altares de uma igreja gótica da vizinhança‖ 

(CASTELLO, 1996, p. 63). Nesse contexto, em que o escritor gaúcho se torna um narrador 

―estrangeiro‖, que vivenciou a experiência de escrever durante as viagens, fora do eixo 

geográfico da cidade ou do país de origem, ele traz de longínquos lugares as ―histórias 

insólitas‖ (BENJAMIN, 1996, p. 119). Também traduz, em sua expressão mais contemporânea, 

o ―inesquecível‖, que, segundo a filósofa suíça Jeanne Marie Gagnebin (1998) é o que não se 

pode deixar de dizer às gerações vindouras. Portanto, nesse sentido, os contos de Caio, 

especialmente os de Ovelhas Negras, tanto motivaram o surgimento do desdobramento deste 

capítulo que propõe elucidar a intenção do autor em biografar as emoções contemporâneas, que 

têm o gosto do inesgotável e do inesquecível, ainda que, em muitos aspectos temáticos, o 

retrato aterrorizador da AIDS esteja presente nas linhas e entrelinhas das narrativas a que nos 

propusemos abordar neste tópico discursivo.   

Ovelhas negras, obra que dialoga com todas as gerações de Caio (1962-1995), foi 

agraciada pelo prêmio Jabuti, da Câmara Brasileira do Livro, em 1996, na categoria ―conto‖. 

Apesar de ter sido publicada somente em 1995, pelo fato de algumas histórias terem sido 

proibidas pela censura do Regime Militar, além de o próprio autor intitulá-las textos 

―marginais, bastardos, deserdados‖ (ABREU, 2011, p. 5), foram pré-concebidas como ―ervas 

daninhas‖, que seria o título do livro, em um primeiro momento. 

Relegadas e desgarradas, essas histórias foram recusadas e engavetadas pelo próprio 

autor durante 33 anos por achar que possuíam algum defeito. Que tipo de defeito? Só se for por 

se tratar de textos sem paradigmas, de uma literatura que, segundo Abreu (1997c, p. 11), 

―incorpora o não-literário‖, remetendo-nos aos ecos de Blanchot (2005, p. 153), na obra O livro 

por vir, quando declara: ―É por isso que, finalmente, é a não-literatura que cada livro persegue, 

como a essência do que ama e desejaria apaixonadamente descobrir‖. Não foi à toa que 

Castello (1995b) afirmou, em uma crítica sobre Ovelhas negras, no jornal O Estado de São 

Paulo, que Caio se utiliza do trash, ao contrário de outros autores que escrevem ―boa‖ 

literatura, mais organizada e limpa. Diante dessa afirmação de Castello, que o autor gaúcho 

considerou ―brilhante‖, Abreu (1997c, p. 11) pondera: ―Eu sou o oposto, porque lido com o 

trash, de onde tiro não só ‗boa‘ literatura, mas também vida pulsante‖ (ABREU, 1997c, p. 11). 

Nesse sentido, para o ensaísta Bessa (2002), Abreu foi considerado por muitos críticos um 
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escritor pesado e baixo astral por retratar temas considerados ―pesados‖ e ―não literários‖ para 

a época, como a homossexualidade, a loucura, o sexo, as drogas, a violência, a AIDS, entre 

tantos outros. Nesse contexto de ―negação do literário‖, surgiu essa obra, que foi denominada 

pelo autor ―o luxo do lixo‖ (ABREU, 1997c, p. 11), diagnosticando-a, portanto, como um 

―suicídio literário‖ (ABREU, 1997c, p. 14). O autor critica, pois, a visão de que a arte é 

medicinal e a literatura, útil. ―Isso é um equívoco‖ e acaba afirmando que ―a literatura é 

empatia com camadas profundas da alma humana‖ (ABREU, 1997c, p. 10). As narrativas que 

compõem o livro Ovelhas negras flagram instantes vivos de uma sociedade em mutação e, no 

encalço do seu olhar para o Outro, o autor encarna a figura de um biógrafo que desconstrói todo 

aquele  discurso casto e politizado sobre literatura, afirmando que não devemos tê-la como um 

livro de receitas, como um ―guia de boas maneiras‖ (ABREU, 1997c, p. 11), e ainda desabafa: 

―a literatura não tem que ser edificante jamais. Não deve funcionar como coisa evangélica‖ 

(ABREU, 1997c, p. 11). Nesse aspecto, Benjamin (1996), no ensaio intitulado ―O narrador‖, ao 

tecer considerações sobre a obra de Nikolai Leskov, corrobora a ideia de Abreu, de que a 

narrativa não deve ser um manual de informação, um relatório; tampouco deve transmitir o 

―puro em si‖. Por exemplo, em contos como ―Noite de Santa Tereza‖ e ―Anotações de um amor 

urbano‖, existe o prenúncio da AIDS, que, magnificamente, o autor biografou nessas duas 

histórias do livro Ovelhas negras, como já fizera em outras, que é o caso também de ―Linda, 

uma história horrível‖, presente na obra Os dragões não conhecem o paraíso, publicado em 

1988. 

Desses dois contos que tiveram como temática a AIDS, ―Noites em Santa Tereza‖ 

merece destaque, porquanto é um conto forte, realista e considerado obsceno para a época. Foi 

publicado, pela primeira vez, em 1983, segundo o autor, sob forte influência de Ana Cristina 

César, na época sua grande interlocutora, amiga e cúmplice, iniciando-se com uma ―linguagem 

afetada e chula‖ (ABREU, 2011, p. 152), que, para os setores mais conservadores da sociedade 

brasileira no início dos anos 80, e até mesmo para a casta literária, era motivo de escândalo e 

depravação, já que se tratava da expressão do desejo pelo sexo na voz de uma personagem 

feminina: ―Me penetras por trás como uma cadela, a grande cabeça roxa da tua pica encharcada 

pela minha saliva. Só fico de quatro, como gostas, depois de hastear tua bandeira no mínimo a 

meio pau [...]‖ (ABREU, 2011, p. 152). Essa narrativa foi escrita, em 1983, quando Caio 

residia no bairro de Santa Tereza, no Rio de Janeiro, e enquanto a liberação sexual ainda não 

tinha sido refreada pelo surgimento da AIDS.  

Apesar de os contos de Ovelhas negras, em sua maioria, revelarem situações, 

experiências e histórias dos anos 60, 70 e 80, há um conto — o último — intitulado ―Depois de 
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agosto‖, escrito em fevereiro de 1995, entre o Rio de Janeiro, Fortaleza e Porto Alegre — um 

ano antes de sua morte —, que traz o amor e a AIDS como duplos, em que Abreu, em um 

impulso nunca visto antes, retrata a enfermidade usando o viés da literatura, de maneira mais 

intensa, evidente, direta, sem rodeios. A AIDS, que sempre fora um terreno movediço para o 

escritor, tanto em sua vida pessoal como em seus textos, aparece nesse conto como uma 

realidade da qual já não se pode mais fugir.  

Nas palavras do próprio autor, ―Depois de agosto‖ veio ―depois da AIDS [...], é o texto 

mais recente que escrevi‖ (ABREU, 1997, p. 14). Entre parênteses, abaixo do título do conto, 

vem escrito: ―Uma história positiva, para ser lida ao som de Contigo en la Distancia‖ (ABREU, 

2011, p. 226). A evidência da presença do HIV já aparece na expressão ―história positiva‖, 

remetendo-se à ideia de soropositividade.  

Segundo o autor, os contos ―Depois de agosto‖ e ―Noites de Santa Tereza‖ têm a AIDS 

como viés temático; entretanto, a personagem do primeiro conto era diferente daquela mulher 

(Zilda) do segundo conto. Observamos que há uma visão mais otimista de esperança em 

relação à doença em ―Depois de agosto‖, no qual os dois rapazes eram soropositivos, sendo que 

a AIDS, nesse conto, é uma forma de alteridade, tornando-se possível observar que o 

protagonista é um alter ego do autor, assunto que abordaremos mais adiante com maiores 

detalhes, no item 4.1, em que, oportunamente, discutiremos e analisaremos essa questão de 

maneira redimensionada. 

No conto ―Depois de agosto‖, a experiência amorosa entre dois rapazes contaminados 

pelo HIV faz nascer a esperança realçada até mesmo por um tipo de fé religiosa, que já aparece 

na epígrafe do conto, em um trecho do livro bíblico Deuteronômio, II, 7.
24

 Assim, dessa fé, 

brotam as possibilidades de amor entre um que era como o Outro, ambos aidéticos. Portanto, 

somente a partir da revelação do Outro (parceiro) de que também era soropositivo, é que a 

fresta de luz invade a narrativa, e a alegria, bem como o tom esperançoso, vão preenchendo as 

lacunas pessimistas que, em princípio, havia no conto. Enquanto o protagonista pensa que 

somente ele estava contaminado pelo HIV, um sentimento de  autopiedade surge em: ―Pois 

desde agosto tornar-se o tão impuro que sequer os leprosos de Cartago ousariam tocá-lo, ele, o 

mais sarnento de todos os cães do beco mais sujo de Nova Délhi [...]‖ (ABREU, 2011, p. 231). 

Entretanto, ―aquele rapaz era o outro‖ (ABREU, 2011, p. 234), por isso, esse Outro, que era o 

seu duplo, contaminado pelo mesmo vírus, trazia o lampejo das possibilidades de um amor. Daí 

surge o prenúncio de uma espécie de fé cristã.  Fé no amor, na cura, na sobrevivência:  

                                                           
24

 ―Porque o eterno, teu Deus, te há abençoado em toda a obra das tuas mãos; soube da tua longa caminhada por 

este grande deserto; há já quarenta anos que o Eterno, teu Deus, está contigo e nada te tem faltado‖.   
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Desde então, mesmo quando chove ou o céu tem nuvens, sabem sempre 

quando a lua é cheia. E quando míngua e some, sabem que se renova e cresce 

e torna a ser cheia outra vez e assim por todos os séculos e séculos porque é 

assim que é sempre e sempre será, se Deus quiser e os anjos disserem Amém.  

E dizem, vão dizer, estão dizendo, já disseram (ABREU, 2011, p. 238). 

 

Ao contrário do tom esperançoso de ―Depois de agosto‖, o conto ―Noites de Santa 

Tereza‖ retrata a doença como um fim em si mesma, de maneira pessimista, em que a 

personagem feminina Zilda sabe qual será seu destino: ―Uns gânglios, umas fraquezas, 

sapinhos na boca toda, será? Tenho lido coisas por aí, dizem, sei lá. Não duro muito, acho‖ 

(ABREU, 2011, p. 155). De acordo com Camargo (1994), na década de 1990, essa tendência 

pessimista daqueles que eram contaminados pelo vírus HIV era um sentimento muito comum. 

Portanto, incomuns eram aqueles que, pela fé e esperança, lutavam pela sobrevivência e nela 

acreditavam, como foi o caso, notoriamente conhecido pela imprensa brasileira, do cantor e 

compositor, Cazuza, um dos muitos amigos de Caio, que lutou cinco anos para manter-se vivo, 

apesar do vírus HIV. O mesmo se deu com o autor gaúcho, que também lutou até o fim pela 

vida, sobrevivendo pela fé em sua escrita e em seus projetos literários. 

Retomando o conto ―Noites em Santa Tereza‖, destacamos que a protagonista é uma 

mulher voraz sexualmente, e seus parceiros eram muitos, desde o guarda noturno ao negrão 

jardineiro, entre outros. Zilda vivia intensamente o momento de liberação sexual da década de 

1980, como fica evidente no seguinte trecho: ―À hora da partida, acaricio culhões dos 

estivadores pelo cais, mas acordo às quatro da manhã para chupar outra vez o guarda noturno, 

depois às seis me faço enrabar em pé pelo negrão jardineiro pedindo que me chame de Zelda
25

, 

para que eu goze como numa valsa‖ (ABREU, 2011, p. 153). Apesar de, nesse trecho, 

transparecer a ardência voraz pelo sexo com vários parceiros, dentro de si, há a espera por 

alguém em especial, um ―amor platônico‖, que não estava ali na capital carioca, mas em São 

Paulo.  

Não é por acaso que podemos identificar, em quase todos os contos de Caio F., a 

expectativa de que o amor aconteça, a esperança pelo sentimento, o afeto, ou mesmo o desejo 

de um encontro com o desconhecido — aquele a quem amar —, que é por quem Zilda espera: 

―E de novo te espero em desespero, outra paisagem, outros sabores, quem sabe o porteiro 

batendo à porta dizendo ser você [...]‖ (ABREU, 2011, p. 154). Em contrapartida, há, também, 

nessa narrativa, muitas referências literárias e artísticas a Virgínia Woolf, Rimbaud, Camille 

Claudel e outros, uma vez que a protagonista é uma escritora: ―pasta de originais inéditos na 

                                                           
25

 Referência a Zelda Fitzgerald, autora de Esta valsa é minha, cuja edição brasileira da editora Companhia das 

Letras traz o Prefácio de Caio Fernando Abreu, escrito em 1986, quando o livro foi publicado no Brasil.  
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sacola relíquia Biba de franjas e espelhinhos na gare da Estação da Luz‖ (ABREU 2011, p. 

154), portanto fica claro que ela possui relação com a literatura e a arte, pelos intertextos e 

referências que tece a certos nomes dessas áreas de conhecimento: ―entre sedas e musselinas 

me estendo na relva folheando o diário de Mansfield e suavemente tusso tusso, très Bertha 

Young‖ (ABREU, 2011, p. 153, grifos do autor). Observamos, no conto, que a protagonista 

sustenta sua existência, além do sexo, nessas personalidades do meio artístico e literário, que 

são citadas constantemente, sendo uma forma de alteridade, de remeter-se ao Outro com quem 

se tem uma certa identificação. Nesse aspecto, Bittencourt (1999) esclarece que o escritor 

gaúcho, em seus textos, ao incorporar referências, vivências e leituras, gera ―um processo 

intertextual de diálogo constante com outras obras e autores, ou mesmo com outras artes, como 

o cinema e a música‖ (BITTENCOURT, 1999, p. 25).  

Bessa (2002), em Os perigosos: autobiografia & AIDS, enfatiza que, na década de 

1980, quando surgiram os primeiros casos públicos da epidemia, os epítetos ―praga gay‖ e 

―peste rosa‖ eram usados para se referir à doença, porque até para a medicina ela era um 

enigma, e as pessoas tinham constrangimento e mesmo receio ou pudor de dizer o termo 

―AIDS‖. 

Em meio a muitas histórias de Caio sobre a AIDS, é possível identificar que tal sigla só 

aparece explícita duas vezes na fala de uma de suas personagens, sendo que a primeira vez que 

o autor faz referência ao tema é em Triângulo das águas, publicado em 1983. A partir daí, a 

AIDS tornou-se uma temática muito constante em seus livros, surgindo, então, pouco antes de 

sua morte, a ideia de escrever as ―histórias positivas‖ que, segundo o autor, eram as ―histórias 

sobre AIDS‖ (ABREU, 1997c, p. 13). Ao ser interrogado por Bessa se a arte poderia intervir na 

epidemia, sua resposta foi afirmativa: ―Sim, pode retratar [...], fotografar, transfigurar isso [a 

AIDS]‖ (ABREU, 1997c, p. 10, grifo nosso).    

Ironicamente, nos anos 90, a AIDS saiu de sua literatura e passou a fazer parte de sua 

vida, após o diagnóstico de sua soropositividade, em agosto de 1994. Em carta escrita para sua 

amiga, artista e também gaúcha, Maria Lídia Magliane, pouco antes de escrever sua primeira 

crônica sobre o assunto, ele desabafa: 

 

Pois é, amiga. Aconteceu – estou com AIDS – ou pelo menos sou HIV + (o 

que parece + chique), te escrevo da minha suíte no hospital Emílio Ribas, 

onde estou internado há uma semana...  

Ah, Magli, que aventura. Voltei da Europa já mal – febres, suadores, perda de 

peso (perdi – imagina – oito quilos), manchas no corpo – e sem tostão. Não 

vou te contar todos os detalhes dolorosos dos últimos dois meses [...] Depois 

de pegar o teste positivo, fiquei dois dias ótimo, maduro & sorridente. 
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Ligando para família e amigos, no 3º dia enlouqueci. Tive o que chamam 

muito finamente de ―um quadro de dissociação mental‖. Pronto-socorro na 

bicha: acordei nu amarrado pelos pulsos numa maca de metal (ABREU, 2002, 

p. 311). 

 

Nas cartas de Caio F. a amigos, por se tratar de uma escrita mais íntima, não há 

resistência em referir-se à sigla AIDS, porém, nos contos, na maioria das vezes, não fica clara a 

menção à epidemia. Naquela época, contudo, era muito comum que outros autores, ao abordar 

esse tema, também não o citassem diretamente, como é o caso de Silviano Santiago (1992), na 

novela ―Uma história de família‖, e Bernardo Carvalho (1993), nos contos ―A valorização‖ e 

―Atores‖. É necessário evidenciarmos que até mesmo a mídia brasileira se restringia a ―tocar‖ 

no assunto mais abertamente, e o termo ―homossexualidade‖, antes da década de 1980, quase 

não era pronunciado pela voz da sociedade e dos meios de comunicação. Nas palavras de Bessa 

(2002), ainda que houvesse, com o surgimento da AIDS, uma nova identidade que não dava 

para ser negada, ela não precisava ser dita aos outros, mas poderia, sim, ser omitida. Vale 

lembrar que Abreu se referia ao vírus como ―essa coisa estranha‖. Todavia, nas leituras de 

muitos de seus contos, é clara a presença dessa epidemia nos enredos. Por exemplo, na novela 

―Pela noite‖, publicada, primeiramente, em Triângulo das águas (1983), e anos depois, no livro 

póstumo Estranhos estrangeiros. Trata-se da história de Pérsio e Santiago que se buscam nos 

jogos e olhares intertextuais, construindo um percurso homoerótico, mas as personagens são 

alheias ao mundo que as cerca. Percebemos que uma certa estranheza fazia parte de suas 

tentativas de viver, de existir, pois pareciam compor cenários esfacelados, descentrados, 

estranhos — estrangeiros —, ou seja, distantes das convenções sociais.  

Nessa novela, o autor cita os sintomas da doença, como ―tonturas‖, e ainda relata o 

estado de espírito do narrador que, como uma futura vítima do vírus HIV, sente-se um perdedor 

em tom de frustração: 

 

[...] era assim o que chamavam de vida, esta tontura que sentia agora evoluía 

em direção ao nada sobre uma esteira de perdas que não aceitava, de sonhos 

que não aconteciam, desejos espatifados, espelhos, pedras, cacos, fios 

dispersos no tear de um tapete incompreensível que as mãos vazias talvez não 

se atrevessem mais a tecer (ABREU, 1996a, p. 145, grifos do autor). 

 

A citação apresentada nos remete à reflexão de que o sentimento de perda e vazios, 

representados pelas metáforas dos ―desejos espatifados‖, ―pedras‖, ―cacos‖, ―tapete 

incompreensível‖, faziam parte da (des) construção do indivíduo que representa o ―estranho‖ e 

o ―queer‖ da sociedade naquela década de 1990. Nesse aspecto, Bauman (1998) afirma que a 
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sociedade produz ―estranhos‖, que são aqueles os quais não se encaixam na ordem do mundo e 

se situam nos meridianos obscuros dos sentimentos e do pensamento, enquanto o ensaísta 

Bruno Souza Leal (2002, p. 116), na obra A metrópole e a paixão do estrangeiro, acrescenta: 

―[...] os contos de Caio Fernando Abreu constroem-se conscientes de sua estranheza, da mesma 

forma que dão voz a estrangeiros que vivem  em seu interior‖. Por isso, Abreu, ao dar voz aos 

estrangeiros, loucos, hippies, militantes, drogados, homossexuais, aidéticos, que habitam os 

novos mundos dos contos, acaba por desnudar personagens espelhadas no mundo real, as quais 

sofrem com os mesmos estigmas e traumas dos cidadãos que compõem a sociedade, 

representando pessoas de carne e osso, transmutados em personagens de papel. Também em 

relação a esses estrangeiros, a ensaísta Guacira Lopes Louro (2010) acrescenta um ponto de 

vista interessante e intrigante em ―Viajantes pós-modernos II‖, quando afirma que os 

denominados sujeitos viajantes, que ultrapassam as fronteiras nos domínios do gênero e da 

sexualidade, possuem suas características identitárias, ainda que não se preocupem em integrar-

se a nenhum território. Ao contrário disso, ―assumem-se como estranhos, esquisitos, queer. 

Preferem ser sempre estrangeiros, sempre diferentes, desprezando a normalização e a 

integração‖ (LOURO, 2010, p. 209). Essa proposição da autora encontra suas convicções, 

muitas vezes, nos contos de Caio F., como em ―Pela noite‖, em que os dois ―estranhos‖, Pérsio 

e Santiago, encontraram-se e, perdidos, em suas faces anônimas, ―provaram um do outro no 

colo da manhã‖ — frase que constitui um intertexto com a Bíblia, no livro de Gênesis, em ―A 

origem da vida e da história‖. Assim, utilizando-se dessa conexão intertextual bíblica, o 

narrador põe em evidência o encontro dos dois homens como se fosse possível o (re) começo 

da história e, naturalmente da vida, mas, dessa vez, sem os prenúncios da AIDS. 

Na série de ―Cartas para além do muro‖, que foram publicadas como crônicas, 

primeiramente no jornal O Estado de São Paulo, entre 21 de agosto e 18 de setembro de 1994, 

e, posteriormente, em Pequenas epifanias, Abreu (2006b) retrata, pela primeira vez, em sua 

primeira carta, escrita em agosto de 1994, a AIDS, fotografada como uma selfie para que a 

geração presente e as futuras pudessem saber como era ser um soropositivo na época em que o 

tratamento à base de AZT estava ainda sendo instituído, precariamente, como resultado de uma 

legislação estadual obrigatória para fornecer medicamentos aos doentes de AIDS. O tratamento 

era ainda muito restrito a um grupo pequeno de pacientes; por isso, houve mortes prematuras e 

tantos problemas causados pela falta de controle da epidemia. Nessas cartas, Abreu (2006b, p. 

89), uma única vez, cita, sem entremeios, o vírus HIV: ―Voltei da Europa em junho me 

sentindo doente. Febre, suores, perda de peso, manchas na pele. Procurei um médico, e à 
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revelia dele, fiz O Teste, Aquele. Depois de uma semana de espera agoniada, o resultado: HIV 

Positivo‖.  

Ainda que a literatura de Caio tenha se utilizado de uma linguagem elíptica para 

biografar a AIDS, há exceções, como no conto ―Depois de agosto‖, em que o leitor pode 

entender com muita facilidade do que se trata. O homoerotismo passou a ser mais 

dimensionado nos textos do escritor gaúcho pela necessidade de centrar sua ficção nas mazelas 

da epidemia, em que suas personagens sempre estavam à procura de sexo e amor, e, por meio 

do sexo, esperavam encontrar o amor verdadeiro, inesquecível, eterno. Porém, ao contrário, 

essas personagens, diante do cenário da contaminação do vírus HIV, na maioria dos contos que 

envolvem essa temática, são tomadas pelo medo, e o amor se torna sinônimo de pânico, horror 

e até mesmo de morte. 

 O sentimento ―amor‖, biografado em alguns contos de Morangos mofados, Os dragões 

não conhecem o paraíso e Ovelhas negras, tornou-se uma ―possibilidade impossível‖, 

(ABREU, 1997c, p. 8, grifos do autor), mas, nos anos 90, já não doía mais, pois, quando foi 

publicado o livro Ovelhas negras, já havia se dissipado aquela atmosfera preocupante do ―Love 

kills
26

‖, expressão muito utilizada na década de 1980 quando a AIDS ameaçou muitas vidas e, 

abruptamente, deu um corte na liberação sexual da juventude. Segundo Caio, a AIDS ―trouxe a 

fusão de Eros e Tânatos, a possibilidade de amor é, ao mesmo tempo, a possibilidade da morte. 

E não num sentido abstrato, a morte do ego, mas num sentido físico, corporal‖ (ABREU, 

1997c, p. 9). Sendo assim, ao biografar o amor daquela juventude de seu tempo, o escritor 

retrata a AIDS e suas consequências sobre a vida dos jovens, inclusive sobre sua própria vida.  

A AIDS foi uma das realidades biografadas por Abreu, que, como muitas outras 

vítimas, encarou-a, em certos momentos, como uma condenação da sociedade. Sontag (2007) 

afirmou essa doença, que foi metaforizada e se transformou em uma condenação, porquanto as 

pessoas têm a ideia de que ela possa se espalhar pelo mundo todo, para todas as pessoas e 

lugares, realmente, como uma praga. Por isso, nos contos de Abreu, a AIDS, na maioria das 

vezes, com raras exceções, tal como em ―Depois de agosto‖, representa ―medo e 

desesperança‖. Vimos que, em muitos momentos, a literatura desse autor é marcada por 

discursos diretos ou indiretos relacionados ao vírus HIV, como em ―Depois de agosto‖, quando 

o protagonista faz uma reflexão íntima sobre si mesmo e seu estado de saúde/espírito, ao 

                                                           
26

 Referência ao filme norte-americano Sid and Nancy-Love kills-, 1986, dirigido por Alex Cox. Observamos que 

Caio F. Abreu faz menção a esse filme no conto ―Sob o céu de Saigon‖, escrito em 1989, e publicado em Ovelhas 

negras.   
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demonstrar, no fundo, apesar da descrença na cura, um átimo de esperança em ―doçuras 

alheias‖, à espera por um milagre da Ciência:  

 

Nem sempre ria. Pois havia também horários rígidos, drogas pesadas, náuseas, 

vertigens, palavras fugindo, suspeitas no céu da boca, terror suado 

estrangulando as noites e olhos baixos no espelho a cada manhã, para ver 

Caim estampado na própria cara. Mas havia ainda as doçuras alheias feito uma 

saudade prévia, pois todos sabiam que era tarde demais, golpes de fé irracional 

em algum milagre da Science fiction [...] (ABREU, 2011, p. 228, grifos do 

autor). 

 

Na verdade, a humanidade esperava por um milagre da Ciência, porque, de acordo com 

Sontag (2007, p. 119), as doenças que contaminam como epidemia, sobretudo aquelas 

sexualmente transmissíveis, transformam-se em uma condenação da sociedade, ―como castigos 

impostos não apenas a indivíduos, mas também a todo um grupo‖. Percebemos o sentimento de 

―condenação‖, como no trecho transcrito em que Abreu (2011) diz ver Caim, o primeiro 

homicida da história da humanidade, estampado na própria cara. Com essa citação, o próprio 

autor se autocondena, demonstrando um sentimento de rejeição de si mesmo, inconformismo, 

que era como ele, ou como qualquer indivíduo soropositivo se sentia naquela época.     

A trajetória de Abreu, em seu testemunho literário sobre a AIDS, não se deu pelas 

observações dentro das quatro paredes de um quarto, mas sim pela matéria-prima que estava 

nas ruas, nos desencontros com o amor, nas experiências pessoais, já que sempre fora fiel à sua 

vida. As relíquias garimpadas foram reunidas em Ovelhas negras, que, antes de mais nada, são 

um verdadeiro sopro humano da literatura, principalmente quando relata a convivência do 

escritor gaúcho com a AIDS, na década de 1990. 

 

2.4 DITADURA MILITAR E CONTRACULTURA: FORMAÇÃO DAS IDENTIDADES 

  

Dentro da história contemporânea brasileira, o Brasil conheceu um período político 

intenso, que foi um marco no processo da evolução político-social e cultural do país. 

Enfatizamos, neste estudo, que uma data marcante e inesquecível foi o dia 31 de março de 

1964, que violentou a Nação, momento em que o poder foi entregue nas mãos das Forças 

Armadas. Consequentemente, essa intervenção militar foi responsável pelas transformações 

identitárias dos sujeitos que vivenciaram esse conturbado período, em que o conservadorismo 

vigorava, mas, ao mesmo tempo, era criticado por grupos que tentavam combatê-lo pelas várias 

formas de mobilizações, além de contestação social em meio a uma cultura alternativa, 
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underground, marginal, que recebeu o nome de contracultura. Esse movimento, por sua vez, 

surgiu nos Estados Unidos, na década de 1960, e pode ser entendido como um movimento de 

contestação de caráter social e cultural. Pregava, pois, a liberdade sexual, a crítica aos meios de 

comunicação de massa, o anticonsumismo, a luta pela paz, a aproximação das religiões 

orientais como o budismo, entre outros. Os precursores da revolução contracultural norte-

americana foram chamados de beatniks, e seus principais líderes foram Jack Kerouac, Allen 

Ginsberg e William Burroughs. O movimento beatnik serviu como alicerce para o movimento 

hippie, que foi a vertente contracultural do Ocidente. No Brasil, a contracultura também se deu 

nos anos 60 sob a motivação do cenário estrangeiro de engajamento e luta. O radicalismo 

político (esquerda) e cultural (hippies...) da década de 1960, a convivência com os Outros, 

marginalizados, excluídos na história do mundo capitalista ocidental, foram aspectos 

fundamentais para a construção das narrativas tanto na literatura como nas artes em geral. O 

Outro assume a identidade do ―eu‖ diante desse panorama contracultural, como nos rememora 

Said (2003), ao afirmar que o Outro sempre fez parte da identidade, das fantasias e utopias do 

mundo ocidental.  

Com o Golpe Militar de 1964, surgiu um panorama sociopolítico de autoritarismo,  

opressão,  armas de fogo,  prisões,  censura,  perseguição, que constituíam o cenário regido pela 

batuta dos generais e coronéis que comandaram o Brasil  até  15 de março de 1985, por duas 

longas e duradouras décadas, quando o povo tomou as ruas para garantir a liberdade de 

expressão e a retomada da democracia ao coro de ―Para não dizer que não falei das flores‖, do 

cantor e compositor Geraldo Vandré. Assim, os anos de chumbo da ditadura, período do 

governo Médici, de 1969 a 1974, foram os mais radicais e repressivos, com censuras, exílios, 

prisões, torturas e caça aos artistas e intelectuais, que, pela expressividade da arte e do poder 

das ideias, eram perseguidos e, muitas vezes, mortos pelos militares. Em contrapartida, crescia 

a produção industrial, e a economia do país acelerava rumo às inovações e às novas aquisições 

tecnológicas. A TV em cores, por exemplo, surgiu nessa época e revolucionou o cenário 

brasileiro e, junto a essa novidade, tivemos as alegrias da Copa de 1970. Entretanto, ainda com 

as possibilidades de alegria e as inovações tecnológicas, os anos de chumbo não foram fáceis e 

duraram uma eternidade, pois, segundo Zuenir Ventura (2000, p. 13), ―vão ser precisos anos e 

anos para entender o que se passou‖. Nesse patamar de desilusões e amarguras, transitaram 

sujeitos que tiveram suas vozes sufocadas, seus sonhos pisoteados, porém souberam empenhar 

sua luta pelas transformações individuais e coletivas dentro daquele panorama sociopolítico 

pelo qual o Brasil atravessava. 
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Durante esses 21 anos do Regime Militar, houve uma profunda transformação na 

maneira de viver, pensar e sentir das pessoas. O Golpe de Estado contra a frágil democracia 

brasileira contribuiu para a construção das identidades de um período que foi um dos mais 

marcantes da História do Brasil. Dessa forma, identificam-se ―modelos‖ de identidades a partir 

dos anos 60, que surgiram como consequência das sucessivas rupturas. Se, nos primórdios dos 

séculos XVIII e XIX, as identidades dos sujeitos eram mais unificadas e pautadas no sentido de 

um ―eu‖ mais unificado, aquelas construídas da década de 1960 em diante passaram por um 

intenso processo de metamorfoses devido às constantes mudanças no poder político, social, 

econômico e cultural dessas duas décadas de ditadura militar. O sujeito, então nomeado pós-

moderno, acabou assumindo várias identidades, às vezes, contraditórias e camaleônicas, em 

meio à desordem nacional provocada pelo Regime Militar e pela implementação do AI5, de 

dezembro de 1968, marcando aquele ano com uma das atitudes mais autoritárias dos militares, 

pois, nas palavras de Ventura (2000), 1968 foi ―o ano que não terminou‖: 

 

Quando os militares deram o golpe em abril de 64, abortaram uma geração 

cheia de promessas e esperanças. A esquerda, como acreditava Luís Carlos 

Prestes, então, não estava no governo, mas já estava no poder. As reformas de 

base de João Goulart iriam expulsar o subdesenvolvimento e a cultura popular 

iria conscientizar o povo [...] onipotente, generosa, megalômana, a cultura pré-

64 alimentou a ilusão de que tudo dependia mais ou menos de sua ação: ela 

não só conscientizaria o povo como transformaria a sociedade, ajudando a 

acabar com as injustiças sociais. Essa ilusão acabou em 64; a inocência em 68 

(VENTURA, 2000, p. 44). 

 

Diante desse contexto de bruscas mudanças políticas e culturais na década de 1960, Hall 

(2005) evidencia o fato de que as identidades dos sujeitos que viveram períodos 

políticos/históricos conturbados são, constantemente, móveis, por estarem sempre propensas a 

mudanças de valores e de pensamentos. Não assumem uma condição de solidez e permanência, 

uma vez que estão sempre no plano da volatilidade, fragmentadas, deslocadas.  

Sobre esse aspecto, o sociólogo assevera: 

 

O sujeito assume identidades diferentes em diferentes momentos, identidades 

que não são unificadas ao redor de um ―eu‖ coerente. Dentro de nós há 

identidades contraditórias, empurrando em diferentes direções, de tal modo 

que nossas identificações estão sendo continuamente deslocadas. Se sentirmos 

que temos uma identidade unificada desde o nascimento até a morte é porque 

construímos uma cômoda estória [sic] sobre nós mesmos ou uma confortadora 

―narrativa do eu‖. A identidade plenamente unificada, completa, segura e 

coerente é uma fantasia (HALL, 2005, p. 13). 
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Diante dessa afirmação, deparamo-nos com um dos cenários imprescindíveis da história 

dos anos 70 e 80, o movimento hippie, que trouxe os ideais da contracultura, os quais foram 

sufocados pela ditadura. Salientamos que os hippies marcaram a história daquele momento com 

a presença de uma identidade não unificada, de mobilidades, porque ―a identidade e o 

pertencimento não têm a solidez de uma rocha, não são garantidos por toda a vida, são bastante 

negociáveis e revogáveis (...)‖ (BAUMAN, 2005, p. 17). A aversão a qualquer forma de poder 

autoritário encontrava seus ecos na ideologia hippie, que, munida de seus ideais de ―paz e 

amor‖, posicionava-se contra a atmosfera de repressão instalada no país, por meio do 

comportamento desprovido da matéria, anticonsumista e socialista. Paralelo ao hippismo, 

contudo, havia também outro cenário, ou seja, o dos militantes de esquerda que atuavam na luta 

armada. Diferentemente desses, os hippies não queriam modificar o governo, mas, sim, a 

relação do indivíduo com a vida, sendo vistos pela esquerda radical como seres individualistas, 

sem objetivos direcionados às mudanças socioculturais, sendo denominados geração do 

desbunde. Os hippies — os desbundados — como eram chamados, representados por jovens 

mochileiros, nômades e que, muitas vezes, viviam em comunidades alternativas rurais, tinham 

o estilo descolado, de cabelos compridos e roupas soltas e coloridas, eram vistos pela sociedade 

como verdadeiros loucos. Vale lembrar que o Dicionário Aurélio on-line da Língua Portuguesa 

(2017) define desbunde como: 1-Ato ou efeito de desbundar. 2- deslumbramento; loucura. 

Hall (2005) assinala que os movimentos sociais, estudantis, contraculturais, feministas e 

Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros (LGBT) refletiram o 

enfraquecimento ou o fim da classe política e das organizações políticas de massa, bem como 

sua fragmentação em outros pequenos segmentos sociais que contribuíram para o surgimento 

de novas identidades, ou seja, uma identidade para cada movimento ou segmento. A propósito, 

a contracultura, a construção das identidades e a eclosão dos movimentos sociais contribuíram 

para o surgimento de uma nova visão do poder, em que a crítica e a oposição às ideias 

implantadas por um governo eram descentradas e questionadas pelos movimentos e classes 

sociais. No Brasil, os movimentos estudantil e operário, bem como a agitação cultural gerada 

pelos grupos de artistas e intelectuais, ajudaram para a construção de identidades que 

transitavam entre as massas populares e buscavam uma face nacional em sintonia com as 

vanguardas e com a contracultura. 

A partir daí, a construção das identidades passou a representar o cerne da ―busca‖ e da 

―procura‖ de algo desconhecido; eram identidades que correspondiam a uma pergunta ou 

reflexão em meio a um cenário de engajamento e contestação sociocultural. Eram sujeitos sem 

respostas prontas, definidas, embora estivessem sempre em busca das novas ideologias que 
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reafirmassem mudanças, posições sociais. No contexto, eram consideradas como identidades 

sempre em construção, dotadas de um esqueleto móvel, inseguras de seu próprio amálgama, 

como assevera Bauman (2005), identidades sob uma constante interrogação: ―Quem sou eu?‖  

Em 1968, em um cenário no qual a canção ―É proibido proibir‖, de Caetano Veloso 

(1993a), ressoava na mente da juventude daqueles tempos sombrios e revolucionários, ―Eu digo 

não ao não. Eu digo. É proibido proibir. É proibido proibir. É proibido proibir‖, o significado 

de liberdade era visto como denúncia dos mecanismos de poder e crítica comportamental diante 

dos ditadores. Segundo Hollanda (1980, p. 15): ―A efervescência política e o intenso clima de 

mobilização que experimentávamos no dia a dia favoreciam a adesão dos artistas e intelectuais 

ao projeto revolucionário‖. A música, a literatura, o cinema e outras formas de expressão da 

arte se engajaram nessa mobilização dos discursos e protestos das ruas e, portanto, as 

produções que surgiram naquela época foram de encontro às representações dos 

acontecimentos políticos e culturais da Nação. Como exemplo disso, o movimento cultural 

tropicalista de Caetano Veloso e Gilberto Gil estava engajado com a contracultura e buscava 

uma nova roupagem no cenário social, sendo mais uma voz que incendiava a revolução de 

ideias e da cultura. Dessa forma, os tropicalistas contribuíam, também, para o surgimento de 

novas identidades provenientes do panorama sociocultural de 1968 em diante, pois tais 

identidades eram oriundas das formas de poder em curso, da contracultura e de todo processo 

histórico que a sociedade brasileira estava vivenciando.  

A identidade, nas palavras de Manuel Castells (2008), é toda fonte de significado e 

experiência de um povo; toda e qualquer identidade passa por um processo de construção. Para 

complementar essa afirmação, o sociólogo espanhol assevera que: 

 

[...] A construção de identidades vale-se da matéria-prima fornecida pela 

história, geografia, biologia, instituições produtivas e reprodutivas, pela 

memória coletiva e por fantasias pessoais, pelos aparatos de poder e 

revelações de cunho religioso. Porém, todos esses materiais são processados 

pelos indivíduos, grupos sociais e sociedades que reorganizam seu significado 

em função de tendências sociais e projetos culturais enraizados em sua 

estrutura social, bem como em sua visão de tempo/espaço (CASTELLS, 2008, 

p. 23).    

 

Diante disso, segundo o autor, resta-nos interrogar como, a partir de quê, por quem e 

para que a identidade é construída. Ao apresentar essas reflexões, o sociólogo lembra que a 

constituição social da identidade é sempre marcada por relações de poder, seja o poder do 

Estado-Nação, da família, das religiões, dos atributos culturais, enfim, o poder que se solidifica 

como porta-voz de um todo ou apenas parte dele.  
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De acordo com o contexto evidenciado por Castells (2008), é possível aprofundarmos 

nossas reflexões e alinhá-las à afirmação desse autor, a fim de observarmos que a construção da 

identidade pós-64 foi sendo construída à sombra do poder autoritário, da censura dos meios de 

comunicação e da forte presença da contracultura. Portanto, por um lado, tivemos o pessimismo 

enfadonho, o medo, a insegurança, a incomunicabilidade; de outro, a esperança, as 

possibilidades de futuro, a projeção de um país melhor e o nascimento de sua democracia. 

Assim, podemos afirmar que a identidade desse período nasceu somente da desesperança, e 

isso não seria prudente. Pelos fatos históricos e culturais que foram vivenciados nas décadas de 

1960 e 1970, há a existência de fortes rastros que incidem na presença de uma luta constante 

pela busca de algo a mais em contradição àquele momento de memórias difíceis e nebulosas.  

Sabemos que, em geral, o indivíduo, desde o surgimento da modernidade, período que 

expressa descontinuidade, segundo Anthony Giddens (1991), possui o anseio por uma 

identidade que lhe proporcione segurança e solidez, a fim de atar as forças ambíguas oriundas 

de uma infinidade de possibilidades. Entretanto, de acordo com Bauman (2005), nessa época 

líquido-moderna, em que os indivíduos estão cada vez mais livres das ideias consolidadas das 

tradições, e se encontram em um estado de volatilidade em relação aos quereres, aos 

sentimentos e ao próprio pensamento, ―estar fixo‖ ou desejar ser identificado ―de modo 

inflexível e sem alternativa, é algo cada vez mais malvisto‖ (BAUMAN, 2005, p. 35). Por isso, 

tornou-se comum, a partir do século XX, o surgimento das identidades mais voláteis, menos 

permanentes e, de certa forma, errantes, alternativas múltiplas, sem a presença de um ―outro 

absoluto‖ e bem definido como a soberania territorial do Estado. As identidades líquidas 

adquiriram a liberdade de se (re) construírem flexíveis, camaleônicas, intercambiáveis.   

 

2.4.1 As identidades da ditadura, da contracultura e do desbunde em O ovo apunhalado e 

Morangos mofados 

 

2.4.1.1 O ovo apunhalado  

 

Como já visto anteriormente, Caio F. Abreu é um escritor que vivenciou as experiências 

de uma geração que sofreu as duras consequências da ditadura. Embora muitas de suas 

narrativas, influenciadas pela literatura de Clarice Lispector, se comprometessem em retratar os 

conflitos interiores e epifânicos das personagens, suas relações problemáticas com o mundo, e a 

própria existência — bem ao estilo clariceano —, também estabeleceram, significativamente, 

um diálogo com o momento histórico e a realidade daquele período. Por isso, a obra de Abreu 
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possui marcas e cicatrizes profundas de um tempo em que a sociedade conheceu o sofrimento e 

o tormento de ser dominada por leis que obstruíam os direitos humanos e sociais. Não teria 

como haver um consenso de harmonia e serenidade naqueles momentos de proibições, 

perseguições e torturas ao pensamento livre.  

Caio, como muitos dos jovens da segunda metade da década de 1960, teve, na arte, a 

sua maneira de dizer ―eu sou‖, ―eu penso‖, ―eu existo‖, ainda que, em muitos momentos, sua 

escrita representasse o sufocamento de sua própria voz. Assim, percebemos, em seus contos, o 

uso frequente de uma linguagem fragmentada, que, de acordo com Favalli (1988), caracteriza a 

falta de perspectiva do mundo exterior e interior diante da barbárie iniciada em 1964, com o 

Golpe Militar. A fragmentação pode ser entendida como um modo de expor, em fatias, de 

maneira menos direta, camuflada, os conflitos dos jovens que viveram, intensamente, aqueles 

anos de sangue e de chumbo. Por isso, as contraditórias e múltiplas identidades de suas 

personagens ganham relevo, principalmente em O ovo apunhalado, que foi escrito sob as 

pressões e fugas na época da ditadura e no auge da contracultura, em que Caio se assumiu 

hippie, participou com muita força dos protestos contra o governo e conheceu a escritora Hilda 

Hilst, em cuja casa se refugiou, em 1968, para se proteger da perseguição do Departamento de 

Ordem Política e Social (DOPS). Por conseguinte, podemos afirmar que, diante desse cenário 

de contestação e de um comportamento cultural voltado à transformação íntima e social, as 

identidades do sujeito se intercambiam de forma mutável, de acordo com o ―momento‖ vivido 

e com todas as situações de contrastes mediante a política e os movimentos sociais e 

contraculturais da época.  

De acordo com Hall (2005): 

 

Se anteriormente a identidade preencheria o espaço entre o ―interior‖ e o 

―exterior‖, entre o mundo pessoal e o mundo público, atualmente (e diríamos 

que especialmente após a década de 60 tal processo se modifica: o sujeito 

(pós-moderno) é então visto como ―composto não de uma única, mas de várias 

identidades, algumas vezes contraditórias ou não resolvidas‖ (HALL, 2005, p. 

12). 

 

Nessa citação do sociólogo, fica evidente que, após a década de 1960, o sujeito pós-

moderno deixa de ser detentor de uma identidade homogênea, visto que, em razão das 

constantes mudanças e transformações pelas quais passava a sociedade, política e 

culturalmente, surgiram as identidades múltiplas, sem definições, alteradas por um contexto 

social muito divergente, em que as contradições e as transmutações dos sujeitos produziam 

maneiras de existir, de coexistir diante da sociedade. Portanto, nesse movimento de mutações 
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aceleradas e constantes, ―o homem deixa de girar em torno de si mesmo e se abre para o outro e 

para a alteridade‖ (CAMPOS, 2001, p. 53).    

Importa ressaltar, neste estudo, que Caio F. Abreu pode ser considerado exemplo desse 

sujeito, porquanto, nos anos 70, assumiu sua plena identidade hippie, e, no impulso, lançou, em 

1975, O ovo apunhalado, que teve trechos cortados em sua primeira edição, bem como três 

contos eliminados, considerados ―imorais‖ pelo editor. Esse livro foi publicado pela primeira 

vez pelo Instituto Estadual do Rio Grande do Sul, em convênio com a Globo: ―Na época foi 

difícil publicá-lo. Da primeira edição, foram cortados alguns trechos considerados ―fortes‖ pela 

instituição cultural que o coeditou‖ (ABREU, 2012a, p. 11). Além desses, houve também a 

exclusão de mais dois que passaram pela autocensura: ―De várias cores, retalhos‖ e ―Creme de 

alface‖, este último foi publicado, posteriormente, em Ovelhas negras. Segundo o autor, O ovo 

apunhalado é um livro de muita importância, porque, para sua publicação, ele precisou retornar 

de um exílio voluntário em Londres e teve também de esquecer sua tão sonhada viagem à 

Índia. Esse autoexílio se deu como fuga constante às perseguições aos artistas e intelectuais 

pós-AI5 pelo governo Médici. Porém, de volta ao país de origem, ―abre as gavetas‖ e publica 

os contos de O ovo apunhalado, que representavam a geração da contracultura no Brasil ―em 

nome de um ideário característico de uma época, os anos 60/70, a geração hippie‖ (LEAL, 

2002, p. 50). 

A presença de sujeitos dotados de uma identidade anônima, sem definição do próprio 

nome, é muito comum nos contos da obra O ovo apunhalado. A ausência de um rosto, de uma 

característica que delineasse a unidade dos perfis físicos e psicológicos, é frequente nessas 

narrativas. Podemos entender, nesse caso, que as personagens trazem em si um ―quê‖ de 

estranhos, estrangeiros, desconhecidos, indefinidos. Seriam, por acaso, estes, os rostos e as 

identidades construídos pela ditadura militar no Brasil? É possível observarmos, a partir do 

contexto das narrativas de Abreu, que as personagens são fruto da história de uma Nação que 

atravessava um intenso período de proibições, censura e represálias, em que as pessoas tinham 

sua liberdade de expressão cerceada, como expressa Érico Veríssimo (apud VENTURA, 2000, 

p. 54): ―uma nação censurada é uma nação castrada‖. Podemos, então, observar que as 

personagens de O ovo apunhalado, por terem sido concebidas no período da ditadura, 

simbolizam, metaforicamente, as restrições praticadas pelo Regime pós-64. Para tanto, Olgária 

Matos (1995a, p. 28) assevera: ―cada um de nós se assemelha mimeticamente ao período 

histórico em que vive‖.  

De acordo com o cenário que Abreu nos permite absorver, por meio da leitura de suas 

narrativas, torna-se evidente a compreensão de que o sujeito que viveu o Regime Militar 
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brasileiro e, consequentemente, a contracultura, passou a constituir uma certa face 

―clandestina‖, por motivos de militância política de esquerda, pela postura revolucionária, seja 

ela política ou comportamental:  

 

Oficializou-se o terrorismo de Estado, que prevaleceria até meados dos anos 

70. O Congresso Nacional e as Assembleias Legislativas estaduais foram 

colocados temporariamente em recesso e o governo passou a ter plenos 

poderes para suspender direitos políticos dos cidadãos, legislar por decreto, 

julgar crimes políticos em tribunais militares, cassar mandatos eletivos, 

demitir ou aposentar juízes e outros funcionários públicos etc. 

Simultaneamente, generalizavam-se as prisões de oposicionistas, o uso da 

tortura e do assassinato, em nome da manutenção da segurança nacional, 

considerada indispensável para o desenvolvimento da economia, do que se de 

nominaria mais tarde ―milagre brasileiro‖ (RIDENTI, 2016, p. 7). 

 

Outros movimentos foram surgindo na década de 1970, como o movimento feminista, 

que revolucionou os dogmas conservadores da Igreja e da sociedade patriarcal. Com isso, a 

desconstrução das identidades se deu por meio de todo esse movimento de renovação, que foi 

sendo gerado em meio à repressão de um período ditatorial, porém teve muita força e 

contribuiu para o processo de transformação do pensamento daquela época. Na verdade, essa 

diversidade de movimentos que surgiram em consequência do autoritarismo e da repressão do 

sistema político teve como finalidade abrir caminhos para a democracia brasileira, pois as 

crises e os conflitos sociais e políticos se multiplicam em qualquer tempo e lugar, gerando a 

passagem para um novo modelo de novas experiências, que resultou, em sua maioria, na 

construção de novas identidades.  

É importante observarmos que, nos contos de Abreu, há uma recorrência a personagens 

mais inconsistentes, voláteis, e, em muitos momentos, incomunicáveis, uma vez que parecem 

simbolizar uma certa identidade fugidia, que tem seu ―esconderijo‖ entre as quatro paredes de 

um quarto, porque, geralmente, a história se passa em um local fechado, por paredes ou 

vidraças, porquanto há perigo em se expor, preferem, pois, a distância e o anonimato. Como 

exemplo, pode ser citado o conto de Abreu (2012a), intitulado ―Cavalo branco no escuro‖, em 

que o protagonista, sem rosto e trancado dentro de casa, sofre pelo medo (imaginário) da 

possibilidade de estar sendo, no primeiro momento, atacado, e depois visitado por um vulto que 

ao final se converge em metáforas de prazer e gozo, alívio e beleza, como se pode verificar no 

seguinte trecho da narrativa: 
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[...] vejo um menino espantado numa janela aberta um menino nu e espantado 

da parede azul ele me sorri e estende os braços como se me esperasse você é 

tão bonito eu tenho vontade de dizer esse perfume me entontece e sinto que 

vomito e que sua língua preta suga a matéria do meu vômito mas é muito tarde 

ouço o galope de um cavalo que pressinto branco varando o escuro em busca 

da madrugada e vibro inteiro como se tivesse sangue como se a semente 

brotasse você é tão bonito tenho vontade de dizer mas há um poço tapando a 

minha boca e então toco o rendilhado de um voo em direção à casa oposta em 

direção ao arco branco no fim da rua e não digo nada eu não digo nada eu só 

quero olhar de olhos abertos para esse azul engasgado na parede e pensar 

como você é bonito [...] (ABREU, 2012a, p. 124).  

 

Em ―O cavalo branco no escuro‖, já no próprio título do conto, percebemos o 

antagonismo entre ―cavalo branco‖ e ―escuro‖, que se revela como uma evidência de que há 

esperança (cavalo branco) em meio aos tempos sombrios (escuro). Esse antagonismo era 

próprio dos tempos negros do regime opressor ditatorial, pois contra a repressão e a 

perseguição havia, em algum momento, a expectativa por dias melhores. Nesse conto, o 

protagonista revela ter um medo quase absurdo da respiração de animal que escuta lá fora, no 

jardim, durante a noite. Mas, para se distrair do medo, ele pensa nas hortênsias e, ―quando o 

cheiro daquela respiração ameaça tornar-se insuportável, recorro aos jasmins. Deixo-os por 

último, quando estou à beira de dar um grito ou fazer algum movimento brusco para libertar-

me‖ (ABREU, 2012a, p. 119). Nesse caso, as flores: hortênsias e jasmins simbolizam, em meio 

ao medo, a esperança, a válvula de escape. Na trajetória da narrativa, o protagonista é movido 

por medo e perseguição, que, gradativamente, crescem à medida que se desenvolve o enredo. É 

possível que a angústia do medo e o terror estivessem dentro da própria personagem, e não fora 

dela. A sensação de estar sendo perseguido culmina em uma cena imaginada, na qual o terror 

dá lugar às sensações surreais que tomam o foco do narrador, provavelmente, para dissipar-lhe 

o medo e evitar a fadiga:  

   

Pressinto que vai ser agora. Tenho mesmo certeza de que vai ser agora. Os 

passos se aproximam. Faço um grande esforço e consigo aprumar um pouco 

meu corpo sobre a cama. O cascalho estala. Distendo meus braços e pernas, e 

nesse movimento há uma dor brotando de um fundo muito escondido. A 

janela começa a ceder. Fixo a atenção a minha própria cabeça, até deixá-la 

ereta. Ouço o barulho dos vidros caindo sobre o chão. Todos esses 

movimentos fazem com que um cheiro desagradável de uma coisa apodrecida 

se desprenda dos lençóis e de meu corpo ou de sua respiração ofegante pesada 

viscosa grossa repulsiva e morna subindo por minhas pernas até atingir meus 

joelhos misturada a uma baba viscosa e não sinto nojo apenas uma vaga 

curiosidade e pergunto a mim mesmo se tudo isso pertencerá mesmo a um 

animal ou a um homem ou a qualquer outra coisa e passa-me pela cabeça um 

rápido pensamento assim: não será a trepadeira que caía da janela? (ABREU, 

2012a, p. 123). 
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Nesse conto, desde o início, é possível perceber a presença de um clima de pânico, que, 

até certo momento, cresce e depois se desconstrói pelo imaginário do protagonista. A ausência 

de nomes próprios ou mesmo de apelidos, de um rosto que signifique uma identidade, faz parte 

do cenário dessa narrativa. Hall (2014), no ensaio ―Quem precisa de identidade?‖, salienta que 

a identificação se faz pelo ―demasiado‖ ou ―pelo pouco‖, que, nesse caso, é a falta, pois, 

segundo o sociólogo, em uma identidade, nunca há um ajuste completo, uma totalidade. Por 

isso, em se tratando do conto em questão, a identidade não figurada, sem rosto, apresenta-se 

pela falta, já que se trata de um sujeito/personagem submerso em um cenário de medo e 

contradições, o que constituirá, ao longo da narrativa, um esboço de alguém indefinido, de um 

vulto.    

Inevitavelmente, nesse conto, tudo acontece de maneira que propicia o entendimento, 

passo a passo, de um encontro com uma descoberta, algo que surpreendeu o protagonista, que, 

antes, esperava pelo pior. O ser desconhecido que o protagonista pressente vir, atravessando as 

vidraças e depois se chocando contra as paredes, causou-lhe medo. Vidraças e paredes 

aparecem como empecilhos simbólicos para determinar obstáculos de uma realidade opressora 

que amedrontava: 

 

Lá fora alguém caminha no escuro. Posso ouvir nitidamente seus passos 

esmagando devagar o cascalho fino do jardim. Como se tomasse cuidado para 

não me acordar. Como se eu dormisse. Às vezes se detém, e julgo ouvir sua 

respiração espessa de animal atravessando as vidraças abaixadas para chocar-

se contra as paredes, e depois tombar sobre mim sufocando minha própria 

respiração. É então que sinto medo (ABREU, 2012a, p. 118, grifos nossos). 

 

Nessa narrativa, percebemos que tanto o protagonista quanto o ―ser desconhecido‖ não 

têm face definida. Assim, a identidade de ambos figura como um processo de construção que 

reflete o momento histórico vivenciado. O medo e a incomunicabilidade, como já vimos, são 

características de um período de perseguições, censuras e prisões. Em relação aos contos de O 

ovo apunhalado, Bittencourt (1999, p. 96) esclarece que: ―a solidão, o medo e a 

incomunicabilidade aparecem seguidamente em histórias ambientadas na cidade grande ou no 

interior de apartamentos e de quartos fechados, onde as personagens relembram experiências 

fracassadas, ou de manter os laços até então existentes‖. A ideia de que o ―ser desconhecido‖ 

fosse um cavalo branco surgiu, em um primeiro momento, quando se ouvem os ruídos no 

jardim. Depois, essa imagem do cavalo vai se dissipando na cabeça do protagonista, que passa 

a identificá-la com outras imagens diferentes, como, por exemplo, a de um menino, ao final do 
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conto. A observação que se faz na análise desse conto é de que, em primeiro lugar, existe uma 

atmosfera de pânico, horror à perseguição; depois, surge o pensamento esperançoso, positivo, 

quando o protagonista pensa em flores como margaridas e jasmins para afastar o medo, na 

ruptura do ciclo que foi pressentido como ―uma boca abatendo sobre meu sexo‖ (ABREU, 

2012a, p. 122). E, por último, a imagem de um menino surge no imaginário fantasioso do 

protagonista, que se alimenta disso para aliviar sua tensão de estar sendo perseguido.  

Temos, então, nesse conto, um protagonista que possui uma identidade a qual se 

contradiz em meio a seu imaginário: ora tem medo e pavor do desconhecido, ora se alivia pelos 

pensamentos e sonhos que lhe possibilitam ―imaginar‖ o prazer do sexo. O ser desconhecido 

representa o anonimato, o que não é considerado definido, o que o assemelha ao protagonista 

que também é um ser sem rosto, diferente, pois, dada a ausência de uma completude ―toda 

identidade tem necessidade daquilo que lhe ‗falta‘ — mesmo que esse outro que lhe falta seja 

um outro silenciado e inarticulado‖ (HALL, 2014, p. 110).  

Outro conto do livro O ovo apunhalado que merece destaque é ―Para uma avenca 

partindo‖, cujo narrador está em um ponto de ônibus junto a uma moça (interlocutora), que está 

prestes a partir e com quem ele, supostamente, tem ―uma amizade colorida‖. Antes de ela 

partir, ele tenta lhe falar de seus sentimentos: ―— Olha, antes do ônibus partir eu tenho uma 

porção de coisas para te dizer, dessas coisas assim costumeiramente, sabe, dessas coisas tão 

difíceis de serem ditas que geralmente ficam caladas [...] (ABREU, 2012a, p. 102). Porém,  fica 

evidente a dificuldade do narrador em comunicar o que, realmente, quer, e essa 

incomunicabilidade se transfere para a estrutura textual. Apesar de ele ter o desejo de se deixar 

entender, não consegue dar uma direção à sua fala. É como se tivesse um obstáculo a impedi-

lo, além da interrupção e da falta de interesse da interlocutora, preocupada com as horas e rindo 

do que ele tentava dizer. A atitude dela muito o incomoda e faz com que ele não consiga,  

realmente, dizer o que quer com objetividade: 

 

Por favor não ria dessa maneira nem fique consultando o relógio o tempo 

todo, não é preciso, deixa eu te dizer antes que o ônibus parta que você 

cresceu em mim dum jeito completamente insuspeitado, assim como se você 

fosse apenas uma semente e eu plantasse você esperando ver nascer numa 

plantinha qualquer, pequena, rala, uma avenca, talvez samambaia, no máximo 

uma roseira [...]. (ABREU, 2012a, p. 103, grifo nosso). 

 

A interlocutora o interrompe diversas vezes com atitudes que deixam expostas a sua 

alienação diante do assunto, e, mesmo por ignorar o que o narrador tenta, com muita 

dificuldade, expressar. Essa dificuldade em se comunicar e em ser entendido também identifica 
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uma forma de identidade oriunda de uma cultura autoritária.  Sobre o assunto, Ventura (2000) 

assim se expressa: 

 

Estudando os jovens que se formaram depois — A geração AI5 —, o 

sociólogo Luciano Martins constatou um fenômeno inverso: estes são talvez 

por reação, de poucas palavras. Luciano notou que a ―desarticulação do 

discurso‖ foi — ao lado do culto da droga e do modismo psicanalítico — uma 

das características dos jovens de classe média urbana que, do final de 68 até 

75, ficaram expostos à ―cultura autoritária‖. Foi a geração da linguagem 

indeterminada, ―unidimensional‖ (VENTURA, 2000, p. 27). 

 

O narrador do conto ―Para uma avenca partindo‖, diante da dificuldade de se expressar, 

como um exemplo de jovem da geração AI5, assume a postura de quem tenta, pela palavra, 

comunicar-se, dizer o que pensa e o que sente. Enquanto a interlocutora representa aquele 

indivíduo que não pretende comunicar nada ou quase nada, tampouco expressa interesse pelo 

que o outro quer lhe dizer. Trata-se de uma personagem que, a partir de seu descaso e de sua 

mudez, identifica-se com o estilo ―alienado‖ de uma parcela da juventude dos anos 70, que 

esteve à mercê dos acontecimentos históricos e culturais muito significativos para a sociedade 

da época. Como relatou o próprio Caio F. no jornal Folha da Tarde, em 07 de maio de 1979: 

―Esta geração dos anos setenta foi criada no medo e no silêncio. Uma geração que pouco lê, 

pouco se informa, que foi batizada pela televisão e pela tecnologia‖. Diante das várias 

tentativas do narrador em se expressar, percebemos o uso constante da linguagem fática, nesse 

caso, para se estabelecer a comunicação, pois, a cada tentativa de se comunicar, vem a pergunta 

para se ter a certeza de que a interlocutora está atenta: ―compreende?‖; ―você está 

acompanhando meu raciocínio?‖; ―entende?‖ (ABREU, 2012a, p. 102-103). Apesar de o 

narrador estar tentando falar sobre sentimentos duradouros, o que, aparentemente, nada tem a 

ver com a ditadura ou a contracultura, podemos fazer uma analogia com o momento histórico e 

cultural das décadas de 1960 e 1970, considerando o narrador a figura que simboliza (ainda!) 

uma identidade associada ao anseio de afeto, segurança, apego, apesar de parecer confuso e, de 

certa forma, propenso à própria fragilidade conflituosa de sua fala. A identidade do narrador, 

todavia, parece possuir um caráter ambíguo diante do sentimento que desejava expressar, da 

insegurança e da frustração de não estar sendo ouvido. Por outro lado, a interlocutora 

caracteriza-se por possuir uma identidade mais livre dos legados da emoção, desprovida de 

pertencimento, o que sinaliza, justamente, a ―face‖ dos jovens daqueles tempos, que, segundo 

Ventura (2000, p. 14): ―Era a ilusão de que se pode driblar a emoção‖. 
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Ao chamar a moça, afetuosamente, de ―avenca‖, em um primeiro momento, quando o 

rapaz tentava expor o que sentia; ele se incomodava, porque ela, apressada, olhava o relógio, 

entende-se que a interlocutora é vista por ele como alguém frágil, inconsistente, visto que as 

avencas são plantas herbáceas com caules flexíveis, sendo, na maioria das vezes, decorativas e 

demandam certos cuidados. Percebe-se, nesse contexto, que a personalidade da moça é 

relacionada à ausência de solidez, segurança, vigor. Ser uma ―avenca‖ é ser vulnerável pela sua 

fragilidade e por sua existência inconsistente. Assim, torna-se possível associarmos a 

identidade dessa personagem às evidências que vão surgindo ao longo do conto, tais como sua 

alienação e desinteresse pelas palavras confusas do narrador. Sua fragilidade de avenca é 

demonstrada na relação quase muda que possui com o rapaz diante de si, pois seu interesse não 

estava nem um pouco focado no que ele, a todo custo, tentava lhe dizer, mas sim em outras 

coisas, como as horas, o ônibus que viria e a revista com o ator hollywoodiano Peter Fonda.  A 

respeito dessa identidade frágil, que é traço do sujeito pós-moderno, e que, no conto, vem à 

tona por meio da interlocutora, Bauman (2005, p. 22) afirma: ―A fragilidade e a condição 

eternamente provisória da identidade não podem mais ser ocultadas. O segredo foi revelado‖. 

O interesse da interlocutora pela revista com o astro de cinema Peter Fonda, que atuou 

em 1969, em Easy Rider — um marco na filmografia de contracultura —, revelando ao mundo 

imagens da queda do movimento hippie, demonstra, pois, que esse conto estava, realmente, 

inserido no contexto da contracultura, e que o modismo do cinema de Hollywood estava 

presente nos jovens daquelas gerações, representados no conto tanto pela interlocutora quanto 

pelo narrador. Ela revelava-se mais atenta à imagem de Fonda do que às emoções, atitude que 

simbolizava o comportamento da época, em que mais impressionavam os heróis e os ídolos do 

que um homem comum, cotidiano. Inclusive, até o narrador era também fã do ator norte-

americano: ―[...] é por isso que estou falando, fecha a revista, por favor, olha, se você não 

prestar muita atenção você não vai conseguir entender nada, sei, sei, eu também gosto muito do 

Peter Fonda, mas isso agora não tem nenhuma importância [...]‖ (ABREU, 2012a, p. 105). Ao 

final da narrativa, o narrador perde a paciência com a falta de atenção da moça e, nervoso, diz, 

reduzindo-a novamente à condição de uma simples avenca: ―porque você fica sempre me 

interrompendo e me fazendo suspeitar que você não passa mesmo de uma simples avenca?‖ 

Frustrado e irritado, mostra que necessita de muito silêncio e concentração para dizer todas as 

coisas que precisa dizer, e finaliza sem nada dizer: ―olha, antes de você ir embora eu quero te 

dizer quê‖ (ABREU, 2012a, p. 106). 

Na verdade, O ovo apunhalado, conforme Favalli (1988) já afirmou anteriormente, 

expressa a loucura entre o indivíduo e a sociedade do anonimato, vista e interpretada dessa 
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forma pelo autor, já que, nos anos 60, a ruptura deveria passar pela destruição de toda a 

estrutura sólida, para dar nova roupagem ao ―indefinido‖, ao ―desconhecido‖, que viria a 

ocupar o lugar do passado. A partir daí, vão surgindo novas identidades, que, dotadas, muitas 

vezes, de ambiguidade, de flexibilidade e de fluidez, não possuem um rosto comum, mas, sim, 

possibilidades de, livremente, aparecerem e desaparecerem, perdendo-se, para serem 

ininterruptamente construídas e reconstruídas. De acordo com Bauman (2005), a formação das 

identidades, na modernidade, independe de um modelo definido, pois, historicamente, estão 

associadas aos cenários dos avanços industriais e tecnológicos e à revolução dos processos 

culturais desde os primórdios do século XX. Nesse aspecto, o sociólogo polonês afirma, diante 

das mudanças e das novas formas de construção do pensamento, que: ―As identidades 

ganharam livre curso, e agora cabe a cada indivíduo, homem ou mulher, capturá-las em pleno 

voo, usando os seus próprios recursos e ferramentas‖ (BAUMAN, 2005, p. 35).  

Outro aspecto notável e interessante dos contos de O ovo apunhalado é o misticismo, 

que se manifesta por meio da presença de seres estranhos, que teriam vindo de uma terceira 

dimensão, como se fossem seres sobrenaturais, pois as narrativas desse livro optam por 

personagens que ―vivem num mundo que não é aquele, habitam um lugar à sua margem‖ 

(LEAL, 2002, p. 50). Então, as personagens, quando entram em contato com esses seres, 

sentem o despertar de algo novo, desconhecido, que lhes provoca transformações profundas. 

Assim, o processo epifânico pelo qual elas passam faz com que realizem uma mudança radical 

de comportamento, além da negação dos valores já assimilados. É o caso de ―Réquiem por um 

fugitivo‖, ―Cavalo branco no escuro‖, ―Ascenção e queda de Robhéa, manequim e robô‖. Em 

consonância com a contracultura e os acontecimentos que trouxeram mudanças ao 

comportamento da época, Hollanda (1980, p. 22) faz a seguinte afirmação: ―A contracultura, o 

desbunde, o rock, o underground, as drogas e mesmo a psicanálise passam a incentivar uma 

recusa acentuada pelo projeto do período anterior. É nessa época que um progressivo 

desinteresse pela política começa a delinear‖. Portanto, surgem, no auge da contracultura, 

identidades que se contrapõem ao autoritarismo e aos valores conservadores da política de 

direita, pois esses seres ―estranhos‖, sobrenaturais, representavam o avesso daquela estrutura 

tradicional, já conhecida e implantada há décadas na sociedade brasileira, e que veio a se 

radicalizar e se acentuar ainda mais com o Regime Militar. Tais seres também cumprem o 

papel de sujeitos representantes da contracultura. Afinal, os jovens da contracultura que se 

opunham ao pensamento da cultura do autoritarismo eram ―os estranhos‖ da sociedade, os 

alienígenas, os que estavam à margem em uma terceira dimensão. Hippies e revolucionários, 

lunáticos e alienados, sonhadores e indefinidos, esses que representaram o movimento da 
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contracultura brasileira, desempenharam um papel fundamental para o novo rosto do país por 

meio das mudanças e da quebra de paradigmas político, social e cultural. 

No conto ―Réquiem para um fugitivo‖, o protagonista estabelece com a mãe uma forma 

de comunicação silenciosa e solitária, enquanto passa o tempo todo em busca de um Outro, que 

é a estranha criatura (um anjo?), que vivia no fundo de um guarda-roupa. ―Eu o via desde muito 

pequeno, quando minha mãe abria o guarda-roupa e eu conseguia perceber no meio dos 

vestidos as suas mãos demasiado longas‖ (ABREU, 2012a, p. 20). Ele morava com a mãe 

viúva, cuja relação era de insegurança, de vazios. A mãe era como um ser anônimo, sem rosto, 

sem nome como a maioria das personagens de Abreu. O monólogo íntimo vai se construindo 

no mundo solitário do filho, que não convivia bem com a mãe ao expressar sua ausência pelo 

silêncio, pela mudez que a anulava diante da presença (imaginária?) do ―ser estranho‖ que vivia 

no guarda-roupa.       

As falas interiores do protagonista se intensificam, dão fôlego à narrativa e se 

alimentam da descrição do anjo, de quem ele observa os pés, com minúcia: 

 

Seus pés eram muito magros e estavam descalços. Tinham magníficas 

falanges de ossos perfeitos e um detalhe que as diferenciava de quaisquer 

outros pés — o segundo dedo era maior que o primeiro, e de uma perfeição 

indescritível, com sua ponta levemente quadrada e sua unha um pouco azul, 

como se ele fosse anêmico ou sentisse muito frio. Foi pensando nessa segunda 

hipótese que um dia, de cabeça baixa, troquei alguns vestidos de lugar, 

deixando mais próximo dele, o casaco de peles da minha mãe. Acho que não 

adiantou nada, pois no dia seguinte a unha do segundo dedo continuava 

azulada (ABREU, 2012a, p. 23). 

 

A partir da leitura do conto, quando a visão do protagnista alcança as mãos do anjo, é 

possível perceber a beleza plena do estranho por quem nutria admiração e curiosidade. Esse 

estranho (anjo), por sua vez, representa o Outro, que traz as marcas da possibilidade, da utopia. 

Contrário à realidade, simboliza o sonho, a descoberta, caracterizando o pensamento da 

contracultura, em que — sujeitos avessos ao sistema político e social — viam-se e eram vistos 

como estranhos, ―à margem‖, extraterrenos. Bittencourt (1999) corrobora essa afirmação do 

seguinte modo:  

 

Caio introduz um elemento novo e que passa a ser recorrente na sua obra, o 

misticismo, manifestado pela presença de seres estranhos, oriundos de outros 

planos (extraterrenos ou sobrenaturais), ou por pessoas que já atingiram uma 

condição de liberdade, resultante do sistema dominante, ou já alcançaram um 

estado de pureza proveniente da ligação íntima com a natureza. No momento 

em que entram em contato com eles, as personagens são subitamente 
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depertadas para alguma coisa nova, antes desconhecida, provocando com isso 

transformações existenciais profundas (BITTENCOURT, 1999, p. 96).  

    

O protagonista, ao perceber a bela estranheza dos pés do anjo, percorre os olhos em 

seguida até suas mãos, que eram ainda mais dignas da beleza que os pés, momento em que ele 

atinge o auge da contemplação, pois as considerava como ―dignas de qualquer poema, de 

qualquer tela, de qualquer sinfonia‖ (ABREU, 2012a, p. 23). A partir daí, inicia-se o processo 

epifânico, que sugere possibilidades, já que sua vida tinha tons de clausura e de lacunas afetivas 

em relação à mãe: ―E se é verdade que não chegamos a ter amor um pelo outro, não chegamos 

a ter ódio‖ (ABREU 2012a, p. 22). As mãos do anjo lhe despertaram um sentimento de vida, de 

afeto, o que nunca antes tivera com a mãe. ―Meus sentimentos eram repletos dessas mãos que 

ora me indicavam caminhos, ora me acariciavam os cabelos, ora dançavam tomadas de vida 

própria‖ (ABREU, 2012a, p. 23). A relação com a mãe era de incomunicabilidade, porquanto 

ela era também um ser estranho aos olhos do filho, que vivia na solidão e em seu mundo 

povoado pela existência de um anjo. Bittencourt (1999, p. 96) afirma que a incomuncabilidade 

e a solidão são típicos de sujeitos que vivem nas grandes cidades, ―ou no interor de 

apartamentos e de quartos fechados, onde [...] relembram experiências fracassadas na tentativa 

de estabelecer contato com outras, ou de manter laços até então existentes‖.  

Após a morte de sua mãe, o protagonista se liberta do medo e da insegurança que antes 

possuía, sendo que a tensão da relação ―muda‖ que os unia, após rompida pela fatalidade da 

vida, deu-lhe a coragem repentina, fazendo com que ele abrisse o guarda-roupa e se assegurasse 

de que o estranho era um anjo:  

 

Hoje de manhã armei-me de toda coragem e abri a porta do guarda-roupa. Ele 

estava lá, no mesmo lugar. Foi só então que tive a minha suspeita — pois até 

esse momento não passara de uma suspeita — confirmada. As dúvidas se 

diluíram e eu tive certeza: tratava-se realmente de um anjo (ABREU, 2012a, p. 

24). 

 

Diante da presença transformadora do anjo na vida dele, percebe-se que aquele ser de  

estranha beleza pode ser considerado a representação de uma identidade fora do eixo da 

tradicional ordem social, que aparece naquele contexto de solidão regido pela ausência de 

qualquer manifestação de afeto.  A imagem do anjo se contrapõe à severidade muda da mãe e à 

geração dos anos 70, conforme a descreve Caio: ―Esta geração dos anos setenta foi criada no 

medo e no silêncio‖ (ABREU, 1979, p. 64). 
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O autor redimensiona esses seres estranhos em suas narrativas, a fim de demonstrar o 

descentramento das personagens que representam a sociedade e ele mesmo, pois há o momento 

epifânico em que os mesmos se transformam pela relação de alteridade com o Outro, seja ele 

semelhante ou diferente ao ―eu‖ do sujeito narrativo, haverá sempre o desdobramento de uma 

identidade. A presença de um estrangeiro, seja ele ―anjo‖, ―afogado‖, ―robô‖, ―ovo‖, ―cavalo‖, 

entre outros, nos contos de O ovo apunhalado, é constante e transita por um texto também 

estrangeiro, que duplamente fragmenta a narrativa e as identidades dos sujeitos, ao trazer o 

registro da descontinuidade do tempo no processo histórico da humanidade. Naquele século em 

que surgiu a industrialização e a tecnologia, ―o mundo se desfez em pedaços refletindo-se 

apenas como ausência ou enquanto coleção de fragmentos heterogêneos, onde o eu também se 

desagrega‖ (HOLLANDA, 1980, p. 58).  

O eu do protagonista, esfacelado, impreciso, tenta buscar, em um Outro indefinido, a 

presença que o fizesse se sentir seguro: ―uma segurança de sabê-lo sempre ali quando minha 

mãe saía e eu ficava sozinho ou quando havia tempestade‖ (ABREU, 2012a, p. 21). Porém, ao 

final, quando ele resolve lhe dar a notícia da morte da mãe, encarando-o pela primeira vez, este 

apenas lança um olhar sobre o protagonista e, após um barulho ensurdecedor de asas ruflando, 

voa pela janela e deixa a casa. A solidão e o vazio, então, tomaram conta da casa. O anjo parece 

ser o sonho daquela geração dos anos 70 que não perdurou, esvaziou-se no tempo. O conto 

termina assim: 

 

O que nunca pensei é que pudesse ser assim tão vazia uma casa sem um anjo. 

Dentro de mim existe alguma coisa que espera a sua volta, de repente, não sei 

se pela janela ou se aparecerá novamente no mesmo lugar. Para prevenir 

surpresas, tenho deixado sempre abertas todas as janelas e todas as portas de 

todos os guarda-roupas. Enquanto não chega, preparo duas coroas de flores: 

uma para o túmulo de minha mãe, outra para o guarda-roupa que ele habitava 

(ABREU, 2012a, p. 25).  

 

Na obra O ovo apunhalado, há uma mesclagem entre real e fantasia, ―provocando 

efeitos de estranhamento com imagens verdadeiramente surrealistas e absurdas. As narrativas 

ganham, com isso, configurações simbólicas variadas que apontam para ideias e conceitos 

expressos sub-repeticiamente‖ (BITTENCOURT, 1999, p. 96). Em sua maioria, os contos 

desse livro são em primeira pessoa; por isso, cabe indagar se não expressam o imaginário mais 

íntimo e onírico do narrador que, por sua vez, encontra-se sempre às voltas com as ameaças à 

própria identidade. Nesses contos, também, observa-se, com frequência, a presença de uma 

concepção anarquista de vida, que, segundo a autora, é manifestada em situações extremas, 
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com o propósito de superar o imobilismo, a letargia, a indiferença e o conservadorismo. Por 

isso, ―faz-se necessária uma atitude destrutiva e arrasadora para que daí nasça uma nova 

ordem‖ (BITTENCOURT, 1999, p. 96). Assim, a presença do misticismo e do pensamento 

anarquista faz com que as narrativas de Abreu revelem um ideal de um mundo melhor, porém, 

somente sendo possível pela destruição do que existe de mais conservador, retrógado e 

tradicional. 

Vale lembrar que três desses contos — ―Eles‖, ―O afogado‖ e ―Iniciação‖ — apresentam 

personagens anônimas, sem origem definida, que estabelecem a ideia da destruição necessária 

da ordem instituída, pois o foco é o conflito expresso pela loucura. Essas histórias fazem parte 

da segunda parte do livro intitulada ―Beta‖, que, em sua epígrafe, extraída de uma reportagem 

intitulada ―Crime e loucura‖, pelo jornalista e escritor gaúcho, Caco Barcelos, tem um trecho 

que diz o seguinte: ―Estive doente/estou em repouso, não posso escrever. Eu quero um punhado 

de estrelas maduras/eu quero a doçura do verbo viver‖ (BARCELOS apud ABREU, 2012a, p. 

59). Assim, podemos afirmar que a identidade expressa nesses três textos é a de sujeitos que se 

preenchem pelo desejo do anonimato e de uma loucura, que não é sinônimo de insanidade 

mental, mas da ausência de aceitação social; por isso, são vistos como estrangeiros, por não se 

encaixarem nos moldes da sociedade, visto que são despidos de uma ―face‖ conhecida, 

estereotipada. Dessa forma, as identidades estrangeiras, nos contos do livro O ovo apunhalado, 

são muito comuns, já que representam o indivíduo, muitas vezes, marginalizado por rejeitar as 

imposições de um sistema político e social opressor. De acordo com Favalli (1988), são contos 

concebidos no período da ditadura, em momentos de censura à imprensa e de muita tensão e 

―podem ser lidos também como metáforas das restrições aos valores individuais praticados pelo 

regime militar de 64‖ (FAVALLI, 1988, p. 16), sendo que as personagens simbolizam imagens 

de seres atrofiados pelo contexto autoritário, que tendem a formar estereótipos nas aldeias que 

não aceitam estrangeiros, desconhecidos e os matam, como em ―O afogado‖.  

Nesse conto, um homem aparece na praia do pequeno vilarejo, quase morto por 

afogamento, porém, é salvo, e um médico passa a cuidar dele. A curiosidade e a insegurança 

dos poucos moradores daquele lugar em relação à presença do estranho (o afogado) começa a 

incomodar. O padre encontra-se com o médico na rua e faz um interrogatório para apurar 

maiores informações sobre o desconhecido, que, até então, estava sob os cuidados dele. Mas 

este nada sabia sobre o rapaz, a não ser que era um desconhecido e que o chamava de ―ele‖, de 

uma forma velada e em voz baixa, ―como nomearia qualquer coisa que não lhe fosse permitido 

conhecer‖ (ABREU, 2012a, p. 88). Os dias assim transcorreram e o padre, representante do 

poder e da ordem local, insiste em saber sobre a face desconhecida do ―afogado‖, pois atribuíra 
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a todos os males e catástrofes do vilarejo à chegada e permanência do estranho. E em conversa 

com o médico, diz:  

 

Não queremos que o senhor diga alguma coisa. Queremos ver o desconhecido. 

O senhor não nos pode explicar. Queremos que ele nos diga porque depois de 

sua chegada os pescadores não trouxeram mais peixes, porque o leite coalhou 

todas as manhãs, porque morreram as crianças no ventre das mulheres 

prenhes, porque todas as donzelas perderam a pureza, porque sopra esse vento 

desde a sua chegada, por que não caíram mais estrelas, por que todas as 

plantações secaram e os animais morreram de sede pelas ruas, por que esta 

sede  (ABREU, 2012a, p. 97-98).  

 

Importa observar que o médico, por pensar diferente do padre e dos habitantes do lugar, 

assume também a identidade de estrangeiro ali, ao não se integrar àquela comunidade de 

pescadores. ―Entre ele e o outro que chega estabelece-se uma relação de identidade e de posse, 

causando a suspeita e atitude agressiva por parte dos pescadores‖ (LEAL, 2002, p. 49). Assim, 

estabelece-se uma relação de alteridade entre um e o Outro, reafirmando a incessante busca 

pelo Outro, que é uma das temáticas da literatura de Abreu.  

O trágico marca o final da narrativa que eleva o tom de fúria e desequilíbrio dos 

habitantes da vila, quando decidem acabar com a tortura e o engodo que havia se tornado 

conviver com um homem estranho naquele local. O rapaz resolve fugir antes que o matassem, e 

inistiu para que o médico fosse com ele. Este não se rendeu, contudo, aos impulsos de liberdade 

e ficou. Durante a tentativa de fuga, o rapaz sofreu a perseguição daqueles que o condenavam e 

eram avessos à sua presença ali: ―Até que ouviu vozes sobre as dunas. Não precisou voltar-se 

para saber que eram os pescadores: o padre, a mulher e o menino à frente, conduzindo a massa 

que descia rápida armada de paus e pedra. Gritavam‖ (ABREU, 2012a, p. 100). Munidos de 

ódio e repulsa, mataram-no. O médico assistiu a tudo e, quando estava a sós com o corpo, 

aproximou-se, limpou-lhe o sangue e levou-o de volta ao mar.  

As personagens de Abreu, como vimos nesse conto, quando se confrontam com a 

verdade, seja ela a mais amarga e realista, ou mesmo ao serem confinadas a deparar-se com um 

possível ―eu‖, perdem-se na melancolia, na solidão e buscam a fuga como escapatória para 

evitarem o confronto consigo mesmas:    

 

Falta, nas personagens de Caio Fernando Abreu, um projeto existencial: o 

futuro nunca é discutido, a falta de uma identidade atinge suas personalidades. 

Quando confrontados com o que, na verdade, acreditam serem ―elas mesmas‖, 

perdem-se, quase sempre de uma maneira melancólica e solitária, fugindo ou 

caindo no esquecimento — ou até mesmo na maior das ausências: a morte 

(SIQUEIRA, 2015, p. 82-83). 
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Outros contos de O ovo apunhalado, como ―Harriet‖ e ―O dia de ontem‖, constituem-se 

de personagens mais definidas, presas à realidade brasileira contemporânea, com as 

peculiaridades de valores, gostos, entre outros. São, portanto, textos que apresentam o retrato 

da juventude dos anos 70, aglomerando-se em comunidades alternativas e fugindo dos lugares 

onde há presença da industrialização. É importante reconhecer, nesses dois contos, que, apesar 

de as personagens serem bem definidas, diferentemente dos demais, as identidades que se 

revelam através das personagens estão relacionadas à face do indivíduo que busca um modo 

alternativo de viver, como à época da contracultura. Nos contos ―O dia de ontem‖ e ―O ovo 

apunhalado‖, há uma estrutura fragmentária em que se alternam blocos descontínuos, 

caracterizando uma trajetória errante e sem rumo das personagens. Todas com um destino 

incerto, desconhecido, a percorrer caminhos inusitados atrás de respostas. Nesse contexto, 

segundo Hollanda (1980, p. 67), o modo de ser descompromissado das personagens 

identificaria o sentido anárquico e rebelde que ―iria enformar a experiência de toda uma área da 

juventude brasileira na viagem do desbunde e da contracultura‖. 

 

2.4.1.2 Morangos mofados  

 

Outra obra do escritor gaúcho que caracteriza e representa a contracultura e o desbunde 

é Morangos mofados. Com sua primeira publicação, em 1982, pela editora Brasiliense, é 

considerado por Favalli (1988) uma continuação de Pedras de Calcutá, de 1977
27

. De fato, o 

horror que se revela nos contos desse livro assume um tom mais apocalíptico no outro. É uma 

obra em que a fragmentação é presente tanto na estrutura narrativa quanto na vida de cada 

personagem, pois as personagens estão sempre em busca de completude, de uma unidade. 

Incompletos por natureza, esses seres que povoam as cenas de Morangos mofados são 

nomeados por Arenas (1992) de ex-cêntricos, o que remete à definição de Hutcheon (1992, p. 

25), que traduz a voz ex-cêntrica como ―marginalizada e/ou minoritária quanto à classe social, 

raça, etnia, identidade sexual e/ou sexualidade facea um poder hegemônico, masculino, 

heterossexual, burguês‖. Já Leal (2002) retrata essas personagens como estrangeiras, ou seja, 

vivem sob um estranhamento de si mesmas e do mundo que as cerca, pois, segundo o autor, 

                                                           
27

 ―Em Pedras de Calcutá lançado pela editora Alfa-Ômega, em 1977, estão reunidos uma grande variedade de 

personagens e situações que mostram as drogas e as prisões, o escapismo e o espírito colonizado, a consciência 

ecológica, o fechamento e a autodestruição imposta à juventude brasileira, a punição pelas clínicas psiquiátricas a 

qualquer comportamento não convencional, a paranoia que habita a grande cidade, o absurdo do contato humano e 

muito mais‖ [O editor]. 
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―Há uma estranheza em todo o estrangeiro, assim como ser estrangeiro é viver o 

estranhamento‖ (LEAL, 2002, p. 115). A estranheza que circunda as vozes das personagens dos 

contos de Morangos mofados dá lugar a um ―eu‖ angustiado de identidade histórica e pessoal. 

São, pois, providos de um sentimento errante de náusea pela vida. Arenas (2003), em Utopias 

of otherness: nationhood and subjectivity in Portugal and Brazil, enfatiza a urgência e a 

necessidade do Outro na ficção de Abreu; por isso, ressalta que o princípio da alteridade é um 

traço marcante na literatura do autor. 

Assinalamos que essa procura incessante do Outro talvez seja vista como uma resposta 

à infinidade de anseios dos sujeitos que habitavam o mundo fictício do escritor. Observamos 

que, embora o pessimismo e a melancolia fizessem parte das narrativas de Abreu, a utopia e a 

esperança surgiam sempre como um alívio para as impossibilidades, razão pela qual Morangos 

mofados delineia a temática otimismo-pessimismo, ao ser dividido em três partes: ―O mofo‖, 

―Morangos‖ e ―Morangos mofados‖. Cada uma delas traz contos que apresentam um enredo 

que, primeiramente, parte do princípio das dificuldades diante dos tempos sombrios, da 

decadência do sujeito — que é objeto da repressão —, depois, no segundo momento, as 

personagens são providas de esperanças, e, na última parte, há presença das sombras e da luz 

que, metaforicamente, simbolizam o pessimismo e o otimismo, que encenam a utopia do sujeito 

diante das angústias de seu passado, que era, justamente, a lembrança latente de suas 

experiências com a contracultura e o desbunde.   

Morangos mofados, em sua primeira parte, denominada — ―O mofo‖ —, composta por 

nove contos, traz como foco o Golpe Militar e as ―ilusões perdidas‖ daquela juventude que 

estava representada nas personagens sem saída, presas a um sistema sociopolítico autoritário e 

fracassado, que se arrastava desde 1964. Assim, Favalli (1988) se expressa sobre os contos que 

compõem essa primeira parte: 

 

―Os companheiros‖, com seres reduzidos a rótulos indicativos de uma ação 

falida, o Ator Bufão, a Médica Cartomante, o Marinheiro Frustrado, 

paralisados em um espaço simbólico do Brasil e deles próprios, a casa com as 

âncoras nas paredes. Em termos mais abstratos, exemplar é também o conto 

―Luz e Sombra‖, com o cenário ora escuro, ora claro, numa alternância 

pendular, que projeta as sucessivas esperanças e desesperanças das 

personagens, de entrever um sentido em sua vida. É o que observa no casal de 

―Os sobreviventes‖, dilacerados, amargos, pelas muitas contradições entre as 

lutas por uma sociedade mais justa, no passado, e a pequena realidade do 

trabalho burocrático, da impotência sexual, da indigência afetiva, no presente 

(FAVALLI, 1988, p. 17).  
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A segunda parte da obra em estudo, significativamente intitulada ―Morangos‖ — ao 

contrário do ―mofo‖, simboliza ―vida‖ —, é composta por oito contos e se traduz em uma 

resposta de esperança ao mundo desumanizado, poluído pelos automóveis, domado pela 

velocidade das horas rumo ao futuro incerto, predominando, assim, a afirmação de uma 

identidade que já pode dar sinais de otimismo, como um rosto figurante na multidão. No conto 

que abre essa segunda parte, nomeado ―Transformações‖, podemos observar que o sonho e os 

ideais da contracultura e do desbunde são refeitos e checados ―em seu ponto nevrálgico‖, 

segundo Hollanda, no Prefácio de Morangos mofados (ABREU, 2005a, p. 10). A personagem 

dessa narrativa vai se transformando à medida que permite a manifestação de suas próprias 

emoções, como podemos verificar nestas linhas finais: ―Alguma coisa explodiu, partida em 

cacos. A partir de então, tudo ficou mais complicado. E mais real‖ (ABREU, 2005a, p. 78). Em 

seguida, o conto ―Sargento Garcia‖, premiado em 1980, narra a história de um militar 

anticomunista, responsável pela iniciação sexual de um dos recrutas. Aos poucos, a consciência 

da personagem recruta passa pelo processo de autoconhecimento, em que sua identidade sexual 

ou de gênero identifica sua natureza como homossexual, mesmo diante de todas as proibições 

de uma época. De acordo com esse fato, observamos que a transgressão às normas e aos 

princípios da moralidade foi rompida, justamente, por quem preconizava a moral e a ordem. Na 

verdade, Abreu já antecipa, nessa narrativa, a revelação das tendências homossexuais em uma 

sociedade discriminadora, vindo à tona as relações proibidas nos anos 80, período da grande 

revolução sexual. A temática homoafetiva ainda prossegue nas páginas de ―Terça-feira gorda‖ 

e ―Aqueles dois‖. Nesse último, um casal de rapazes (Raul e Saul) são retratados ―assumindo 

sua relação à revelia da censura social presente nos colegas de trabalho; no homossexualismo 

de Natureza Viva‖ (FAVALLI, 1988, p. 17), demonstrando, portanto, mais um cenário das 

relações homoafetivas presentes também em obras como Em nome do desejo, de João Silvério 

Trevisan (2007), e Stella Manhattan, de Silviano Santiago (1991), ambas publicadas também 

nos anos 80. Tais identidades ocorrem quando o sujeito se autoidentifica nessa condição, de 

acordo com as teorias de Cass (1979), que define a identidade homossexual como uma 

identidade do self. Para tanto, a identidade homossexual, principalmente a partir da década de 

1980, passa a assumir os rostos de muitas personagens que procuram revelar sempre rupturas 

significativas diante das proibições.  

A terceira e última parte do livro, intitulada ―Morangos mofados‖, é composta de um 

único texto. Inicia-se sob a epígrafe da canção ―Strawberry fields forever‖, dos Beatles, uma 

referência aos ídolos da música pop inglesa, que revolucionaram a juventude com letras de 
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música sobre a identidade ―perdida‖ e o sonho de uma geração. O texto dialoga com a 

contracultura, cuja epígrafe é o cerne temático que perpassa os liames da narrativa. 

O texto compreende um amontoado de fragmentos sem deixar claro quem é o narrador, 

bem ao estilo insólito da contracultura e do desbunde. Em uma observação mais atenta, 

entretanto, percebemos que há uma aparente ordem cronológica no conto, constatada pela 

marcação do ritmo musical, que se revela, paulatinamente, como uma canção, pois cada parte 

da narrativa é marcada por um compasso musical, nesta sequência: 1) Prelúdio; 2) Allegro 

agitato; 3) Adágio sostenuto; 4) Andante ostinato; 5) Minueto e rondó. Todas essas partes, 

juntas, formam uma grande peça literária, cujo sentido de ritmo e intensidade se verifica desde 

o início da narrativa até o desfecho. 

O ―Prelúdio‖ é composto de apenas um parágrafo e nele o protagonista não possui 

nome, gênero, sequer há algum pronome que se refira a ele. A única certeza que temos, 

contudo, é que se trata de alguém que está correndo risco: ―Era dentro disso que precisava 

mover-se sob o risco de‖ (ABREU, 2005a, p. 142). Apesar de muito curta, a primeira parte já 

antecipa o tema que será abordado em seguida.  

Na segunda parte do conto ―Morangos mofados‖, intitulada ―Allegro agitato‖, o 

protagonista é um senhor que está em um consultório médico e que acredita ter câncer, apesar 

de nada ter sido comprovado nos exames clínicos. O conto, em terceira pessoa, já inicia com a 

fala do médico diante do paciente: ―Pois o senhor está em excelente forma [...]. Não há nada 

errado com o seu coração nem com o seu corpo, muito menos com o seu cérebro‖ (ABREU 

2005a, p. 142). Não obstante, o paciente insiste: ―acho que tenho câncer doutor, é na alma, e 

isso não aparece em check-up algum‖ (ABREU, 2005a, p. 142). Para acalmá-lo e lhe 

proporcionar bem-estar, o médico lhe receita um tranquilizante: ―Um tranquilizante levinho 

levinho aí umas cinco miligramas, que o senhor tome três por dia, ao acordar, após o almoço, 

ao deitar-se, olhos vidrados, mente quieta, coração tranquilo, pausa, sístole, sem vãs 

taquicardias [...]‖ (ABREU, 2005a, p. 143). O ritmo da narrativa, nesse caso, transparece na 

atmosfera do texto que é mais alegre (―Allegro‖), após a afirmação do médico de que o 

paciente não estava enfermo, contrariando as suspeitas, e, assim, para eliminar qualquer mal-

estar, receita-lhe o tranquilizante, o que dá ao texto a tonalidade de alívio, como notas musicais 

em movimento (agitato).  

Na terceira parte, ―Adágio sostenuto‖, também narrada em terceira pessoa, de maneira 

mais lenta, tal qual um adágio, causa impressões mais fortes, como o sostenuto. Trata-se de um 

senhor de ―meia idade‖, publicitário bem-sucedido e solteiro, que mora sozinho em seu 

apartamento. Pelas suas recordações durante um dia sem muito movimento, é possível 
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entendermos que fez uso de drogas na época de sua juventude (LSD e maconha), e que havia 

vivenciado as experiências de um jovem das décadas de 1960 e 1970. Ao se recordar dos 

tempos idos, vem à tona Alice, com quem tivera, há anos, experiências sexuais. As lembranças, 

portanto, servem como recordação do que passou, momento em que a personagem se revela 

frustrada diante da vida: ―tudo já passou e minha vida não passa de um ontem não resolvido, 

bom isso. E idiota. E inútil‖ (ABREU, 2005a, p. 145). Hollanda (2005, p. 9) informa que esses 

contos ―não deixam de revelar uma enorme perplexidade diante da falência de um sonho e da 

certeza de que é fundamental encontrar uma saída capaz de absorver, agora sem a antiga fé, a 

riqueza de toda essa experiência‖. 

Nessa terceira parte, define-se melhor a identidade da personagem, ao menos no sentido 

de suas características enquanto um senhor que teria vivido a contracultura: ―e quis então como 

antigamente ouvir outra vez os Beatles, mas ainda na cama teve preguiça de dar dois passos até 

o toca-discos, e onde andariam agora, perdidos entre tantas simones e donnassummers, tanto, 

mas tanto tempo, nem gostava mais de maconha (ABREU, 2005a, p. 144). Percebemos que há, 

nesse trecho, referências de quem viveu uma relação de alteridade com a contracultura, até 

mesmo por reverenciar músicos da época. A identidade contracultural que a personagem 

representa traz a marca de um desejo pelo sonho perdido, pelas coisas já vividas, certamente 

relacionadas à sua juventude dos anos 60 e 70, ao mencionar o uso de ácidos lisérgicos e 

reverenciar as tradições indianas, as sociedades alternativas, entre outros, como podemos 

observar a seguir:  

 

Levantou de repente. Foi então que veio a náusea, só o tempo de caminhar até 

o banheiro e vomitar aos roncos e arquejos, onde estão todos vocês, caralho, 

onde as comunidades rurais, os nirvanas sem pedágio, o ácido em todas as 

caixas-d‘água de todas as cidades, o azul dos azulejos começando a brilhar, 

maya, samsara, que às vezes voltava. De súbito lisérgico no meio de uma frase 

tonta, de um gesto pouco, de um ato porco como esse de vomitar as quinze 

miligramas leves leves (ABREU, 2005a, p. 145).   

 

O gosto adocicado do remédio que o médico havia lhe receitado remeteu a um gosto de 

morangos mofados na boca e fez com que ele vomitasse, encerrando o conto com a seguinte 

imagem: ―Strawberry fields: no meio do vômito podia distinguir aqui e ali alguns pedaços de 

morangos boiando, esverdeados pelo mofo‖ (ABREU, 2005a, p. 146, grifos do autor). 

Há, nessa terceira parte do conto, um processo mais lento em relação ao sujeito, que se 

revela em suas memórias, as quais renascem, ao se lembrar de sua identidade quando jovem, 

perguntando-se, em um tom nostálgico e apelativo, onde estaria tudo que vira e vivera um dia. 
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O remédio que o médico havia lhe receitado contribuiu não para acalmá-lo, mas para provocar-

lhe a náusea diante das recordações que estavam relacionadas ao tempo de loucuras, drogas, 

amores perdidos, desejos lisérgicos da Era da Contracultura e do Desbunde. 

Em ―Andante ostinato‖, quarta parte do texto, a personagem faz referência à cantora do 

jazz americano, Billie Holiday, aos Beatles e ao ator hollywoodiano, Jack Nicholson, revelando 

a face de um homem que assimilou as ―tendências‖ musicais e seu ídolo do cinema norte-

americano, que sua geração, provavelmente, tenha vivenciado. Nessa parte, a referência ao uso 

de drogas permanece. Alice retorna, porém, como a personagem do livro Alice no país das 

maravilhas, que, ironicamente, é uma viciada. Nesse caso, a Alice do conto representa muito 

mais a identidade de uma geração de comportamento mais libertário e ousado nas experiências 

com as drogas — que é o caso dos que viveram os anos 60 e 70 — do que propriamente a 

Alice, personagem-ícone da Literatura Infantil: ―Alice, já falei é loucura, para de bater essas 

malditas carreiras, teu nariz vai acabar furando‖ (ABREU, 2005a, p. 146). Aqui, a narrativa 

prossegue, em terceira pessoa, retomando algumas referências anteriores, na certeza de que o 

texto se configura em andamento, sendo reforçado por uma ideia de repetição, de retorno, o que 

simboliza a partitura musical que o intitula. 

Na quinta e última parte, nomeada ―Minueto e rondó‖, o narrador inicia o texto na 

tentativa de rearticular e reorganizar o discurso, em uma experimentação da linguagem, que 

não possui um paradigma rígido, fixo. Ao contrário, o texto se constrói como 

autoconhecimento e busca: ―Amanhecia. Não havia ninguém na rua. Não, foi assim: debruçado 

no terraço, ele olhou primeiro para cima‖ (ABREU, 2005a, p. 147). É importante destacar que a 

identidade da personagem, nessa última parte da narrativa, expressa a ausência, a falta de 

alguém ou algo desconhecido, que é um sentimento muito frequente nas narrativas desse autor, 

e que, em muitas ocasiões, fez com que ele se identificasse e se apropriasse da seguinte frase de 

Camille Claudel, escrita em carta a Auguste Rodin, em 1886: ―Há sempre algo de ausente que 

me atormenta‖ [Tradução nossa]
28

. Essa falta é inerente ao sujeito que vive um movimento 

contínuo de encontro, desencontro e reencontro, assinalando, portanto, um caráter de infinitude 

do próprio ―eu‖, de tal maneira representado, quando a personagem  tenta estabelecer relação 

de alteridade com  ―Outros‖ sujeitos: ―Ao mesmo tempo, em seguida, um de-dentro pensou: e 

se alguém realmente e finalmente apertou o botão? E um outro de-dentro pensava também [...]‖ 

(ABREU, 2005a, p. 147). Nesses fragmentos, ―um de-dentro‖ e ―outro de-dentro‖, fica 

evidenciado o dualismo entre um e Outro que representam as vozes alteritárias as quais se 

                                                           
28

 ―ll y a toujours quelque chose d'absent qui me tourmente‖.  
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entrecruzam na composição de um ―eu‖ intercambiável e que se demonstra confuso, em 

conflito.   

Emmanuel Lévinas (2004) assevera que o Outro não pode ser um desejo contido, pois é 

ele quem redimensiona e conduz para além de todo contexto e do ser. Portanto, a ideia de 

infinitude presente em ―Morangos mofados‖ encerra o ciclo do mofo e dos morangos, abrindo 

possibilidades de transformações, cuja ideia de mudança já teria surgido no conto 

―Transformação‖, que inicia ―Morangos‖, a segunda parte do livro Morangos mofados. O 

sentido de transformação sustenta, nessa última parte do desfecho, o nascimento de um novo 

homem, a necessidade (ou possibilidade) de um Outro ser que, oriundo do mofo 

(ditadura/Regime Militar/opressão), passou pelo processo de mudança, que consistiu, naqueles 

anos de ―chumbo e fel‖, no temor aterrorizante da perda do eu. Na verdade, o sujeito que viveu 

a ditadura sob o impiedoso e ultratradicional Regime Militar possuía a identidade do medo e 

das perdas, que resultava sempre em um rosto de desamparo e desalento. Nessa linhagem, o 

psicanalista Joel Birman (2012, p. 117), indo ao encontro das reflexões, das posturas e do 

comportamento do homem contemporâneo, analisa que ―o fantasma da perda de si‖ é o  

responsável pela problemática crucial do mal-estar da pós-modernidade. Afinal, a personagem, 

com sua identidade que sonha com Strawberry fields forever, busca, em um espaço e tempo 

ainda indefinido, pelas ―transmutações e não perdas irreparáveis [...]‖ (ABREU, 2005a, p. 148). 

Havia, pois, chegado o momento da ―glória interior‖, porque ―ele não tinha mais a boca seca 

nem as pupilas dilatadas. Estava exatamente como era, sem aditivos‖ (ABREU, 2005a, p. 148). 

Antes de ter sentido, repentinamente, que o gosto de morangos mofados tinha desaparecido da 

boca, o senhor quarentão (personagem/protagonista) se lembra das notas iniciais de A sagração 

da primavera — composição do russo Igor Stravinsky — que, naquele momento, por alguns 

minutos, tornou-se uma evidência clara àquele cenário de pavor à perda de sua identidade, ao 

mal-estar íntimo; por outro lado, todavia, sob a ótica do mito grego do pássaro Fênix, que 

morria por combustão e renascia das cinzas, podemos entender que o renascimento, muitas 

vezes, origina-se das perdas, da morte, tal como encena a coreografia do ballet russo regido 

pelos acordes de Stravinsky:  

 

Abriu os dedos. Absolutamente calmo, absolutamente claro, absolutamente só 

enquanto considerava atento, observando os canteiros de cimento: será 

possível plantar morangos aqui? Ou se não aqui, procurar algum lugar em 

outro lugar? Frescos morangos vivos vermelhos. Achava que sim. Que sim. 

Sim (ABREU, 2005a, p. 149). 
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Após ter passado o gosto dos morangos mofados dentro da boca, entre a língua e os 

dentes, o conto termina com o tom de ―glória‖ pela transformação que a personagem estava 

vivenciando na busca da identidade, de um ―eu‖ renovado, com indícios na crença de caminhos 

possíveis e de tempos melhores. 
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3 ALTERIDADE E IDENTIDADE 

 

3.1 ALTERIDADE E IDENTIDADE: ASPECTOS GERAIS 

 

A franco-canadense Janet M. Peterson, professora e pesquisadora do Departamento de 

Estudos Franceses da Universidade de Toronto, na entrevista intitulada ―Pensando o conceito 

de alteridade hoje‖, afirma que ―alteridade e identidade são inseparáveis‖ (PETERSON, 2007b, 

p. 16), pois estão associadas a um processo de transformação da subjetividade dos indivíduos, 

que se inicia com o confronto entre diferença e alteridade. Essa diferença, por sua vez, pode se 

estabelecer pelo surgimento de outras identidades através da própria alteridade, do encontro 

com o Outro, com ―aquele estranho‖, ou pela ausência deste, visto que a não presença nos 

mantém como inacabados, ―na espera de nós mesmos‖ (LANDOWSKI, 2012, p. 12). Esse 

binarismo Eu/Outro revela que a diferença, em termos de identificação/identidade, pode ser 

tanto construída negativamente como positivamente. Sendo assim, quando se trata da exclusão 

ou marginalização daqueles que são identificados como ―Outros‖, estrangeiros, estranhos, no 

caso, em questão de gênero, raça, etnia, entre outros, constitui-se quase sempre de um olhar 

negativo sobre tais sujeitos. Ao contrário disso, a diferença pode ser vista de um modo mais 

positivo, como se revelasse a diversidade, a hibridez, considerada, por conseguinte, 

enriquecedora ao se tratar de movimentos sociais que tentam resgatar as identidades sexuais, 

femininas, negras... 

Hall (2014), no ensaio ―Quem precisa de identidade?‖, afirma que o jogo da diferença 

em um processo de identificação/identidade obedece sempre à regra do mais que um, pois, para 

se dar continuidade ao processo da construção da identidade, é preciso requerer sempre aquilo 

que é deixado de fora, ou seja, o exterior que a constitui: o Outro. Nesse caso, o que nomeamos 

binarismo entre Eu/Outro se expressa por uma via de instabilidade, de desequilíbrio, o que 

Jacques Derrida (1973) informa ser necessário entre esses dois poderes. Segundo Hall (2014), 

no entanto, devido ao lugar do Outro, as identidades nunca podem ser ajustadas, idênticas, visto 

que esse Outro, muitas vezes, constrói e desconstrói modos de pensar, de ser, de existir, de 

acordo com os sistemas e contextos culturais, econômicos, políticos e sociais que estabelecem 

relação com a vida cotidiana, assim determinando um caráter de subordinação e dominação. 

Essa autoridade de tais sistemas induz o indivíduo a concordar por causa da concordância dos 

Outros. Por isso, entendemos que o sentimento de identidade, necessariamente, passa pela 

intermediação de uma alteridade a ser construída. Esta é, pois, a ponte, a travessia, que conduz 

à figuração da identidade. 
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Alteridade e identidade possuem conceitos amplos, fluidos e estão relacionadas a um 

movimento contínuo em que o sujeito assume papéis cambiáveis, cuja complexidade da vida 

moderna o faz assumir diferentes identidades, que, muitas vezes, encontram-se em conflitos. 

Ao estabelecer o foco nos estudos sobre a questão da identidade, Kathryn Woodward (2014) 

assinala que as identidades não assumem o caráter de rigidez, de inflexibilidade, porque estão 

sempre à mercê de contextos culturais, que possuem o controle e as expectativas de como quer 

que o Outro seja. Por outro lado, o indivíduo sempre mantém as seguintes indagações sobre sua 

própria identidade: ―Quem sou eu?‖, ―O que eu poderia ser?‖, ―Quem eu quero ser?‖. Tais 

perguntas estão relacionadas aos significados produzidos pelas representações, os quais dão 

sentido a nossa experiência e àquilo que somos como, por exemplo, os discursos midiáticos, 

que são um tipo de representação que constrói lugares a partir dos quais os sujeitos podem não 

só se posicionar, como também falar. Assim, tais representações, alinhadas a um processo 

cultural, estabelecem relações simbólicas e também sociais às quais o indivíduo é induzido a se 

submeter. Sobre o assunto, Woodward (2014, p. 19) salienta que ―A cultura molda as 

identidades a dar sentido à experiência e ao tornar possível optar, entre as várias identidades 

possíveis, por um modo específico de subjetividade‖. O Outro cultural é sempre visto como um 

problema, porque coloca em xeque nossa própria identidade. Esse Outro nos traz conflitos, 

confrontos e, inevitavelmente, é multiplicado em uma sociedade cada vez mais difusa e 

descentrada. Assim, o Outro se expressa sob as mais variadas formas de existir, 

redimensionando ainda mais seu caráter de multiplicidade, o que o faz assumir muitos Outros, 

sob a representação de gênero, cor, sexualidade, raça, nacionalidade, corpo, entre outros. O 

Outro toma uma dimensão que ocupa tudo ou quase tudo que está a nossa volta, pois:   

 

[...] a alteridade diz respeito à nossa realidade vivida em todas as suas 

dimensões: pessoal, literária, institucional, política e ética. Com efeito, trata-se 

de uma problemática fundamental, incontornável em nossa vida e em nossa 

sociedade: a alteridade afeta a todos nós, sejamos imigrantes ou não, 

diferentes ou Outros com relação ao que se denomina o grupo de referência 

(PETERSON, 2007a, p. 13).  

 

A partir das considerações apresentadas, podemos inferir que a alteridade tal como a 

identidade possui um caráter híbrido, plural, sem se encaixar em esquemas teóricos explicativos 

e definidos, pois as relações alteritárias que nos são constitutivas se estabelecem em uma via 

múltipla de amplas abordagens, fazendo com que a existência do indivíduo esteja em uma 

contínua interlocução entre o ―eu‖ e o Outro, pois é na relação com a alteridade que o ―eu‖ se 

constitui pelo resto da vida. Contudo, devido a essa hibridez que possui e à sua constante 
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mutabilidade, as identidades sociais, naturalmente oriundas da relação Eu/Outro, são 

construídas dentro desse processo de multiplicidade; por isso, possuem uma estabilidade 

duvidosa, que chega a ser instável. Afinal, a identidade é movimento e, segundo o ensaísta 

Tomaz Tadeu da Silva (2014), é interessante observar que muitas têm sido as metáforas 

utilizadas para denominar os movimentos que constituem a identidade. Quase todas elas 

recorrem à ideia de movimento, tais como: nomadismo, diáspora, cruzamento de fronteiras, 

entre outros. O ensaísta, portanto, exemplifica essa ideia de movimento dentro do processo 

identitário, com a seguinte citação:  

 

A figura do flaneur, descrita por Baudelaire e retomada por Benjamim, é 

constantemente citada como exemplar de identidade móvel. Embora de forma 

indireta, as metáforas da hibridização, da miscigenação, do sincretismo e do 

travestismo também aludem a alguma espécie de mobilidade entre os 

diferentes territórios da identidade (SILVA, 2014, p. 86). 

 

O caráter de mobilidade dos diferentes territórios da identidade teve seu processo de 

aceleração nos anos 60, principalmente a partir de 1968, quando os jovens e os grupos 

estudantis desafiaram, no Ocidente, o establishment e toda sua hierarquização, surgindo daí 

novos movimentos sociais e grupos identitários na luta pelos direitos de raça e etnia, de gênero 

e da política lésbica, da política do HIV e da AIDS. Esse caráter móvel de que a identidade é 

constituída tem, para muitos autores, como metáfora central, ―a viagem‖, porque ela induz o 

viajante a se sentir estrangeiro, o que o faz permanecer por um período determinado, 

temporário, como o Outro. Nesse aspecto de a viagem representar a metáfora do movimento no 

âmbito do caráter identitário, Silva (2014, p. 88) acrescenta: ―Na viagem, podemos 

experimentar, ainda que de forma limitada, as delícias — e as inseguranças — da instabilidade 

e da precariedade da identidade‖.  

Essa ideia de ―viagem‖, utilizada para metaforizar o caráter fluido, móvel e instável das 

identidades, foi também um recurso ao qual Louro (2015) recorreu para retratar ideias de 

deslocamento, trânsito, desterro, em relação às identidades surgidas na pós-modernidade. Desse 

modo, ela nos traz a imagem do sujeito cambiante, fragmentado, dividido, que se lança em uma 

viagem ao longo de sua vida, ―na qual o que importa é o andar e não o chegar. Não há lugar de 

chegar, não há destino pré-fixado, o que interessa é o movimento e as mudanças que se dão ao 

longo do trajeto‖ (LOURO, 2015, p. 13). O dinamismo presente na ideia de ―viagem‖ surge 

como um alicerce para uma compreensão menos acentuada e conceitual das questões 

identitárias; porém, de uma forma mais provocadora e desestabilizadora de novas concepções. 



121 
 

A autora propõe reflexões e possíveis entendimentos que contribuam para a construção de 

traços que abarquem as diversidades de discursos dessas questões identitárias.   

Landowski (2012), ao afirmar que o Outro é a figura de nós mesmos, pressupõe que o 

sujeito tem necessidade de um ―ele‖ que é dos Outros para alcançar a forma de sua própria 

identidade, que não se limita apenas às reflexões de como o ―eu‖ se define em relação à 

imagem que o Outro faz de mim mesmo. Na verdade, as noções de identidade não se 

restringem, necessariamente, a uma concepção ―simples e unívoca‖ (LANDOWSKI, 2012, p. 

10) da interioridade do sujeito. Ao contrário, os processos identitários são abrangentes, 

complexos e até mesmo conflituosos, uma vez que surgem pela rede múltipla da alteridade. O 

sujeito, em um enfrentamento sociocultural diante de seus (des)semelhantes, como o 

estrangeiro, o marginal, o excluído, o transviado, o imigrante, entre outros, busca, pelo 

paradoxo da identificação ou da diferença, a relação transitiva com Outrem na constituição de 

uma identidade através do reconhecimento de uma alteridade.               

         

3.2 O DRAGÃO ESPATIFADO: IDENTIDADES FRAGMENTADAS ENTRE A BUSCA 

DO AMOR E A PRESENÇA DA AIDS  

 

Preciso dessa emoção que os antigos chamavam de 

amor, quando sexo não era morte e as pessoas não 

tinham medo disso que fazia a gente dissolver o 

próprio ego no ego do outro e misturar coxas e 

espírito no fundo do outro-você, outro-espelho, 

outro-igual-sedento-de-não-solidão-bicho-carente, 

tigre e lótus. 
                                                  (Caio Fernando Abreu) 

 

Castello (1999) afirma que o livro Os dragões não conhecem o paraíso, publicado em 

1988, é provavelmente o melhor livro de Caio F. Abreu. Na Introdução dessa obra, intitulada 

―Uma alegria que dói, um bendito mal-estar‖, o autor enfatiza que o texto de Caio ―não suporta 

ser apenas isto: texto‖ (CASTELLO, 1999, p. 8). Por isso, a ficção caioferdiana é considerada 

pelo próprio Castello como um derramamento que perde pela elaboração, possui impressões 

dilaceradas e golfadas de sentimentos. Importante observar que, principalmente nos contos que 

compõem essa obra, as personagens são intercambiáveis, ―invólucros descartáveis do mesmo 

vazio‖ (CASTELLO, 1999, p. 8). A partir dessas considerações de Castello sobre os 

personagens dos 13 contos, podemos chamar a atenção para o que Abreu afirma sobre esse 

livro, quando entrevistado por Bessa: ―Os dragões não conhecem o Paraíso são ―romances 

espatifados, não fragmentados; gosto mais da expressão espatifados‖ (ABREU, 1997c, p. 13, 
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grifos nossos). Quando diz ―espatifado‖ em vez de fragmentado, induz o leitor a compreender 

que estão retalhados em pequenos pedaços, ―quase‖ diluídos, como se os textos saíssem 

triturados de um liquidificador. O autor acredita que essa é a sua maneira fragmentada de criar, 

chegando a citar, nesse caso, o exemplo do escritor argentino Cortázar, cujas ficções compõem 

um cenário textual híbrido e fragmentado, por onde Abreu também circunda para produzir 

ficções sem respostas ou direções, alheias a qualquer receituário de fabricação de seus textos. 

Ao contrário, ousado em suas produções literárias, acreditava que, se partisse da ―espatifação‖, 

era possível observar que todas as pontas poderiam se juntar como os retalhos que, cerzidos, 

construiriam uma colcha de suas ficções, as quais, segundo Castello (1999, p. 8), ―terminam 

bruscamente‖ como um golpe, pois não têm os roteiros dos seriados de TV, tampouco os finais 

felizes novelescos. Então, partindo desse princípio, constatamos que essas ficções se 

identificam com a verdadeira realidade circundante, em que o autor assume o papel de crítico: 

―Diante do sofrível teatro da vida normal, assume a posição do crítico obstinado, que registra 

tudo em seu bloco de notas para construir uma opinião. Mas não uma chave‖ (CASTELLO, 

1999, p. 8). A ficção de Caio, no entanto, é lida com dois aspectos ambíguos: o da literatura, 

que é fiel à vida e aspira ao real, e o da humanidade, que tem a pretensão de ser apenas um ator 

em um palco de encenação. As narrativas caioferdianas não pertencem àquela espécie de 

literatura de estilo predestinado, que leva seus leitores a pensar de maneira definida, pré-

determinada. Ao contrário, sua ficção conduz o leitor a se desautomatizar das leituras ―férteis‖ 

das zonas de conforto e não proporciona uma compreensão retilínea, horizontal do texto, nem 

entrega a ―chave‖ ao leitor, porque:  

 

Uma obra assim entendida é uma obra dotada de certa ―abertura‖; o leitor do 

texto sabe que cada frase, cada figura se abre para uma multiformidade de 

significados que ele deverá descobrir, inclusive conforme seu estado de ânimo 

ele escolherá a chave de leitura em julgar exemplar, e usará a obra na 

significação desejada (fazendo-a reviver, de certo modo, diversa de como 

possivelmente ela se lhe apresentará numa leitura anterior) (ECO, 1991, p. 

43).  

 

Calvino (1998), na obra Seis propostas para o próximo milênio, rememora que o 

escritor irlandês James Joyce, ao escrever a narrativa Finnegans wake, trabalha a multiplicidade 

polifônica por meio do tecido verbal, bem como outros autores que produzem textos que 

possuem essa multiplicidade no sentido amplo, envolvendo os demais aspectos da obra 

literária, como a estrutura narrativa do texto, a linguagem, entre outros. Calvino (1998) chega a 

citar o escritor francês Paul Valéry e o argentino Jorge Luís Borges como exemplos de autores 
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que liquidaram com as narrativas tradicionais, porque possuem o princípio da multiplicidade 

narrativa em potencial. De acordo com essa ideia de multiplicidade que o escritor italiano 

evidencia, cuja proposta é demonstrar as narrativas que não se limitam à uniteralidade, pois 

constituem a própria verdade de essência criativa, a qual se revela pela descontinuidade e 

―multiplicidade de sujeitos, vozes, olhares sobre o mundo, segundo aquele modelo que Mikhail 

Bakhtin chamou de ―dialógico‖, ―polifônico‖ ou ―carnavalesco‖ [...]‖ (CALVINO, 1998, p. 

132).    

A partir dessas considerações do autor, podemos, claramente, identificar que a ficção de 

Os dragões não conhecem o paraíso é multíplice, possui diferentes olhares sobre o mundo, é 

transgressora dos padrões uniformes da estrutura narrativa, pois não possui a unicidade dos 

textos tradicionais, e o ―eu‖ que se constitui nas narrativas é desdobrado, deslocado das 

plataformas da escrita organizada, imobilizada. Além disso, é uma literatura ―que procede por 

aforismos, por relâmpagos punctiformes e descontínuos‖ (CALVINO, 1998, p. 132). 

Portanto, logo após a Introdução desse livro, escrita por José Castello, Abreu apresenta 

uma breve explicação sobre o que o leitor encontrará nos contos que compõem a obra, que, de 

certa forma, dialoga com o que Calvino (1998) considera ser a ―multiplicidade‖ das produções 

literárias, como se pode verificar no seguinte trecho: 

 

Se o leitor quiser, este pode ser um livro de contos. Um livro com 13 histórias 

independentes, girando sempre em torno de um mesmo tema: amor. Amor e 

sexo, amor e morte, amor e abandono, amor e alegria, amor e memória, amor 

e medo, amor e loucura. Mas se o leitor também quiser, este pode ser uma 

espécie de romance móbile. Um romance desmontável, onde essas 13 peças 

talvez possam completar-se, esclarecer-se, ampliar-se ou remeter-se de muitas 

maneiras umas às outras, para formarem uma espécie de todo. Aparentemente 

fragmentado, mas de algum modo — suponho — completo (ABREU, 2012c, 

p. 13, grifos nossos). 

 

A noção de textos e personagens fragmentados, histórias espatifadas de amor ou 

romance móbile, que podem ser lidos em um só contexto ou independentes, alimentam-nos a 

certeza de que esses contos demonstram a identidade-amor em movimento, avizinhada por 

outros sentimentos que tecem a sua (in-) completude, tais como a morte, o abandono, a alegria, 

o medo, a loucura, entre outros. Abreu (1997c) declara, em entrevista a Bessa, que os contos 

desse livro são sobre o amor, em um movimento de desdobramento que o vincula ao sexo como 

uma fusão, pois nessas histórias, escritas nos anos 80, as personagens vivem à procura do amor, 

da sexualidade, da realização da satisfação sexual, que é uma coisa, segundo Abreu (1997c, p. 

8), ―que está ligada à procura de Deus, ligada à ideia de Unicidade Original, do conforto que 
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você sentia no útero materno, mergulhado em líquido amniótico, onde todos os desejos eram 

imediatamente satisfeitos, através da placenta‖.  

O amor, nessa percepção do autor, vincula-se à ideia do desejo de segurança (útero), de 

satisfação plena (Deus), e, contrariando um dos muitos exemplos conceituais de amor líquido, 

de Bauman (2004)
29

, o qual, em tese, anula a possibilidade de uma relação de unicidade, de 

sublimidade e de relação afetiva, que tanto buscam as personagens caioferdianas. Essas 

desejam uma espécie de sentimento que existiu em um tempo pretérito e que já não existe mais. 

Por isso, em sua maioria, os narradores-protagonistas desses contos são quarentões e pertencem 

à geração do ―sonho‖, dos que idealizavam o amor como uma experiência de alteridade e 

identificação pessoal e sentimental com o parceiro. Esses ―quarentões‖, todavia, deparam-se 

com a frustração e a constatação de que o amor ―sonhado‖ está morto. 

Nesse caso, a ―falta‖ daquele sentimento foi sendo descaracterizada ao longo de um 

processo de liberação sexual, da diluição de velhas identidades e da construção de outras novas, 

tendo em vista a afirmação de movimentos e processos políticos e sociais que buscaram romper 

com ideologias tradicionais de alguns grupos do poder vigente a partir da segunda metade do 

século XX, como evidencia Bauman (2004):  

 

A líquida sociedade moderna descobriu uma forma de explorar a 

propensão/receptividade humana a sublimar os instintos sexuais sem recorrer 

à repressão, ou pelo menos, limitando-a radicalmente. Isso aconteceu graças à 

progressiva desregulação do processo sublimatório, agora difuso e disperso, o 

tempo todo mudando de direção e guiado pela sedução dos objetos de desejo 

sexual em oferta, e não por quaisquer pressões coercitivas (BAUMAN, 2004, 

p. 36).   

 

Desde a década de 1960, o novo padrão de pensamento desafiou os códigos tradicionais 

de comportamento relacionados à sexualidade humana e aos relacionamentos interpessoais, 

pois o sentimento de amor contemporâneo se tornou associado ao sexo, sendo desconstruídos 

os pilares do ―amor-romântico‖ e do ―amor-unicidade‖, que, no século XIX, estiveram 

presentes na sociedade e nas artes. Portanto, a questão do sexo ter-se tornado sinônimo de amor 

em pleno século XX, e o amor ter-se maculado na ―falta‖ ou ―perda‖ de sua identidade 

                                                           
29

 Em Amor líquido: sobre as fragilidades dos laços humanos, o sociólogo Zygmunt Bauman (2004) caracteriza as 

relações humanas contemporâneas a partir da fragilidade e da flexibilidade que apresentam; procura mostrar que as 

relações afetivas são essencialmente ambivalentes. O homem que atua no cenário das relações humanas a partir do 

século XX é um sujeito sem vínculos, livre de compromissos com outrem. O homem sem vínculo é corroído pela 

insegurança. Analisando o sentimento de ―amor‖ na Era Contemporânea, ele afirma que, para o jovem de hoje, o 

importante é o número de bocas que se beija em uma noite, pois a liberdade na escolha de parceiros e a variedade 

de modelos de relacionamentos nunca estiveram tão em alta. Se não está bom, parte-se para outra, em uma 

demonstração de que ―amar‖ é isto: insegurança, perda, solidão. Pois, a ―falta‖ ou a ―perda‖ do significado de 

amor, gera frustração e insatisfação.   
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primeira, cuja origem está na premissa cristã: ―Amar teu próximo como a ti mesmo‖, induz-nos 

a uma percepção de que o amor se desintegrou diante da ―benção/maldição da individualidade 

humana‖ (BAUMAN, 2004, p. 16). Contudo, ainda assim, na sociedade contemporânea, a sua 

busca e o desejo permanecem nas relações humanas como uma forma de alteridade, como 

presenciamos nos contos de Abreu, em que todos, ou quase todos, procuram pelo amor 

verdadeiro, aquele que possui a unicidade, que é Deus, a segurança e a proteção que está no 

útero materno. Todavia, por meio dessas buscas incessantes e de uma esperança alavancada 

pela carência, esse tipo de amor não é encontrado.    

Segundo Bauman (2004), entre tantas considerações sobre o amor em tempos 

modernos, uma delas é a seguinte:  

 

Enquanto vive, o amor paira à beira do malogro. Dissolve seu passado à 

medida que prossegue. Não deixa trincheiras onde possa buscar abrigo em 

caso de emergência. E não sabe o que está pela frente e o que o futuro pode 

trazer. Nunca terá confiança suficiente para dispersar as nuvens e abafar a 

ansiedade. O amor é uma hipoteca baseada num futuro incerto e inescrutável 

(BAUMAN, 2004, p. 12).   

 

Nessa afirmação, podemos perceber que o amor é sinônimo de incerteza, fracasso, 

frustração, enfim, um sentimento fadado a não ter futuro. Portanto, a identidade do amor, nos 

tempos de hoje, está impregnada de impermanência e da impossibilidade de se tornar real em 

um sentido de doação, ―de autossobrevivência através da alteridade‖ (BAUMAN, 2004, p 13). 

A ideia de amor que perpassa os contos do livro de Caio F. em estudo reflete esta enorme 

vontade do narrador e das personagens em encontrar e vivenciar tal sentimento com 

possibilidades de criar laços afetivos. Entretanto, o que se percebe é a impossibilidade desse 

acontecimento tal como imagina e deseja o narrador caioferdiano.  

A ―procura‖ insistente pelo amor a qual está pautada na busca do Outro, na completude 

do eu através do desejo alteritário, é visivelmente um dos aspectos intrigantes na obra do autor 

gaúcho; a necessidade de encontrar o Outro, amar o Outro, exilar-se no Outro — que é a outra 

metade desejada — sempre estará nos direcionando para a indagação ―Quem é o Outro?‖, ―Por 

que e qual é o seu rosto em meio à multidão?‖ Essa incansável busca pelo amor nos contos de 

Abreu, não somente em Os dragões não conhecem o paraíso, mas em toda sua obra, é uma 

evidência. O sentimento ―amor‖ soa como se fosse a necessidade maior do indivíduo, a razão 

de sua sobrevivência, e este o persegue como se o encontro com o que é almejado fosse a saída 

— talvez a única e a última — para preencher-lhe a lacuna indefasável da falta, da ausência, 

uma vez representadas por um processo de articulação identitária, que ganha significação, 
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justamente, por aquilo que é a falta ou a perda, como Hall (2014)  explicita muito bem no artigo 

―Quem precisa de identidade?‖. Portanto, a procura pelo amor, nesses contos, é uma proposta 

para repensarmos como a questão da identidade está redimensionada nas narrativas 

caioferdianas. Essa busca, seja ela metaforizada em personagens como a ―dama da noite‖ em 

seus programas noturnos com michês, seja na presença inesperada de um dragão que povoa o 

apartamento de alguém que vive só, fazendo-lhe companhia, seja no ―rapaz mais triste do 

mundo‖ que se reconhece na desilusão e na solidão, já que existe o horror e o temor psicológico 

ao toque no corpo do Outro, seja na protagonista de ―Os sapatinhos vermelhos‖, que, ao viver 

seus impulsos sexuais de maneira livre, deliberada, sente a presença de alguns sintomas 

estranhos no corpo, o aumento dos gânglios, entre outros, que é indicativo de uma provável 

infecção pelo HIV. O amor, contudo, manifesta-se nos contos como uma ―possibilidade 

impossível‖ e é vinculado às diferenças com o Outro: sociais, afetivas. Segundo Abreu (1997c), 

esse Outro é real, e o ser humano está sempre em busca de Deus, do útero materno ou do 

Outro: ―Se o outro é real, se você não está se relacionando com uma fantasia, começa o 

conflito. Muitas vezes me pergunto se o amor realmente existe ou se foi uma invenção de nossa 

sede humana. É meio complexo de cinderela, para não nos sentirmos tão sem sentido‖ 

(ABREU, 1997c, p. 8).  

O amor, de certa forma fragmentado, espatifado, nos contos da obra Os dragões não 

conhecem o paraíso, em que a sua procura se torna uma missão, uma ordem, é o alicerce desse 

conjunto de histórias, em que as personagens, cada qual vivenciando seu simulacro, parecem 

possuir identidades também fragmentadas, espatifadas à medida que se mostram 

esquizofrênicas, instáveis, sempre à beira do perigo. Esse perigo é representado pela presença 

do fracasso, da solidão, da loucura, do sexo, do abandono, da morte e da AIDS através do 

amor.   

Importante ressaltar que a escritora Márcia Denser, amiga e contemporâneade Caio F., 

quando escreve a Introdução para o livro Caio 3D: o essencial da década de 1980 (ABREU, 

2005c), relata que o amor, nesses contos, é o mesmo sentido e vivido pelo autor, sempre como 

uma espécie de ausência e de infinita carência, retratando ―as inúmeras faces de um Eros 

sinistro e noturno, representado sempre como maldição, nunca bênção‖ (DENSER, 2005c, p. 

4). Lembremos, pois, que, em tal momento da história nacional, o Brasil tinha acabado de sair 

do regime ditatorial, bem como dos planos Cruzado, em 1986, e do plano Collor, em 1990. 

Esses fatores, naturalmente, contribuíram para que houvesse um clima pessimista na sociedade 

brasileira, confrontando valores, identidades e conceitos que culminaram neste cenário descrito 

por Denser, na Apresentação da obra Caio 3D: o essencial da década de 1980 (ABREU, 2005): 
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Sob tais condições não existe futuro, mas é neste contexto que os heróis 

anônimos de Caio Fernando Abreu fazem todo o sentido. Abstraindo-se a 

AIDS, o contexto econômico da época era tão adverso que por si só explicaria 

a ausência de projeto existencial e prospecção futura de seus personagens. Por 

outro lado, a obsessão de Caio F. pela temática amorosa associada a um Eros 

socialmente interdito é suficiente para esboçar a dimensão trágica do conflito 

central, aliás insolúvel, de seus personagens/narradores (ABREU, 2005c, p. 

4). 

 

Diante dessa afirmação, é possível compreendermos melhor a presença do tom aflitivo e 

angustiante de desesperança que permeia os contos da obra Os dragões não conhecem o 

paraíso. A falta de fé e de crença em um futuro, além de ser realçada nessas histórias, também 

pode ser observada anteriormente em Morangos mofados, publicado também na década de 

1980. Diante do caráter utópico da revolução contracultural, as faces fragmentadas do amor e 

da AIDS são as temáticas centrais dessas narrativas. 

Bessa (2002) enfatiza que essas histórias podem ser divididas em dois blocos: antes e 

depois da AIDS. Apesar de o teste fatídico ter vindo apenas em 1994, a presença da epidemia, 

intuitivamente, sob o viés da premonição, já aparece nos contos escritos a partir de meados dos 

anos 80, que é o caso de algumas histórias de Os dragões não conhecem o paraíso. Dessa 

forma, as personagens de Abreu que lidavam com a possibilidade da morte através da procura 

do amor vivem sob o dilema e a tensão do tema Love kills, que, na década de 1980, era a 

expressão de alerta utilizada no mundo todo em prol da vida e de relações sexuais mais seguras, 

que não comprometessem a saúde pela contaminação do HIV. Por exemplo, o conto ―Sob o céu 

de Saigon‖, escrito em 1989, e publicado posteriormente em Ovelhas negras, traduz a temática 

de que o amor mata. Na história, um rapaz e uma moça se encontram ao acaso na rua em frente 

a um cinema. O filme que estava em cartaz naquele dia era Sid and Nancy — Love kills, de 

1986, do cineasta inglês Alex Cox. Após um breve diálogo, despediram-se e foram embora, 

mesmo interessados um pelo outro. Se ―o amor mata‖, o rapaz e a moça tiveram medo de 

prosseguir com o flerte. Portanto, havia nas sociedades, de modo geral, um clima de amarguras 

e desencontros gerados pela AIDS nas décadas de 1980 e 1990, que tolhiam as possibilidades 

de amor, do prazer, de um contato mais verdadeiro e intenso (sem tantas fragmentações) no 

universo das alteridades.      
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3.2.1 ―Dama da noite‖: o amor como uma possibilidade impossível 

 

No conto ―Dama da noite‖, a protagonista vive a ilusão da procura do grande amor, 

mesmo sabendo da impossibilidade desse encontro, que só se realizaria por meio do sexo sem 

limites, da entrega absoluta do corpo; entretanto, não existem mais esses possíveis caminhos, já 

que as relações pessoais passaram a representar um risco com o surgimento do vírus HIV, nos 

anos 80, segundo comprovam estudos temáticos de Camargo (1994).  

Para tanto, a dama da noite, uma mulher quarentona, que tem como interlocutor o seu 

boy, um provável garoto de programa, após ter a certeza dessa impossibilidade, ainda assim, 

confessa em tom de frustração: ―E acontece que eu ainda sou babaca, pateta e ridícula o 

suficiente para estar procurando. O Verdadeiro Amor. Para de rir, se não te jogo já este copo na 

cara‖ (ABREU, 2012c, p. 92). Essa procura do ―verdadeiro amor‖ é mapeada pelo conflito 

entre gerações, marcado pela oposição entre a realidade do garoto (boy) e a realidade da dama 

da noite, como presenciamos em sua fala: ―A gente teve uma hora que parecia que ia dar certo. 

Ia dar [...]. A gente teve uma ilusão, mas vocês chegaram depois que matam a ilusão da gente. 

Tava tudo morto quando você nasceu, boy, e eu já era puta velha (ABREU, 2012c, p. 94, grifo 

do autor). Essa linha tênue que marca a mudança de uma geração para outra fica evidente no 

conto, no momento em que são mencionadas características que marcam a existência de 

protótipos com cabelos arrepiados e visual preto, bem como relaciona outros indicadores que 

delineiam a juventude dos anos 80, à qual pertence o boy: ―[...] você já nasceu dentro de um 

apartamento, vendo tevê. Não sabe nada, fora estas coisas de vídeo, performance, high-tech, 

punk, dark, computador, heavy-metal e o caralho (ABREU, 2012c, p. 94). Essas características 

são marcas distintas que representam, no conto, as transformações nos aspectos culturais e 

tecnológicos entre os anos 70 e 80, e definem uma identidade diferente em nome da qual fala a 

narradora. A voz da geração dos sonhos perdidos transparece no texto na autoconsciência da 

personagem, que, em toda narrativa, parece cumprir a missão de ser a porta-voz de um tempo 

que passou e, ao mesmo tempo, seu desabafo e denúncia são os pilares para a reelaboração 

contínua e constante de sua própria identidade e, em um tom contraditório, diz desprezar a 

―roda‖ que gostaria de rodar: ―Olhando de fora, a cara cheia, louca de vontade de estar lá, 

rodando junto com eles nessa roda idiota [...]‖ (ABREU, 2012c, p. 91). 

Interessante observar que, no texto, há sempre a referência à roda gigante, que simboliza 

a representação do convívio social convencional, haja vista que a roda gira sempre no mesmo 

sentido, e, girando, não chega a lugar algum. A narradora, que demonstra ter vivido alheia a 

uma vida de convencionalismos, sentia-se à parte de todo o sistema tradicional que se 
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manifestava perante seus olhos. Ela se colocava de fora da roda que girava em um mesmo 

sentido, em um ritmo circular, único, o que evidencia sua identidade avessa a qualquer tipo de 

personalidade pré-definida, homogênea. Diferentemente do garotão/boy, seu interlocutor, não 

possuía a ―senha‖ para a ―roda gigante‖, símbolo da sociedade servil: ―Você tem um passe para 

a roda-gigante, uma senha, um código, sei lá. Você fala qualquer coisa tipo bá, por exemplo, 

então o cara deixa você entrar, sentar e rodar junto com os outros. Mas eu fico sempre do lado 

de fora. Aqui parada, sem saber a palavra certa, sem conseguir adivinhar‖ (ABREU, 2012c, p. 

91, grifo do autor). Ao se sentir à deriva da roda e dos que nela estavam, era como se tornar 

―ninguém‖, nula, diante dos outros que seguiam na roda. Nesse âmbito, segundo Mafessolli 

(2005, p. 312), o tornar-se ―ninguém‖ salva o sujeito, pois ―ser ‗o‘ ninguém pode fazer tomar 

parte de uma energia vital primordial que escapa às determinações da singularidade. [...]. vale 

mais ser ‗o‘ ninguém para escapar aos constrangimentos do poder e às diversas imposições 

sociais‖. Dessa forma, a personagem quarentona, ao se excluir e se sentir excluída da ―roda‖, 

―ficando do lado de fora‖, como a própria personagem diz, faz com que percebamos que a 

identidade dessa mulher esteja em uma busca impossível de um par que, por sua própria 

constatação, está do ―lado de dentro‖ da roda, incluído naquele mundo que não é o dela, pois 

considera que a geração a que pertenceu está perdida.  

A personagem metaforizada na flor ―dama da noite‖ possuía uma intensa vida noturna, 

era uma mulher solitária e que se acostumara ao sexo pago. Por outro lado, o boy, como os 

demais, possuía o perfil daqueles que viviam sob a rédea do convencionalismo, pois, quando 

ele estava no bar, não parecia um estranho, porque todos sorriam para ele, como se fossem seus 

semelhantes e possuíssem identidades afins. A narradora era, portanto, uma identidade excluída 

do contexto em que vivia. Esse sentido de exclusão está na falta de um ―amor verdadeiro‖ que 

não se possa comprar, que fosse real e a surpreendesse de tal forma, como se ―aquele um talvez 

vai entrar um dia por esta mesma porta, sem avisar‖ (ABREU, 2012c, p. 97). Além disso, a 

exclusão estava também presente na geração a que ela pertencia e que havia ficado em um 

tempo passado, mas, diante desse desejo do encontro com o amor, existe a realidade que a 

narradora conhece muito bem, cuja ironia temática expressa ambiguamente vida (amor) e morte 

(AIDS), denominada pelo lema Love kills/O amor mata. Por isso, sua consciência de mulher de 

quarenta não a deixa esquecer dos riscos que se tem ao ―amar‖ um Outro. Ela se indaga 

exasperada: ―Já pensou se eu tivesse? Eu que já dei para meia cidade e ainda por cima adoro 

veado‖ (ABREU, 2012c, p. 95).  
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Conforme Sontag (2007), a epidemia/peste exclui os diferentes, os que, provavelmente, 

não estão na roda gigante, porque a contaminação, e até mesmo o perigo que ela representa, 

permite que um grupo de ―Outros‖ seja punido: 

 

A ideia de que a AIDS vem castigar comportamentos divergentes e de que ela 

ameaça os inocentes não se contradizem em absoluto. Tal é o poder, a eficácia 

extraordinária da metáfora da peste: ela permite que uma doença seja encarada 

ao mesmo tempo como um castigo merecido por um grupo de ―outros‖ 

vulneráveis e como uma doença que potencialmente ameaça a todos 

(SONTAG, 2007, p. 84). 

 

No fim da noite, a protagonista, após se frustrar diante da procura do Outro, vendo-se 

em uma relação contraditória entre a necessidade e o medo do sentimento representado pelo 

amor-sexo, na figura de garotões (boy), encerra sua programação noturna na solidão, distante 

do mundo, desencantada, visto que o amor é o desencanto e uma ―possibilidade impossível‖: 

―Dá minha jaqueta boy, que faz um puta frio lá fora e quando chega essa hora da noite eu me 

desencanto. Viro outra vez aquilo que sou todo dia, fechada sozinha perdida no meu quarto, 

longe da roda e de tudo: uma criança assustada‖ (ABREU, 2012c, p. 97).    

 

3.2.2 ―O rapaz mais triste do mundo‖: um retrato da solidão, da ausência e do duplo    

 

A solidão e a desilusão diante do amor e da falta de um relacionamento afetivo são 

comuns no enredo dos contos da obra Os dragões não conhecem o paraíso, e, muitas vezes,  

exprimem-se por meio de monólogos, fluxos de consciência das personagens/narradores. Um 

dos contos em que essa característica temática é bem visível é ―O rapaz mais triste do mundo‖, 

cujo protagonista é um quarentão como a protagonista de ―A dama da noite‖. Em uma de suas 

saídas noturnas, vai a um bar da Avenida Paulista, local em que encontra um outro rapaz mais 

jovem, com aparência de uns quase 20 anos, e inicia sua busca pelo flerte noturno, no balcão do 

bar, conforme o trecho a seguir:  

 

Por enquanto, olham em volta. Deliberadamente, não se encaram. Embora 

sejam os dois magros, meio curvos de tanta magreza, molhados da névoa lá de 

fora [...], embora ambos bebam cervejas um tanto mornas, mas pouco importa 

neste bar o que se bebe, desde que se beba, e fumem cigarros igualmente 

amassados, viciosos cigarros tristes destes que só homens solitários e noturnos 

buscam na madrugada [...]‖ (ABREU, 2012c, p. 60).    
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Em princípio, eles não se olham, ―eles se ignoram‖ (ABREU, 2012c, p. 60), porque 

tentam resistir àquela incerta invenção da conquista pelo olhar — ambos — pelo olhar 

deveriam, naquele bar, buscar a presença do Outro; daquele estranho que, na verdade, parece 

ser o duplo um do outro, pois o rapaz de quase 20 anos, além de magro, tinha a aparência de 

solitário. O mesmo é observado no protagonista quarentão, que também possui um perfil magro 

e solitário, e, em seu fluxo de pensamentos, conclui sobre si mesmo que ―homens solitários não 

têm idade‖ (ABREU, 2012c, p. 60). A constatação do medo e do receio em se olharem 

representa a ideia de fuga, pois o protagonista se vê ―inventando‖, solitariamente, a 

possibilidade do encontro com o Outro:  

 

Eles se ignoram. Porque pressentem que — eu invento, sou senhor de meu 

invento absurdo e estupidamente real, porque o vou vivendo nas veias agora, 

enquanto invento — se cederem à solidão um do outro, não sobrará mais 

espaço algum para fugas como alguma trepada bêbada com alguém de quem 

não se lembrará o rosto dois dias depois [...]. (ABREU, 2012c, p. 60-61, grifos 

nossos). 

 

Diante desse quadro de relações imaginárias e solitárias, em que o amor se torna uma 

invenção do sujeito desejante, percebemos um jogo intertextual ao nos remeter aos ecos de um 

dos versos do cantor e compositor, Cazuza (1985): ―adoro um amor inventado‖. O cantor pop 

que, tal como o narrador, presenciou, na década de 1980, a possibilidade de o amor se tornar 

um horror, e que também, como os dois rapazes do conto, vivenciou aqueles tempos em que o 

amor estava associado ao sexo, e por medo da contaminação do vírus HIV, a possibilidade do 

toque, do prazer, tornou-se uma ―possibilidade impossível‖. Por isso, esse verso da canção 

―Exagerado‖ surge, justamente, no momento em que se tornam reais as impossibilidades do 

beijo, do roçar da pele, da fusão do amor e sexo, da relação íntima com o corpo do Outro. Isso 

ocorre devido ao surgimento da AIDS, que, apesar de ter apresentado suas primeiras 

manifestações na África, no início do século XX, somente nos anos 80 ganhou notoriedade nos 

países do Ocidente. Dessa forma, as relações sexuais, sobretudo entre o público gay masculino, 

tornaram-se mais fugazes e repreensivas, pois aquele período de horror e autorreclusão era 

muito comum entre os homossexuais da época. Importante evidenciar que Caio F. expressa, 

com preocupação, a questão que Bessa (2002, p. 120) chama de ―AIDS do corpo‖ e da ―AIDS 

psicológica‖, pois, quando o escritor gaúcho residiu em São Paulo, na década de 1980, escreveu 

a crônica ―Duas ou três coisas sobre os anos 80‖, a qual, inicialmente, foi publicada na Revista 

de Domingo do Jornal do Brasil, em 2 de junho de 1985. O trecho a seguir, especificamente, 
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mostra seu ponto de vista sobre a AIDS, seus riscos, o preconceito e o horror que envolveram a 

epidemia:  

 

Não quero falar de Podres Poderes. Há coisas mais graves no ar. São Paulo 

atualmente é uma cidade tomada pela paranoia da Aids. Pelo menos na faixa 

de gente-como-a-gente: essa parcela mínima e privilegiada da população que 

não só come e mora (coisa rara), como ainda por cima ainda lê, vai ao cinema, 

essas coisas. Conheço pessoas que não se tocam mais. O que é que se faz 

quando aquilo que era possibilidade de prazer – o toque, o beijo, o mergulho 

no corpo alheio capaz de nos livrar da sensação de finitude e 

incomunicabilidade – começa a se tornar possibilidade de horror? Quando o 

amor vira risco de contaminação. Pouco importa se entre homens e mulheres, 

entre homens e homens ou mulheres e mulheres. Os médicos acham 

importante desvincular a ideia da Aids da homossexualidade, sabia? E pouco 

importa também não saber ao certo de onde veio o vírus maldito. As hipóteses 

não atenuam o fato: a coisa existe. E mata. Pior ainda: estimula a níveis 

dementes o preconceito contra a mais castigada das minorias. Há qualquer 

coisa de nazismo no ar. Qualquer coisa de fogueiras medievais para queimar 

os feiticeiros. Lenha é que não falta (ABREU, 1985, p. 30). 

 

No trecho da crônica apresentado, notamos que o autor acentua o fato de a AIDS 

psicológica estar adquirindo uma proporção assustadora entre a população que acredita na 

contaminação do vírus pelo ar, pelo toque, pelo olhar. O conto o insere dentro desse contexto, 

pois observamos que a impossibilidade do contato, da aproximação entre o homem mais velho 

e o mais jovem, é, a todo momento, manifestada pelo narrador em seus mais íntimos 

pensamentos. As fugas constantes entre os olhares, o adiamento da palavra, do cumprimento, 

marcam a distância que circunda entre os dois. O homem mais velho rememora, sozinho, as 

lembranças do tempo passado, vendo-se como reflexo da vida do Outro mais jovem, e este, por 

sua vez, enxerga no Outro mais velho seu futuro projetado em um espelho ―talvez rachado‖, 

como sugere o próprio autor: ―Portanto não se olham. E não sou eu quem decide, são eles. Não 

se deve olhar quando olhar significa debruçar-se sobre um espelho talvez rachado (ABREU, 

2012c, p. 61). Esse espelho a que o narrador se refere é onde está refletida a imagem de Um no 

Outro: ―É no mais íntimo de mim que se produz a estranha articulação com o outro; mistério de 

um outro não é senão o mistério de mim mesmo‖ (MERLEAU-PONTY, 2007, p. 221).  

Ambos possuíam o ar de insegurança, a tez melancólica e solitária; por isso, faz-se a 

menção, sem muita certeza, a um espelho ―talvez rachado‖, cujas semelhanças sombrias trazem 

a ideia do duplo, da alteridade, da identificação que é designada pelo ―talvez‖, visto que há a 

possibilidade de uma rachadura, de uma fratura no espelho, local onde se reflete a imagem dos 

dois. Tal rachadura pode simbolizar os paradoxos que, naturalmente, o narrador, muito 
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discretamente, identifica na percepção do Outro que, como ―iguais: estranhos‖ (ABREU, 

2012c, p. 66), são o duplo um do outro.  

A questão do duplo à luz das concepções freudianas pode ser entendida no 

encontro/descoberta do estranho. A estranheza revelada pelo rapaz mais jovem provém dos 

processos reprimidos, o que se torna evidente na maneira grosseira e aversiva como a mãe o 

trata, bem como nas cobranças que lhe são impostas em relação a acordar cedo, procurar um 

trabalho, utilizando-se de nomes como ―vagabundo‖ para acordá-lo. Isso revela uma postura 

materna castradora, que humilha e recalca o filho. Esse recalque também se observa no homem 

mais velho quando se refere à sua família: ―[...] não me olham, não me veem, não me sabem. 

Me diluem, me invisibilizam, me limitam àquele limite insuportável do que eles escolheram 

suportar, e eu não suporto — você me entende?‖ (ABREU, 2012c, p. 64). Esse ser reprimido, 

segundo Freud (2006), é o estranho que não é nada novo ou alheio, é algo familiar e há muito 

estabelecido na mente, ―e que somente se alienou desta através do processo da repressão. Esta 

referência ao fato da repressão permite-nos, ademais, compreender a definição de Schelling do 

estranho como algo que deveria ter permanecido oculto, mas veio à luz‖ (FREUD, 2006, p. 

258).     

Nesse estranho, há uma reapropriação do passado em função do presente, que, de 

alguma forma, surpreende e amedronta. Ao observar o rapaz melancólico nas sombras noturnas 

daquele bar, o narrador retorna ao passado e vê nele a sua própria imagem, o seu semelhante, o 

seu duplo, e, ao final do conto, na despedida se abraçam como ―Amantes, parentes, iguais, 

estranhos‖ (ABREU, 2012c, p. 65).  Freud (2006, p. 252) esclarece que o fenômeno do duplo 

surge nas mais variadas formas de representação. Segundo o psicanalista, ―há personagens que 

devem ser considerados idênticos porque parecem semelhantes, iguais‖, de acordo com as 

semelhantes vivências e experiências que possuem. O duplo, portanto, é a garantia da 

imortalidade do ego, pois a sobrevivência deste encontrará sempre lugar e resistência no Outro, 

que é o substituto do próprio eu (self).  

 

Coisas assim, você sabe? Eu, sim: amar o mesmo de si no outro às vezes 

acorrenta, mas quando os corpos se tocam, as mentes conseguem voar para 

bem mais longe que o horizonte, que não se vê nunca daqui. No entanto, é 

claro lá: quando os corpos se tocam depois de amar o mesmo de si no outro 

(ABREU, 2012c, p. 64).  

 

Nesse contexto do duplo, Merleau-Ponty (2007, p. 221) acrescenta que ―A experiência 

do outro é sempre a de uma réplica de mim, de uma réplica minha‖. Por conseguinte, os dois 

rapazes, o mais velho e o mais jovem, com características semelhantes em relação aos 
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sentimentos como solidão e medo, encontram, nessa estranha filiação, o seu duplo, o encontro 

com Outrem, que é inevitável, sob o âmbito do processo de alteridade. 

Os dois homens, ao mesmo tempo que se procuram, repelem-se, porque se apegam à 

solidão e à segurança que ela traz diante daquele cenário, em que ambos têm receio do contato 

e estão imersos pela (in-) consciente ideia da contaminação psicológica, apesar de, em nenhum 

momento do conto, ficar claro que qualquer um dos dois possa estar contaminado. Naquela 

época, todavia, o receio da contaminação vinha do pavor e da ojeriza mental pela doença, que 

já haviam contaminado o estado de espírito de todos. Assim como nesse conto e em outros, 

como ―Dama da noite‖, ―Linda, uma história horrível‖ e ―Os sapatinhos vermelhos‖, todos 

vivem o mesmo dilema do rapaz — a impossibilidade do toque, a proibição do corpo alheio, 

entre outros. E a ilusão do ―grande amor‖, que seria possível no sexo sem limites, no 

―mergulho do corpo alheio‖, é definitivamente soterrada ou está circunscrita a uma busca sem 

fim [...]‖ (BESSA, 2002, p. 125, grifos do autor). Entretanto, por um instante, já na alta 

madrugada, o pensamento do narrador insiste em dar uma chance ao menos àquela espécie de 

aproximação sem toque, sem sexo, sem desejo: ―Eles se contemplam sem desejo. Eles se 

contemplam doces, desarmados, cúmplices, abandonados, pungentes, severos, companheiros. 

Apiedados‖ (ABREU, 2012c, p. 62). O jovem é visto pelo olhar do narrador como o ―rapaz 

mais triste do mundo‖, porque o mesmo tem problemas com a mãe, que cobra dele uma postura 

mais responsável diante dos compromissos com a vida: ―[...] minha mãe me sacode todo dia e 

grita acorda, levanta, vadio, vai trabalhar‖ (ABREU, 2012c, p. 63). Ele, ao contrário, manifesta 

do seguinte modo seu desejo de liberdade: ―Eu quero ler poesia, nunca tive um amigo, nunca 

recebi uma carta. Fico caminhando à noite pelos bares, eu tenho medo de dormir, eu tenho 

medo de acordar, [...] e indo dormir quando o sol já está acordando e eu completamente 

bêbado‖ (ABREU, 2012c, p. 62). A tristeza do jovem, provavelmente, é advinda desse recalque 

materno que inibia um ―eu‖, um rosto que desejaria vir à superfície, mas tinha medo. 

Esse anonimato do rapaz caracteriza o estranho, que, oprimido, usa seu disfarce na 

desilusão, na aspereza e na doçura da solidão. O rosto turvo do jovem era como o reflexo das 

águas turvas do aquário que existe no bar, das trevas do parque, dos peixes cegos e ignorantes 

do próprio caminho: ―Um aquário de águas sujas, a noite e a névoa da noite onde eles navegam, 

peixes cegos ignorantes de seu caminho inevitável em direção um ao outro e a mim. [...] o bar 

maldito das trevas do parque‖ (ABREU, 2012c, p. 57). A face do jovem, aniquilada pelo medo, 

não se arrisca em busca de seu próprio ―eu‖. Ele, na verdade, anula-se diante do comando da 

mãe e da ausência do pai, do qual se dizia órfão.  
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Após a inevitável aproximação das duas personagens, fica subentendido que tudo pode 

acontecer, porém, com o fechamento do bar no fim da noite, só lhes resta a despedida e um 

abraço: ―Eles choram enquanto se acariciam. Um homem de quase quarenta anos e um rapaz de 

menos de vinte, sem idade os dois‖ (ABREU, 2012c, p. 65). Fica, assim, a certeza de que 

ambos se encontram em estado de estranhamento com o mundo por não se enquadrarem nos 

estereótipos exigidos de uma modernidade cultural baseada nos padrões regidos pelas normas 

do status quo.  

 

3.2.3  ―Linda, uma história horrível‖: um triângulo de amor e morte  

  

 ―Linda, uma história horrível‖ é o primeiro conto do livro Os dragões não conhecem o 

paraíso, em que se percebe a presença nítida da epidemia, sem referência à sigla AIDS ou HIV, 

porém há diversas pistas no texto que apontam para a compreensão de que o protagonista era 

um aidético. O leitor, por isso, contextualiza essas ―pistas‖, interpretando-as à luz das 

evidências, nos sinais das manchas pelo corpo, na queda de cabelos, na perda de peso. 

O amor, nesse conto, aparece como ausência, em um cenário onde as identidades são 

expostas como fraturas, que marcam, delimitam e dão forma a partir da imagem dos 

protagonistas que passam pelo viés da alteridade. 

O texto narra a história de um quarentão, como é o caso da maioria dos protagonistas 

desse livro, e há indícios de ele ser soropositivo, visto que ―o narrador na terceira pessoa se 

situa no mesmo plano do protagonista, evitando a onisciência‖ (BESSA, 1997, p. 102). A 

história se inicia com a visita do filho à casa da mãe já idosa e adoentada em Passo de 

Guanxuma: ―— Tu não avisou que vinha — ela resmungou no seu velho jeito azedo, que 

antigamente ele não compreendia (ABREU, 2012c, p. 15). Abraçou a mãe desajeitado, pois não 

possuía o hábito de tocar pessoas. Ela, por sua vez, cheirava a ―cigarro, cebola, sabonete, creme 

de beleza e carne velha‖ (ABREU, 2012c, p. 16). Quando ele entra na casa, depara-se com a 

cadela ―Linda‖, que, por sinal, estava com manchas róseas visíveis na pele sob as falhas dos 

pelos, as quais se assemelhavam ao sarcoma de kaposi
30

, como as que ele tinha, e que, em sua 

intimidade, momentos depois no quarto da casa, foram reveladas: ―Deus, pensou, antes de 

estender a outra mão para tocar no pelo da cadela quase cega, cheia de machas rosadas. Iguais 

às do tapete gasto da escada, iguais às da pele do seu peito, embaixo dos pelos. Crespos, 

                                                           
30

 Apesar de ser um tipo de câncer conhecido desde o século XIX, o sarcoma de Kaposi tornou-se relativamente comum 

apenas a partir da década de 1980, com a explosão da AIDS. O sarcoma de Kaposi é um câncer indolente que surge nos 

tecidos dos vasos sanguíneos e linfáticos. As células cancerígenas do sarcoma de Kaposi formam tumores que, normalmente,  

apresentam-se como nódulos arroxeados ou amarronzados na pele. 
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escuros, macios‖ (ABREU, 2012c, p. 23). Nessa trágica coincidência em que os três se 

encontram com a saúde abalada, incertos de suas próprias sobrevivências: a mãe idosa, o filho e 

a cadela doentes, cujas vidas, já fragmentadas pela instabilidade da enfermidade, estão prestes a 

se romper. 

O elo de amor que os unia estava ameaçado pela vulnerabilidade de um fio com a 

chegada esperada da morte. O filho ainda não havia tido coragem para dizer à mãe que estava 

com AIDS, ―quase falou‖ (ABREU, 2012c, p. 19), mas desistiu de dizê-lo. Reconheceu, 

entretanto, que o instante fatídico estava por vir, quando olha a si mesmo e a mãe, como em um 

espelho do tempo, e se depara com a certeza do (im-) previsível. Ele tem o súbito desejo de 

fugir dali, de si mesmo e daquele cenário enfadonho, cujo engodo é a morte:   

 

A xícara amarela tinha uma nódoa escura no fundo, bordas lascadas. Ele 

mexeu o café, sem vontade. De repente, então, enquanto nem ele nem ela 

diziam nada, quis fugir. Como se volta a fita num videocassete, de costas, 

apanhar a mala, atravessar a ala, o corredor de entrada, ultrapassar o caminho 

de pedras do jardim, sair novamente para a ruazinha de casas quase todas 

brancas. Até algum táxi, o aeroporto, para outra cidade, longe do Passo de 

Guanxuma, até a outra vida de onde vinha. Anônima, sem laços nem passado. 

Para sempre, para nunca mais. Até a morte de qualquer um dos dois, teve 

medo. E desejou. Alívio, vergonha (ABREU, 2012c, p. 17). 

    

A ideia de morte e o cenário daquela casa em que os laços familiares e afetivos haviam 

se afrouxado diante da falta de amor, da falta de perspectiva de vida daqueles três, fazem com 

que o filho buscasse escapar de sua realidade por meio de uma vontade de esquecer aquele 

encontro com os seus iguais, que, sem dúvida, era como se deparar consigo mesmo e com o 

novo rosto que adquirira após a AIDS. No espelho da sala, a imagem do homem em que se 

transformara, bem como a certeza da solidão e da provável face da morte, podem ser 

percebidas no seguinte trecho:  

 

Ele abriu os olhos. Como depois de uma vertigem, percebeu-se olhar 

fixamente para o grande espelho da sala. No fundo do espelho na parede da 

sala de uma casa antiga, numa cidade provinciana, localizou a sombra de um 

homem magro demais, cabelos quase raspados, olhos assustados feito os de 

uma criança (ABREU, 2012c, p. 23).  

 

O espelho, nesse caso, reflete a imagem daquele cuja alteridade se faz pela AIDS. O 

impacto que ele tem, ao ver no espelho a face de um Outro, constitui o choque da identidade, 

que possui a face excluída e malograda, pois o próprio conto traz, em seu título, a ironia 
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perplexa que esclarece como são as histórias da AIDS ―terríveis, e provocam, apenas, o horror‖ 

(BESSA, 2002, p. 119).  

Como já vimos anteriormente, na maioria dos contos de Caio F. Abreu, as personagens 

não têm nome, e, no conto ―Linda, uma história horrível‖, eles são chamados de filho e mãe, 

com exceção da cadela sarnenta, cujo nome, ironicamente, é Linda. Os três possuem, pois, 

semelhanças em suas identidades no sentido da enfermidade e do estigma da morte, uma vez 

que ―‗identificar-se com...‘ significa dar abrigo a um destino desconhecido que não se pode 

influenciar, muito menos controlar‖ (BAUMAN, 2005, p. 36). De perto, parecem ser, de certa 

forma, clandestinos, como os rostos que figuram em meio a um cenário de paredes humanas, 

marcados pela vulnerabilidade, que a mãe idosa e enferma, o filho aidético e a cadela doente 

possuem em comum. A ausência dos laços de amor é a possibilidade da morte.  

Amor e morte, paradoxalmente, soam como duetos nas narrativas caiferdianas cuja 

temática é a AIDS. No conto em estudo, uma provável busca de laços, de raiz no espaço já 

habitado pelas memórias, ―resulta em um desenraizamento total‖ (LEAL, 2002, p. 79). A 

possibilidade do encontro com o amor da mãe, do lar em que viveu, torna-se frustrante, diluída 

em um Outro triste e solitário. O filho aidético, que não vê mais a sua imagem no espelho, mas, 

sim, a de Outrem, sente, no beijo da mãe com cheiro de cansaço e velhice, ―qualquer coisa 

úmida que parecia piedade, fadiga de ver. Ou amor, Uma espécie de amor‖ (ABREU, 2012c, p. 

22).       

 

3.2.4 ―Os dragões não conhecem o paraíso‖: a ilusão da contracultura & etcetera   

 

―Os dragões não conhecem o paraíso‖ é o conto que dá nome ao livro e fecha o ciclo 

das 13 histórias que o compõem. Inicia-se com a epígrafe de I Ching
31

, do Livro das mutações, 

obra da literatura milenar chinesa, cuja filosofia baseia-se nos estágios das mutações que 

compreendem os estágios da vida e os ciclos da natureza. Segundo o Dicionário de Símbolos, 

de Maria Cecília Amaral Rosa (1990), o dragão oriental simboliza prosperidade, força, 

sabedoria, proteção. Ao contrário, o dragão ocidental é visto como uma criatura maligna, 

provida de sentimentos de cólera, impaciência e violência. Portanto, o dragão, nesse conto, é 

uma metáfora narrativa, que nos instiga a questionamentos cuja chave faz uma referência 

irônica ao fim do sonho de uma geração. No início do conto, o narrador relata: ―Tenho um 

dragão que mora comigo. Não, isto não é verdade. Não tenho nenhum dragão‖ (ABREU, 

                                                           
31

 ―Por ver com muita clareza as causas e os efeitos, ele completa, no tempo certo, as seis etapas e sobe no 

momento adequado rumo aos céus, como que conduzido por seis dragões‖ (Ch‘ien, o criativo: I CHING, 1984). 
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2012c, p. 141). Há, desde essa primeira frase da narrativa, um sentimento de indefinição, de 

incerteza, que nos induz a perceber que se trata da atrofia dos valores contraculturais, pois, 

nesse texto, o dragão assumiu o caráter metafórico de um ser destrutivo, contrariamente à 

versão oriental, como expressa a epígrafe. A identidade desse dragão, que mora no apartamento 

do narrador, está relacionada não só ao apocalipse bíblico, como também às literaturas 

medievais e à história do dragão selvagem, maligno e destruidor, que é combatido por São 

Jorge.   

Nesse contexto mítico e surreal, Bittencourt (1999) pondera que Abreu se utiliza do 

misticismo manifestado por seres estranhos, sobrenaturais, entre outros, em que existe a 

presença da fantasia, a qual provoca efeitos de imagens surrealistas e absurdas em que se 

observa que o ―ser estranho‖ vincula-se a personagens que simbolizam mudanças, rupturas e 

ainda possui um caráter de incertezas, como corrobora Tzvetan Todorov (2008, p. 15-16): ―O 

fantástico ocupa o tempo desta incerteza [...] deixa-se o terreno do fantástico para entrar em um 

gênero vizinho: o estranho ou o maravilhoso‖. Nesse conto, a presença do estranho está, 

justamente, no imaginário sobrenatural aliado ao fantástico. Todavia, a fronteira entre real e 

imaginário fica evidente quando o próprio narrador, nas primeiras linhas, afirma, e em seguida, 

se contradiz sobre a existência do dragão ali: ―Tenho um dragão que mora comigo. Não, isso 

não é verdade. Não tenho nenhum dragão‖ (ABREU, 2012c, p. 141). Dessa forma, desde o 

princípio, obervamos o caráter instável do narrador, que deseja a companhia do dragão; 

contudo, enfrenta obstáculos e até o sentimento de ausência, que se aprofunda quando ele se dá 

conta da impossibilidade de conviver com o dragão e com a incapacidade de uma relação de 

alteridade com aquele ser excêntrico, estranho e dominador, que, em termos junguianos, 

simboliza a castração.  

No decorrer da narrativa, muitas pistas vão construindo a identidade do dragão e a 

certeza de sua existência, que pode ser a metáfora do inconsciente do próprio narrador, o qual 

enfrentará a insegurança, a ausência de afeto e a imprevisibilidade do dragão para alcançar a 

felicidade de experimentar o paraíso, que, no contexto, seria o sonho idealizado por uma 

geração.    

Segundo o narrador, o dragão era solitário e possuía uma estranha natureza, cheirava a 

hortelã e alecrim; por isso, acreditava na existência dele, pelo cheiro de ervas que exalava. 

Além disso, era invisível e sempre deixava um traço de ausência: ―Quem só acredita no visível 

tem um mundo muito pequeno. Os dragões não cabem nesses pequenos mundos de paredes 

invioláveis para o que não é visível‖ (ABREU, 2012c, p. 144, grifos do autor). Diferentemente 

dos humanos, era muito sensível, excêntrico, dono de uma existência transbordante, sem 
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possuir os limites e as fronteiras dos seres comuns. Gostava das palavras iniciadas por in — 

―invisível, inviolável, incompreensivo —, que querem dizer o contrário do que deveriam‖ 

(ABREU, 2012c, p. 144). No texto, é possível denotar a incapacidade do dragão em pertencer a 

alguém, em estabelecer vínculos afetivos com Outrem e de manifestar seus sentimentos: 

 

Ninguém é capaz de compreender um dragão. Eles jamais revelam o que 

sentem. Quem poderia compreender, por exemplo, que logo ao despertar [...] 

sempre batem a cauda três vezes, como se estivessem furiosos, soltando fogo 

pelas ventas e carbonizando qualquer coisa próxima num raio de mais de 

cinco metros? (ABREU, 2012c, p. 143). 

 

O narrador relata que ficava ansioso ao esperar pela chegada de seu dragão e, quando 

esse o via, ficava furioso pela feiúra que abatera seu amante nos últimos dias, por causa da 

ansiedade; por essa razão, ficava nervoso, cuspia fogo em tudo, destruindo as coisas 

prontamente organizadas e decoradas para recebê-lo. Por mais que o narrador tentasse lhe 

explicar que os vizinhos já haviam reclamado do barulho da cauda batendo no chão, ele não 

mudava, insistia em fazer o que queria, carbonizando plantas e livros, transformando tudo em 

cinzas: 

 

Ele não prometia corrigir-se. E eu sei muito bem como tudo isso parece 

ridículo. Um dragão nunca acha que está errado. Na verdade, jamais está. 

Tudo que faz, e que pode parecer perigoso, excêntrico ou no mínimo mal-

educado para um humano igual a mim, é apenas parte dessa estranha natureza 

dos dragões. Na manhã, na tarde ou na noite seguintes, quando ele despertasse 

outra vez, novamente os vizinhos reclamariam e as prímulas amarelas e as 

begônias roxas e verdes, e Kafka, Stinger, Pessoa, Clarice e Borges a cada dia 

ficariam mais esturricados. Até que, naquele apartamento, restássemos eu e ele 

entre as cinzas. Cinzas são como seda para um dragão, nunca para um 

humano, porque a nós lembram destruição e morte, não prazer. Eles trafegam 

impunes, deliciados, no limiar entre essa zona oculta e mais mundana. O que 

não podemos compreender, ou pelo menos aceitar (ABREU, 2012c, p. 144).   

 

Essa destruição que o dragão realiza no apartamento é prova de sua identidade 

dominadora, que, simbolicamente, representa os vestígios dos últimos anos da ditadura, na 

década de 1980. Notamos que a impossibilidade de felicidade e da concretização do afeto está 

presente no conto, na figura do dragão, que realiza a cisão do desejo, que é um movimento 

múltiplo e tem a ausência como a sua própria definição: ―O laço que prende o desejo à ausência 

tornou-se gradualmente a definição do próprio desejo‖ (CHAUÍ, 1990, p. 24). 

A ilusão do narrador em acreditar que fosse possível viver de amor, persistindo na busca 

cotidiana do afeto, das coisas mais doces, fragmentou-se, pois ele sente que não é possível que 
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esse dragão possa junto dele conhecer o paraíso. Não alcançarem o paraíso significa a 

frustração maior do desejo deles. O ―paraíso‖, provavelmente, pode representar o sonho que 

uma geração quis alcançar, porém ―o dragão‖ não o permitiu. O dragão tenta, de forma 

repressora e grosseira, anular o ego do narrador.  

A desilusão do narrador, como já vimos nesse e nos demais contos do livro Os dragões 

não conhecem o paraíso, como ―Dama da noite‖ e ―O rapaz mais triste do mundo‖, representa 

o fim de um ciclo de uma geração que viveu a frustração do sonho e que se deparou com a 

degeneração dos valores contraculturais, culminando no surgimento da AIDS. A identidade do 

dragão expressa, também, essa ruptura, que trouxe, em vez de prosperidade, a ideia fixa de um 

fim, no qual o movimento do sujeito pela alteridade passa por um campo movediço, incerto.      

A metáfora do dragão ocidental é muito bem utilizada para representar a 

impossibilidade de afeto, para simbolizar a ilusão do sonho, que, no conto, tanto pode ser de 

cunho pessoal, como a representação da relação de amantes entre o narrador e o dragão, como 

pode ser a total dissolução da contracultura. Conforme já sabemos, a década de 1980 trouxe 

com ela duas décadas de frustração de lutas e militâncias por conquistas sociais. Os jovens dos 

anos 60 e 70 viveram um período de lutas sociais reprimidas e uma modernização autoritária, 

que culminou no desfecho de que o sonho do Flower Power não passou de uma ilusão, e, ao 

final da década de 1980, a morte do ídolo pop da música inglesa, John Lennon, ilustra, 

simbolicamente, a perda desse sonho.  

A relação entre a ânsia do sonho e a frustração se torna evidente no conto ―Os dragões 

não conhecem o paraíso‖ quando o narrador cria expectativas de que a presença do dragão pode 

suprir o vazio e mudar o ambiente, trazendo-lhe brilho e alegria. Todavia, com a ausência do 

animal, que, aos poucos, foi se fazendo mais frequente, o narrador, que o manda embora, 

reflete: ―[...] Um dragão vem e parte para que seu mundo cresça? Pergunto — porque não estou 

certo — coisas talvez um tanto primárias, como: um dragão vem e parte para que você aprenda 

a dor de não tê-lo, depois de ter alimentado a ilusão de possuí-lo? [...] (ABREU, 2012c, p. 148). 

Percebemos que o dilema do sonho (ilusão) e de sua ruptura está metaforizado na existência do 

dragão, que representa o inconsciente do narrador.  

Importa ressaltar que há, visivelmente, uma relação de poder e submissão no conto. 

Assim, é possível também, em uma segunda via de interpretação, percebermos que o dragão, 

com toda sua força e labaredas de fogo, caracterizava o poder, que, pelo contexto da época, 

pode ser entendido como representação ou desdobramento do autoritarismo e da face do 

sistema opressor. Por outro lado, o narrador representava a sociedade subordinada às normas 

intransigentes do poder, ele sofria com a ausência de uma reestruturação sociopolítica que 
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vigorasse em uma mudança de profundo êxito. O dragão, tal como os governantes, nunca 

mudava. Não se transformava para conviver melhor com seu parceiro que tanto o amava e 

necessitava dele e de seu poder. O dragão simbolizava, assim, as raízes de uma tradição 

milenar, robusta, no sentido mais inflexível do ser. O fato de ele gostar das palavras que 

iniciavam com o prefixo ―in‖ revelava a sua incapacidade de dizer sim, de mudar, de 

manifestar uma opinião diferente da que já possuía. Por mais que fosse assim, do jeito dele, o 

narrador, submisso, dizia que ―por situações como essa, eu o amava. E amo ainda, quem sabe 

mesmo agora, quem sabe mesmo sem saber direito o significado exato dessa palavra seca — 

amor‖ (ABREU, 2012c, p. 146).  

Assim, o sentimento de amor nutrido pelo protagonista em relação ao dragão é de 

esperança e, ao mesmo tempo, desilusão. Porém a maneira como o amor foi representado nesse 

conto, em estágios de tensões e frustrações, sustenta a ideia de que a permanência do desejo, 

ainda que fraturado, faz com que o protagonista busque o ―paraíso‖, que é o que o mantém 

vivo.     

O narrador, ao tomar fôlego e criar coragem, elimina o dragão, as esperanças e 

desilusões que ele simbolizava, mandando-o partir, mas ele se entristece e percebe que tudo a 

sua volta, sem ele (dragão), estava opaco, com cheiro de podridão: ―Eu respirava mais fundo, 

perdia o fôlego no esforço de percebê-lo, dia após dia, enquanto flores e frutas apodreciam nos 

vasos, nos cestos, nos cantos. Aquelas mosquinhas negras miúdas esvoaçavam em volta delas, 

agourentas‖ (ABREU, 2012c, p. 147). Esse cenário da ―falta‖ assume um caráter de uma 

realidade essencial que se vincula à certeza da diluição do mais forte: o desejo. Este que 

ameaça o ego e sua destruição. A falta do dragão pode ser interpretada como o reconhecimento 

por parte da individualidade do narrador, que, após inúmeras tentativas em perseguir seu sonho 

de alcançar o paraíso, o qual, nesse contexto, inevitavelmente, é o sonho, a ilusão da 

contracultura, compreende, tristemente, que tudo isso não passava de uma identidade 

impossível, em que o ―paraíso‖ não passou de uma imagem do desejo; por isso, surgiu a crise 

da alteridade e a revelação, ao fim, de um protagonista que começa a enfrentar a realidade e os 

problemas como ―uma autêntica busca de identidade (LANDOWSKI, 2012, p. 27, grifos do 

autor).    

 

Resta esta história que conto, você ainda está me ouvindo? Anotações soltas 

sobre a mesa, cinzeiros, copos vazios e este guardanapo de papel onde anotei 

frases aparentemente sábias sobre o amor e Deus, com uma frase que tenho 

medo de decifrar e talvez, no final, diga apenas qualquer coisa simples feito: 

nada disso existe. E esse nada incluiria o amor e Deus, e também os dragões e 

todo o resto, visível e invisível  (ABREU, 2012c, p. 149). 
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O final do conto revela a frustração e a certeza, ainda duvidosa, de que o amor e Deus 

não existem, assim como os dragões, que metaforizam toda esta incerteza que perpassa a 

narrativa.  

 

3.3 DO INTERTEXTO AO DESEJO PELO OUTRO: AS INFLUÊNCIAS DE CLARICE E 

HILDA EM INVENTÁRIO DO IR-REMEDIÁVEL 

 

E então quando leio certos autores que considero 

meus companheiros, ou meus irmãos, eu fico vestida 

da energia deles. Estou no meu caminho, eles estão 

no deles, mas há uma troca de potência que existe 

entre os criadores, de real, de belo, e de penetração 

no mundo mais-humano.   

                                         (Maria Gabriela Lhanzol) 

 

As produções humanas, embora pareçam não estar conectadas entre si, estabelecem uma 

constante inter-relação, porque estão sempre em estado de movimento. Há uma grande rede 

intertextual que está sempre em processo na reconstrução daquilo que já existe nas artes e em 

vários objetos culturais da sociedade. Por isso, lembremos que, especificamente na literatura, o 

texto está em um processo contínuo de mudança, de cortes e recortes, o qual faz com que seu 

significado possa ser redimensionado, recriado, dando-lhe um caráter de multiplicidade, de 

ininterruptas vozes que se cruzam com outros textos.  

A voz do Outro e o diálogo com o Outro são imprescindíveis na construção de um texto 

e em seus desdobramentos. Segundo Harold Bloom (2002), a obra literária nasce sempre de 

outras obras com as quais se tecem diálogos, perguntas ou respostas. Nesta mesma linhagem, o 

escritor Umberto Eco (apud HUTCHEON, 1991, p. 167) declara que, no romance O Nome da 

rosa, houve uma conecção literária e um diálogo com outros livros: ―Descobri o que os 

escritores sempre souberam (e nos disseram muitas e muitas vezes): os livros sempre falam 

sobre outros livros, e toda estória [sic] conta uma estória [sic] que já foi contada‖. Podemos 

considerar que, desde Aristóteles (2008), em Arte poética, já é possível entendermos evidências 

na literatura dos intertextos que giravam em torno das fábulas e tragédias, que repetiam sempre 

uma mesma narrativa a qual se relacionava às tragédias das mesmas famílias, realizando, assim, 

um elo intertextual oral ou não, que se desdobrasse e permitisse que uma história recontasse a 

outra de maneira a recriá-la, a reinventá-la, como afirma Perrone-Moisés (1978), em seus 

estudos sobre as relações intertextuais de obras do passado com os textos bíblicos e greco-

latinos: 
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Em todos os tempos, o texto literário surgiu relacionado com outros textos 

anteriores ou contemporâneos, a literatura sempre nasceu da e na literatura. 

Basta lembrar as relações temáticas e formais de inúmeras grandes obras do 

passado com a Bíblia, com os textos greco-latinos, com as obras literárias 

imediatamente anteriores, que lhes serviam de modelo estrutural e de fonte de 

―citações‟, personagens e situações (A Divina Comédia, Os Lusíadas, Dom 

Quixote, etc.) (PERRONE-MOISÉS, 1978, p. 59).  

 

Um escritor, quando se propõe a tecer diálogos com a obra de Outrem, percebe que ―há 

uma consciência dialógica, pois é voltada para um outro, para fora‖ (BAKHTIN, 2013, p. 39). 

Essa consciência, que pode ser intencional ou não, faz com que o conjunto de interesses e 

necessidades do autor utilize recortes possíveis de outros textos que estabeleçam uma 

conectividade com o seu texto. Assim, quando um autor se apropria do texto do Outro, há uma 

certa necessidade de um desejo o qual se fundamenta naquilo que renuncia à identidade pessoal 

e à polarização Eu/Outro. Todo desejo objetiva o que lhe falta, pois, segundo a psicanálise, o 

desejo do ―eu‖ está sempre relacionado ao desejo do Outro; por isso, é possível entendermos 

que o desejo do ―eu‖ almeja aquilo que lhe falta, porque ―— desejamos o que não temos, o que 

precisa vir de fora, para nos preencher, nos completar‖ (SANTOS, 1990, p. 209). 

Ao partirmos da noção de ―desejo‖ como uma força motriz, capaz de criação e 

renovação do ―eu‖ — uma força que existe dentro de cada um de nós em um sentido global, 

mais amplo —, podemos entender que, ao desejarmos o que falta, almejamos aquilo que o 

Outro tem de mais potente, de mais forte, visto que o desejo, antes de tudo, é concebido como 

carência, sendo, muitas vezes, uma força que busca nos preencher com aquilo que precisaria vir 

de fora, de outrem. Não podemos negar que o desejo é o grande mobilizador das aspirações e 

das eventuais realizações e conquistas do sujeito, porque, embora busquemos fora de nós a 

válvula para nossas inspirações e potencialidades, vale lembrar que esta força motriz é um 

impulso incessante que move o ser em busca de sua identidade por toda uma vida. Seja qual 

face tiver essa identidade, ela estará sempre vinculada ao desejo de alteridade, que se completa 

pela busca de um Outro. 

Laymert dos Santos (1990, p. 220), ao afirmar que ―o desejo é trepidação de abertura‖, 

induz-nos a pensar que, por meio do ato de desejar, torna-se possível, pela universalidade das 

sensações contemporâneas, evocar o Outro no processo de construção identitária, pois toda 

procura de si passa pelo mundo da alteridade, que pode ser entendido como uma ―viagem‖ 

enquanto relação de experiência com um aqui-agora, com uma necessidade ou encontro de um 

Outro, o qual possui aquilo que nos falta, que pulveriza os nossos instintos mais íntimos no 

processo de construção do ―eu‖. A infinita presença do Outro preenche a ausência, a lacuna, 
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daquilo que não temos ainda ou daquilo que não conseguiríamos ter por nós mesmos. Dessa 

forma, faz-se necessário que o desejo pelo Outro deixe ―em aberto‖ as possibilidades 

indefinidas de uma viagem ao desconhecido.  

O desejo, segundo Freud (2012), é amplamente discutido na obra A interpretação dos 

sonhos como um movimento psíquico em direção à identidade. O psicanalista enfatiza que o 

desejo, em um primeiro momento, baseia-se na noção de afeto/pulsão e, em um segundo 

momento, na vivência. Esse sentimento, por sua vez, está aliado à busca e à experiência da 

identidade, como uma fonte de prazer, desde o princípio da existência do ser. O desejo como 

pulsão direciona para a alteridade do sujeito, que abre espaço para abrigar em si o estranho, o 

que faz romper a rigidez, a fixidez do ego. A presença da pulsão freudiana é presenciada 

quando há o desejo. Tal pulsão é uma espécie de alteridade vinda de dentro. Mesmo quando a 

alteridade vem de fora, do lado externo, como nos objetos, na falta, na diferença, entre outros, 

chega a perturbar o sujeito à medida em que existe a travessia por sua própria alteridade.  

Pensando o desejo como uma forma de construir a alteridade e a identidade, procuramos 

compreender a questão do relacionamento literário entre Caio F. Abreu com as escritoras 

Clarice Lispector e Hilda Hilst, mais especificamente na obra Inventário do ir-remediável. De 

acordo com Bloom (2011, p. 49), ―toda influência literária é labiríntica‖ e a ―angústia‖ da 

influência ―é uma questão de identidade pessoal e literária‖, pois ―o que é o eu e o que é o não 

eu? Onde terminam as outras vozes e onde começa a minha?‖ (BLOOM, 2011, p. 34). Nesse 

contexto de indagações, é possível termos a compreensão de que nunca se é plenamente o autor 

de sua própria obra, pois a influência persegue todos como um vírus que contamina.  

Quando o autor vai ao encontro de uma consciência literária mais ampla, que lhe causa 

estranheza de aflição ou deslumbramento, metamorfaseia-se, ―provisoriamente‖, em uma 

personalidade envolvente e imaginativa. A estranheza assume, com frequência, um rosto 

temporal. Por conseguinte, a estranheza é vista como inquietação e pode se manifestar de 

modos diferentes em escritores e leitores. A questão da influência que provoca essa estranheza 

que vem daquele desconhecido, do que é o estranho, o estrangeiro, tanto pode ser prazerosa 

quanto agonizante, pois dependerá de como é recebida e de como será feita a travessia pelo 

encontro com a alteridade/identidade.  

No ensaio ―Amor literário‖, de Bloom (2011), o autor cita seus escritores favoritos, 

desde a adolescência, mostrando com quem tinha afinidade e quais o influenciaram. Segundo o 

autor, ―inspiração significa influência. Ser influenciado é ser ensinado, e um jovem escritor lê 

para buscar instrução, como Milton leu Shakespeare, Crane leu Whitman ou Merril leu Yeats‖ 

(BLOOM, 2011, p. 24). Diante dessa afirmação, podemos considerar que o jovem escritor Caio 
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F. Abreu, ao ler Clarice antes mesmo de completar 18 anos, e ter lido e iniciado sua eterna 

amizade com Hilda, aos 19, buscou aprender, sem nenhum tormento e de maneira sublime, o 

que elas tinham para lhe ensinar enquanto pessoas e escritoras.  

Para melhor esclarecermos o assunto, optamos, nesta pesquisa, pelo desdobramento 

deste estudo temático, que discorrerá com mais detalhes sobre a influência de Clarice Lispector 

e Hilda Hilst, na obra de Caio F. Abreu, em especial, o livro Inventário do ir-remediável.      

 

3.3.1 As influências de Clarice Lispector: linguagem, estranhamento e epifania 

 

Caio F. Abreu, ainda tateando seus próprios caminhos nos primeiros escritos, busca em 

Clarice Lispector a literatura das sensações, do estranhamento e da revolução da linguagem. 

Sua empatia com a escrita da autora foi imediata. Os intertextos e o desejo de se apropriar dos 

textos claricianos são visíveis em suas primeiras publicações. Após a publicação de seu 

primeiro livro, intitulado Inventário do ir-remediável, ele se proibiu de ler Clarice, porém dizia 

que a lia escondido de si mesmo e acreditava que a sensação de lê-la ―era de que tudo já estava 

escrito, e nada mais havia por fazer na literatura‖ (CALLEGARI, 2008, p. 44). As marcas e os 

intertextos com a autora estão nos títulos dos contos, nas frases transcritas no corpo dos textos, 

nos momentos epifânicos das personagens. Quando Caio F. a conheceu, após já ter publicado 

seu primeiro livro, em 29 de dezembro de 1970, relatou, em carta a Hilda Hilst, que teve uma 

impressão fortíssima e, além disso, teve ―febre e taquicardia‖, pois ―nunca ninguém tinha me 

perturbado tanto‖ (ABREU, 2002, p. 370). Segundo o autor gaúcho, as coisas, a partir daquele 

momento em que conheceu Clarice, iriam mudar, radicalmente, para ele. E foi o que aconteceu.   

Inventário do ir-remediável é dedicado a algumas mulheres, sendo que uma delas era a 

amiga e escritora Hilda Hilst. Os contos dessa obra foram escritos entre 1966 e 1968, em 

Santiago do Boqueirão, Porto Alegre e São Paulo, no período de ebulição cultural e durante 

suas visitas à Casa do Sol, residência de Hilda Hilst.   

O jornal Zero Hora, de 3 de novembro de 1995, na seção Segundo Caderno, escrita por 

Jerônimo Teixeira, apresenta a seguinte explicação sobre o livro Inventário do ir-remediável: 

 

Os 25 contos do livro se dividem em quatro inventários: Da Morte, Da 

Solidão, Do Amor, Do Espanto. Na introdução ao livro, o Caio Fernando 

Abreu de 47 anos soube identificar bem o principal problema do escritor que 

aos 22 anos iniciava-se com Inventário a influência ainda muito evidente de 

Clarice Lispector (TEIXEIRA, 1995, p. 4).   
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Caio F. Abreu chegou a declarar que possuía uma excessiva influência da autora nesse 

seu primeiro livro, bem como a de outros autores estrangeiros:  

 

Creio que o mais perigoso neste Inventário é a excessiva influência de Clarice 

Lispector, muito nítida em histórias como Corujas ou Triângulo Amoroso: 

Variações Sobre o Tema. Mas há ainda outras influências: a do nouveau 

roman francês de Robbe-Grillet, Nathalie Sarraute e Michel Butor, num conto 

como Ponto de Fuga, e também do realismo-mágico latino-americano (em O 

ovo ou O Mar Mais Longe Que Eu Vejo). (ABREU, 1995a, p. 6, grifos do 

autor).  

 

Além de histórias como ―Corujas‖ ou ―Triângulo amoroso: variações sobre o tema‖ e o 

―Ovo‖, outras como ―Amor‖, ―Amor e desamor‖, ―Apenas uma maçã‖, ―O rato‖, a influência 

de Lispector se faz presente.  Diante dessas evidências, Abreu, quando interrogado por Bessa, 

em entrevista publicada na Revista Palavra, se essa autora o havia influenciado, respondeu:   

 

Influenciou muito. Eu a conheci, tive sorte de conhecê-la. Foi a madrinha do 

lançamento do meu livro Limite Branco. [...]. Hoje eu me proíbo de ler 

Clarice! Leio escondido de mim! Lendo o Inventário do ir-remediável, dá pra 

perceber muito sua influência. Clarice me mostrou que era possível lidar com 

a língua brasileira [...]. Criar um novo universo (ABREU, 1997c, p. 12, grifos 

nossos). 

 

O lustre, de Clarice Lispector, foi o primeiro livro da autora lido por Abreu, aos 17 

anos. A partir daí, sua história com a literatura e a linguagem transformaram-se: ―É preciso ter 

uma empatia existencial e tentar ter um ponto de vista sobre o mundo semelhante ao dela‖ 

(ABREU, 1997c, p. 13). Carinhosamente chamado de ―Quixote‖ por Clarice, que, na noite de 

autógrafos de Limite Branco, o primeiro romance do autor, não parava de repetir ―Você é 

Quixote! Você é Quixote!‖ (CLARICE apud CALLEGARI, 2008, p. 108), ao perceber nele o 

estilo magro e de barba, vendo aí a semelhança dele com Quixote. Por isso, ao conhecê-la, 

nesse dia, ao final de 1970, ficou impressionado e, de certa forma, em estado de transe, como 

assim relatou esse encontro em carta a Hilda Hilst:  

 

Vi uma mulher linda e estranhíssima num canto, toda de preto, com um clima 

de tristeza e santidade ao mesmo tempo, absolutamente incrível. [...]. Me 

apaixonei [...]. De repente, ela me olhou e disse que me achava muito bonito, 

parecido com Cristo. Tive 33 orgasmos consecutivos. [...]. Ela é exatamente 

como seus livros: transmite uma sensação estranha, de uma sabedoria e uma 

angústia impressionantes. É lenta e quase não fala. Tem olhos hipnóticos 

quase diabólicos. E a gente sente que ela não espera mais nada de nada nem de 

ninguém que está absolutamente sozinha e numa altura tal que ninguém 
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jamais conseguiria alcançá-la. Muita gente deve achá-la antipaticíssima, mas 

eu a achei linda, profunda, estranha, perigosa (ABREU, 2002, p. 369-370).  

 

Toda essa ―empatia existencial‖ com a escritora contribuiu para que fosse decisiva a 

influência dela sobre a literatura de Caio F. Abreu. Sua paixão por Clarice é nítida e assumida. 

O desejo desse escritor pela figura enigmática da escritora e do ser humano que ela era 

representa a relação de alteridade, que se constitui presente nos textos do autor. O espaço dessa 

alteridade, a priori, encontrar-se-ia ―no exterior de si mesmo uma réplica, ou talvez uma outra 

face, insuspeita, de sua própria identidade? E com que base afastar a possibilidade, inversa e 

complementar de discernir algo da própria figura do Outro no interior de Si?‖ (LANDOWSKI, 

2012, p. 11). Como todas as marcas da escritora sobre seus textos, sempre houve um 

reconhecimento e até mesmo um orgulho em dizer que havia fortes influências dela nos contos 

de Inventário do ir-remediável. A relação de alteridade com Clarice sempre foi muito 

evidenciada e reverenciada pelo próprio autor, que nunca negou a influência dela em sua obra. 

Assim, quando Marcelo Secron Bessa, em uma entrevista a Caio F., perguntou-lhe quais  

seriam os escritores que mais o tinham influenciado, ele afirmou:  

 

Gosto de Borges- enlouquecido, inventando aquelas ficções delirantes- de 

Kafka, Clarice, Cortázar, Artaud, grandes embriagados pela criação. Acho que 

Clarice é uma escritora que deveria ter ganho o prêmio Nobel, embora isso 

não signifique nada. Porque ela encarnou, para mim, aquilo que é literatura. 

Ela se guiou pela própria viagem interior. Se guiou por isso, pela necessidade 

terrível de escrever e produzir porque era como ela vivia. E ficando apegada a 

isso, ela dizia que não lia mais, porque ela queria ficar interessada só por si 

mesma. Foi como ela criou um universo completamente louco. Esses são os 

grandes escritores (ABREU, 1997c, p. 12).   

 

Na escrita de O inventário do ir-remediável, aos 20 anos, Abreu ainda estava tateando 

em busca de sua afirmação como escritor e, nessa tentativa de ―acertar‖, de criar expectativas 

para si e seus leitores, inicia com Clarice a saga de seus precursores, como afirma Borges 

(2007, p. 130): ―O fato é que cada escritor cria seus precursores. Seu trabalho modifica nossa 

concepção do passado, assim como há de modificar o futuro‖. Nessa primeira publicação, há, 

muitas vezes, a recorrência à epifania, visivelmente uma herança de Lispector. Tais epifanias 

aparecem nos contos como revelações míticas do cotidiano, conduzindo as personagens a 

mudanças, transformações íntimas. Em ―Os cavalos brancos de Napoleão‖, primeiro conto do 

livro, a loucura e a morte como epifania é uma libertação, uma descoberta do protagonista 

Napoleão, que, depois de morto, ressurge nu, galopando ―em amáveis cavalos Brancos, 

naturalmente‖ (ABREU, 1995a, p. 20). No conto ―Corujas‖, ―a epifania está nos olhos graúdos 
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e fixos de filhotes de coruja‖ como escreveu Jerônimo Teixeira, no jornal Zero Hora, em 03 de 

novembro de 1995, sendo bem marcante a influência de Lispector, bem como em ―Apenas uma 

maçã‖, que faz menção a um pequeno trecho de A maçã no escuro, em que Clarice é citada em 

um diálogo  filosófico entre um narrador e sua interlocutora:  

 

Porque eu, meu filho, eu só tenho fome. E esse feito instável de pegar uma 

maçã no escuro — sem que ela caia. 

— Que saco, hein? Estava demorando. 

— O quê? 

— A citação. Quem é? – Clarice Lispector (ABREU, 1995a, p. 111, grifos do 

autor). 

 

Essas narrativas trabalham sob a perspectiva existencial-intimista e representam um tipo 

de realidade, em que há um encadeamento mais ou menos lógico dos acontecimentos narrados 

por uma voz que orienta a trajetória da história. Por haver interrupções constantes de 

monólogos e fluxos de consciência, pausas temporais — à maneira clariceana —, os textos são 

repletos de imagens surreais, fantasias e metaforismos. Bittencourt (1999), em um significativo 

comentário acerca dessa obra, esclarece, com precisão, os aspectos relevantes e centrais que a 

compõem. A autora assevera: 

 

O primeiro livro, Inventário do irremediável, evidencia uma presença muito 

forte da leitura de Clarice Lispector, para a qual já chamamos a atenção, 

sobretudo pela técnica do ―olhar de lente‖ que amplia os pequenos detalhes ou 

desdobra os significados dos acontecimentos simples do cotidiano. O mundo é 

visualizado por meio de uma percepção sensível no extremo, com um olhar 

simultaneamente prescrutador e poético que investiga os sentidos profundos 

das coisas e dos fatos; o próprio título já sugere uma observação atenta, 

minuciosa, no sentido de esmiuçar e examinar detidamente objetos e seres. 

Caio, de fato, inventaria cada ínfimo elemento na ânsia de alcançar a sua 

essência mais pura (BITTENCOURT, 1999, p. 94).  

 

As semelhanças entre as narrativas de Abreu, no livro em estudo, com os contos de 

Clarice Lispector são muito evidentes. Por exemplo, o conto ―Amor e desamor‖ é bastante 

semelhante a ―Amor‖, uma das mais conhecidas narrativas da autora, que compõe o livro Laços 

de família (1982b). No conto ―Amor e desamor‖, a personagem, uma mulher, encontra-se, já de 

início, dentro do ônibus, da mesma forma como Ana, personagem do conto de Clarice, que 

inicia a narrativa subindo no bonde, local onde tudo se passa. Assim, inicia-se a narrativa de 

Abreu (1995a, p. 104): ―Inesperada, encarou-o pedindo. Dentro do ônibus que corria para um 

destino com a segurança dos que sabem para onde vão, ela de repente se assumiu em fêmea e 

simplesmente pediu‖. O texto clariceano se inicia desta maneira: ―Um pouco cansada, com as 
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compras deformando o novo saco de tricô, Ana subiu no bonde‖ (LISPECTOR, 1982b, p. 17). 

Lembremos que Ana, ao olhar de dentro do bonde um cego mascando chicletes, é subitamente 

abalada. E, durante a viagem no bonde, entra em um estado de plena agitação, que lhe 

descortina sensações estranhas até então desconhecidas. No texto de Abreu (1995a, p. 105), a 

mulher dentro do ônibus vê um homem que lhe desperta sensações e reações súbitas de paixão, 

medo, dor, atração: ―Tudo ia em frente, ela se comprimindo cada vez com mais ardor. 

Ultrapassara o susto, mas, temerosa de sofrer por amor, caíra na paixão‖. Como em Ana, o 

choque epifânico é tão intenso que deixa a mulher perturbada, sem saber para onde ir, 

completamente sem rumo, sem direção, tanto que desce do ônibus sem saber em que ponto 

estava, tampouco tinha noção para onde ir: ―[...] Foi aí que o ônibus parou e ela desceu. Não 

sabia se antes ou depois ou no lugar exato onde devia. Não sabia ainda se fugira ou se aceitara 

[...]‖ (ABREU, 1995a, p. 106). Assim, nos dois contos, o desconhecido causa pânico, 

insegurança, atos irreflexivos e incondicionados. O instante dentro do ônibus e do bonde, em 

que ambas as mulheres se veem diante do imprevisível, ao se depararem com o Outro — o 

estranho que lhe é revelador das realidades mais profundas e ocultas —, faz vir à tona o desejo 

daquilo que lhe falta.  

 Vejamos como acontece em ―Amor e desamor‖ o encontro com o Outro (homem) 

dentro do ônibus:  

 

Subira no ônibus tão despreparada, disse baixinho, procurando encontrar a 

exclamação que não existia. E súbito, o homem estava ali. De óculos, entradas 

fundas no cabelo, olhando perdido pela janela. Era bonito? Sacudiu a cabeça 

em negativa indecisão, como explicar, como formular que ele apenas era, sem 

adjetivos, era, estava sendo, embora sem saber, sem esforço algum — era. E 

ele pedia. Quebrava-se toda por dentro num movimento entre pudor e medo, 

voltando a cabeça para espiá-lo, a seu lado, as mãos postas em repouso sobre 

as calças bege claro. Ah como doía solicitar tanto e ir-se tornando cada vez 

mais lúcida dessa solicitação (ABREU, 1995a, p. 104). 

 

Ao final, a mulher, ao descer do ônibus sem saber qual direção tomar, olhou de longe a 

silhueta do homem por quem nutrira amor ainda há pouco. Entrou em uma galeria, subiu pela 

escada rolante e se viu no espelho acima do seu rosto. Resolveu então, subitamente, cortar os 

cabelos, esquecendo-se dos ―perigos de viver‖. Bem à moda clariceana, o final do conto 

configura aquele momento pós-epifânico, em que a personagem, após as reações estranhas que 

havia sentido ao ver o homem no ônibus, parece que vivencia o estado de libertação, de  

deslocamento, indo do sentimento intenso de paixão por um desconhecido ao desejo súbito de 

cortar o cabelo. Portanto, observamos que, em Abreu, a busca contínua do autoconhecimento se 
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faz também por esses processos epifânicos como no caso de Lispector. Segundo Bittencourt 

(1999, p. 95), ―A análise de si mesmo, no esforço de investigar as mínimas reações diante dos 

fatos, e a busca incessante do autoconhecimento são questões tipicamente clariceanas 

reproduzidas nos contos iniciais de Caio‖.   

Apesar dos vários textos de Caio F. Abreu que dialogam com a obra clariceana, tanto 

nesse livro como em outros, vamos, portanto, ater-nos a dois contos que trazem as mais fortes e 

significativas evidências de Lispector. Além de ―Amor e desamor‖, ―Corujas‖ também 

encontra evidências em ―Uma galinha‖, de Lispector (1982b). Todavia nos ateremos à análise 

comparativa desses dois contos, que podem nos dar a dimensão da influência de Clarice na obra 

de Caio F. Abreu.   

No conto ―Corujas‖, o autor se inspira em uma história da época em vivia em Santiago 

do Boqueirão, sua terra natal, e mescla com a ideia narrativa de Clarice em ―Uma galinha‖, de 

Laços de família. Nos dois respectivos contos, a galinha e a coruja se tornaram aves de 

estimação. Os narradores são ainda crianças e se revelam encantados com as aves, que, de 

maneira adversa, chegaram às suas vidas, trazendo-lhes a pura essência de um amor por um ser 

que não era humano. No conto ―Uma galinha‖, a menina, em sua sensibilidade pueril, convence 

a família a não matar a ave, que, ao escapar da morte, ―tornara-se a rainha da casa‖ 

(LISPECTOR, 1982b, p. 34). As corujas, por sua vez, chegaram em par à casa do menino, em 

uma gaiola. Tanto a galinha quanto as corujas, ao final dos respectivos contos, não conseguem 

escapar à fatalidade da morte. Porém, no conto de Abreu (1995a), a narrativa se estende com 

mais descrição de detalhes, apresentando até mesmo subtítulos: Introdução, A chegada, 

Batismo, A fome, Desfecho, que facilitam o entendimento da narrativa e dos acontecimentos 

cadenciados sobre a sobrevivência e o destino das duas corujas. As duas aves simbolizavam 

uma força estranha para o menino-narrador, que as via com respeito e como ―seres mais fortes 

e inexplicáveis‖ (ABREU, 1995a, p. 27). Logo na primeira parte do conto, intitulada 

―Introdução‖, há uma descrição das corujas, sendo possível captar o que elas representavam 

naquele contexto familiar:     

 

Tinham um olhar dentro, de quem olha fixo e sacode a cabeça, acenando como 

se numa penetração entrassem fundo demais, concordando, refletidas. 

Olhavam fixo, pupilas perdidas na extensão amarelada das órbitas, e 

concordavam mudas. A sabedoria humilhante de quem percebe coisas apenas 

suspeitas pelos outros. Jamais saberíamos das conclusões a que chegavam, 

mas oblíquos olhávamos em torno numa desconfiança que só findava com 

algum gesto ou palavra nem sempre oportunos. O fato é que tínhamos medo, 

ou quem sabe alguma espécie de respeito grande, de quem se vê menor frente 

aos outros seres mais fortes [...] (ABREU, 1995a, p. 27).   
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As aves, quando já familiarizadas com todos, começam a andar soltas pela casa e são 

batizadas com nomes. Cortaram-lhes as asas para que não voassem para longe, e iam de mão 

em mão como os animais domésticos. Aprenderam, pois, a viver junto dos humanos, embora 

não pertencessem àquele meio. Tristes ou felizes, lá estavam elas vivendo como quase-gente. 

Tais corujas fizeram parte das histórias vivenciadas pelo escritor gaúcho. A escritora Dip 

(2009), na biografia Para sempre teu: Caio F., afirma que Caio possuiu duas corujas quando 

vivia no interior do Rio Grande do Sul, em sua terra natal, onde passara toda sua infância e 

parte da adolescência. O conto é dedicado aos pais e irmãos, prova de que foi, sem dúvida, uma 

história pautada na realidade. 

Vejamos, a seguir, os fatos que a biógrafa escreve sobre a existência das corujas na 

infância de Caio F.: 

 

Caio viveu sua infância no interior do Rio Grande do Sul, chão de terra batida, 

pomar no quintal, cachorros e passarinhos. Teve até duas corujas que 

chegaram numa gaiola e depois andariam soltas pela casa e seriam 

protagonistas de um conto dos anos 70. Os olhos amarelos e a atitude soturna 

daqueles bichos de hábitos noturnos impressionaram o menino, que os batizou 

secretamente de Cassandra e Rasputin, conforme revelou o conto ―Corujas‖, 

do seu primeiro livro de contos, Inventário do irremediável (DIP, 2009, p. 99).  

   

Vale assinalar que, da mesma forma filosófica e penetrante como Clarice descrevia a 

galinha, ―Estúpida, tímida e livre. Não vitoriosa como seria um galo em fuga. Que é que havia 

nas suas vísceras que fazia dela um ser? A galinha é um ser‖ (LISPECTOR, 1982b, p. 32), 

Abreu (1995a, p. 27) também descrevera as corujas: ―Tinham o olhar dentro, de quem olha fixo 

e sacode a cabeça, acenando como se numa penetração entrassem fundo demais, concordando, 

refletidas‖.  A galinha estava sendo perseguida por um rapaz e foi parar na casa da menina que 

convenceu o pai e a família a não matá-la naquele momento, porque ela havia botado um ovo. 

As corujas chegaram dentro de uma gaiola, foram domesticadas e, mesmo com suas limitações, 

aprenderam, aparentemente, a conviver com as pessoas. Não obstante, tanto a galinha quanto as 

corujas, diferente da raça humana, possuem uma existência muito limitada quando em convívio 

com o próprio desejo. No caso das corujas, possuíam o desejo de comer, porém, ao contrário 

disso, recusavam-se a qualquer tipo de comida, a não ser baratas. Insatisfeitas com a vida quase 

humana que levavam, desistiram de viver. A galinha, em um aparente tom de insatisfação, 

estava sempre prestes a fugir, portanto, antes que sua fuga se consumasse, mataram-na e 

comeram-na.   
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Nos outros contos do livro Inventário do ir-remediável, encontramos influências de 

Clarice, que variam desde as epígrafes até as semelhanças dos títulos dos contos. No caso, o 

conto ―O ovo‖, escrito por Abreu, assim como ―O ovo e a galinha‖, de Clarice, têm a dimensão 

do terror, da tragédia, do medo; entretanto, no primeiro caso, o protagonista reflete um possível 

medo e terror das perseguições e repressões dos ditadores militares simbolizadas pelo ovo, que 

também é prisão, casa, interior: ―não me deram choque hoje. [...]. Eu não sei. Tenho tanto 

medo. [...]. Estou ouvindo o rumor do ovo se aproximando cada vez mais‖ (ABREU, 1995a, p. 

44).  No segundo caso, no conto de Clarice, o ovo representa, em outras dimensões, o terror, o 

romance, a filosofia, entre outros: ―O ovo me idealiza? O ovo me medita? Não, o ovo apenas 

me vê. É isento da compreensão que fere‖ (LISPECTOR, 2009, p. 93). As semelhanças entre 

alguns títulos dos contos de Abreu com as histórias de Lispector são óbvias. ―O ovo‖ é uma 

delas, mas também ―Paixão segundo o entendimento‖, cujo título contracena com A paixão 

segundo GH; ―Amor‖, que possui nome semelhante ao conto ―Amor‖, presente na obra Laços 

de família; ―O rato‖ é refém do ―rato‖, de ―Perdoando Deus‖; ―Domingo‖ seria o mesmo 

―Domingo‖ de Clarice?; ―Apenas uma maçã‖ encontra ecos em A maçã no escuro, entre outras 

histórias com nomes e, às vezes, enredos semelhantes. Caio F. é um escritor que não negou essa 

influência, no entanto, sempre dizia que se proibia de ler Clarice, lendo-a escondido de si 

mesmo. A consciência do autor revelava, ao mesmo tempo, uma tentativa de frear tal 

influência, bem como certa dependência dela, e tal como os escritores Fernando Pessoa e Oscar 

Wilde, cujas escritas expressavam o desejo pelo Outro a partir da ausência do que não 

possuíam, a imaginação de Abreu vai traduzir a ―influência‖, retomando a anterioridade e a 

modernidade, ao mesclar e alternar uma a outra na interseção de sua origem. Nesse contexto, 

Nestrovski (1996, p. 108) afirma que ―Literatura é influência‖, visto que, assim como todo 

autor, inclusive Clarice, sob as influências de Joyce e Herman Hesse, Abreu sofreu da síndrome 

da ―angústia da influência‖ que Bloom (2002), em A angústia da influência, caracteriza como 

Kenosis, termo que Nestrovski (1996, p. 111) explica como sendo ―o esvaziamento do poeta, 

um mecanismo de ruptura semelhante às defesas contra as compulsões de repetição‖.  

Para compreendermos um pouco mais essa questão da influência literária de um autor 

sobre o outro, atentamos para o que afirma Borges (2007), no ensaio ―Kafka e seus 

precursores‖, em que o autor, ao analisar os aspectos precursores da obra do escritor tcheco, 

chega à conclusão de que, em sua literatura, haverá sempre alguma ―indiossincrasia‖, ou seja, 

alguma peculiaridade singular que é um traço individual do autor, no caso, Kafka. E ainda, 

segundo o escritor argentino, é preciso purificar os precursores da polêmica e da rivalidade. 

Afinado com esse pensamento, Bloom (2002) acredita que o ―poeta forte‖ vai, pelo filtro da 
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influência, encontrar seu lugar ao sol, aos poucos, escapando da sombra do precursor. É certo 

que Caio existiria sem ter lido Clarice, mas sua obra não seria a mesma. Melhor? Pior? Como 

seria ouvir a voz do autor de Inventário do ir-remediável sem os tons e os ecos clariceanos? 

Fica aqui essa indagação, porque só saberíamos respondê-la se tal influência não tivesse se 

consumado. Mesmo quando diz ter-se proibido de ler Clarice, podemos perceber, nas obras 

publicadas após Inventário do ir-remediável, como as dos anos 80, que, em sua linguagem e 

expressões, no veio estético e literário de sua literatura, pode-se identificar a influência da 

autora. A influência dos precursores, se entendida à luz da produtividade, traduz, segundo 

muitos críticos, a solidão derrotada do texto literário, que se desloca das tradições culturais 

como afirma Nestrovski (1996) em seus estudos. Não obstante, a relação do leitor com os 

autores de sua estima, que são influenciados por literaturas diversas, inclusive estrangeiras, 

acaba por ser espectador dos intertextos de Outrem. Diante disso, o fato é que o leitor absorve 

uma pluralidade de vozes que ultrapassam as fronteiras genéticas da obra e atingem o 

entendimento das relações entre as literaturas dos quatro continentes. Blanchot (2011, p. 256), 

em suas reflexões sobre a originalidade do texto, emite os ecos da seguinte pergunta: ―Antes da 

obra, a arte não existe nas outras obras que já se ilustraram?‖. Como resposta, Bloom (2002) 

afirma que um poeta influencia o outro como uma generosidade partilhada, tendo sido esse o 

caso da influência de John Keats sobre Alfred Tennnyson, ambos poetas britânicos; entretanto, 

o ensaísta norte-americano faz referência ao influenciado como ―menores‖ ou ―mais fracos‖, e  

os seus precursores são os ―poetas fortes‖ (BLOOM, 2002, p. 80).  

Julgamos também significativo, neste estudo, destacar o ensaio ―What Borges learned 

from Whitman‖, de Joseph Benevento (1985), o qual ilustra a questão da influência que um 

autor recebe de outro, por assimilação de ideias, empatia ou afinidade literária. O ensaio tece 

reflexões acerca da provável influência que a poesia do escritor argentino recebera do longo 

poema ―Song of myself‖ e da obra Leaves of grass e, até mesmo, da admiração que Borges 

nutria pelo próprio Walt Whitman; este, traduzido por Borges, inspirou-lhe vários ensaios. 

Nessa mesma trilha precursora de Borges, o poeta chileno Pablo Neruda (1984) também teria 

se apropriado de Whitman, dos ecos fortes de sua poesia inspirada na voz de um nacionalismo 

modernista, como podemos observar em Canto geral. 

No caso de Abreu, a forte influência de Clarice funcionou como um modo de o autor 

(res) surgir e adquirir ―vida‖, pois as epígrafes clariceanas, em alguns de seus textos, foram, de 

certa forma, um recorte da leitura de seus contos. Por outro lado, segundo Paulino, Walty e 

Cury (1995), a epígrafe enseja um estado de modificação do texto, agregando-lhe outros 

sentidos, o que não deixa de ser um intertexto, total (ou parcial?) evocação do precursor. 
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Inventário do ir-remediável teve, em sua última parte — Do espanto —, um excerto de 

Lispector (2005, p. 26): ―A vida se me é, e eu não entendo o que digo. Então adoro‖. Na obra 

Pedras de Calcutá, publicada em 1977, há também no conto ―O poço‖, uma epígrafe de 

Lispector (1999), trecho do livro A legião estrangeira, que dialoga com o enredo da narrativa, 

possibilitando novos olhares entre as lacunas interpretativas do texto. Todavia, do mesmo modo 

que os excertos de Lispector aparecem como presságios nas histórias de Caio F. Abreu, os de 

Hilda também são muito comuns, porquanto abrem a segunda parte do livro Inventário, 

intitulado ―Da solidão‖
32

.  

A verdadeira obsessão que Caio, desde muito jovem, sentiu por Clarice só conseguiu se 

dissipar após ele ter convivido com Hilda Hilst, na Casa do Sol. Esta lhe apresentou outros 

autores como Kafka, Tolstoi, Camus e outros; por isso, o jovem escritor, no início dos anos 70, 

inicia seu processo de libertação da paixão por sua musa literária. Quando indagado por  

Castello sobre como teria se libertado da influência de Clarice, em uma entrevista para o jornal 

O Estado de São Paulo, Caio F. Abreu responde que ―Chegou uma hora em que me proibi de 

ler Clarice Lispector. Seus livros me provocam a sensação de que tudo já foi escrito, de que 

nada a mais há a dizer. Eu não suporto mais ler as ficções de Clarice. Claro que, às vezes, leio 

escondido de mim mesmo. Mas elas me perturbam muito‖ (ABREU, 1995h, p. D4, grifos 

nossos).  

Para finalizarmos este tópico e darmos sequência ao próximo, que discorrerá sobre os 

desdobramentos que as influências de Hilda Hilst tiveram sobre Caio e sua obra, transcrevemos 

aqui o que Dip (2016, p. 45) afirma sobre a influência das duas escritoras: ―Cortejando duas 

deusas nos jardins da Casa do Sol, Caio começou finalmente a se libertar da obsessão que 

sentiu desde muito jovem pela musa Clarice. E se a sagitariana era volátil chama, Hilda era 

puro chão‖. 

 

3.3.2 As influências de Hilda Hilst: infinitos desdobramentos 

   

Caio Fernando Abreu conheceu Hilda Hilst ao final da década de 1960, através da 

jornalista Ana Lúcia Vasconcelos, sua colega na equipe da revista Veja, onde trabalhava 

naquele momento. Vivia-se no Brasil o auge da ditadura militar, em que aumentaram os 

protestos nas ruas contra os atos arbitrários e as punições do governo, que pressionavam 

aqueles que divergiam do radicalismo e das imposições das leis vigentes. Devido às 

                                                           
32

 ―Iniciei mil vezes o diálogo. Não há jeito. Tenho me fatigado tanto todos os dias vestindo, despindo e arrastando 

amor infância, sóis e sombras‖ (HILST apud ABREU, 1995a, p. 51). 
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perseguições pelos oficiais do DOPS
33

 aos estudantes, militantes de esquerda, aos artistas e 

intelectuais, o escritor se refugiou na casa de Hilda Hilst, em um sítio na periferia de Campinas, 

SP. A amizade entre os dois se inicia nessa época, marcada por debates políticos, militância, 

leituras diversificadas, literatura, arte e misticismo. O encontro com a escritora marcou 

profunda e definitivamente a vida de Caio F. Abreu, seus pensamentos, ações, preferências por 

autores e sua produção literária: ―O período na Casa do Sol e a convivência com Hilda Hilst 

foram fundamentais para a formação do autor. Caio falava dessa estada como algo decisivo em 

sua vida. Hilda lhe abriu o mundo da literatura povoado por Rilke, Thomas Mann e Tolstoi‖ 

(DIP, 2009, p. 127). As lições que o jovem escritor aprendeu com Hilda foram incorporadas 

por ele como fundamento de sua existência, e o ajudaram a delimitar, de vez, a figura de um 

sujeito à margem, de um desviante, um rebelde: ―Pode-se dizer que foi na chácara de Hilda, 

escoltado por ela — como uma parteira que de um corpo arrancasse não outro corpo, mas um 

espírito — que o escritor adulto veio a nascer‖ (CALLEGARI, 2008, p. 8).  

A pequena temporada que passou no sítio da escritora contribuiu para que Caio F. 

reescrevesse e organizasse os contos da obra Inventário do ir-remediável, saindo de lá com o 

livro praticamente pronto. Ele procurava sempre inovar na escrita, assim como a sua amiga-

autora, fosse na estrutura, na temática ou na forma. Gostava de teorizar sobre diferentes 

assuntos; por isso, sua literatura é precoce, tendo publicado seu primeiro livro ainda muito 

jovem, com menos de 20 anos, cuja epígrafe de Hilda, na parte ―Da solidão‖, já abre espaço 

para constatações de que ele, ainda jovem, teria assimilado que ela, como pessoa e mentora, era 

um modelo de adultez para sua vida e sua literatura. Destacamos, nesta investigação, que a 

escrita do primeiro romance de Abreu (2014), Limite branco, na fase adolescente, produzido 

antes de Inventário do ir-remediável, já precocemente trazia a epígrafe de Hilda
34

, que 

demonstrava sua predileção de leituras e influências literárias.      

Segundo Callegari (2008), o autor possuía o desejo de abstrair tudo que Hilda pudesse 

lhe ensinar, visto que ela era uma escritora talentosa e com muitas ideias diferentes, inovadoras: 

―Queria aprender com Hilda tudo que pudesse, queria sugar dela, do conhecimento e do talento 

dela, tudo que pudesse, para ser, ele também, um bom escritor. Tinha já alguns contos escritos: 

faltava agora organizá-los, revisá-los, fazer daquela massa informe uma obra coerente‖ 

(CALLEGARI, 2008, p. 44). Ao mesmo tempo em que o escritor gaúcho revisava seus contos 

                                                           
33

 Departamento de Ordem Política e Social, criado em 1924, mas utilizado, principalmente, durante o Estado 

Novo e no período da ditadura militar de 1964. Tinha como objetivo censurar e reprimir movimentos políticos e 

sociais contrários ao regime no poder. 
34

 ―Este é um tempo de silêncio. Tocam-te apenas. E no gesto/ te empobrecem de afeto. No gesto de consomem./ 

Tocaram-te, nas tarde, assim como tocaste, adolescente, a superfície parada de umas águas? Tens ainda nas mãos a 

pequena raiz, a fibra delicada que a si se construía em solidão?‖ (HILST apud ABREU, 2014).  
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na Casa do Sol, funcionava também como uma espécie de secretário de Hilda, pois ele 

datilografava os textos que ela escrevia. Sobre as primeiras temporadas de Caio F. na Casa do 

Sol, a biógrafa Paula Dip, em seu mais recente trabalho sobre a amizade entre os dois 

escritores, intitulado Numa hora assim escura: a paixão literária de Caio Fernando Abreu e 

Hilda Hilst, escreve: ―Para Caio, trabalhar com Hilda foi como um corte definitivo da 

adolescência, uma espécie de vestibular de maioridade literária; ele foi seu secretário, ela foi 

seu primeiro caso de amor nas letras‖ (DIP, 2016, p.48). 

A convivência com a amiga-escritora o impulsionou a publicar seu primeiro livro, que 

causou muita expectativa no meio literário e que foi lançado com muito estardalhaço, tendo 

sido muitos os convites para entrevistas. A própria Hilda Hilst, em entrevista ao jornal O 

Estado de São Paulo, em dezembro de 1995, reconhece que a vida literária de Abreu se 

iniciara, em 1969, quando estiveram juntos naquele primeiro encontro em sua residência em 

Campinas: ―[...] Caio que chegou ao meu sítio aos 19 anos era um menino que escrevia muito, 

estudava muito, trabalhava sempre com enorme dedicação. O grande escritor começou ali. Caio 

se transformou em um escritor que tem um tipo de transparência de que eu gosto muito‖ 

(HILST, 1995, p. D5).  

Ambos discutiam e falavam muito de literatura e sobre o processo de criação de seus 

textos. Além disso, Hilda lhe ensinou a relação com o divino, que foi fundamental para sua 

obra. Ela ―ajudou Caio a olhar o mundo buscando sempre algo mais, além das aparências. O 

inefável, ela diria‖ (CALLEGARI, 2008, p. 45). Dessa forma, percebemos que, nesse contexto 

de amizade e intimidade entre ambos, a influência se deu muito mais devido ao contato pessoal 

e de uma convivência mais próxima do que pela literatura de Hilda propriamente dita. Ao 

contrário da influência de Clarice Lispector — que se deu pela leitura compulsiva de seus 

livros, pela paixão da linguagem de sua escrita inovadora e enigmática, pelo conceito de 

epifania, por temas tais como: amor, loucura, existencialismo —, a influência de Hilda sobre a 

literatura de Caio atingiu outras dimensões. 

Além da estreita relação literária entre eles, a constante convivência e a comunicação 

por meio de muitas cartas eram intensas, haja vista, ―depois de conhecer Hilda, virou seu feroz 

correspondente, escrevendo-lhe cartas toda semana, de onde quer que fosse, e encontrando nela 

uma interlocutora — ou no mínimo uma confidente para suas questões literárias (DIP, 2016, p. 

22). Apesar de Caio escrever muitas cartas para Hilda, ela pouco lhe respondia as missivas com 

a mesma empolgação. Ele sempre reclamava pela atenção dela e por respostas e notícias que 

demoravam a chegar. Ainda assim, não desistiu de ser escritor e, graças à amizade e influência 

de Hilda, ele se encontrou no mundo das Letras.   
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Vale lembrar que um aspecto marcante entre Caio e Hilda é que a literatura a qual 

produziram não foi um modismo, tampouco dialogou com a indústria cultural. Uma das 

peculiaridades e similaridades entre os dois autores é que ambos não se limitaram a produzir 

―boa literatura‖. Desde a publicação de Inventário do ir-remediável, isso fica claro. Para ele, 

Hilda foi um exemplo de autora que escreveu não com intuito de agradar a crítica nem os 

leitores, mas para escapar dos protocolos letrados da academia.  

Castello (1999) evidencia essa particularidade da personalidade da escritora do seguinte 

modo: 

 

Hilda trabalha com o fracasso, e, por isso, sua obra não pode ser aferida pelos 

padrões do sucesso [...]. O leitor deve se preparar para o medo, pois ler Hilda 

Hilst é acompanhá-la sem garantia de equipamento de segurança e sem um 

destino fixo — ou cair fora cinicamente reclamando o ―peso‖ de sua escrita 

(CASTELLO, 1999, p. 102). 

 

Abreu, assim como sua mentora Hilda, também possuía aquele tipo de escrita atípica 

para os padrões literários brasileiros da época, pois seus textos ―têm de estar em transformação, 

ser um depósito de desmentidos e de incoerências‖. Sua literatura é ―densa, nervosa e irregular. 

A obra de Caio é um exemplo vivo dessa estratégia que liga a literatura ao acaso e a desliga das 

certezas‖ (CASTELLO, 2006, p. D2). É visível que Abreu (1988, p. 7) contrariava a ideia de 

qualquer literatura bem organizada e edificante ao afirmar que ―tudo que escrevi até hoje é 

apenas uma tentativa de começar a escrever, de chegar a alguma coisa que seria a literatura [...] 

Tenho plena consciência da minha condição menor, da minha fragmentação‖. O autor de 

Morangos mofados acrescenta: ―Não conheço o lobby das universidades, não vou a 

lançamentos de livros, só vou quando sou amigo do escritor. Aí na minha obra aparecem coisas 

que não são consideradas material digno, literário‖ (ABREU, 1997c, p. 11).  

Entre a obra dos dois autores, podemos buscar a compreensão analítica de seus textos, 

em um contexto teórico baseado no pensamento de Hutcheon (1991), que descreve como ―ex-

cêntricas‖ as vozes marginalizadas, minoritárias quanto à classe social, raça, etnia, identidade 

sexual e/ou sexualidade dentro do contexto pós-moderno. Portanto, as personagens de Abreu 

(1995a), em Inventário do ir-remediável, o foco deste estudo específico, são outsiders, 

enlouquecidas, prisioneiras, solitárias e, muitas vezes, escapam de si mesmas através da morte. 

Na primeira parte do livro — Da morte —, os contos ―Os cavalos brancos de Napoleão‖ e ―O 

ovo‖, os quais já analisamos anteriormente no item 2.3.1, possuem personagens que 

representam a loucura, o aprisionamento, o isolamento e a solidão. Por conseguinte, estão à 
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margem da sociedade, são os excluídos, considerados alienados mentais, porque servem apenas 

para ressaltar a dimensão humana e o próprio homem em estado de alienação social.   

No caso da ficção hilstiana, tomamos como exemplo a obra Com meus olhos de cão 

(2001), em que a personagem principal, Amós Kéres, um matemático, professor em uma 

Universidade, que realiza a travessia da narrativa pelo arriscado território da loucura, em que o 

mesmo deseja ver com os olhos do Outro e ser um Outro, nos momentos de dor e de alegria. 

Assim, parte para a desconstrução de sua atmosfera pensante e condicionada, já enrijecida há 

anos em suas ações e atitudes. Seu comportamento anormal começa a ser observado em sala de 

aula, mas, em princípio, passa como se fosse algo relacionado ao cansaço, a uma espécie de 

amnésia branda:  

 

[...] há evidentes sinais de vaguidão. Como? De alheamento, se quiser, sim, de 

alheamento de sua parte durante as aulas, frases que se interrompem e que só 

continuam depois de quinze minutos, professor Amós, quinze minutos é 

demais, consta que o senhor simplesmente desliga. Desligo? Que frases eram? 

Não importa, por favor descanse, tome vitaminas, calmantes (HILST, 2001, p. 

18).    

 

Por fim, depois de não mais conseguir amar sua esposa e seu filho, os limites 

matemáticos que Amós Kéres impôs a sua própria vida, inicia, então, um processo de ruptura e 

desconstrução. Ele passa a sentir uma irresistível atração pelas palavras e as deseja como se 

fossem algo que sempre estivesse ausente, mas que agora complementavam sua existência. 

  

Dessignificando 

Vou escavando gritos  

Soterrando altura e altivez.  

Meu todo mole-duro 

Também espia o muro. Desengonçado  

Tateio a escalada 

E explosivas palavras  

Colam-se às pedras: murro, garra  

Facada frente ao espelho‖ (HILST, 2001, p. 54). 

 

Além da questão do gosto pelas personagens ―ex-cêntricas‖, Caio e Hilda também 

estabelecem uma proximidade intertextual com as escritas que transitam em regiões periféricas; 

por isso, distanciam-se do cânone. A pluralidade de vozes que encenam em suas histórias é 

compreendida pelos desdobramentos, que é o caso, por exemplo, do conto de Abreu (1995a), 

intitulado ―O mar mais longe que eu vejo‖, narrativa em que a personagem consolida seu 

monólogo pela metáfora do ―mar‖ para expressar o ápice da solidão humana. Nesse caso, o 
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discurso excêntrico é a voz da personagem solitária, enviesada em seu monólogo interior, o 

qual se fragmenta em discursos múltiplos dentro de uma unidade:  

 

Meu corpo está morrendo. A cada palavra, o meu corpo está morrendo. Cada 

palavra é um fio de cabelo a menos, um imperceptível milímetro de ruga a 

mais — uma mínima extensão de tempo num acúmulo cada vez mais 

insuportável. Esta coisa terrível de não saber a minha idade, de não poder 

calcular o tempo que me resta, esta coisa terrível de não haver espelhos nem 

lagos, das águas do mar serem agitadas e não me permitirem ver a minha 

imagem. [...]. O mar dilacera coisas com os dentes, enterra as unhas na areia, o 

mar tem aquela coisa que o príncipe também tinha, o mar de repente parece 

que (ABREU, 1995a, p. 45).  

  

Tanto Abreu quanto Hilst criavam personagens inspirados no mundo real, em pessoas 

reais, que possuíam problemas, dificuldades, enfrentavam a loucura, sofriam por amor, 

enlouqueciam pelo sexo. Esses autores criavam, ao redor dessas personagens, ―desenhos de luz 

e sombras, doçuras e crueldade, transformando em palavras as contradições da alma (DIP, 

2016, p. 52). Em Inventário do ir-remediável, as personagens caioferdianas, construídas bem 

ao espelho da década de 1960, diante do quadro aterrorizante da ditadura militar, encontravam-

se quase sempre à beira da loucura. Não a loucura da alienação mental, mas a do sonhador, do 

idealista, do ex-cêntrico, visto à margem da sociedade por desconstruir o pensamento 

normatizador daquela época, que são como os casos reais descritos pela jornalista e 

pesquisadora Daniela Arbex (2016), em Holocausto brasileiro. Alguns dos contos desse livro 

são exemplos de narrativas cujas personagens apresentam uma certa ―loucura‖ que condiz com 

a realidade do período da ditadura. Já na obra de Hilst (2003a), em Fluxo-floema, por exemplo, 

as novelas ―Osmo‖, ―Lázaro‖ e ―Unicórnio‖ são um retrato do universo surreal, insólito, que a 

autora buscava para desestabilizar a crueza daquele período de repressão, indo na contramão do 

cerceamento da liberdade de expressão.  

Em carta datada de 29 de abril de 1968, Caio F. escreve uma carta a Hilda sobre as três 

novelas de Fluxo-floema:  

 

E de repente você escreve um negócio (três negócios, Unicórnio, Osmo e 

Lázaro) com-ple-ta-men-te descontraído. Liberto da silva. Sem barreiras 

morais, políticas, religiosas, sem preocupação de tempo ou espaço. A 

liberdade total, mas não a liberdade porra-louca que conduz, no máximo, ao 

vazio, mas a liberdade que diz coisas que podem-ser, podem-não-ser, que dá 

ao homem a noção do seu estar-solto no mundo (ABREU, 2002, p. 328). 
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Diante dessa afirmação, observamos que as narrativas de Hilst assumem o ápice da 

inovação pela liberdade de expressão e também de ―libertação‖ que o autor evidencia como 

―um mundo novo. Fascinante e frustrante‖ (ABREU, 2002, p. 329).  Caio, inclusive, chega a 

comparar nessa mesma carta, o ―Osmo‖ a seu conto ―O ovo‖: ―De tudo o que escrevi, só 

reconheço como tentativa de libertação ‗O ovo‘ que tem muita coisa a ver com o ‗Osmo‘‖ 

(ABREU, 2002, p. 329). A partir daí, o caráter multifacetado e paradoxal das obras desses dois 

autores contemplam, pois, suas diferenças, que encontram o elo de ligação, de identificação, 

justamente, por se aproximarem quanto à similaridade em relação a personagens solitárias, 

loucas; os enredos são paradoxais e também se referem ao esoterismo e ao misticismo, como no 

caso dos contos posteriores de Pedras de Calcutá e Triângulo das águas.   

A questão das subjetividades em Hilst se manifesta como em Abreu, na criação de 

personagens que desejam aquilo que lhes falta: ―eu desejo o teu desejo‖ (VELOSO, 1979). As 

personagens, muitas vezes sem um rosto, caminham entre multidões, porém são solitárias e 

vivem sob vozes e pensamentos efêmeros e contraditórios, em monólogos fragmentados: 

―Dezoito anos e um metro e oitenta de solidão‖ (ABREU, 1995a, p. 79, grifo nosso); ―É porque 

nem casa tens que sobrevoa teus pântanos para ver se encontras um irmã-alguém, porque és 

único, sem parecença, um olho-terror, um olho-abismo, um dissoluto olho ígneo, um olho 

condenado à eterna solidão...‖ (HILST, 1995, p. 59, grifo nosso).   

 Em uma outra carta destinada a Hilda Hilst, o autor gaúcho comenta, novamente, os 

três textos escritos por ela (―Osmo‖, ―O unicórnio‖ e ―Lázaro‖), os quais, mais tarde, vieram a 

compor a obra Fluxo-floema, com a novela ―Lázaro‖ dedicada a ele. ―Caio não cabia em si de 

tanta satisfação e orgulho‖ (CALLEGARI, 2008, p. 54). Nessa carta, ele elogia o estilo 

irreverente e subversivo dos textos, bem como a autora, que não estava nem um pouco 

preocupada  em agradar os críticos e a academia:  

 

Um ―pum‖ no nariz dos críticos e da sociedade. Sem ser panfletária nem 

dogmática, você é a criatura mais subversiva do país. Porque você não 

subverte politicamente, nem religiosamente, nem mesmo familiarmente — o 

que seria muito pouco: você subverte logo o âmago do ser humano. Essas três 

novelas são uma verdadeira reforma de base. Quem lê, tem duas saídas: ou 

recusa [...] ou fica frenético e põe os neurônios a funcionar, a pesquisar nesse 

sentido. Ficar impassível, tenho certeza [sic] que ninguém fica. Eu fiquei 

frenético, pus os neurônios a funcionar e vou começar a pesquisar nesse 

sentido. [...] Não tenho medo de derrubar tudo o que fiz e partir para algo na 

mesma linha tua, penso no teu exemplo, começando a fazer coisas 

completamente opostas à tua poesia, que era tão ou mais digna que a minha 

prosa. Detesto coisas dignas, impecáveis, engomadas, lavadas com anil: aceito 

nos outros, levando em conta, inclusive o tempo em que foram feitas. Mas não 
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é mais tempo de solidez: a literatura tem que ser de transição, como o tempo 

que nos cerca (ABREU, 2002, p. 254, grifos nossos). 

 

Desde Inventário do ir-remediável, a irreverência e a subversão dos textos 

caioferdianos, muitas vezes, pela temática e pela estrutura narrativa, foram herança de Hilst, 

com quem ele dialogava, em muitos momentos, sobre o ato de criação literária, sobre a 

literatura de outros autores estrangeiros e nacionais, sobre a essência da verdade que o escritor 

precisa passar ao leitor. No trecho citado, as declarações na carta endereçadas a Hilda são de 

um jovem com apenas 20 anos. Contudo, fica clara a sua grande admiração pela obra da 

escritora, bem como sua tendência precoce pela desconstrução das formas artísticas e literárias 

canônicas, pois, mais tarde, quando entrevistado por Bessa, nos anos 90, observamos esse 

mesmo espírito de transgressão ao cânone e às literaturas ―marmóreas‖, uma vez que afirma 

não gostar da literatura programada, fria, produzida, domada, domesticada (ABREU, 1997c).  

Os dois escritores e amigos tinham grandes afinidades de pensamento e viveram sob os 

apelos do corpo e da paixão, voltando-se, ambos, contra os valores culturais considerados 

retrógados. Eles também se opuseram, enquanto escritores, à ordem instituída pelo sistema 

social e político vigente na época. Caio, mais jovem que Hilda, consagrou-se escritor em 1970, 

após viver um tempo na Casa do Sol, no auge de toda a efervescência cultural, compartilhando 

leituras com Hilda e os demais artistas e escritores que frequentavam a residência H.H. A 

polêmica e afiada literatura hilstiana influenciou Abreu do primeiro até o último livro. O 

impulso anarquista, contracultural e reformador é característica de Caio, herdada de Hilda. A 

amizade entre ambos fez com que Caio, aprendiz e discípulo da autora de Cartas de um sedutor 

(1991), passasse a tê-la como ―uma espécie de confessora‖, como a mesma declara ao jornal O 

Estado de São Paulo, em 9 de dezembro de 1995, sem esconder a admiração e a intimidade 

mútuas, revelando, inclusive, que Caio tinha ciúme de sua amizade, e, por ele ser muito 

passional, às vezes, sentia-se obrigada a dizer: ―Pronto, a sua hora acabou. Dizer esta coisa 

terrível exatamente como fazem os psicanalistas‖ (HILST, 1995, p. D5).  

Para tanto, entendemos que o contato e a cumplicidade entre os dois escritores atingiu 

não só fronteiras além daquelas chamadas ―influências literárias‖, mas também avançou no 

sentido do cultivo de uma relação de amizade intensa, que se inicia com um sentimento 

profundo de um amor sublime, fraterno, desde que Caio tinha 19 anos. Ele faz a seguinte 

confissão:  
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Você não imagina como eu gostaria de sentar ao seu lado e conversar 

longamente sobre todas essas coisas. Acho que você não sabe a importância 

que você tem para mim, e como me dói sentir a saudade que sinto e pensar, às 

vezes, que a minha vida está perdida e que nunca mais nos encontraremos 

(ABREU apud DIP, 2016, p. 73).  

  

A paixão entre Caio e Hilda flui em uma intimidade que possibilita a liberdade poética 

de criticar um ao outro sem rodeios, dos diálogos e das afinidades, e, além disso, de criarem 

literaturas que nasceram para a infinitude de uma alteridade literária no final do século XX.  Os 

textos de Hilda e Caio, sob a mista e anônima roupagem da criação, buscavam aliar-se a 

identidades literárias e pessoais pelo prazer ou pelo estranhamento, e ambos permitiram a 

influência mútua pela alteridade/identidade e pela cumplicidade de compartilharem os textos 

em um diálogo íntimo e múltiplo, transportando-os para além de si mesmos, ―desencadeando o 

estranho reconhecimento de que nunca se é plenamente o autor de sua própria obra ou de seu 

próprio eu‖ (BLOOM, 2011, p. 35).   

Os dois possuíam muitas afinidades, cujos textos eram, muitas vezes, uma língua de 

Babel, com vocabulário inusitado, repleto de neologismos, sintaxes de exceção, entre outros. 

Como exemplo, pode ser citada a escrita de Fluxo-floema, o primeiro livro em prosa de Hilda 

Hilst, publicado em 1970, fruto da experiência com a escrita fluida de Caio, pois este 

―ampliaria o espectro da obra de Hilda, que a partir daí passou a se dedicar também à prosa‖ 

(DIP, 2016, p. 59). Em carta endereçada a Hilda, de dezembro de 1970, Caio F. lhe escreve 

agradecendo pelo exemplar da primeira obra de ficção da autora e amiga, e também relata seu 

orgulho em saber que sua ficção havia tomado corpo a partir dos diálogos, das pesquisas, entre 

outros, entre os dois na temporada que Caio passou na Casa do Sol, e que tudo que fora 

compartilhado e dito estava ali, naquele livro que recebia em mãos agora: ―Que bom Hildinha, 

que recompensador pensar que todas aquelas nossas tardes batendo máquina, aqueles papos 

infindáveis à noite, as dúvidas, a pesquisa — pensar que tudo isso ganhou forma concreta e 

comunicável aos outros (ABREU, 2002, p. 366). Nesse caso, vimos que Abreu também, 

indubitavelmente, influenciou Hilst em sua literatura. A experiência da alteridade ocorreu em 

ambos, pois a identificação entre os dois, como escritores e amigos, foi um longo fio de 

conexão que permaneceu por toda a vida.  

A fim de criarmos aqui um intervalo necessário entre o elo pessoal e literário que Caio e 

Hilda tiveram ao longo de suas existências na Terra, buscamos, nas palavras de Dip (2016), o 

desfecho essencial para ampliar a compreensão deste estudo e evidenciar como a influência 
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pessoal e literária se deu pela alteridade e identificação na intimidade da convivência e pela 

palavra escrita:  

 

Quando Caio e Hilda se cruzaram no deserto escorchante daqueles anos de 

chumbo, em meio a livros censurados, canções proibidas, gente sumindo, 

estudantes torturados, a bela lhe ofereceu refúgio e afeto em seu oásis 

particular. Foi uma espécie de exílio autoimposto num paraíso que seria 

sempre verde, onde bebeu da mesma fonte de um poeta vestido de deusa, que 

lhe dava livros, ditava textos, e mais: dividiu com ele a intimidade, essa graça 

dos olímpicos de dividir sonhos e desejos pela manhã, inventar piadas tristes 

numa tarde preguiçosa, fumar um, dois, três cigarros, tomar um café e 

trabalhar, trabalhar, trabalhar. É assim com a palavra escrita: um longo 

processo de encontros com a gente mesmo. Um raio de luz desceu sobre a 

cabeça deles: criaram freneticamente juntos. E como ambos viveram no 

precipício da paixão e suas impossibilidades, sempre à beira de um amour fou, 

revelaram em palavras a insanidade, a dor, a morte, o impossível que 

conheciam a fundo (DIP, 2016, p. 143, grifos da autora).   

 

3.4 AS IDENTIDADES QUEER NOS CONTOS DE OVELHAS NEGRAS 

 

3.4.1 A teoria queer 

 

A partir dos anos 80, a teoria queer começou a ser dimensionada e desenvolvida, 

principalmente nos Estados Unidos, tendo como seus divulgadores os vários ativistas de 

diversos segmentos da sociedade. Já no final dos anos 60, o termo ―queer‖ passou a constituir 

uma forma de autoidentificação, pois expressa a ideia de oposição àquelas identidades fixas de 

gênero e mesmo caracteriza a multiplicidade e a fluidez das identidades sexuais e de gênero. 

―Além disso, também sugere novas formas de pensar a cultura, o conhecimento, o poder e a 

educação‖ (LOURO, 2015, p. 48-49). Nesse sentido, o sujeito queer pode ser entendido como 

perverso, subversivo, irreverente, profano, impertinente, desrespeitoso, conforme evidencia 

Tomaz Tadeu da Silva (2014).  

A teoria queer surgiu de um pacto/aliança com teorias feministas, pós-estruturalistas 

francesas e psicanalíticas, que já vinham realizando uma investigação e orientação acerca da 

caracterização do sujeito. Assim, tivemos as contribuições do filósofo Michel Foucault, com 

seu modelo de discurso, poder e saber; Jacques Lacan, com os estudos psicanalíticos das 

identidades instáveis e descentradas, e Derrida, com sua teoria da desconstrução, que implica 

repensar e reconstruir as estruturas binárias e conceituais linguísticas, pautando-se nas atitudes 

e teorias pós-modernas. Assim, o termo ―queer‖ adquire, conceitualmente, um potencial para 

subversão, desestabilização e desconstrução daquilo que é norma, regra social e cultural. Por 

isso, o estudo das categorias do sujeito se dimensionam e se amparam nas novas teorias pós-
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estruturalistas que vai desde a filosofia até a psicanálise. Nesta perspectiva da teoria da 

desconstrução e dos conceitos desafiadores psicanalíticos lacanianos, a ensaísta Sarah Salih 

(2012) explicita: ―A ideia de que o sujeito não é uma entidade preexistente, essencial, e que 

nossas identidades são construídas significa que as identidades podem ser reconstruídas sob 

formas que desafiem e subvertam as estruturas de poder existentes‖ (SALIH, 2012, p. 23).  

Dessa forma, a teoria queer propõe romper com os espaços fixos e finitos da identidade 

ao questionar o binômio identitário (homem/mulher) e também o caráter unilateral da 

subjetividade, pois a sociedade, desde final dos anos 60, já estava recebendo influências de 

ideias liberais referentes à autonomia do indivíduo. Os grupos marginalizados, aos poucos, 

tiveram condições favoráveis para expor sua ideologia e realizar discussões acerca da produção 

literária e cultural que produziam, sendo que, até então, tais produções eram desconhecidas e 

ignoradas. 

Os movimentos feminista e negro, os ativistas LGBTT e os imigrantes colocaram em 

questionamento as formas canônicas de compreender as desigualdades sociais. Desse modo, os 

estudos queer questionam a identidade como um fator que limita os processos subjetivos 

múltiplos do indivíduo, tendo em vista que a identidade reconhece o ser e exclui o não ser; por 

isso, ―a importância de desestablizar e desconstruir os termos pelos quais os sujeitos e as 

identidades são constituídos‖ (SALIH, 2012, p. 23). Ao longo do tempo, a teoria queer 

ultrapassou as fronteiras das teorias binárias, especialmente na oposição biológica de 

determinação de gêneros, pois os estudos mais avançados dessa teoria passaram a abranger os 

demais grupos sociais minoritários, buscando a compreensão mais ampla de suas identidades. 

Nos dias atuais, o sujeito, orgulhosamente, autodenomina-se queer por fazer parte de um grupo 

transgressor que ―não deseja ser ‗integrado‘ e muito menos ‗tolerado‘‖ (LOURO, 2015, p. 7).        

Ao contrário de hoje, o termo ―queer‖ constituía uma carga negativa e radical que foi 

muito utilizado anteriormente para atacar e hostilizar a minoria que nela se incluía. De acordo 

com Butler (2002), considerada como uma das precursoras da teoria queer, a proposta é que o 

termo adquira uma ressignificação, pois o termo tem sido utilizado dentro da prática linguística 

com o sentido de denegrir ou degenerar a imagem daqueles sujeitos a que se refere. ―Queer 

adquire todo seu poder precisamente através da invocação reiterada que o relaciona com 

acusações, patologias e insultos‖ (BUTLER, 2002, p. 58). Por isso, a autora propõe dar um 

significado que esteja intimamente relacionado às práticas e aos modos de vida cotidiana, 

fazendo com o que o termo ―queer” seja visto como oposição às normas socialmente aceitas. 

Nessa linhagem, Richard Miskolci (2012, p. 25) afirma que queer ―é a recusa dos valores 
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morais violentos que instituem e fazem valer a linha de abjeção, essa fronteira rígida entre os 

que são socialmente aceitos e os que são relegados à humilhação e ao desprezo coletivo‖.  

Nesse caso, os aidéticos, os gays (homens e mulheres), o andrógino, os drags, os 

travestis, os transexuais, os bissexuais, os sujeitos excêntricos, esquisitos, estranhos, 

marginalizados; enfim, todos esses tipos são considerados queer. Todas essas identidades 

avessas à normatização social, que não enquadrarem suas vidas amorosas e sexuais aos 

modelos heterorreprodutivos, são sujeitos queer. Portanto, nos anos 80 e 90, o vírus da AIDS 

foi um dos principais definidores da teoria queer, sendo um determinante das identidades 

sexuais avessas às normas sociais e à paranoica cultura hetero, que pregou, nessas duas 

décadas, a violência do preconceito aos homossexuais, o que fez motivar e dimensionar ainda 

mais os estudos dessa teoria, essencialmente, nos Estados Unidos. 

Entre os estudos queer, outro conceito importante é o do camp, introduzido por Sontag 

(1987), no ensaio ―Notas sobre o camp‖, o qual aborda questões estéticas e ideológicas. O 

texto, embora escrito nos anos 60, nos tempos da contracultura, ainda hoje traz evidências das 

mudanças comportamentais e do pensamento do sujeito daquela época. A autora afirma que o 

camp está ligado ao esotérico e à sensibilidade: ―Na realidade a essência do camp é a sua 

predileção pelo inatural: pelo artifício e pelo exagero. Camp é esotérico — uma espécie de 

código pessoal, até mesmo um signo de identificação entre as igrejinhas urbanas‖ (SONTAG, 

1987, p. 318). A autora norte-americna acrescenta que o camp é a tentativa de fazer algo 

extraordinário, no sentido de deslumbrante. Nesse ensaio, ela dá exemplos diversos do que se 

enquadra nesse estilo: ―O andrógino é seguramente uma das grandes imagens da sensibilidade 

camp. Exemplos: as figuras lânguidas, esguias, sinuosas da pintura e da poesia pré-rafaelita; os 

corpos delgados, fluidos, assexuados das estampas e dos cartazes Art Nouveau [...]‖ 

(SONTAG, 1987, p. 320).   

Lopes (2002), no ensaio ―Terceiro manifesto camp‖, evidencia que o camp está 

associado também à sensibilidade gay, porém, não de forma restrita, sendo que outras 

identidades sexuais também podem se vincular a essa estética. O autor parte do desdobramento 

do ensaio de Sontag e traz à luz dos dias atuais o sentido de camp vivenciado pela sociedade 

hoje. 

Na contemporaneidade, camp expressa não o desejo de afirmação do estereótipo 

envelhecido da ―bicha louca‖, mas o desejo de empreendermos, através das mais diversas 

sexualidades e sensualidades, uma nova educação sentimental, ―não pela busca da 

autenticidade de sentimentos cultivados pelos românticos, mas pela via da teatralidade, quando, 
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apesar da solidão, para além da dor maior da exclusão, da raiva e do ressentimento, possa ainda 

se falar em alegria, em felicidade [...]‖ (LOPES, 2002, p. 113). 

Por fim, como podemos observar, o camp possui uma proximidade bem estreita com o 

queer, pois ambos possuem características muito semelhantes, portanto, segundo Louro (2015), 

o camp pode ser considerado queer desde que não se submeta a viver dentro de um regime 

monitorado por normas e regras disciplinadoras. E, para reforçar nosso entendimento de que o 

queer e o camp se correlacionam, Tamsin Spargo afirma que ―a cultura e a política queer são 

uma releitura do potencial subversivo e transgressor do camp‖ (SPARGO, 2006, p. 55). 

A seguir, buscaremos analisar, primeiramente, o sentido estético queer do livro Ovelhas 

negras, bem como outros aspectos relevantes que o associam a essa categoria. Em seguida, 

serão analisados três contos da obra: ―De várias cores, retalhos‖, ―Lixo e purpurina‖ e 

―Anotações sobre um amor urbano‖. Esses contos colocarão em foco a identidade das 

personagens que se parecem, ou mesmo, incorporam as características do sujeito queer, 

segundo as descrições e conceituações que foram apresentadas nesse item, além da definição 

que será apresentada a seguir sobre o conceito de queer, de Louro (2015). Esse conceito merece 

atenção e enfoque, haja vista nossa pretensão aqui não ser tão somente vincular o sujeito queer 

à desconstrução da identidade binária em relação ao gênero masculino/feminino, ou mesmo, 

designar sujeitos e práticas sexuais ―desviantes‖, mas também atentar para as questões de ―uma 

disposição antinormalizadora de viver, pensar e conhecer sentimentos‖ (LOURO, 2015, p. 1), 

identificando comportamentos e atitudes característicos das personagens caioferdianas, que são 

constantes e reincidentes nos contos do autor, tais como a solidão, a marginalização, a 

subversão, a excentricidade, a perturbação, a loucura, o estranhamento, a opressão, o 

desencanto com a vida e o amor, a sexualidade ambígua,  o homoerostismo...  

Para tanto, devemos considerar, nesta pesquisa, a definição de queer apresentada por  

Louro (2015), pois esse conceito é por demais esclarecedor e abrangente. Fica, por isso, 

evidenciado que o sentido queer é desdobrado e redimensionado pela autora, com a seguinte 

definição:    

 

Queer é tudo isso: é estranho, raro, esquisito. Queer é, também, o sujeito da 

sexualidade desviante — homossexuais, bissexuais, transexuais, travestis, 

drags. É o excêntrico que não deseja ser ―integrado‖ e muito menos 

―tolerado‖. Queer é um jeito de pensar e de ser que não aspira o centro nem 

quer como referência: um jeito de pensar e de ser que desafia as normas 

regulatórias da sociedade, que assume o desconforto da ambiguidade, do 

―entre lugares‖, do indecidível. Queer é um corpo estranho, que incomoda, 

perturba, provoca, fascina (LOURO, 2015, p. 7-8).  
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Nos contos de Abreu em estudo, queer será o sujeito de comportamento sexual 

desviante e também o sujeito de comportamento excêntrico, desafiador das normas condutoras 

e regulamentadas pela sociedade. A maneira de pensar diferente do queer, que se contrapõe à 

dos grupos sociais heterogêneos, é a causa do desconforto e do estranhamento que, por vias 

ambíguas, assume como ―lugar‖ as lacunas indefinidas que não estão no centro, mas, sim, à 

deriva dos espaços bem definidos da sociedade.   

 

3.4.2 Ervas daninhas: restos de ficção ao estilo queer 

 

Ovelhas negras é um livro de contos que foi agraciado pelo prêmio Jabuti, em 1996, 

com láurea póstuma, cujo lançamento ocorreu meses antes da prematura morte de Caio F. 

Abreu devido à AIDS. O título é uma apologia à canção ―Ovelha negra‖, da cantora e 

compositora Rita Lee (1975), uma das influências pop do autor, como ele próprio afirma na 

entrevista ―Quero brincar livre nos campos do Senhor‖, concedida a Marcelo Secron Bessa, e 

também na Introdução do livro ao relatar: ―Afinal, como Rita Lee, sempre dediquei um carinho 

todo especial pelas mais negras das ovelhas‖ (ABREU, 2011, p. 6). Como sabemos, a 

expressão ―ovelha negra‖ é conhecida e empregada para classificar algo ou alguém como 

diferente, fora dos padrões, que está à deriva das normas sociais, ou seja, um sujeito 

marginalizado. Nesse sentido, o propósito foi mesmo aliar o significado do título da obra às 

narrativas que o compõem, que foram consideradas por Castello (1995b, p. D4) como textos 

―inacabados, abandonados, incompletos e até relegados‖, e mesmo Abreu (2011, p. 5, grifos 

nossos), no Prefácio do livro, afirma que tais ficções ―são textos marginais, bastardos, 

deserdados. Ervas daninhas, talvez, que foi aliás um dos títulos que imaginei‖.   

Caio F. Abreu escreveu esses textos dos 14 aos 46 anos, entre as diferentes cidades onde 

morou, entre as várias fases que viveu, as múltiplas identidades que dele fizeram parte e os 

mais diversos elos alteritários que contribuíram para suas relações intersubjetivas. Portanto, 

esses textos e suas personagens são reflexos evidentes das muitas facetas da vida do autor. Tais 

narrativas encontravam-se, até 1995, dentro de pastas empoeiradas, guardadas nas gavetas, as 

quais ele considerou ―uma espécie de autobiografia ficcional, uma seleta de textos que 

acabaram ficando fora de livros individuais‖ (ABREU, 2011, p. 5). Vale lembrar que alguns 

foram proibidos pela censura da época do Regime Militar, e outros foram condenados pelo 

próprio autor, que os julgou cruéis, herméticos, imaturos, obscenos.   

A descrição apresentada no Jornal do Comércio, por Paulo Bentacur (1996), em relação 

à trajetória das narrativas de Ovelhas negras, muito contribui como um ponto de partida para 
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nosso entendimento do início da saga da escrita desses textos — em sua primeira juventude —, 

ao seu encerramento, que se deu meses antes de sua morte. Dessas muitas e diferentes 

experiências, era um novo Caio que surgia e ressurgia. Não é à toa que Callegari (2008, p. 11), 

ao vasculhar a vida do escritor para escrever a primeira biografia dedicada à sua vida e obra, 

afirma que ―Ele foi milhares‖, e que não havia unicidade em sua personalidade. Por isso, a 

ausência de uma identidade fixa e a presença das mais diferentes formas de ser, cambiantes, 

ambíguas, múltiplas, podem, por conseguinte, serem consideradas como identidades queer.  

Sobre o assunto, Bentacur (1996) assim se expressa:  

 

São 26 contos que cobrem toda a trajetória de um ficcionista que nasceu em 

Santiago, veio para Porto Alegre com a família, mudou-se para São Paulo, 

onde residiu aproximadamente 20 anos, andou pela Europa lavando pratos, 

morando em comunidades alternativas, vivendo o afiado limite das drogas e 

do comportamento hippie. Tendo contraído o HIV, retornou a Porto Alegre 

para executar o seu testamento literário e retomar o enorme calor, até então à 

distância geográfica dos amigos. Amigos que já estavam espalhados pelo 

Brasil, com um vírus de intensa saúde afetiva (BENTACUR, 1996, p. D.4). 

 

Louro (2015) utiliza-se da simbologia da ―viagem‖ para metaforizar o conceito de queer 

no ensaio intitulado ―Viajantes pós-modernos‖. Dessa forma, respaldando-nos em seus estudos, 

torna-se possível compreender que toda essa trajetória de viagens e vivências de Caio F., ou 

seja, o caráter nômade de sua vida, simboliza, assim, a desterritorialização; o rompimento de 

fronteiras não apenas geográficas, mas também e, sobretudo, pessoais; os encontros, os 

desencontros, as misturas, enfim, a noção de movimento, que aqui se faz muito importante para 

entendermos o quanto as narrativas de Ovelhas negras possuem de queer.  

Segundo a autora, os viajantes subvertem o pensamento cultural das ditas formas de 

moradia e passagem, pluralizando o sentido e significado das viagens, permitindo-se pensar em 

muitos outros deslocamentos contemporâneos. O viajante representa, em sua diferença cultural, 

o estranho, o esquisito, o queer. A ensaísta acrescenta: ―A viagem transforma o corpo, o 

‗caráter‘, a identidade, o modo de ser e de estar... Suas transformações vão além das alterações 

na superfície da pele, do envelhecimento, da aquisição de novas formas de ver o mundo, as 

pessoas e as coisas‖ (LOURO, 2015, p. 15).  

Castello, no artigo ―As sombras negras na alma do escritor‖, publicado no Estado de 

São Paulo, em 1995, escrito em função da publicação da obra Ovelhas negras, faz observações 

significativas sobre os contos do livro os quais lhe reafirmam o caráter estranho, esquisito, 

subversivo, fora dos moldes estéticos das normas convencionais do gênero a que pretendem 

pertencer. Tais ficções, de caráter perturbador, provocativo e avessas aos padrões normativos 
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literários, são bem ao estilo queer, pois são consideradas ―ficções sem destino fixo, fragmentos 

de diários, registros de sonhos, capítulos excluídos, diálogos sem narrador, textos puramente 

pornográficos, retalhos de livros que nunca existiram [...]‖ (CASTELLO, 1995b, p. D4). 

 A epígrafe que abre o livro é de Clarice Lispector, cuja primeira frase se inicia como 

uma reflexão exemplar sobre o texto incompleto, rascunhado, inacabado: ―Por que publicar o 

que não presta?‖
35

, revela a confissão antecipada de Abreu de que aqueles contos são 

inacabados, com cheiro de pó e traça do fundo das gavetas, e como assinala o próprio autor, ao 

selecioná-los, entre as quase 600 páginas entocadas em pastas velhas: ―O que ficou foi o que 

pareceu ‗melhor‘, mas esse ‗melhor‘ por vezes é o pior [...]‖ (ABREU, 2011, p. 6). Na verdade, 

com a certeza da chegada da morte, o escritor se desnuda, expõe-se por completo através das 

palavras fluídas e tortas que compõem essas narrativas, repletas de luz e sombras, como se 

fossem os restos de vida e morte que ele, corajosamente, em seu corpo já precário, 

semidesfalecido, contrastou com o fulgor do espírito. Para tanto, Castello (1995b, p. D4, grifos 

nossos) acrescenta, que ―na luta feroz contra a Aids, Caio corre o risco de ser visto como um 

desesperado, que se apega ao que lhe resta‖. 

Castello (1995b) utiliza-se, justamente, do fato de que Ovelhas negras é um apanhado 

de rascunhos, restos de esperança que o autor depositou nas páginas do livro, cuja força 

potencializadora reside nas palavras. Um aspecto que Castello identificou na abertura de cada 

texto é que o próprio autor registra, de maneira sincera e corajosa, a medida de seus fracassos. 

Em entrevista a Marcelo Secron Bessa, Abreu (1997c, p. 14), já ciente de sua doença incurável, 

afirma o seguinte sobre a publicação de Ovelhas negras: ―Então sinto-me livre para fracassar, 

para escrever o que tiver vontade. Quero brincar livre nos campos do Senhor‖. Todas essas 

evidências que caracterizam a obra, e que são aqui ressaltadas, sinalizam, com precisão, que 

esse livro de ficções queer, chamado de ―chulo e de não-literário‖ pelo autor, apresenta, nas 

entranhas de suas narrativas, identidades ―inacabadas, incompletas, relegadas‖, como é 

denominado por Abreu e Castello o próprio conjunto da obra, desde a trajetória de sua 

concepção até seu nascimento. Não há dúvidas de que o espírito queer, que Louro (2015) 

denomina como excêntrico, o qual não deseja ser integrado a qualquer sistema pré-concebido, 

pré-existente, está presente nas páginas desse livro, que, segundo Abreu (1997c, p. 14), ―tem 

essa coisa de suicídio literário, as coisas que você não conseguiu domar direito e trazer isso ao 

público. Isso deve ser muito escandalizante, muito perturbador‖. O autor o denominou, ainda 

                                                           
35

 ―Por que publicar o que não presta? Porque o que presta também não presta. Além do mais, o que obviamente 

não presta sempre me interessou muito. Gosto do modo carinhoso do inacabado, daquilo que desajeitadamente 

tenta um pequeno voo e cai sem graça no chão‖ (LISPECTOR, 1964, p. 127).  
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em vida, um ―livro póstumo‖, e informou que não havia publicado seus textos anteriormente 

―porque na época não era malditamente politicamente correto. Agora caguei, entendeu? Publico 

o que eu quiser‖ (ABREU, 1997c, p. 11).  

Castello (1995b, p. D4) assinala as quase imperceptíveis fronteiras entre a obra e o 

espírito de seu criador, que tantas vezes ―no inconcluso e no disforme, no incompreensível e no 

mais estranho e inacessível‖ está o melhor, pois: 

 

Essas ovelhas interiores, carentes de grandeza e arrastadas pela incompletude, 

oferecidas em lugar do grande leão arrogante, projetam inesperada luz. Caio 

nos entrega seus rascunhos espirituais e neles estão registrados, como pegadas 

milenares, os poderes da palavra. Não é qualquer escritor que pode se permitir 

esse salto no escuro (CASTELLO, 1995b, p. D4). 

 

Ovelhas negras traduz todo o espírito de rebeldia, buscas e desencontros que o autor 

gaúcho vivencia e, pela coragem, sem receio de fracassar, expõe os fragmentos do que foi 

vivenciado em quatro gerações de maneira pungente, pois esses ―rascunhos‖ e a incompletude 

dos textos também são uma forma de protesto, e é como Caio dissesse ―eu existo‖, ―eu estou 

vivo‖. 

 

3.4.3 ―De várias cores, retalhos‖: uma atitude queer kafkiana 

 

O conto ―De várias cores, retalhos‖ pertence à primeira das três subdivisões do livro 

Ovelhas negras, intitulada Ch´ien
36

, que, no hexagrama chinês I-Ching, significa o criativo, que 

é o começo de tudo. Faz-se necessário lembrar, nesta investigação, que os contos desse livro, 

em sua maioria, escritos antes de Caio F. Abreu contrair AIDS, o autor só chegou a reuni-los e 

selecioná-los para publicação em sua fase pós-AIDS, que se destaca por ter sido um período de 

constantes leituras e práticas da filosofia oriental: o budismo, a macrobiótica, a ioga, a 

meditação, entre outras. Não é à toa que as subdivisões do livro foram baseadas em O livro das 

mutações, que funciona como oráculo, um invólucro da sabedoria chinesa, pois, a essa altura da 

vida, Caio buscava um elo místico entre a realidade e a ficção. Ele quis dar vazão às histórias 

relegadas à loucura, à depressão e, surpreendentemente, àquelas que insinuam outras 

passagens, como luz e serenidade. Dessa forma, o escritor afirma que, nesses contos, há três 

linhas básicas: ―Uma é que a loucura das personagens era lançada em cena, meio brutalmente. 

                                                           
36 ―Aparece uma revoada de dragões sem cabeça‖, e na obra é o momento em que as personagens são apresentadas 

(I CHING, O livro das mutações, 1984).  
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Outras de histórias bem depressivas, pra baixo, torturadas, e outra de histórias que almejam a 

luz e algumas serenidades‖ (ABREU, 1997c, p. 8).    

Na Apresentação dessa narrativa, Abreu (2011) revela que ela faz parte de uma alegre 

fase pop, e que foi escrita em 1975; contudo, não foi publicada não só por causa da censura 

oficial, mas também devido à autocensura ―tão castradora quanto as famosas ‗patrulhas 

ideológicas‘‖ (ABREU, 2011, p. 92). O autor revela que, de todas as histórias selecionadas, 

essa foi a que menos lhe deu trabalho de escolha; segundo ele, trata-se de uma história juvenil e 

talvez um tanto tola.   

Entretanto, para nossa compreensão e identificação do queer, o conto ―De várias cores, 

retalhos‖ nos oferece fartas características de que a personagem central se apresenta como um 

sujeito ―ausente‖, que, estranhamente se revela, já no início da narrativa, com atitudes e 

condicionamentos fora dos padrões normais das regras sociais e, sobretudo, subverte as tão 

desejadas e apreciadas maneiras e regras da boa convivência familiar. 

A história se inicia no seio de uma família: a mãe, o pai, o filho e o outro filho, que são 

identificados dessa forma. Como é comum, as personagens caioferdianas não possuem nomes 

ou sequer um rosto, um perfil estético bem definido, salvo algumas poucas características que 

as desenham no imaginário do leitor. O conto ―De várias cores, retalhos‖ narra um 

acontecimento ocasionado pelo filho mais novo, que surpreende e intriga a família. A mãe, ao 

acordar, pela manhã, percebe que a porta do quarto do filho caçula está trancada. Ela chama o 

pai, e ambos ficam olhando boquiabertos para a porta. Do lado de fora, para onde seus olhos 

alcançavam, estava grafitado em letras ―grandes, tortas e coloridas‖ (ABREU, 2011, p. 93): 

―VOCÊS NÃO TAO COM NADA‖. Os pais perceberam que o ―tao‖ estava escrito sem til, e o 

pai, professor de Português, sentiu-se ofendido e escandalizado, comentando que o filho era 

―além de desaforado, burro‖ (ABREU, 2011, p. 93). Mas a mãe se lembrou de que o filho, há 

vários dias, andava pela casa com um livro cheio de letras chinesas e, na capa, estava escrito 

justamente ―Tao‖, ―e lembrou ao pai que podia ser uma referência ao livro, não ao verbo estar‖ 

(ABREU, 2011, p. 93, grifos do autor). Enquanto o pai continuava mudo e pensativo, a mãe 

intuía que tal livro era estranho, esquisito, porque:   

 

[...] parece coisa meio religiosa, umbanda, talvez, aqueles exotismos do filho, 

mania de não comer carne, panos na parede, sininhos, baralhos com figuras 

esquisitas, pôsters de discos-voadores e Raul Seixas pelo quarto, aquela 

mistura de bazar persa com acampamento cigano mais uma pitada de terreiro 

(ABREU, 2011, p. 93).  
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A essa altura da história, já é possível percebermos os detalhes que caracterizam o filho 

como uma personalidade queer, inclusive pelos detalhes peculiares atribuídos ao seu gosto. Ao 

grafitar com letras garrafais, tortas e coloridas, a frase subversiva que condena a família ao 

fracasso, ele rompe com protocolos da normatização convencional da ordem e bons costumes 

familiares, evidenciando tendência transgressora. A sua predileção pela filosofia oriental, com 

o livro do Tao, que faz parte do taoismo chinês, cujo significado é ―caminho‖, ―princípio‖, 

revela o lado místico da realidade e das mudanças, que são inevitáveis nos ciclos da vida. Para 

quem era apenas um jovem, como o filho mais novo, nas palavras de uma das vizinhas que 

assistia à tentativa de arrombamento da porta: ―esses jovens, nunca se sabe do que são capazes‖ 

(ABREU, 2011, p. 95), era, no mínimo, incomum dedicar-se a leituras de temas místicos como 

o taoismo, além de ser vegetariano, ouvir Raul Seixas, curtir discos-voadores, ―baralhos com 

figuras esquisitas‖, que, provavelmente, dizem respeito às cartas de tarot, já que a mãe 

descreve o quarto dele como ―um acampamento cigano mais uma pitada de terreiro‖. Todas 

essas características evidenciam, com clareza, a identidade do filho, que é esotérico, razão pela 

qual não pode deixar de ser visto como ―excêntrico‖, ―que não deseja ser ‗integrado‘, e muito 

menos ‗tolerado‘‖ (LOURO, 2015, p. 7) no sistema sociofamiliar. Vale lembrar que a 

alteridade que a personagem estabelece com Raul Seixas, tanto com o tarot quanto com o 

taoismo, revela uma identidade de tendências alternativas, místicas, portanto nada uniforme. 

Peterson (2007a, p. 15) esclarece que algumas pessoas ou personagens ―escolhem livremente a 

alteridade — uma vida fora das normas — ao semantizarem sua própria diferença‖. Dessa 

maneira, o ato subversivo do filho mais novo, contrariando as normas regulatórias familiares, e 

mesmo as sociais, deixam-no à deriva como um sujeito tipicamente queer. Ineditamente, ele 

desconstrói e desestabiliza o modelo de bom filho, normal, como o outro que era atleta, 

cruzando as fronteiras do certo e do errado, do definido e do indefinido, assumindo a identidade 

queer, que nada tem de unificada ou padronizada, mas, por certo, é incompleta, relegada, como 

se fosse uma das ―ovelhas negras‖ de Abreu e da canção de Rita Lee.    

Na sequência dos fatos, o pai e a mãe resolveram bater na porta de maneira delicada, 

mas o filho não respondeu nada. Insistiram com um pouco menos de delicadeza, e, em seguida, 

bateram forte à porta, mas ninguém abriu. O pai, a essa altura, tentou forçar a fechadura por 

fora, mas não teve sucesso. Já cansados, resolveram chamar o outro filho, que tinha o porte de 

atleta, pois era jogador de basquete, mas esse sentiu o peso da porta e não quis correr o risco de 

ter uma distensão, pois tinha jogo logo mais à noite. Resolveram, então, pular a janela, que 

também estava trancada e parecia ter ―ferros, correntes, cadeados, grilhões‖ (ABREU, 2011, p. 

94). Em meio à correria e às demais tentativas de entrar no quarto do filho, a vizinhança e 
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repórteres foram chegando e criando certo alvoroço, fazendo com que se inicie o desespero 

materno: ―O-que-foi-que-eu-fiz-de-errado-para-merecer-isso-sempre-fui-a-melhor-mãe-das-

mães‖ e a indignação paterna: ―meu-deus-o-que-foi-que-esse-menino-aprontou?‖(ABREU, 

2011, p. 94). Alguns que faziam parte do grupo de pessoas que ali estavam insinuaram que ele 

podia estar ―morto, suicidado, enforcado, pulsos cortados‖ (ABREU, 2011, p. 94). Reuniram-se 

todos e fizeram força até a porta se abrir, os flashes dos fotógrafos e câmeras dos jornalistas da 

TV invadiram o quarto, onde tudo estava devidamente no lugar, e a mãe, espantada, observa: 

―tudo estava nos lugares, surpreendentemente limpo, a cama — milagre! — feita, plantas — as 

descaradas, ele até conversava com elas —, livros, roupas nos armários. Só faltava a flauta 

doce, o pôster de Raul Seixas e aquele tal livro do Tao. Ah, e o filho, naturalmente‖ (ABREU, 

2011, p. 95). Após alguns instantes, depois do alvoroço todo, encontraram um bilhete na 

cabeceira da cama com as seguintes palavras: ―Quanto mais conheço minha família, mais 

entendo Franz Kafka‖ (ABREU, 2011, p. 95, grifos do autor). Os pais do jovem não 

entenderam do que se tratava o bilhete e desconheciam Franz Kafka, mas um jornalista ali 

presente, provável conhecedor da obra de Kafka, insinuou que o filho pudesse ter-se 

transformado em barata e afirmou: ―esses jovens são tão imprevisíveis, são capazes de tudo só 

para chocar os outros‖ (ABREU, 2011, p. 95). Reviraram as almofadas e não encontraram 

nenhuma barata, até porque a casa havia sido dedetizada há dez dias. Em seguida, todos foram 

embora, pois não tinham mais nada a fazer ali; a mãe se debruçou na janela do quarto do filho, 

e foi então que: 

 

[...] viu as penas. No peitoril, do lado de dentro, uma porção de penas, dessas 

mesmo de ave, não de espanador. De uma ave que ela não conhecia. Penas 

grandes, de muitas cores e formas, desenhos coloridos como nunca vira, nem 

em desenho nem em bico. Algumas estavam manchadas de sangue. Era como 

se um grande pássaro tivesse se debatido horas contra a parede daquele quarto, 

até fugir (ABREU, 2011, p. 96). 

 

O jovem, também leitor de Kafka (2001), no bilhete deixado à família, faz clara 

referência à obra Metamorfose, cuja personagem principal, Gregor Samsa, difere da 

personagem ―filho‖, nas questões comportamentais/identitárias, uma vez que era muito 

preocupado e apegado à família, regrado, fadado a cumprir a missão de bom filho e irmão 

perfeito para o resto de sua vida; ao contrário, o outro, logo cedo, assumiu a identidade de 

―diferente‖, ―excêntrico‖, avesso às normas convencionais, e, na primeira oportunidade, sela a 

ruptura com a família, porque o queer é ―um jeito de pensar e de ser que desafia as normas 

regulatórias da sociedade [...] (LOURO, 2015, p. 8). Por outro lado, tanto a personagem de 
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Kafka como a de Abreu, a partir de um quarto, em uma manhã, transformaram-se, 

metamorfosearam-se: um, em uma barata, reles como se sentia a personagem kafkiana; o outro, 

em uma ave — exótica —, tal qual era o filho. Todo esse cenário se expressa pelo domínio da 

ruptura e pela subversão do processo de singularização do sujeito. Ambos exteriorizam o que, 

há tempos, estava internalizado — o desejo de desconstrução. O inseto fica entre a família e, lá 

mesmo, definha e morre. A ave voou pela janela e desapegou-se de seus familiares, indo 

embora. Assumir, metaforicamente, identidades de inseto e ave revela a similaridade e a 

diferença entre as personagens.  

A atitude do filho foi, desde o início, provocadora, ao grafitar a porta do quarto e deixar 

o bilhete ao estilo kafkiano. Arriscar-se por caminhos não traçados, segundo Louro (2015), é, 

tipicamente, uma atitude do sujeito queer. Naturalmente, a identidade que se construiu nessa 

personagem se dá pela alteridade, ou seja, pelo encontro do ―eu‖ com o Outro, considerado 

fonte da diferença para constituir os traços que distinguem o sujeito com viés diferencial; nesse 

caso, a multiplicação da figura do estranho e do inquietante. Os Outros que a personagem tanto 

buscou e estavam ali, em seu ambiente, dentro do quarto, expostos, enfatizadas, muitas vezes, 

pela própria mãe ao longo da narrativa. Nesse processo de alteridade/identidade, o ―eu‖ se 

transforma em um Outro, em um precoce rompimento com a vida imutável, estável, 

indissociável.   

 

3.4.4 ―Lixo e purpurina‖: um viajante queer   

 

―Lixo e purpurina‖ compõe a segunda parte do livro Ovelhas negras, intitulada K’an
37

, 

que significa ―o abismal‖; nela, as personagens se apresentam como prisioneiras cercadas por 

muralhas. Segundo o autor, é assim que as personagens dessa segunda linhagem se sentem: 

aprisionadas. O conto em questão foi escrito em 1974, em Londres. Na Apresentação da 

narrativa, Abreu (2011, p. 99) afirma que ele nasceu de vários fragmentos escritos na capital 

londrina: ―Hesitei muito em publicá-lo — não parece ―pronto‖, há dentro dele várias linhas que 

se cruzam sem continuidade, como se fosse feito de bolhas‖. Ele serviria para documentar 

aquele tempo fora do país; contudo, questiona: ―isso quem sabe pode ser uma espécie de 

qualidade?‖.   

                                                           
37

 ―Amarrado com cordas e cabos, aprisionado entre muralhas de uma prisão, cercado de arbustos espinhosos‖ (I-

CHING, O livro das mutações, 1984). Ou seja, todas as personagens das histórias da segunda parte do livro 

Ovelhas negras estão em uma situação assim.  
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A qualidade desse ―diário documental‖ reflete o quanto o texto possui de inacabado e 

errante, o que Calvino (1998), na obra Seis propostas para o próximo milênio, consagra como 

texto múltiplo com potencialidades infinitas. Encontramos, nesse ―diário‖, frases esparsas, 

avulsas, páginas cheias, com datas, sem datas, cartas, versos, enfim, um longo fragmento 

composto de muitos outros fragmentos menores, nas seguintes palavras de Barthes (2008, p. 

20): ―texto de fruição‖, ―aquele que põe em estado de perda, aquele que desconforta [...]‖. Na 

verdade, esse ―conto/diário‖ de Abreu (2011) retrata a realidade de um exilado que tem na 

viagem o alargamento das fronteiras identitárias, pois, segundo Louro (2015), viajar contempla 

encontros entre pessoas desconhecidas, desiguais e que trazem consigo o vetor das diferenças 

— novas culturas e novos espaços. O diferente mundo no qual o narrador se encontra e que, em 

seu estranhamento, chega a repeli-lo, confrontá-lo e desejá-lo, traduz-se pela mudez de um 

grupo ordenado e fortalecido pelas mesmas características culturais centradas em uma 

nacionalidade. Por isso, em nossa reflexão sobre como o ―eu‖ estrangeiro se identificaria com a 

mudez e a distância dos valores do povo nativo da pátria onde reside, questionamos: de que 

maneira transformar ou fazer existir a relação muda do ―eu‖ estrangeiro com o Outro?  

Os processos de alteridade se dão pela falta, no intervalo que fica entre o ―eu‖ e o 

Outro, pois o desejo inconsciente, que emerge da alteridade na relação de cisão entre os 

sujeitos, se dá pela ausência, por aquilo que determina a diferença em Outrem e que, portanto, 

não coincide consigo. Assim, a (in-) diferença que o narrador enfrenta em relação ao povo 

daquele país é um fator que, se observarmos bem, faz com que o Outro, na atitude do 

distanciamento, seja ―elaborado a partir da cristalização de traços estranhos que o mantêm 

numa posição irreconciliável com aquela do sujeito que o julga‖ (FORGET; OLIVEIRA, 2001, 

p. 11), pois, de acordo com a autora, nenhum sujeito ou mesmo um grupo tem o poder de 

monopolizar a diferença, porquanto ―cada um é Outro de qualquer um‖ (FORGET; 

OLIVEIRA, 2001, p. 12). O fato de a viagem ser um deslocamento já contribui para que o 

processo de alteridade/identidade se realize, naturalmente, dentro das mobilidades e 

considerando ―que o sujeito que viaja é ele próprio, dividido, fragmentado e cambiante‖ 

(LOURO, 2015, p. 13). Ressaltamos que, embora Londres representasse a pátria desconhecida, 

ela era, sobretudo, uma promissora e infinita fonte de alteridade para o autor-narrador. Após 

tantas peripécias no percurso de exilado de Caio F. Abreu, além dos fracassos e frustrações no 

difícil cotidiano de um imigrante, ele escreve: ―Depois de tantas tempestades e naufrágios, o 

que fica de mim em mim é cada vez mais essencial e verdadeiro‖ (ABREU, 2011, p. 108).       

O viajante, de acordo com Louro (2015), transforma-se ao se deslocar, e essa 

transformação pode ser vista como um processo de evolução; por isso, no conto ―Lixo e 
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purpurina‖, o sentido queer do texto e do narrador — há momentos em que o narrador é o 

próprio texto — é, visivelmente, observado nos fartos detalhes. No primeiro momento do 

conto, o autor relata que o caderno utilizado para escrever o texto foi o que ele encontrou em 

uma squatter-house, em Londres. Estava dentro de um envelope enviado da Índia para um 

destinatário desconhecido. Em 27 de janeiro de 1973, escreve:  

 

Encontrei este caderno numa squatter-house em Victoria, ontem à noite. Foi 

enviado da Índia para Mr. John Schwyer Gummer, estava dentro do envelope, 

mas o endereço na Índia manchou de umidade e mofo, só dá para ler 

―Calcutá‖. [...]. Mas gostei do caderno. Reproduzo o desenho que Angie 

mandou da prisão. Fica sendo a epígrafe (ABREU, 2011, p. 99).   

 

O fato de o narrador, nessas páginas, expor a experiência por que passa como imigrante, 

estrangeiro, como, por exemplo, de ser um sem-teto, que, com frequência, ocupava casas 

abandonadas e vazias junto com um grupo de outros imigrantes, assinala sua vida queer, de 

exilado, excluído socialmente, por não estar integrado a nenhum sistema político, social ou 

cultural no espaço que habita, como indaga e define, respectivamente, Julia Kristeva (1994, p. 

100, grifo nosso): ―Quem é o estrangeiro? Aquele que não faz parte do grupo, aquele que não 

‗é dele‘, o outro‖. Afinal, as travessias e os deslocamentos do narrador, que, muitas vezes,  

sente-se sem lugar, ―fora do eixo‖, repleto de constantes ausências, conferem-lhe o caráter de 

estrangeiro, no sentido do não pertencimento àquele grupo, àquela nacionalidade. O narrador 

passa por muitas situações, em Londres, que demonstram uma atitude de desconfiança, 

preconceito e discriminação em relação ao fato de ele ser imigrante, ―perigoso‖, como afirma 

Kristeva (1994, p. 100) sobre o estrangeiro: ―Inicialmente ele se confunde com o inimigo [...] 

ele é nativo de uma outra terra, estranho ao reino e ao império‖. O narrador não deixa de relatar 

os momentos em que houve, por parte dos nativos londrinos, o questionamento de sua real 

origem. Ainda que se tratasse de crianças, a indagação prontamente se fazia: ―As crianças sujas 

e ranhentas da casa ao lado vêm perguntar se somos ciganos: Are you gipsies? Sylvia mente 

que sim — from Yugoslavia —, diz e agita no ar o pandeirinho com fitas e finge dançar e ler as 

linhas das mãos das crianças‖ (ABREU, 2011, p. 101, grifos do autor). Em outro momento, 

quando ele rouba uma garrafa de leite na porta de uma residência, foi abordado por um policial, 

que perguntou sua nacionalidade, e, quando ele disse que era brasileiro, houve, de imediato, 

discriminação e preconceito: ―Falei que era Brazilian e foi pior. O rato deu uma cuspida e 

rosnou: ―Oh Brazilian, South American? I know that kind of people you are...‖ (ABREU, 2011, 

p. 105, grifos do autor). A partir desses dois exemplos, percebemos que o estrangeiro é o ser 
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excluído, o marginalizado e desintegrado do grupo dominante e, nesse aspecto, ele é 

caracterizado como um queer.  

Entretanto, o ―ser estrangeiro‖ que faz parte de Abreu é muito mais desdobrado e 

dimensionado, como os próprios adjetivos apresentados por Callegari (2008, p. 11, grifo 

nosso): ―camaleão, estrangeiro, inquieto‖ e não está, necessariamente, relacionado ao exilado, 

no estrito aspecto geográfico. O estrangeiro de Abreu é ele mesmo — o queer —, é como 

afirma Lopes (2002, p. 178): ―O estranho está em todo lugar, em todos nós‖, pois o estrangeiro 

é uma condição de nós mesmos, uma vez que estamos, muitas vezes, fadados ao exílio íntimo, 

à viagem interior, às múltiplas alteridades que nos fazem ser Outros.     

Neusa Santos Souza (1998), no ensaio ―O estrangeiro: nossa condição‖, discorre sobre o 

conceito de ser estrangeiro e de suas dimensões sociais e psicanalíticas. A autora afirma que o 

estrangeiro é o ―eu‖ que não está inserido no senso comum, unitário, ou idêntico a si mesmo. 

Ao contrário, esse ―eu‖ do estrangeiro é clandestino, de identidade móvel, dividida, diferente 

de si mesma, paradoxal. A ensaísta apresenta um conceito abrangente do estrangeiro, com seus 

paralelismos e possíveis paradoxos: 

 

O estrangeiro, diz o senso comum, é o outro. Outro que se afirma em muitos 

sentidos: outro país, outro lugar, outra língua, outro modo de estar na vida, de 

fruir, de gozar. O estrangeiro é o outro do familiar, o estranho; o outro do 

conhecido, o desconhecido; o outro do próximo, o distante, o que não faz 

parte, o que é de outra parte (SOUZA, 1998, p. 155). 

  

Aliado à condição de estrangeiro no sentido de imigrante (exílio geográfico) e no 

sentido de estranho/eu/Outro, o narrador em trânsito está em constante estado de movimento 

não somente externo, mas também interno. As experiências e sensações de estar no exílio, fora 

do país de origem, morando em espaços e prédios invadidos por imigrantes, andarilhos, foram 

todas registradas pelo autor:   

 

Hoje é dia de mudar de casa, de rua, de vida. As malas sufocam os corredores. 

Pelo chão restam plumas amassadas, restos de purpurina, frangalhos de 

echarpes indianas roubadas, pontas de cigarros (Players Number Six, o mais 

barato). Chico toca violão e canta London London: no, nowhere to go. Poucos 

ainda sorriem e olham nos olhos (ABREU, 2011, p. 100, grifos do autor).        

 

Em entrevista a Marcelo Secron Bessa, Abreu (1997c) tece explicações significativas 

sobre o conto ―Lixo e purpurina‖; ele o considera bem real e ao mesmo tempo tosco, avesso às 

estruturas formais do gênero. No entanto, quando se trata do livro Ovelhas negras, é possível 
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ter a compreensão de que não há formalidades em relação aos textos, tanto em estrutura quanto 

em estética. Não nos esqueçamos de que essa obra é um apanhado de textos, fragmentos 

―esquecidos‖, relegados a um ―reles fundo-de-gaveta‖, como costumava dizer o próprio autor. 

Se ―De várias cores, retalhos‖ foi o texto que menos deu trabalho para ser incluído nessa 

coletânea de ―avulsos‖, ―Lixo e purpurina‖, ao contrário, foi o que mais o autor teve 

dificuldade em incluir no livro. A narrativa foi escrita em tempos de autoexílio, logo nos 

primeiros anos da década de 1970. Trata-se de uma história que subverte os padrões enxutos 

das literaturas colonizadas. O conto pode ser lido como um diário, como um caderno de 

receitas existenciais de um viajante/imigrante e como notas avulsas de uma trajetória no exílio:   

 

―Lixo e purpurina‖ tem um substrato bem real. Muitas daquelas coisas 

realmente aconteceram. Mas não exatamente naquela ordem, daquele jeito. 

Mas, sem dúvida, é um texto que hesitei muito, o que mais hesitei em incluir 

em Ovelhas negras, porque ele é quase uma transcrição literal da realidade. E 

me pergunto: por que não? Ele não tem trabalho de calcificação, de elaboração 

literária, praticamente nenhum em cima dele. Ele é tosco. Porque também ele 

se pretende um diário. Nos diários de Virgínia Woolf, você encontra um 

comentário sobre James Joyce e embaixo uma nota sobre o preço dos aspargos 

(ABREU, 1997c, p. 11).    

 

Benjamin (1996), no clássico ensaio ―O narrador‖, assevera que a marca do narrador 

deve estar sempre impressa na narrativa, pois sua missão é poder contar sua vida, porque ―O 

narrador é o homem que poderia deixar a luz tênue de sua narração consumir completamente a 

mecha de sua vida‖ (BENJAMIM, 1996, p. 221). Dessa maneira, ―Lixo e purpurina‖, por se 

tratar de fragmentos reais de um período em que o autor viveu no exílio londrino, possui a 

marca pungente da realidade das experiências de um imigrante. As fraturas do imigrante, do 

estrangeiro, do exilado, estão todas expostas no texto, em cada um dos dias de sua vivência 

nostálgica e desafiadora, lavando pratos, posando de modelo para uma escola de artes, 

trabalhando como jardineiro e house cleaner. Além disso, o uso de drogas, como ácidos 

lisérgicos, heroína, ópio, faziam-no sentir como se pudesse ―ficar para sempre ali naquela 

espécie não exatamente de morte, mas de vida suspensa‖ (ABREU, 2011, p. 107).               

Caio resolveu partir para aquela viagem à Europa, após ter sido premiado com a obra 

Inventário do ir-remediável, que lhe rendeu dinheiro para custeá-la. Ademais, as perseguições 

aos artistas, escritores e intelectuais depois de ter sido decretado o AI-5, em 1968, fizeram com 

que ele julgasse insuportável viver no Brasil. Em carta a Hilda Hilst, de março de 1973, explica 

os reais motivos de sua viagem:   
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Talvez seja uma carta de despedida. Mas não se assuste, é que 

aconteceram alguns imprevistos e resolvi embarcar para  Europa, em 

seguida, fim de abril ou começo de maio. [...]. não há lugar para gente 

como nós aqui nesse país [...] As agressões e repressões nas ruas são 

cada vez mais violentas, coisas que a gente lê um dia no jornal e no dia 

seguinte sente na própria pele. A gente vai ficando acuado, medroso, 

paranoico: eu não quero ficar assim, eu não vou ficar assim [...]. E não 

sei quando volto. Nem se volto (ABREU apud DIP, 2009, p. 148).  

 

Louro (2015) enfatiza que a figura do viajante, enquanto sujeito queer, é vista como a 

representação do impulso para o movimento, uma trajetória que nada tem de linear, 

progressiva, ao contrário, é epifânica, inesperada e incerta. Além disso, segundo a autora, ―De 

um modo ou de outro, esses sujeitos escapam da vida planejada. Extraviam-se. Põem-se à 

deriva. Podem encontrar nova posição, outro lugar para se alojar ou se mover ainda outra vez‖ 

(LOURO, 2015, p. 19). Por isso, observamos que o narrador desse texto errante, ou seja, ―Lixo 

e purpurina‖, é o viajante, cujas experiências têm o aspecto nômade, e seu território, segundo 

Denílson Lopes (2002), é construído, constantemente, pelo movimento. Esse ―movimento‖ diz 

respeito não só ao ir e vir, mas também às transformações íntimas, alteritárias, por que passa o 

sujeito no processo de construção de sua identidade. As experiências que, no primeiro 

momento, eram intrigantes, fascinantes, fizeram-no querer perder para sempre a memória ―esta 

memória de sangue e rosas, drogas e arame farpado, príncipes e panos indianos, roubos e fadas, 

lixo e purpurina (ABREU, 2011, p. 103, grifos nossos). Essa ambivalência de sentimentos e 

desejos traduz o que Freud (2013), em Luto e melancolia, diz ser a identificação, pois o objeto 

de desejo tanto pode ser aquele que é adorado quanto o que é odiado, visto que o ego ideal se 

identifica com ideais culturais que, necessariamente, não possuem a harmonia esperada entre si.     

O narrador do texto em questão vivencia o movimento ambivalente, do duplo exílio, o 

geográfico e o íntimo, na busca incessante por um lugar nunca totalmente alcançado. Essa é a 

razão pela qual o sujeito marginalizado, que vive em constantes deslocamentos, mudando 

sempre de lugar, ocupando locais abandonados, sujos, sem energia elétrica ou água, passa por 

um processo descentralizador de sua identidade. Essa experiência provoca constantes 

frustrações e estados de humor instáveis, levando-o a passar por processos de profunda tristeza 

e desilusão: ―Esta morte constante das coisas é o que mais me dói‖ (ABREU, 2011, p. 108). A 

dúvida entre ficar em Londres e retornar para o Brasil, Pátria, que, segundo ele, aterrorizava-o, 

leva-o ao esvaziamento de expectativas; então, decidiu retornar àquilo que ele mais negara, o 

que também não deixa de ser uma forma de subversão: acreditar no que antes foi negado. E 

dentro do avião, entre o medo de ficar e de partir, o pensamento de um narrador solitário diz: 
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―A lua já se foi. As Plêiades, como dizia Safo, já foram se deitar. E eu vim embora, meu Deus, 

eu vim-me embora‖ (ABREU, 2011, p. 128).         

 

3.4.5 ―Anotações sobre um amor urbano‖:  pedaços de um amor queer 

 

O conto intitulado ―Anotações sobre um amor urbano‖ integra a terceira parte do livro 

Ovelhas negras, denominada Kên
38

, que significa quietude, momento em que se percebe que a 

angústia das personagens/narradores se converte em uma sagração amorosa da vida. O texto foi 

escrito em 1977, e, segundo Abreu, entre essa data até 1987, ele havia passado por muitas 

versões, sendo que três delas chegaram a ser publicadas na extinta revista mineira Inéditos, no 

Caderno Cultura do jornal Zero Hora e no Suplemento Literário de A Tribuna da Imprensa. 

Alguns trechos dele foram utilizados em um espetáculo teatral pelo amigo e diretor de teatro, o 

gaúcho Luciano Alarbase. Abreu (2011, p. 187) afirma que não o havia publicado ainda por 

causa da sensação de inacabamento, contudo, assim se justifica: ―Mas talvez o jeito meio sem 

jeito destes pedaços mais parecidos com fragmentos de cartas ou diário íntimo afinal seja a sua 

própria forma informe e inacabada‖. 

Interessante observar que o inacabamento e o aspecto disforme estão presentes nos 

textos ―De várias cores, retratos‖, ―Lixo e purpurina‖, ―Anotações sobre um amor urbano‖ e em 

outros contos que compõem o livro Ovelhas negras. Por sua vez, são textos de escrita errante, 

não restritos pela órbita da perfeição estética, mas, sim, desregrados, enveredados pelos campos 

de uma criatividade que subverte as normas literárias do ―bom-gosto‖ geral. Sobre o assunto 

Castello (1995b, p. D4) pondera que esses textos ―fracassados e incompletos‖ ―se tornam, nas 

mãos do escritor digno desse nome, matéria tão ardente quanto os grandes textos da 

consagração‖.  

O conto ―Anotações sobre um amor urbano‖ foi dedicado à memória de Paulo Yutaka, 

cineasta paulista que levou Morangos mofados ao palco na década de 1980. A epígrafe é de 

Hilda Hilst
39

, trecho da ficção Rútilo nada, que já nos sugere o aroma queer da história, pois o  

livro do qual foi extraído o trecho que abre o conto é o que encerra o ciclo da ficção hilstiana,  e 

traz o mesmo tema do conto caioferdiano: as sombras de um amor homoafetivo. Assim, a 

epígrafe dá o tom intertextual e também alteritário à narrativa, pois, de certa forma, os textos 

                                                           
38

 ―Mantendo-se imóvel as mandíbulas. As palavras estão em ordem‖, citação presente na obra O livro das 

mutações, de I-Ching (1984). 
39

 ―Te amo como as begônias tarântulas amam seus congêneres, como as serpentes se amam enroscadas lentas 

algumas muito verdes outras escuras, a cruz na testa lerdas prenhes, dessa agudez que me rodeia, te amo ainda que 

isso te fulmine ou que um soco na minha cara me faça menos osso e mais verdade‖ (HILST apud ABREU, 2011, 

p. 187). 
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dialogam quanto à antinormatização e irreverência do tema, em que, mais uma vez, Abreu 

revela a relação de alteridade que possui com a literatura de Hilst. 

Nesse conto, buscaremos aliar o conceito de queer, de Louro (2015), no sentido do 

sujeito da sexualidade desviante — o homossexual —, que, no contexto social, é também o 

estranho, aquele que não se integra e que não é tolerado pelo sistema da casta sexual.  

A narrativa tem ambiência em um espaço urbano, uma cidade movimentada e 

contaminada pelo vírus da AIDS. Marcada pela narração em primeira pessoa, apresenta o 

discurso de um homem (narrador) que declara desejo por um outro homem (interlocutor) e, 

mais adiante, o conflito entre o querer e o horror à condenação, à culpa, recalca-o pelo medo de 

ser contaminado por aquilo que chamam de ―peste‖. Ambos conversam na janela, tentando se 

conhecer. O narrador deseja tocar o interlocutor, já que estão ali há muito tempo, ensaiando 

uma aproximação. Por conseguinte, o conto já inicia com a marca de um forte desejo que quer 

desabrochar: ―Desculpa, digo, mas se eu não tocar você agora vou perder toda a naturalidade, 

não conseguirei dizer mais nada, não tenho culpa, estou apenas sentindo sem controle, não me 

entenda mal, não me entenda bem, é só a vontade quase simples de estender o braço para tocar 

você [...]‖ (ABREU, 2011, p. 188).  

O toque, como uma proximidade de corpos, passou a metaforizar uma espécie de receio 

relacionado aos reflexos das pressões psicológicas de um sistema militarista e discriminatório. 

A espontaneidade e a liberdade do namoro gay inexiste, uma vez que os homossexuais estavam 

atrelados às solitárias relações sexuais, pois o amor — busca constante das personagens de 

Abreu — inexiste em tempos de pós-ditadura e de AIDS: ―Como chamar agora a essa meia 

dúzia de toques aterrorizados pela possibilidade da peste? (Amor, amor certamente não.)‖ 

(ABREU, 2011, p. 190). 

No início da década de 1980, o surgimento da AIDS no Brasil, em princípio nomeada 

como ―câncer gay‖, redimensionou e reforçou o sentimento de homofobia, antes adormecido na 

sociedade. A intolerância, a exclusão e a discriminação trouxeram à tona, segundo Louro 

(2015), a condição queer do sujeito excêntrico, estranho, talvez ridículo, cuja expressão, em 

inglês, traduz a forma pejorativa como são designados homens e mulheres homossexuais. 

Segundo Judith Butler (2002), queer, no momento em que a homofobia adquire força, é 

utilizado como um termo insultante e possui uma carga de estranheza e deboche.  

O desejo do narrador-personagem insiste em se consumar pelo toque, enquanto o 

interlocutor nada mais faz do que ―sorrir‖ diante dos apelos e da sedução do outro. O fato de o 

interlocutor não se manifestar nem reagir como o narrador-personagem gostaria gera a dúvida e 

a incerteza de que seria possível imaginar o que poderá acontecer no dia de amanhã. Porém, o 
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beijo tão esperado pelo narrador-personagem acontece, quando o outro cede. Mas as dúvidas e 

inseguranças persistem, porquanto eram tempos de emoções evasivas e amores perros: 

 

Há uma espécie de heroísmo então quando estendo o braço, alongo as 

mãos, abro os dedos e brota. Toco. Perto da minha boca se entreabre 

lenda, úmida, cigarro e chiclete, conhaque, vermelha, os dentes se 

chocam, leve ruído, as línguas se misturam. Naufrago em tua boca, 

esqueço, mastigo tua saliva, afundo. Escuridão e umidade, calor rijo do 

teu corpo contra a minha coxa, calor rijo do meu corpo contra a tua 

coxa. Amanhã não sei, não sabemos (ABREU, 2011, p. 188).    

 

O ato de heroísmo que o narrador-personagem diz realizar, nesse trecho, quando 

consegue tocar o outro, explica-se porque sua ousadia ultrapassou a fronteira e o limite em que 

o desejo sexual legitimado se inscreve, uma vez que o gesto em si o torna estigmatizado diante 

das normas binárias de gênero — torna-o um sujeito de caráter desviante, queer. À medida que 

o outro cede e corresponde aos impulsos e aos desejos sexualmente ―heréticos‖, nas palavras de 

Foucault (1993), ele também se iguala ao narrador-personagem como responsável pela 

proliferação das sexualidades opostas à heteronormatividade social. Nesse caso, o sujeito 

dotado de identidade homossexual é nomeado, segundo Louro (2015, p. 29-30), ―como desvio 

de norma, seu destino só poderia ser o segredo ou a segregação — um lugar incômodo para 

permanecer‖. No entanto, para que o sujeito se integre a uma comunidade ou grupo 

homossexual, é fundamental que o indivíduo assuma sua condição/identidade e revele seu 

―segredo‖ à sociedade. E somente assim a homossexualidade deixaria de ser vista como 

anonimato, como parece ser o caso das personagens no conto de Abreu (2011), que encontra 

ecos no seguinte verso de Lúcio Cardoso (2011, p. 927): ―A identidade dos amantes é secreta‖. 

Entretanto, há sinais de que a identidade sexual do narrador-persongem desabrocha, ainda com 

certo medo, quando toca o corpo do outro, e a necessidade de completude, de se encontrar no 

outro, de identificação, faz-se como em um desejo alteritário entre o ―eu‖ e o Outro.  

 

Sei com medo que o que trouxe você aqui foi esse meu jeito de ir vivendo 

como quem pula poças de lama, sem cair nelas, mas o inabalável vacila 

quando começa a brotar de mim isso que não está completo sem o outro. 

Você assopra na minha testa. Sou só poeira, me espalho em grãos invisíveis 

pelos quatro cantos do quarto. Fico noite, fico dia. Fico farpa, sede, garra, 

prego. Fico tosco e você se assusta com minha boca faminta voraz desdentada 

de moleque mendigo pedindo esmola neste cruzamento onde viemos dar 

(ABREU, 2011, p. 190, grifos nossos).        
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Segundo Louro (2015), quando o sujeito ignora seus desejos mais profundos, ele 

desconhece sua própria identidade e deixa de ter autonomia sobre si mesmo. O processo de 

identificação, para a autora, passa pelo olhar do Outro, pois o Outro é a ponte que conduz ao 

caminho e descoberta de si. Portanto, o narrador-persongaem do conto, na busca da 

completude, mostra-se um sujeito farto de desejo, que é bem declarado nos substantivos: 

―farpa‖, ―sede‖, ―garra‖, ―prego‖. Toda essa expressividade pelo desejo que possui por aquele 

que o faz subverter a ordem binária de gênero pressupõe sua maneira de assumir sua condição 

homossexual, sua identificação com o queer.   

No conto ―Anotações sobre um amor urbano‖, há clara alusão à AIDS, mas esta é 

nomeada ―peste‖, ―vírus‖, e o aidético é designado ―o louco, o doente, o podre‖ (ABREU, 

2011, p. 190). Sempre de forma subtendida, elíptica, a doença é mencionada nesse conto e nos 

outros textos de Abreu (2011, 190), como no seguinte trecho: ―A cidade está podre, você sabe. 

Como posso gostar limpo de você no meio desse doente podre louco? [...]. Sim, a cidade está 

doente. E o vírus caminha em nossas veias, companheiro‖. Os termos ―podre‖ e ―limpo‖, 

distintamente antagônicos, expressam o conflito do narrador-persongem sobre a possibilidade 

de gostar livremente do outro, sem correr o risco do contágio da AIDS ao tocar o corpo alheio,  

visto que a doença estava espalhada por toda a cidade.  

A pressa e a ansiedade pelo corpo do parceiro, bem como pelo toque, resvalam em meio 

ao tumulto da cidade barulhenta e noturna. O desejo da fusão de um com o Outro esbarra no 

temor da ―peste‖. A recorrência ao vírus HIV é clara, e observamos a predominante 

preocupação no discurso do narrador acerca da AIDS, porquanto ela é classificada como uma 

doença sexualmente transmissível. De acordo com Sontag (2007), a sociedade julga culpados 

os homossexuais por promiscuidade, como se a epidemia fosse um castigo pela subversão à 

ordem  sexual natural e tradicional.  

Em um dado momento da narrativa, trava-se um diálogo entre as duas personagens, em 

que narrador e interlocutor expressam, com mais sinceridade, o que sentiam  no tocante àquele 

tipo de relação. O interlocutor, inseguro, diz sentir o peso da culpa e da vergonha que se 

consolida pelo nojo, pelo asco, pela consciência do sentimento ―anormal‖; por isso, há uma 

espécie de titubeio em relação a prosseguir na instabilidade de seus sentimentos. Ele diz que 

está cansado e com medo, embora o narrador, mais seguro do que quer, insista na tentativa de 

convencê-lo de que, àquela altura, vale a pena correr o risco. Em seu discurso de autocensura, 

ao expressar seu intuito de fugacidade, o interlocutor revela uma postura de aceitação das 

normas regulatórias que o condicionam à realidade de uma sociedade que não tolera a 

diferença. Ao contrário, o narrador articula seu discurso em uma demonstração nítida de 
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subversão diante da repulsa ou condenação a que possa estar submetido, ao assumir a condição 

queer, como se pode observar no seguinte trecho do conto:   

 

Não temos aonde ir, nunca tivemos aonde ir. Um nojo, vezenquando me dá 

um asco — nojo é culpa, nojo é moral — você se sente sórdido baby?  — eu 

tenho medo, não quero correr riscos — mas agora só existe um jeito e esse 

jeito é correr riscos — não é mais possível — vamos parar por aqui — quero 

acordar cedo, fazer Cooper no parque, parar de beber, parar de fumar, parar de 

sentir — estou muito cansado — não faz assim, não diz assim — é muito 

pouco — não vai dar certo — anormal, eu tenho medo — medo é culpa, medo 

é moral —  não vê que é isso que eles querem que você sinta? Medo, culpa, 

vergonha — eu aceito, eu me contento com pouco — eu não aceito nada nem 

me contento com pouco — eu quero muito, eu quero mais, eu quero tudo. Eu 

quero o risco, não digo. Nem que seja a morte (ABREU, 2011, p. 191).     

 

Queer, inicialmente traduzido por Louro (2015, p. 1) como estranho ou esquisito, 

também é ―viado, bicha, sapatão‖, termos pejorativos (xingamentos) que constituem e nomeiam 

sujeitos em condições marginalizadas e execradas, o que os faz, muitas vezes, negar e reprimir 

os impulsos naturais de sua identidade sexual. Contudo, há aqueles que se orgulham de ser 

queer e pretendem marcar uma posição contrária às normas e aos conceitos fixos de identidade. 

Assim, no diálogo entre as duas personagens, observamos que esses dois 

pensamentos/sentimentos paradoxais sinalizam, de um lado, a culpa que dá ―origem ao medo 

do contágio fácil e a fantasias absurdas sobre a transmissão por meio não venéreos‖ (SONTAG, 

2007, p. 99). Isso fica visível no comportamento do interlocutor-personagem, quando expressa 

o medo, o asco e a culpa em tocar e ser tocado sexualmente pelo parceiro. De outro lado, o 

narrador-persongem, pelo fato de querer se arriscar, mesmo que isso lhe custasse a morte, 

demonstra, com sua coragem, a irreverência e o destemor pela condição de homossexual que 

ele, ao contrário do outro, assume e aceita para si. 

Segundo Louro (2015), o desprezo e a discriminação pelo sujeito homossexual eram e 

ainda são muito comuns, compreensíveis e corriqueiros na sociedade brasileira. Apesar de hoje 

a figura do homossexual não estar diretamente relacionada à AIDS, como nos anos 80 e 90, há 

o preconceito ao sujeito que desafia a lei binária da sexualidade e não admite a ambiguidade e o 

cruzamento da fronteira de gênero. No texto de Abreu (2011), em que a AIDS era a 

condenação, vimos que o cruzamento dessa fronteira se dá de maneira mais irreverente e 

expressa o estranhamento que as sexualidades queer provocam, através das atitudes mais 

ousadas do narrador-personagem. Este, por sua vez, pede ao parceiro que o toque sem medo: 

―Chega em mim sem medo, toca no meu ombro, olha nos meus olhos, como nas canções de 

rádio. Depois diz: — ―Vamos embora para um lugar limpo‖ (ABREU, 2011, p. 192). Todavia, 
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o interlocutor-personagem esbarra no medo do contato, apesar de já ter cedido ao primeiro 

beijo e ao contato sexual; reluta contra o desejo e se esquiva do toque, porquanto a ―peste‖ 

matava: ―Tantas mortes, não existem mais dedos nas mãos e nos pés para contar os que se 

foram. Viver agora, tarefa dura‖ (ABREU, 2011, p. 193). Tratava-se, pois, de uma doença com 

o estigma da culpa e do castigo, tal qual Sontag (2007) a define como uma doença que 

potencialmente ameaça e mata, por se tratar da ―peste‖, que é encarada como punição merecida 

ao grupo de ―outros‖ considerados  vulneráveis.     

O narrador-personagem, ainda no intuito de desafiar a própria herança da doença, bem 

como na tentativa obstinada de convencer o parceiro a prosseguir sem medo, com um forte 

sentimento de indignação e inconformismo em relação ao fantasma da AIDS, sobrepõe-se à 

emoção do desejo, e os questionamentos e reflexões sobre a ―peste‖ se tornam o centro do 

discurso do narrador, assim como podemos observar no seguinte trecho:  

 

Cachorro sem dono, contaminação. Sagui no ombro, sarna. Até quando esses 

remendos inventados resistirão à peste que se infiltra pelos rombos do nosso 

encontro? Como se lutássemos — só nós dois, sós os dois, sóis os dois — 

contra dois mil anos amontoados de mentiras e misérias, assassinatos e 

proibições. Esse lixo atapetando as ruas que suportam nossos passos que 

nunca tiveram onde ir (ABREU, 2011, p. 191). 

 

O narrador-personagem, ao perceber que o parceiro se entrega ao medo e ao 

conformismo, desconstruindo seu próprio queerismo, já revelado quando este, mesmo 

impedido  pelo medo, permite-se beijar um homem e desejá-lo, sente-se como se tudo não 

passasse de mais um engano, uma tentativa fracassada, como podemos verificar no seguinte 

trecho: ―Por favor, não me empurre de volta ao sem volta de mim, há muito tempo estava 

acostumado a apenas consumir pessoas como se consomem cigarros [...]. Desculpe, mas foi só 

um engano? E quantos mais ainda restam na palma da minha mão? [...]‖ (ABREU, 2011, p. 

193). Na verdade, o interlocutor-personagem, ao se macular pelo medo e ao fugir de sua 

própria identidade sexual, acaba se deixando oprimir pela política casta da sexualidade 

dominante, desvinculada de qualquer caráter ambíguo. Esse tipo de comportamento por parte 

dos homossexuais dos anos 70 a 90 era muito comum, pois a maioria deles vivia dentro do 

―closet‖ em um Brasil da ditadura e pós-ditadura, sem assumir sua condição gay, por não se 

sentirem suficientemente capazes de desarticular e desconstruir a normatização social vigente.   

Essa dificuldade da entrega por parte do interlocutor-personagem se reflete em um 

discurso de Caio a Hilda em 1972, por meio de uma carta. Interessante observar que esse 

sentimento de medo da entrega, da procura por alguém e a frustração por não conseguir sua 
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completude na alteridade de uma relação homoafetiva, decepciona-o, fere-o, enfraquece-o. 

Nessa carta, ele comenta a própria ―maldição homossexual‖ e diz que ela vem à tona quase 

sempre quando as vontades do corpo urgem das faixas vibratórias mais inferiores e escuras. A 

carta, por si só, é um relato daquela época em que o desejo homossexual era visto como um 

castigo apocalíptico e, comumente, era rejeitado pelo próprio sujeito que o possuía. O medo da 

entrega, antes do surgimento da AIDS no Brasil, já estava presente nas pessoas. A doença só 

fez redimensioná-lo e intensificá-lo. O sexo era o que emergia entre os ―iguais‖; o amor, o 

sentimento mais espiritual, não existia, pois já havia se transformado em restos execrados nos 

espaços gays, como em saunas, bares, boates. No conto ―Anotações sobre um amor urbano‖, o 

autor se sente como o narrador, frustrado por não conseguir um parceiro a quem pudesse se 

doar, pois, tal como o interlocutor da narrativa, era mais fácil para as pessoas se esquivarem da 

entrega e viverem sob o estigma do medo.   

Alguns relevantes trechos dessa carta são apresentados a seguir: 

 

[...] Têm me doído o corpo e suas solicitações. Também não quero negar a 

carne [...]. Acontece que, quase sempre, as vontades do corpo são baixas e 

escuras. Também por causa dessa maldição (?) homossexual, você sabe, os 

rituais, os bares especializados, essas coisas. É tão difícil. Quando cedo a isso, 

por desespero, tenho terríveis crises de consciência, depois. Crises que sei 

inúteis, desgastantes, porque mais dia menos dia voltará a ciranda do sexo. Se 

fosse possível um relacionamento claro entre duas pessoas, e eu conseguisse 

encontrar alguém que me completasse, que fosse completado por mim, que me 

saciasse o corpo para que o espírito pudesse voar. Espero isso, quase sempre 

sem procurar. Mas quando caio na procura, volto decepcionado, ferido, 

frustrado, enfraquecido. As pessoas têm medo da entrega. É mais fácil e 

menos comprometedor diluir-se na ciranda dos bares, das saunas, do deboche. 

As pessoas têm medo de se doarem. E seria tão bom, tão melhor. [...] (ABREU 

apud DIP, 2009, p. 147, grifos nossos).  

 

Ao final do conto, o narrador se vê entregue a si mesmo, novamente diante de seu 

próprio desejo. Desejo este apaixonado, a mola propulsora da qual o narrador solitário se utiliza 

para compor a imagem do parceiro ausente, que se intensifica na espera de algum dia 

reencontrá-lo: 

 

[...] teu corpo moço de homem apertado contra meu corpo de homem moço 

também, apalpar virilhas, o pescoço, sem entender, sem conseguir chorar, 

abandonado, apavorado, mastigando maldições, dúbios indícios, sinistros 

augúrios, e amanhã não desisto: te procuro em outro corpo, juro que um dia eu 

te encontro. 

Não temos culpa. Tentei. Tentamos (ABREU, 2011, p. 194). 
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A esperança do narrador-personagem no sentido de encontrar, novamente, o homem 

amado se traduz pela incessante procura deste, nutrida por uma espécie de desejo que não passa 

pelo viés da resignação. A ausência do Outro só reforça a busca pelo amor, que traz a ânsia do 

reencontro o qual impulsiona o desejo que persiste em existir nos sentimentos e no discurso do 

narrador.          

 

3.5 A AIDS COMO ALTERIDADE/IDENTIDADE NOS CONTOS DE CAIO F. ABREU 

  

Caio F. Abreu, em entrevista a José Castello para o jornal O Estado de São Paulo, em 

09 de dezembro de 1995, aproximadamente dois meses antes de sua morte, foi indagado como 

era escrever sobre a AIDS sendo soropositivo. O escritor responde: 

 

A ideia da contaminação já aparece em meus livros, indiretamente, desde 

1983. Não me vejo, porém, como um Hervé Guibert brasileiro, até porque 

acho que ele lidava com a morte como algo muito mórbido, obsessivo. A Aids 

não deve ser supervalorizada, ela é uma coisa tão medonha quanto o Chirac 

explodindo bombas atômicas no Pacífico. A Aids é só um dado a mais da 

loucura contemporânea  (ABREU, 1995h, p. D4). 

 

Segundo Marcelo Secron Bessa (2002), ainda que o autor gaúcho tenha adotado uma 

postura sutil na maior parte de sua obra, ao abordar o tema AIDS, foi um dos pioneiros no 

assunto. Já à época em que foi escrita a novela ―Pela noite‖, inicialmente publicada em 

Triângulo das águas, em 1983, e em um segundo momento, em Estranhos estrangeiros, livro 

póstumo, de 1996, há presença de todo o universo homoafetivo, até mesmo na epígrafe, que é 

um trecho de Fragmentos de um discurso amoroso, de Barthes
40

.  

O leitor percebe que há, nessa novela, um evidente jogo de sedução entre Pérsio e 

Santiago que evolui além do desejo sexual, quando ―o que vai acontecendo, o que importa e o 

que vai começando a importar nos dois é o conhecimento do ser humano que existe por trás das 

máscaras de cada um‖ (ABREU, 1996a, p. 9). Ocorre o clímax final quando ambos se 

permitem se acariciar com uma liberdade maior, agora, sem o jogo sedutor de antes ―— Quero 

ficar com você. Provaram um do outro no colo da manhã. E viram que isso era bom‖ (ABREU, 

1996a, p. 154). 

                                                           
40

 ―Mas também, às vezes, a Noite é outra: sozinho, em postura de meditação (será talvez um papel que me 

atribuo?), penso calmamente no outro, como ele é: suspendo toda interpretação; o desejo continua a vibrar (a 

obscuridade é transluminosa), mas nada quero possuir, é  noite do sem-proveito, do gasto sutil, invisível: estoy a 

oscuras: eu estou lá, sentado, simples e calmamente no negro interior do amor‖ (BARTHES apud ABREU, 1996a, 

p. 54).  
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Na novela ―Pela noite‖, o autor trata a relação homoerótica com uma intensidade nunca 

vista anteriormente. Santiago namorou uma garota de sua cidade interiorana ―Passo da 

Guanxuma‖ por seis anos, e também um rapaz, por dez anos, quando se mudou para São Paulo. 

Por isso, ele era bem resolvido com sua sexualidade e vivenciava o sentimento homoerótico 

sem dor, sem culpa, sem tormentos, muito diferente de Pérsio, que revela ter uma identidade 

insegura, chegando a ser, de fato, reprimido e preconceituoso, atitudes que vêm à tona quando 

ficou nervoso fazendo cena de ciúme de Santiago, e aos berros repugna a presença de 

Carlinhos, que questionou se eles tinham um ―caso‖: ―— Não disse? Veado é foda. No 

restaurante chegou cheio de salamaleques [...]. No gueto perdeu logo o respeito, já veio 

invadindo [...] querendo saber se é caso. Pelo amor de Deus, caso, mais um pouco e ia falar em 

entendido. Que nojo‖ (ABREU, 1996a, p. 127). 

No texto, há referência à doença, revelada por Pérsio, contudo, ―não há pessoas 

moribundas nem infectadas pelo HIV, ou seja, a presença da AIDS é nula (BESSA, 2002, p. 

109). Segundo Bessa (2002), esse é, provavelmente, um dos primeiros textos da Literatura 

Brasileira a tematizar o homoerotismo de maneira mais intensa e a mencionar, pela metáfora, a 

doença: ―Você me reconhece. E por me reconhecer tem medo? A peste de que nos acusam‖ 

(ABREU, 1996a, p. 93, grifo nosso).  

A existência da identidade homossexual das personagens Pérsio e Santiago, bem como de 

outros que integram as histórias de Caio F. Abreu em Os dragões não conhecem o paraíso e 

Ovelhas negras, apresentados pelo narrador sem um nome, sem um ―rosto‖, está relacionada ao 

conceito de identidade pós-moderna de Baumam (2005), que, em seu desdobramento, nomeia de 

―subclasse‖ pessoas ou membros de qualquer categoria ―arbitrariamente excluídas da lista oficial 

dos considerados adequados e admissíveis‖, como é o caso dos homossexuais, aidéticos, 

transexuais, mendigos, viciados e ex-viciados, entre outros. A ―identidade de subclasse‖ é 

definida como ―a ausência de identidade, a abolição ou negação da individualidade, do ‗rosto‘ — 

esse objeto do dever ético e da preocupação moral‖ (BAUMAN, 2005, p. 46). Segundo o autor, a 

exclusão do sujeito se dá no espaço social em que as identidades são escolhidas, buscadas, 

construídas livremente: 

 

[...] mesmo as pessoas a quem se negou o direito de adotar a identidade de sua 

escolha (situação universalmente abominada e temida) ainda não pousaram 

nas regiões inferiores da hierarquia de poder. Há um espaço ainda mais abjeto 

— um espaço abaixo do fundo. Nele caem (ou melhor, são empurradas) as 

pessoas que têm negado direito de reivindicar uma identidade distinta da 

classificação atribuída e imposta. Pessoas cuja súplica não será aceita e cujos 

protestos não serão ouvidos, ainda que pleiteiem a anulação do veredicto. São 
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as pessoas recentemente denominadas de ―subclasse‖: exiladas nas 

profundezas além dos limites da sociedade (BAUMAN, 2005, p. 45, grifo do 

autor). 

 

A identidade dos que são excluídos e marginalizados representa o fruto de uma verdade 

imposta, aliada a proibições de muitas espécies e vindas de vários segmentos da sociedade. As 

personagens de Abreu nos contos em estudo se identificam neste universo dos outsiders, 

porquanto representam as ―identidades de subclasse‖, que não possuem um perfil definido 

como regem os paradigmas da normatividade social. Assim, nesse contexto, as personagens de 

Abreu — homossexuais e aidéticos — enquadram-se nessa perspectiva identitária da subclasse, 

pois fazem parte de um grupo minoritário de identidades sexuais excluídas, anuladas do 

circuito das instituições civis por não possuírem um rosto definido pelos princípios éticos e 

morais. 

Bessa (2002), ao analisar outros escritores além de Abreu, infectados pelo HIV naquela 

época e que produziram obras sobre o tema AIDS, como o mineiro Herbert Daniel, autor do 

prestigiado livro Alegres e irresponsáveis abacaxis americanos, afirma que são muito poucos 

os textos sobre o tema que podem ser considerados literários como os do escritor gaúcho. Os do 

mineiro, em sua maioria, eram relatos documentais e depoimentos considerados também muito 

significativos para o contexto da época; todavia, o ensaísta e pesquisador diz ter encontrado, na 

obra do autor mineiro, ―pouquíssimas coisas de literário‖ (BESSA, 2002, p. 102), ao contrário 

do farto material literário que identificou na obra de Abreu, quando este escreveu sobre a 

epidemia. O próprio autor se sentia à margem por não tratar em sua obra de temas ―dignos, 

literários‖. Um tema como a AIDS, por exemplo, visto pela sociedade e pela mídia como 

polêmico, negativo, associado ao fatídico engodo da morte, tal qual o verso de Fernando Pessoa 

(1990, p. 113) — um dos seus poetas favoritos —, ao expressar o destino da vida: ―A única 

conclusão é morrer‖, descreve um sem-número de imagens negativas e pessimistas, que vão 

além das fronteiras do discurso sobre a doença. 

O texto literário de Abreu, na abordagem da epidemia, tem a estrutura da narrativa 

aliada à elipse, embora a doença seja facilmente identificada pelas metáforas e pela simbologia 

de que o autor se utiliza para caracterizá-la. Caso contrário, a sigla a tornaria cotidiana, 

comum, sem o sentido trágico, discriminatório e emblemático que a permeia. Dessa forma, 

acabaria por isentá-la de suas metáforas, como enseja o discurso de Sontag (2007), pois, ao 

contrário, seria vista apenas como mais uma enfermidade, sem ser identificada pelo seu 

estigma condenatório. Essa doença, ironicamente, pode vir a transformar e a regenerar a sua 

vítima, ao condicioná-la a uma identidade obsessiva pelo desejo de viver, pela coragem da 
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travessia das fronteiras da sobrevivência, que foi o que ocorreu com Caio F., e é o que será 

abordado mais adiante, no item 4.2. Quanto à metaforização da doença, Abreu (1995h), na 

entrevista concedida a José Castello, intitulada ―Caio Fernando Abreu remedia o destino‖, no 

jornal O Estado de São Paulo, afirma achar curioso que ela já apareça como metáfora, em 

obras como A peste, de Albert Camus (2017), ou Um diário do ano da peste, de Daniel Defoe 

(2014), e explica que esses livros já trabalham com as metáforas da epidemia, bem como com 

a ideia de contaminação do homem contemporâneo.   

  Para muitos escritores, a literatura emerge da experiência que é ficcionalizada e se torna 

um ―grande trunfo da verdadeira narração‖ (BENJAMIN, 1996, p. 205). No grande boom da 

AIDS, nos anos 80 e 90, surgiram, assim como Caio, escritores que, contaminados pela doença, 

narraram a experiência em um misto de realidade e ficção, como é o caso de Jean-Claude 

Bernadet (1996), cineasta e escritor, nascido na Bélgica e naturalizado brasileiro. Escreveu A 

doença como experiência, em que descreve os primeiros meses após ter o diagnóstico positivo do 

vírus. Em sua ficção, ele retrata o receio das pessoas ao mencionar a sigla AIDS na década de 

1990, inclusive dentro dos próprios hospitais, como se pode verificar no seguinte trecho:   

 

Fui internado nesse hospital classe A pela primeira e última vez, a senhora que 

me transmite a informação não é das mais amáveis. Ela não fala em doença, 

muito menos em AIDS, ela diz, O seu problema. Não respondo O meu problema 

é a senhora, receio piorar a situação. Tento forçá-la a pronunciar a palavra, digo, 

Qual é o meu problema?, ela responde, O senhor sabe, a sua doença. Ela não 

pronuncia. Ela acrescenta, generosa, Mas o convênio está disposto a colaborar 

com o Estado, que tem recursos escassos (BERNADET, 1996, 18-19).  

 

Mesmo com toda restrição e temor em pronunciar a sigla AIDS, a síndrome passa a ser um 

leitmotiv da escrita dos anos 90, principalmente por ter-se transformado na doença fatal, incurável 

e condenatória. Dessa forma, a nova face temática da escrita literária se torna um modo de 

registrar, pela ficção, a face obscura da ―epidemia do mal‖, que matava dezenas de pessoas por 

dia nos primeiros anos de seu surgimento. A AIDS se torna, desse modo, uma face da vida para 

muitos e é representada por artistas, intelectuais e escritores soropositivos nos anos 80 e 90, pelo 

viés da criação, compondo uma identidade que é ordenada pelo destino, como resume o verso que 

contextualizamos aqui com os ecos de um intertexto drummondiano: ―Chegou um tempo em que 

a [AIDS] é uma ordem‖. Dentro do contexto desse verso, as obras literárias de Abreu, desde a 

novela ―Pela noite‖, trazem o homoerostimo redimensionado, cujo tema passa a ganhar fôlego 

agregado à temática da AIDS nos contos de Os dragões não conhecem o paraíso, considerado por 

Castello (1999) o seu melhor livro. A identidade, portanto, de muitas de suas personagens, como 
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a ―mulher‖, personagem do conto ―Sapatinhos vermelhos‖, e o ―filho‖, personagem do conto 

―Linda, uma história horrível‖, são frutos de uma sociedade que está associada à AIDS, e, 

consequentemente, ao sentimento de exclusão e incerteza, pois essas personagens estão fadados à 

imprevisibilidade da vida, à vulnerabilidade da existência humana. Assim, a AIDS, como uma 

identidade condenatória, punitiva, ―sem saída‖ e rejeitada, aparece nesses dois contos como algo 

inevitável. A AIDS, como alteridade, não camufla a identidade da doença, pois ―ela põe pra fora 

quem o que a pessoa é‖ (WEEKS, 1990, p. 138).      

Em ―Sapatinhos vermelhos‖, a personagem feminina tinha nomes como Adelina (para o 

amante) e Gilda, entre outros, para os demais. Vivia sempre trocando sua identidade para garantir 

o anonimato, pois era uma quarentona noturna com pretensões de seduzir homens para o sexo. 

Ironicamente, na noite de sexta-feira da paixão, com seus sapatos vermelhos e sensuais, ―Gilda‖, 

uma de suas identidades, foi à boate seduzir os homens e os levar para a cama, três de uma só vez. 

Impossível aqui não perceber a relação intertextual que o narrador faz com a personagem sedutora 

e erótica do filme norte-americano de 1946, Gilda, protagonizado por Rita Hayworth; todavia, a 

Gilda de 1946 não seria sucumbida pela AIDS como esta dos sapatos vermelhos:    

 

Que tirasse tudo, menos os sapatos. Os três imploraram no quarto em desordem. 

[...]. Tirou tudo, jogando para os lados. Menos as meias de seda negra, com 

costura atrás e os sapatos vermelhos. Nua, jogou-se na cama de chenile rosa, as 

pernas abertas. Eles a cercaram lentos, jogando as zorbas sobre o crepe negro 

(ABREU, 2012c, p. 76).    

    

O prazer e o sexo desmesurados eram, naquele momento, contudo, um risco, que, muitas 

vezes, as pessoas ignoravam por desconhecimento e informação. Os sapatos vermelhos, símbolo 

da sedução e do despudor daquela mulher, foram guardados após uma noite de puro sexo, em um 

―papel de seda azul clarinho‖ (ABREU, 2012c, p. 79), antes que ela cedesse à tentação 

novamente e se metamorfoseasse em ―Gilda‖. Após o sexo a três, ela ―não era mais Gilda, nem 

Adelina nem nada. Era um corpo sem nome, varado de prazer, coberto de marcas de dentes e 

unhas [...], lambuzada do leite sem dono dos machos das ruas. Completamente satisfeita. [...]‖ 

(ABREU, 2012c, p. 78). Com todo esse cenário, era inevitável que acontecesse o pior, a presença 

da AIDS naquele corpo feminino: ―[...] e o médico então apalpou-a nas virilhas e depois avisou 

quê‖ (ABREU, 2012c, p. 79)‖.  

A identidade da personagem, a qual, inconscientemente, rejeita a ideia de estar 

contaminada pelo HIV, integra-se a um grupo que está sujeito à contaminação pelos ―excessos‖ 

do sexo e da irresponsabilidade diante do risco, quando calçava os sapatos vermelhos e cedia ao 

intenso desejo libidinal e à fantasia do sexo com parceiros que desconhecia. Sontag (2007) 



192 
 

esclarece que a contaminação não é aleatória, pois cada infectado pelo vírus sabe por que e como 

o contraiu. A resposta ―sem saída‖ por causa de suas orgias noturnas veio quando a personagem 

foi ao médico, e o diagnóstico, naturalmente, não a surpreendeu, apesar de que, em seu íntimo, 

sempre fugira desse momento, pois a AIDS era um choque de identidade. Nesse conto, ao mostrar 

uma mulher ninfomaníaca e possivelmente soropositiva, o narrador não estaria dando-lhe uma 

conotação de mulher insaciável sexualmente ou doente? Em um primeiro momento, sim, porém 

sabemos que as mulheres no boom da epidemia, segundo Camargo (1994), em seus estudos sobre 

a AIDS e a sociedade contemporânea, não foram as responsáveis pela repercussão alarmante do 

caso nem foram expostas ao julgamento moral como foram os homossexuais masculinos. 

Portanto, podemos afirmar que o conto contribui para desmistificar a ideia de grupos de 

identidades monolíticas, de comportamento estável, uniforme. Nesse caso, a inserção da mulher 

como uma possível portadora do vírus HIV modifica o cenário da opinião popular.       

No segundo conto, ―Linda, uma história horrível‖, já mencionado e analisado no item 

3.2.3 deste capítulo, é, segundo o autor, ―a primeira ficção brasileira sobre Aids‖ (ABREU, 

1995h, p. D4). Procuraremos não só acrescentar mais informações sobre o conto, como também 

analisá-lo, tendo a AIDS como viés central na relação de alteridade e identidade.  

A narrativa retrata o protagonista — o ―filho‖ que visita a mãe solitária e doente — e ele, 

por sua vez, também um quarentão solitário como a protagonista de ―Sapatinhos vermelhos‖, traz 

em si as marcas do vírus tatuadas pelo corpo. Quando se olha no espelho da sala e vê refletida a 

imagem de um estranho, de um Outro diferente daquele que, antes, não possuía as manchas 

rosadas pelo corpo como no sarcoma de Kaposi. Contudo, vem à tona sua identidade de aidético, 

quando surge ―a descoberta de ser um ‗deles‘‖ (BESSA, 1997, p. 104). Nesse contexto, o autor 

afirma que ―essa nova personagem, o ‗aidético‘, também tem um passado, uma história, uma 

psicologia e, ainda, uma face e um corpo. Ser portador do vírus ou ser doente de AIDS implica 

deixar de ser quem é para ser um ‗aidético‘, para ter um corpo, uma face, uma história definidos‖ 

(BESSA, 1997, p. 109). 

   Além da mãe doente, na casa, havia uma cadela, ―Linda‖, a única a quem o narrador dá 

um nome. Não obstante, ela também estava doente, à beira da morte, como o filho e a mãe. A 

semelhança entre as três personagens era que estavam prestes a morrer. Tinham, pois, a morte 

como a alteridade de suas vidas. Os adjetivos ímpares ―Linda‖ e ―horrível‖ soam disformes e, aos 

poucos, no texto, o narrador vai revelando a ironia da morte. A cadela doente também possuía 

manchas rosadas pelo corpo como as dele. Condenados os três à morte, a mãe e a cadela, pelo 

tempo e a velhice; o filho, pela punição da escolha de sua identidade sexual, que era considerada 

divergente, antinatural e que o levou à contaminação pelo vírus HIV.  
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Abreu, como já mencionado no item 2.3.4, desde os anos 80, iniciou sua saga em 

tematizar a AIDS e a homossexualidade em seus contos de maneira estigmatizada, clandestina, 

indo desde ―Pela noite‖ até ―Depois de agosto‖, narrativa com que Caio se despede da vida, da 

literatura e da AIDS. Entre a primeira e a última narrativas sobre os dois temas — visto que, 

naquela época, um tema era sinônimo do outro — outras, também muito significativas, surgiram, 

como ―Linda, uma história horrível‖, ―Os sapatinhos vermelhos‖, ―Uma praiazinha de areia bem 

clara, ali, na beira de Sanga‖, ―Dama da noite‖, que pertencem à obra Os dragões não conhecem 

o paraíso.  ―Noites de Santa Tereza‖, ―Anotações sobre um amor urbano‖ e ―Sob o céu de 

Saigon‖ pertencem a Ovelhas negras; ―Pela noite‖ pertence ao livro Triângulo das águas e 

Estranhos estrangeiros, além do romance Onde andará Dulce Veiga?, em que a 

homossexualidade do protagonista e a descoberta da AIDS são motivo de uma frenética busca 

interior e um encontro com seus conflitos íntimos. Contudo, nessa travessia da vida e da obra, em 

que o autor vivencia a fase antes e pós-AIDS sob a trilogia ―vida=AIDS=morte‖, ele passa por 

diferentes etapas na construção de uma nova identidade: a de soropositivo. Tal face de Caio se 

identificava, em um primeiro momento, com sentimentos como culpa, medo, pânico e revolta. As 

constantes censuras da sociedade por aqueles que faziam parte do grupo de risco, como 

homossexuais, hemofílicos, usuários de drogas injetáveis, despertavam o sentimento de culpa 

nessas vítimas do HIV. A contaminação era vista como sinônimo de perversão sexual ou perigo 

constante de transmissão.  

Sontag (2007), sobre o assunto, assim se expressa: 

 

Uma doença infecciosa cuja principal forma de transmissão é sexual 

necessariamente expõe mais ao perigo aqueles que são sexualmente mais 

ativos — e torna-se fácil encará-la como um castigo dirigido àquela atividade. 

Isso se aplica à sífilis, e mais ainda à AIDS, pois não apenas a promiscuidade 

é considerada perigosa, mas também uma determinada ―prática‖ sexual tida 

como antinatural (SONTAG, 2007, p. 98).  

          

A partir das considerações apresentadas, observamos que a experiência com a doença se 

torna uma dor e, ao mesmo tempo, uma fonte de energia, em que o escritor se alimenta, 

abastece seu ser e ainda encontra a vontade de lutar pela sobrevivência, como ilustram as 

palavras de Lopes (2002, p. 254): ―A experiência revela e oculta, tem espaços de luz e de 

sombras‖. Alinhavada à literatura de Caio F., a AIDS dá a esse autor outra imagem, diferente 

daquela marginalizada pela mídia. A experiência com essa síndrome permeia trajetórias 

enveredadas na luz e nas sombras. Apesar de se tratar de um tema ―baixo astral‖, pesado, foi o 

que o lançou na mídia e o tornou conhecido, conforme as seguintes palavras de Bessa (2002): 
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Ironicamente foi um dos temas ―pesadíssimos‖ de seus textos, a AIDS, que, 

pulando de sua literatura para sua vida, retirou-o de certa forma, da margem, 

colocou-o em uma catapulta e lançou-o ao polo extremo, em que se situa a 

mídia. Após a descoberta de sua soropositividade e a sua declaração pública, 

em meados de 1994 (BESSA, 2002, p. 107). 

 

Considerando que, desde a década de 1980, a literatura de Abreu tem como tema 

premonitório a AIDS, o diagnóstico de sua soropositividade só vem em agosto de 1994. A 

doença passa, portanto, a fazer parte de sua vida como um risco, como outra possibilidade de 

vida que, até então, ele não conhecera, apenas imaginara em suas ficções. Conforme Caio, a 

AIDS não era somente uma doença que afetava o sistema imunológico, mas também uma 

epidemia do pânico, da intolerância, do preconceito, da rejeição, ou seja, além da destruição do 

corpo, havia a deterioração psicológica, que era a causa maior dos males dessa síndrome. Na 

crônica ―A mais justa das saias‖, publicada no jornal O Estado de São Paulo, em 1987, e, 

posteriormente, em Pequenas epifanias
41

 (ABREU, 2006b), o autor discorre sobre a AIDS 

psicológica, que ele afirma ser a manifestação mais grave que poderia haver desse vírus, o qual 

estava matando a sociedade, aos poucos, pelo medo, horror e preconceito aos homossexuais: 

 

Heteros ou homos (?) a médio prazo iremos todos enlouquecer, se passarmos a 

ver no outro uma possibilidade de morte. Tem muita gente contaminada pela 

mais grave manifestação do vírus — a aids psicológica. Do corpo, você sabe, 

tomados certos cuidados, o vírus pode ser mantido à distância. E da mente? 

Porque uma vez instalado lá, o HTLV3 não vai acabar com as suas defesas 

imunológicas, mas com suas emoções, seu gosto de viver, seu sorriso, sua 

capacidade de encantar-se. Sem isso, não tem graça viver, concorda? 

(ABREU, 2006b, p. 44).  

 

Nessa crônica, Abreu (2006b) descreve quando foi a primeira vez que ficou sabendo da 

existência do vírus. Cita a morte de Markito
42

, que ficou sabendo pelo Jornal Nacional, o que o 

faz questionar sobre como é antiga a existência da homossexualidade e por que só agora vem o 

castigo?: ―Não, não era possível. Porque homossexualidade existe desde a idade da pedra. Ou 

desde que existe a sexualidade — isto é: desde que existe o ser humano [...] Por que só agora 

                                                           
41

 Pequenas epifanias é uma seleção de crônicas publicadas no jornal O Estado de S. Paulo, de abril de 1986 a 

dezembro de 1995, e foi editada pela primeira vez em maio de 1996, três meses depois da morte de Caio Fernando 

Abreu. A coletânea foi então publicada pela editora Sulina, de Porto Alegre, sob a organização de Gil França 

Veloso, um dos mais estimados amigos de Caio. O trecho apresentado da crônica ―A mais justa das saias‖ foi 

publicado na nova edição da editora Agir (ABREU, 2006b, p. 43-45).  
42

 Marcos Vinícius Rezende Gonçalves, conhecido por Markito. Estilista brasileiro, mineiro de Uberaba, foi 

considerado um dos nomes mais influentes do mundo da moda nos anos 1970. Morou em Nova Iorque, onde 

faleceu, em 1983, sendo uma das primeiras vítimas brasileiras da AIDS.    
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‗Deus‘ ou a ‗natureza‘ teria decidido puni-los?‖ (ABREU, 2006b, p. 43). É evidente o 

sentimento de indignação quando o autor ouve falar da AIDS pela primeira vez e se lembra de 

nomes de pessoas que conhecia e que morreram com a doença. A partir daí, sua obra se 

transforma em um processo visivelmente alteritário em que se inicia, nos contos, uma outra 

trajetória da literatura e da vida, com a presença de alguns sentimentos — Era HIV. 

Percebemos, com clareza, nas personagens de duas narrativas já analisadas anteriormente, 

―Dama da noite‖ e ―Anotações sobre um amor urbano‖, a presença do medo da contaminação 

pelo toque, pelo sexo e a revolta por não poder mais amar livremente, por ter que inibir a libido 

e ocultar os desejos inerentes à natureza humana; a culpa, a vergonha, o horror, que se 

viralizam na mente da personagem infectada pela ideia da maldição do século, com sentença 

imaginária de condenação à morte. Com tudo isso, notamos que o processo de 

alteridade/identidade, nesses casos de contaminação por doenças infecciosas e que levam à 

morte, não são assimiladas como um processo espontâneo, pois o indivíduo soropositivo passa 

pelo momento da vulnerabilidade e da desconstrução de sua identidade antes da AIDS, 

originando-se daí a identidade deteriorada, como Sontag (2007) nomeia a identidade do sujeito 

que sofre de uma doença estigmatizante, como a AIDS.  O estigma é considerado por Goffman 

(1998) uma força transformadora, capaz de modificar, ou mesmo de transformar o modo como 

o sujeito vê a si mesmo e também de como é visto pelo Outro. É justamente o olhar 

estigmatizado de Outrem que desfigura a autoimagem, gerando a culpa, a vergonha, a raiva e a 

desordem psicológica, características que são evidentes em muitas personagens da obra de Caio 

F. Abreu. Portanto, a alteridade que a AIDS foi capaz de lançar na sociedade brasileira, nos 

anos 80 e 90, fez eclodir a instauração de novas identidades, em sua grande maioria, enfermas, 

marcadas pela autodepreciação e pela incerteza da sobrevivência.  
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4 QUEM SÃO OS OUTROS DE CAIO F. ABREU? 

 
Teu outro é meu destino 

meu outro é tua origem 

meu destino é teu outro 

meu ego é minha origem 

meu ego é o teu destino 

e teu destino, meu ego 

  (Caio Fernando Abreu) 

 

4.1 OS ALTER EGOS DE CAIO F. ABREU EM ―DEPOIS DE AGOSTO‖ E ―BEM LONGE 

DE MARIENBAD‖ 

 

O Dicionário Michaelis on-line da Língua Portuguesa (2017) traz o conceito de alter 

ego como ―outro eu‖, ―substituto ideal‖, bem como em uma segunda investigação conceitual, o 

Dicionário digital Aulete Contemporâneo da Língua Portuguesa (2017) define o termo como 

―personalidade secundária ou alternativa de uma mesma pessoa‖. Diante desses dois conceitos 

similares, buscamos encontrar, na literatura, um ponto de partida na abordagem das duas 

histórias que analisaremos a seguir.  

Na literatura, é comum definir alter ego como a identidade oculta de um ser fictício, em 

que a semelhança entre autor e personagem, suposta pelo leitor, pode variar de um vago ―‗ar de 

família‘ [...] até uma quase transparência que leva a dizer que aquele é o autor ‗cuspido e 

escarrado‘‖ (LEJEUNE, 2008, p. 25). Poderíamos abordar aqui uma infinidade de obras em que 

os alter egos do autor saltam aos olhos do leitor de forma muito transparente. Em geral, nos 

ateremos a mencionar dois livros, um brasileiro e outro estrangeiro: A hora da estrela, de 

Clarice Lispector (1996), em que o narrador Rodrigo S. M. é o alter ego explícito da autora, 

como afirma Regina Lúcia Pontieri (1999), e A redoma de vidro, romance da norte-americana 

Sylvia Plath (1999), em que a protagonista Esther Greenwood vive nas mesmas condições de 

vida da autora do livro, conhece a depressão e as tentativas de suicídio. Os problemas 

psiquiátricos que a personagem possui são os mesmos que Sylvia possuía em vida, tanto que 

seu trágico fim foi o suicídio.  

Não muito diferente das duas escritoras mencionadas, Abreu também é representado, 

muitas vezes, em sua ficção pelos alter egos. Por isso, buscaremos arcabouço teórico na 

premissa de Lejeune (2008, p. 25, grifo do autor) de que o texto autobiográfico são ―todos os 

textos de ficção em que o leitor pode ter razões de suspeitar, a partir das semelhanças que 

acredita ver, que haja identidade entre autor e personagem [...]‖. A partir daí, buscaremos 

identificar o alter ego do autor gaúcho, também considerando a compreensão ―de que cada um  
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pode fazer-se olhar como ‗outro‘, espécie de posição em espelho do ‗eu‘, dada a 

intercambialidade de papéis‖ (FORGET; OLIVEIRA, 2001, p. 11).  

 

4.1.1  ―Depois de agosto‖: o encontro com o duplo através do amor e da AIDS  

 

A necessidade de retomarmos o conto ―Depois de agosto‖ é por entendermos que, como 

um verdadeiro ficcionista, Abreu se apropriava de fatos vivenciados que ―poderiam dar 

profundas narrativas autobiográficas e os transforma em ficção‖ (BESSA, 2002, p. 137). Por 

isso, esse texto merece ser desdobrado aqui para redimensionar ainda mais a identidade de 

aidético do autor, quando ele exercita sua capacidade de escrever sobre si e sobre a AIDS. O 

exercício dessa aprendizagem de se revelar soropositivo atinge o ápice nas crônicas publicadas 

no jornal Estadão, de meados de 1994 ao final de 1995, bem como nessa ficção em que Abreu, 

como vítima da AIDS, narra o auge da (des) esperança.  

―Depois de agosto‖ é o último conto da obra Ovelhas negras e também o único que 

destoa dos demais, pelo fato de não fazer parte dos textos guardados em uma gaveta por 33 

anos. Na apresentação dessa narrativa, Abreu (2011, p. 226) esclarece:  

 

    Foi escrita em fevereiro de 1995, entre Rio de Janeiro, Fortaleza e Porto Alegre. Há pouco a dizer sobre ela, ainda está muito próxima para eu tratá-la com frieza e distanciamento.Talvez seja um tanto cifrada, as 
Foi escrita em fevereiro de 1995, entre Foi Foi escrita [―Depois de agosto‖] 

em fevereiro de 1995, entre Rio de Janeiro, Fortaleza e Porto Alegre. Há 

pouco a dizer sobre ela, ainda está muito próxima para eu tratá-la com frieza e 

distanciamento. Talvez seja um tanto cifrada, mas para um bom leitor certo 

mistério nunca impede a compreensão.  
 

Essa ―proximidade‖ a que o autor se refere em relação à narrativa é, justamente, porque 

era um texto bem atual, publicado em maio de 1995, apenas três meses depois de ter sido 

escrito. O texto aborda o mesmo assunto que ele já revelara nas cartas-crônicas de 1994, a sua 

contaminação pelo HIV, que se deu no mês de agosto, referência contida no título. Em agosto 

de 1994, foi internado no Hospital Emílio Ribas, em São Paulo, sob suspeita de estar com um 

tumor no cérebro, após o choque que sofrera ao receber o diagnóstico positivo da doença. 

Quando deixa o hospital, após 27 dias internado, é amparado pelos amigos Déa Martins e Gil 

Veloso, os mesmos que o internaram ali. O conto então se inicia com esta cena, ou seja, a saída 

de Caio F. daquele hospital, guiado por esses dois amigos: ―Aquela manhã de agosto, era tarde 

demais. Foi a primeira coisa que ele pensou ao cruzar os portões do hospital apoiado náufrago 

nos ombros dos dois amigos. Anjos da guarda, um de cada lado (ABREU, 2011, p. 226).   
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Na saída do hospital, o narrador-personagem evita olhar para ―os reflexos do sol cinza 

nos túmulos do outro lado da Avenida Dr. Arnaldo‖ (ABREU, 2011, p. 227). Assim, tentava 

não ver túmulos, mas o movimento urbano da cidade, túneis e viadutos que davam na Avenida 

Paulista. Essa atitude já corresponde à negação da morte e à busca pela sobrevivência, pela 

sobrevida, pois seu olhar se encontrava com a constante movimentação das ruas, mas não com 

o cemitério.  

A primeira parte do conto ―Depois de agosto‖, intitulada ―Lázaro‖, remete à 

personagem de Hilda Hilst, em um dos textos de Fluxo-floema, também denominado ―Lázaro‖, 

que foi inspirado em Caio, e que tem uma relação contextual a qual o autor gaúcho vivencia: a 

doença e a morte: ―É Lázaro, que adoeceu de repente, ninguém sabe por quê‖ (HILST, 2003a, 

p. 115). No texto de Hilda, Lázaro se depara com a morte, assim como Caio, neste primeiro 

momento do conto, após sua longa internação no Hospital Emílio Ribas, de onde partiram os 

três (Caio e os dois amigos) para um restaurante japonês e, depois, para o cinema ver o Tom 

Hanks
43

.   

As outras partes do conto são identificadas como ―Primavera‖, ―Jade‖, ―Anunciação, 

―Oriente‖, ―Soneto‖, ―Fuga‖, ―Sonho‖, ―Capitulação‖, ―Espelho‖, ―Valsa‖, ―Finais‖, ―Bolero‖. 

Esses títulos têm relação com o enredo da narrativa, que possui um ritmo muito pessoal, de 

caráter autobiográfico, em que há fortes evidências de que o protagonista é um alter ego de 

Abreu. Isso pode ser observado desde o início do texto, quando sai do hospital acompanhado 

dos dois amigos: ―Caio foi amparado neste momento por Gil Veloso e Déa Martins‖ 

(MORICONI, 2002, 279), fato real que consta na nota de rodapé escrita por Ítalo Moriconi, em 

uma das cartas de Abreu, endereçada à artista plástica e amiga gaúcha, Maria Lídia Magliani, 

de 16 de agosto de 1994, e publicada no livro Caio Fernando Abreu: cartas. O fato de ele ter 

sido internado no Instituto de Infectologia Emílio Ribas, localizado na capital paulista, na 

Avenida Dr. Arnaldo, foi descrito, assim, pelo próprio autor:  

 

Foram 27 dias [de internação], habitados por sustos e anjos — médicos, 

enfermeiras, amigos, família, sem falar nos próprios (anjos de verdade) — e 

uma corrente tão forte de amor e de energia, que amor e energia brotaram 

dentro de mim até tornarem uma coisa só (ABREU apud DIP, 2009, p. 421).   

 

                                                           
43

 A referência ao ator norte-americano é por sua atuação no filme Filadélfia, de 1993, um dos primeiros enredos 

do cinema de Hollywood
 
a reconhecer e tematizar a AIDS/HIV, a homossexualidade e a homofobia. Portanto, foi 

um filme que chocou e emocionou o público do mundo todo ao falar sobre a temida doença, nos anos 1990, 

quando ela ainda era cercada por mitos e preconceitos. 
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Em carta à amiga Lucienne Samôr, em 11 de fevereiro de 1995, o autor fala de suas 

viagens ―[...] Andei viajando — Rio, Fortaleza, um mar muito verde [...]‖ (ABREU, 2002, p. 

294), o que confirma, pela data da carta, o que é relatado na apresentação do conto quando diz 

que foi escrito no Rio, Fortaleza e Porto Alegre. Nessa época, ele já havia se mudado para a 

capital gaúcha, a fim de ficar mais perto da família. Todavia, enquanto teve energia vital, ele 

viajava, sem deixar morrer seu espírito nômade. O trecho, a seguir, mostra seu ímpeto de viajar 

e, mesmo sem dizer para onde, deduz-se, pela data do conto e de suas viagens mencionadas, em 

carta, a Lucienne Samôr, que o destino foi, justamente, a capital carioca e a cearense:  

 

Estou forte, descobriu certo dia, verão pleno na cidade ao sul para onde 

mudara, deserta e crestada pelo sol e branca ardente como uma vila 

mediterrânea [...]. E decidiu: vou viajar. Porque não morri, porque é verão, 

porque é tarde demais e eu quero ver, rever, transver, milver tudo que não vi e 

ainda mais do que já vi, como um danado, quero ver feito Pessoa, que também 

morreu sem encontrar. Maldito e solitário, decidiu ousado: vou viajar 

(ABREU, 2011, p. 228).        

  

Dessa forma, com tais evidências de datas e fatos, percebemos que a personagem 

soropositivo de ―Depois de agosto‖ capta o ―eu‖ do autor, redimensionado por sua própria 

literatura. Benedito Nunes (2001, p. 54, grifos do autor) afirma: ―para que tenha alter ego, 

preciso captá-lo como Eu. De que modo, porém? Por analogia com meus estados afetivos; o 

Outro que não está aqui mas ali, de mim distante, alegra-se e sofre como eu‖.  

Além de revelar as condições psicológicas de um rapaz/personagem que, como Caio, 

era soropositivo, o texto incorpora a terceira pessoa e narra uma história de amor possivelmente 

vivida por Caio, em que a ausência dos corpos não impedia a manifestação do sentimento, e era 

como realmente ele sempre sonhara. Caso a história trate puramente de ficção, ao menos terá 

preenchido sua última esperança quanto ao amor, que ele tanto buscou em sua trajetória de 

vida, e ainda não havia encontrado. O autor cria uma personagem que vivencia a AIDS e que 

possui a pulsão do desejo pelo Outro, apesar de todo sentimento de rejeição e 

autodiscriminação: ―desde agosto, aquela espada suspensa, pescoço na guilhotina, um homem-

bomba cujo lacre ninguém se atrevia a quebrar‖ (ABREU, 2011, p. 234). Por coincidência, ou 

acaso, encontrou alguém como ele, contaminado, ou seja, o seu duplo: 

 

O duplo é uma alma gêmea de forte proximidade e afeto. O amor entre 

homens e o amor entre mulheres, como experiência psíquica, frequentemente 

baseia-se na projeção do duplo. [...] Além disso, uma vez que o duplo é uma 

figura da alma, o instinto sexual pode ou não ter envolvimento, ou seja, o 

motivo do duplo pode incluir uma tendência para a homossexualidade. [...] o 
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duplo encarna o espírito do amor entre os seres do mesmo sexo. E o espírito 

do amor no duplo é o que vejo como o fundamento de apoio para o ego 

(WALKER, 1998, p. 41). 

 

Partindo-se do conceito apresentado por Walker (1988), identifica-se no conto que o 

duplo do narrador aidético é um amigo de seu amigo que viajou e o incumbiu de se aproximar 

dele, para ajudá-lo. E, por acaso, a partir do generoso telefonema, os dois se encontram e o 

encontro o surpreendeu. Ele nem imaginava da soropositividade do Outro. O rapaz de ―olhos 

chineses‖ e pele morena dirigia o carro com ele do lado pela praia de Botafogo, pois o enredo 

da narrativa se passa no Rio de Janeiro. O inesperado aconteceu e o surpreendeu, já que, 

supostamente, o Outro sabia de sua condição: 

 

[...] as mãos tateando possíveis rejeições, depois mais seguras, cobras 

enleadas, choque de pupilas com duração de big boom em um suspiro — e de 

repente meu santo antônio um beijo de língua morna molhado na boca até o 

céu e quase a garganta alagados pelos joelhos na chuva tropical de Botafogo 

(ABREU, 2011, p. 231, grifos nossos). 

 

Assim, veio a esperança, apesar das precárias condições de saúde do protagonista, até 

que ele percebe que ―talvez não fosse tarde demais, afinal, pois começou desesperadamente 

outra vez a ter essa coisa sôfrega: a esperança‖ (ABREU, 2011, p. 232). Em seguida, o desejo 

lhe invade o corpo com a mesma intensidade de antes: ―Como se não bastasse, veio também o 

desejo. Desejo sangrento de bicho vivo pela carne de outro bicho vivo também‖ (ABREU, 

2011, p. 232). Então se lembra de sua ―nova identidade‖, a de soropositivo e de sua condição 

ínfima de saúde, portanto, tenta alertar e frear sua consciência: ―Sossega, dizia insone, 

abusando de lexotans, duchas mornas, shiatsus. Esquece, renuncia, baby: esses quindins já não 

são para teu bico, meu pimpolho...‖ (ABREU, 2011, p. 232).   

Não obstante, o rapaz de ―olhos chineses‖ telefonou. Ele resolveu arriscar e ir 

novamente ao seu encontro: ―Feito donzela, tremia ao descer do táxi, mas umas adrenalinas 

viris corriam nos músculos e umas endorfinas doidas no cérebro avisavam: voltara o desejo que 

tanto latejara antes e tão loucamente que, por causa dele, ficara assim‖ (ABREU, 2011, p. 234). 

Naquele encontro, depois de se esquivar de olhar nos olhos do rapaz algumas vezes, sentou-se 

ao seu lado, a pedido do outro, e iniciaram um diálogo em que o rapaz lhe contou que também 

era soropositivo: 

 

— Nosso amigo te contou?  

— O quê?  

O outro pegou na mão dele. A palma era lisa, fina, leve,  
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fresca. — Que eu também. Ele não entendia. 

— Que eu também — o outro repetiu. [...] 

— Você também — disse, branco.  

— Sim — o outro disse sim  (ABREU, 2011, p. 235).  

 

A partir dessa conversa, a intimidade entre os dois se tornou espontânea: ficaram 

seminus conversando na cama ―entre leques, cascas de amendoim, latas de gatorade, mapas 

astrais e arcanos do Tarot, ouvindo Ney Matogrosso gemer uma história fatigada e triste sobre 

um viajante por alguma casa, pássaros e asas renovadas [...]‖ (ABREU, 2011, p. 236). Abreu 

(1997), na entrevista ―Quero brincar livre nos campos do Senhor‖, realizada por Bessa, chama 

o que acontece no conto ―Depois de agosto‖ de pós-sexualidade, porque não há penetração 

genital entre as duas personagens, porquanto há uma flâmula de erotismo, ou seja, uma espécie 

de corrente fluídica por todo o corpo, em todo momento em que estão juntos. Esse Outro, que é 

o rapaz de pele morena, ―é como esse duplo que tal doente percebe sempre a seu lado, que se 

parece com ele como irmão, que ele jamais poderia fixar sem fazê-lo desaparecer, e que 

visivelmente não é senão um prolongamento externo dele mesmo‖ (MERLEAU-PONTY, 

2007, p. 219). 

Saíram para jantar juntos ―inacessíveis como dois príncipes amaldiçoados e por isso 

mesmo ainda mais nobres‖ (ABREU, 2011, p. 236); deram-se as mãos e, mesmo que as 

pessoas olhassem, não se importavam. A ―não morte‖ dos dois teve seu início quando 

perceberam que a esperança e o desejo existiam neles como outrora; eles sentiram-se vivos. Era 

como se, de repente, o amor fosse uma possibilidade. A despedida deles, contudo, revela que, 

ao mesmo tempo em que há esperança, há certa impossibilidade de se viver o futuro, 

porquanto, depois da AIDS, ―era tarde demais‖ para tantas coisas...  

 

Talvez eu voltasse, talvez o outro fosse. Talvez um viajasse, talvez o outro 

fugisse. Talvez trocassem cartas, telefonemas noturnos, dominicais, cristais e 

contas por sedex, que ambos eram meio bruxos, meio ciganos, assim meio 

babalôs. Talvez ficassem curados, ao mesmo tempo ou não. Talvez algum 

partisse, outro ficasse. Talvez um perdesse peso, o outro ficasse cego. Talvez 

não se vissem nunca mais, com olhos daqui pelo menos, talvez 

enlouquecessem de amor e mudassem um para a cidade do outro, ou 

viajassem juntos para Paris, por exemplo, Praga, Pittsburg ou Creta. Talvez 

um se matasse, o outro negativasse. Sequestrados por um OVNI, mortos por 

bala perdida, quem sabe (ABREU, 2011, p. 237). 

 

Apesar de o conto ―Depois de agosto‖ possuir uma linhagem mais positiva do que os 

demais sobre o tema AIDS, como podemos notar no subtítulo: ―Uma história positiva, para ser 

lida ao som de Contigo en la Distancia‖ (ABREU, 2011, p. 226), só se vislumbra a 
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possibilidade do amor, após o rapaz de ―olhos chineses‖ se declarar portador do vírus como o 

protagonista. Sentimentos contraditórios alicerçam a narrativa quando acontece o encontro dos 

dois homens, pois o curto envolvimento deles ―abre espaço para paixão, alegria, coragem e 

energia, mas também para a dor, cansaço, a melancolia, a separação‖ (BESSA, 1997, p. 131).  

A distância do Outro, a possibilidade da falta do Outro, após se despedirem, faz com 

que o narrador crie, na última parte, intitulada ―Bolero‖, uma forma de os dois se ―sentirem‖ 

sem se tocarem e sem se verem, ao combinar com o rapaz que, nas noites de lua cheia, em hora 

determinada, pudessem abrir as janelas, apagar as luzes e abraçar a si mesmos no escuro e 

dançar ao som de um bolero. Nesse caso, há na referida carta já citada escrita a Lucienne 

Samôr, em 11 de fevereiro de 1995, no mesmo mês e ano em que foi escrito o conto, um trecho 

que se contextualiza com a história, em que Caio F., no verão e ―lua quase cheia‖, com um 

sentimento de melancolia nas noites, da sacada espanhola da casa de seus pais, no bairro do 

Menino Deus, em Porto Alegre, ouve Caetano Veloso cantando a música ―Contigo em la 

distancia‖, e chora muito: 

 

Não tenho pena de mim, mas por vezes sinto falta de amor. Fico sempre muito 

só. Vivo no Menino Deus, não em Porto Alegre, onde já não conheço quase 

ninguém e virei uma espécie de figura pública desumanizada — todos o 

admiram mas ninguém o convida para dançar porque é perigoso, você conhece 

esse filme, não? (ABREU, 2002, p. 295).  

 

Essas ―coincidências‖ sobre o bolero citado e sobre a falta de amor que o sensibiliza, 

além de outras evidências já observadas e citadas, permite-nos constatar que o protagonista de 

―Depois de agosto‖ é o próprio Caio, que, com sua identidade da AIDS, e já em um processo de 

desdobramento, revela seu alter ego, que é a projeção do ―eu‖ e a absorção do outro por 

empatia, pois ―se perguntarmos quem é esse Eu no intercâmbio cotidiano, veremos que já é e se 

manifesta como um outro de si mesmo sob o regime da mais completa alteridade‖ (NUNES, 

2001, p. 58).   

 

4.1.2 ―Bem longe de Marienbad‖: a infinita busca por um Outro 

  

A novela ―Bem longe de Marienbad‖ faz parte da obra Estranhos estrangeiros, 

publicado pela Cia. das Letras, em 1996. É um livro póstumo, cujas histórias foram escritas na 

Europa, mais precisamente, em Saint Nazaire, Lisboa, Berlim, Amsterdã, e a organização e 

seleção dos textos foram interrompidas devido à morte de Caio F. Abreu, ocorrida em 25 de 

fevereiro de 1996. Na Apresentação dessa obra, há uma explicação de como a novela foi 
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composta e como seus textos vieram a integrá-la, considerando que o autor faleceu antes de 

finalizar sua organização. Portanto, a ―Nota do editor‖, que consta na apresentação do livro, 

esclarece que, na primeira parte, está o que foi encontrado do livro que Abreu pretendia 

terminar em março ou abril — e que intitulara Estranhos estrangeiros —, reunindo a novela 

―Bem longe de Marienbad‖, ainda inédita no Brasil, mas já publicada na França. Os contos 

desse livro foram escritos na condição de estrangeiro. O único conto que foi localizado para ser 

incluído nessa publicação é ―Ao simulacro da imagerie‖, que já tinha sido publicado em uma 

revista do Sindicato dos Comerciários de São Paulo (SESCSP), e também foi encontrada uma 

anotação comunicando o desejo de incluir o conto ―London London‖, publicado em Pedras de 

Calcutá (Alfa-Ômega, 1977), e que foi incorporado à referida edição. Quanto à epígrafe, que é 

um texto de Miguel Torga
44

, muito significativa do ponto de vista intertextual, Caio F. Abreu já 

a havia escolhido e comunicado a sua amiga e tradutora francesa, Claire Cayron, a respeito 

dessa escolha. Na segunda parte, o editor optou em republicar a novela ―Pela noite‖, 

originalmente publicada em Triângulo das águas, em 1983. A escolha por publicar essa novela 

foi também um desejo de Abreu, que já havia expressado em um dos seus últimos cartões-

postais, enviados da praia do Rosa, em Santa Catarina, local onde se refugiou para finalizar o 

livro.   

Além do conto ―Depois de agosto‖, a novela ―Bem longe de Marienbad‖ foi um dos 

últimos textos escritos por Caio F. Abreu e publicado ainda em vida, na França, com o título de 

―Bien loin de Marienbad‖, resultado da bolsa de escritores que recebeu da Maison de Écrivains  

Étrangers, em Saint-Nazaire, onde permaneceu por um período de dois meses, de outubro a 

dezembro de 1992.  Em 19 de novembro de 1992, em carta ao cineasta Guilherme de Almeida 

Prado, Caio F. escreve, bem humorado, sobre sua satisfação em estar na França pela editora 

Arcane 17: ―Toda Benedita tem seu dia de Maria Antoinette: me deram um AP com três 

quartos, com absolutamente tudo, para escrever alguma coisa — quelque chose mesmo, é super 

relax — para a editora da Maison, a Arcane 17‖ (ABREU, 2002, p. 243).  

 O quarto em que ele ficou hospedado nessa casa de escritores havia também abrigado o 

escritor cubano, Reinaldo Arenas, que, como ele, era soropositivo, e o mesmo, sem suportar as 

consequências da enfermidade e a lenta proximidade da morte, suicidou-se em Nova Iorque, 

em dezembro de 1990. O fato de ele ter ficado no mesmo quarto que Arenas teria ocupado, 

quando esteve naquele local, seis meses antes de morrer, despertou-lhe a imaginação e a 

                                                           
44

 ―Pareço uma dessas árvores que se transplantam, que têm má saúde no país novo, mas que morrem e se voltam à 

terra natal‖ (Miguel Torga, Diário 1, 5 mar. 1934). 
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sensibilidade, e fez com que a novela escrita girasse em torno da procura da personagem K, a 

qual, para o leitor, é um desconhecido, embora o narrador aponte a possibilidade de ser a 

representação ficcional do escritor cubano. A busca imaginária daquele que, como ele, esteve 

ali enfermo com os males do HIV e que era um escritor pulsante, irreverente e intenso como ele 

próprio, fez com que Abreu (2006b, p. 100) o admirasse e descrevesse, posteriormente, a 

literatura areniana como sendo de cunho autobiográfico, ao reconhecer o escritor como 

―Destemido, dilacerado, e sobretudo vivo de vida pulsante, sangrenta‖. 

O narrador, que da primeira à última cena revela-se em movimento contínuo à procura 

de Leopardo dos Mares, que é a personagem K, é, no caso, um viajante de espírito inquieto, 

errante, nômade, que chega a Saint-Nazaire, mais um dos tantos destinos de suas buscas por um 

Outro com quem possa se identificar. Na estação da pequena cidade, o viajante solitário com a 

mochila demonstra a sua identidade nômade e deslocada, que possui estreita relação com a tão 

conhecida personalidade de Abreu (2002, p. 350) que se considera um ―ser nômade‖. O 

viajante, ao chegar ao local de seu temporário destino, dá pistas de que não tem paradeiro: 

―Suponhamos que eu tivesse levado três, no máximo cinco minutos para apanhar a mochila, 

essa bagagem típica e mínima de quem não se importa de andar de lá para cá o tempo todo sem 

paradeiro‖ (ABREU, 1996a, p. 17).  

Conforme esclarece Marcelo Pen (2006a), no Prefácio da obra intitulada Caio 3D: o 

essencial da década de 1990 (ABREU, 2006a), as personagens caioferdianas estão sempre em 

deslocamento, porém não se trata de deslocar-se fisicamente, mas de um movimento interno e 

ininterrupto que toma fôlego no interior dessas criaturas que se figuram como nômades, sendo 

possível identificar muito delas no próprio autor ―no seu modo de agir e de sentir, em seus 

planos e anseios. São traços que o leitor pode associar ao próprio Caio, conforme o retrato que 

extrai de crônicas, entrevistas e da correspondência‖ (PEN, 2006a, p. 10).   

Castello (1999) afirma sobre a experiência e a escrita de Abreu em Saint-Nazaire:   

   

Caio embarcou para Saint-Nazaire com problemas na pele e não muito 

convencido do diagnóstico médico, que apontava uma prosaica dermatite de 

verão. Durante os dois meses que passou na casa dos escritores, teve febres 

constantes e chegou a perder peso. Apesar disso, conseguiu escrever sua breve 

novela, que relata a história de um viajante sem nome (o próprio Caio?), 

autodenominado Leopardo dos Mares, e que viaja seguindo pistas deixadas 

por outro personagem sem nome (Arenas?), que se assina apenas K. Em uma 

de suas fugas, K deixa como pista, em um apartamento vazio, recortes de 

textos literários de origens diversas, entre eles, fragmentos de uma narrativa de 

Reinaldo Arenas — deslocado assim para a margem da história que 

protagonizava. O encontro com Arenas, que, na verdade, foi um encontro com 
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sua ausência, é mais um sinal de mau-agouro, que Caio insistia em desprezar 

(CASTELLO, 1999, p. 67-68).  

 

Caio F. Abreu utiliza-se de sua experiência como motivo de sua ficção, pois, mais uma 

vez, seu próprio cotidiano é transformado em palco de sua narrativa. A cidade onde essa 

história tem ambiência é, justamente, Saint-Nazaire, local em que ele se encontrava e onde teria 

vivenciado a experiência desta busca pelo Outro, que é o imaginário personagem K (Arenas?), 

símbolo de uma alteridade perdida ou nunca encontrada. Nesse caso, a ausência assinala o 

desejo que se intensifica pela imaginação e pela satisfação do impossível, pois K nunca teve um 

rosto, uma identidade, nem uma única aparição sequer. Essa característica da ―ausência de um 

rosto‖ está presente em toda obra caioferdiana; por conseguinte, suas personagens podem ser 

vistas como alteridades, uma vez que, por meio de seus discursos narrativos, o Outro, o 

estranho, o queer, constitui-se como uma identidade presente nos textos, escapando à 

rosticidade. O fato, muitas vezes, de suas personagens não possuírem um rosto, uma face, faz-

nos interpretar que o autor se utilize da possibilidade de eles serem ―Outros‖ na identificação 

com seus alter egos, porque ―quem é o outro não se sabe, ele está em toda parte; são todos e 

ninguém; é como um gigantesco indivíduo sem rosto ou como a presença abstrata do ser 

coletivo‖ (NUNES, 2001, p. 58).  

Na novela ―Bem longe de Marienbad‖, todo o texto se constrói em cenas de procura 

incessante do Outro, que é K. Entretanto, ele só se encontra presente na enunciação do narrador 

e nos escritos que são ―descobertos‖ pelo caminho. O narrador busca, sofregamente, K nos 

indícios e nas pistas de cheiros, pegadas, cuja ausência vai se tornando presente no imaginário 

do narrador e na esperança em encontrá-lo. Todo o sentido da novela gira em torno do 

sentimento de ausência, presente na epígrafe do texto, que é uma frase escrita por Camille 

Claudel (apud ABREU, 1996a, p. 17) em uma das cartas ao amante e escultor Auguste Rodin: 

―Il y a toujours quelque chose d‘absent qui me tourmente‖. Essa frase inspira-o também a 

escrever a crônica ―Existe sempre alguma coisa ausente‖,
45

 publicada no jornal O Estado de 

                                                           
45

  [...] Sempre acontecem coisas quando vou a Notre-Dame. Certa vez, encontrei um conhecido de Porto Alegre 

que não via pelo menos há 20 anos. Outra, chegando de uma temporada penosa numa Londres congelada e 

aterrorizada por bombas do IRA, na época da Guerra do Golfo, tropecei numa greve de fome de curdos no jardim 

em frente. Na mais bonita dessas vezes, eu estava tristíssimo. Há meses não havia sol, ninguém mandava notícias 

de lugar algum, o dinheiro estava no fim, pessoas que eu considerava amigas tinham sido cruéis e desonestas. Pior 

que tudo, rondava um sentimento de desorientação. Aquela liberdade e falta de laços tão totais que tornam-se 

horríveis, e você pode então ir tanto para Botucatu quanto para Java, Budapeste ou Maputo — nada interessa. 

Viajante sofre muito: é o preço que se paga por querer ver ―como um danado‖, feito Pessoa. Eu sentia profunda 

falta de alguma coisa que não sabia o que era. Sabia só que doía, doía. Sem remédio. Enrolado num capotão da 

Segunda Guerra, naquela tarde em Notre-Dame rezei, acendi vela, pensei coisas do passado, da fantasia e 

memória, depois saí a caminhar. Parei numa vitrina cheia de obras do conde Saint-Germain, me perdi pelos 

bulevares da le dela Cité. Então sentei num banco do Quai de Bourbon, de costas para o Sena, acendi um cigarro e 
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São Paulo, em 03 de abril de 1994, e, posteriormente, na coletânea Pequenas epifanias. Nessa 

crônica, o autor escreve um relato detalhado sobre a primeira vez que tomou conhecimento 

dessa frase, e de como e em que momento teria se influenciado na escolha da epígrafe dessa 

novela, revelando, assim, a relação de alteridade e identificação com o sentimento da escultora 

francesa desde então.  

Desse modo, a epígrafe ganha força nessa narrativa e revela o seu verdadeiro sentido à 

medida que o narrador inicia sua busca por K. Além disso, constatamos que a crônica ―Existe 

sempre alguma coisa ausente‖, a priori, confirma a presença do alter ego do autor no narrador-

viajante, pois o espírito de ausência que norteia a novela é o mesmo que o autor gaúcho 

descreve nessa crônica, cujos fatos foram vivenciados por ele. Assim, Abreu narra, com 

evidências, a presença de um ―eu‖ autobiográfico, que toma fôlego no diálogo com a frase de 

Camille Claudel e também se acentua na busca de K, o qual, por pequenas evidências, pode 

representar um desejo imaginário de Abreu pela presença espiritual de Reinaldo Arenas.    

Quando o viajante chega à estação da pequena cidade, procura por K ou por um 

desconhecido que estivesse segurando seu nome em um cartaz, mas não havia ninguém à sua 

espera: ―não há ninguém lá, nem cartaz, nem gente viajante nem nada‖ (ABREU, 1996a, p. 18). 

E assim, suas expectativas do encontro e as pegadas que ele segue dão no vazio, pois K não 

estava ―nas janelas iluminadas do edifício‖ (ABREU, 1996a, p. 18), nem ―ninho morno do 

banco de trás‖ (ABREU, 1996a, p. 19) do taxi, tampouco no apartamento onde o busca.   

Na novela ―Bem longe de Marienbad‖, a marca da experiência e do encontro imaginário 

(ou sobrenatural?) com Reinaldo Arenas motivou Caio F. Abreu também a escrever a crônica 

intitulada ―Um uivo em memória de Reinaldo Arenas‖, publicada no jornal O Estado de São 

                                                                                                                                                                                        
olhei para a casa em frente, no outro lado da rua. Na fachada estragada pelo tempo lia-se numa placa: ―II y a 

toujours quelque chose d‘absent qui me tourmente‖ (Existe sempre alguma coisa ausente que me atormenta) — 

frase de uma carta escrita por Camille Claudel a Rodin, em 1886. Daquela casa, dizia a placa, Camille saíra direto 

para o hospício, onde permaneceu até a morte. Perdida de amor, de talento e de loucura. 

 

Fazia frio, garoava fino sobre o Sena, daquelas garoas tão finas que mal chegam a molhar um cigarro. Copiei a 

frase numa agenda. E seja lá o que possa significar ―ficar bem‖ dentro desse desconforto inseparável da condição, 

naquele momento justo e breve — fiquei bem. Tomei um Calvados, entrei numa galeria para ver os desenhos de 

Egon Schiele enquanto a frase de Camille assentava aos poucos na cabeça. Que algo sempre nos falta — o que 

chamamos de Deus, o que chamamos de amor, saúde, dinheiro, esperança ou paz. Sentir sede, faz parte. E 

atormenta. Como a vida é tecelã imprevisível, e ponto dado aqui vezenquando só vai ser arrematado lá na frente. 

Três anos depois fui parar em Saint-Nazaire, cidadezinha no estuário do rio Loire, fronteira sul da Bretanha. Lá, 

escrevi uma novela chamada Bem longe de Marienbad, homenagem mais à canção de Barbara que ao filme de 

Resnais. Uma tarde saí a caminhar procurando na mente uma epígrafe para o texto. Por ―acaso‖, fui dar na frente 

de um centro cultural chamado (oh!) Camille Claudel. Lembrei da agenda antiga, fui remexer papéis. E lá estava 

aquela frase que eu nem lembrava mais e era, sim, a epígrafe e síntese (quem sabe epitáfio, um dia) não só daquele 

texto, mas de todos os outros que escrevi até hoje. E do que não escrevi, mas vivi e vivo e viverei. Pego o metrô, 

vou conferir. Continua lá, a placa na fachada da casa número 1 do Quai de Bourbon, no mesmo lugar. Quando um 

dia você vier a Paris, procure. E se não vier, para seu próprio bem guarde este recado: alguma coisa sempre faz 

falta. Guarde sem dor, embora doa, e em segredo (ABREU, 2006b, p. 81-82). 



207 
 

Paulo, em 27 de novembro de 1994, e, posteriormente, na obra Pequenas epifanias. Nesse 

texto, além de escrever sobre a edição brasileira de Antes que anoiteça, do escritor cubano, 

lançada pela editora Record, também relata seu ―encontro‖ com Arenas em Saint-Nazaire. De 

acordo com Dip (2009, p. 232), ―em 1992, quando viveu em Saint-Nazaire, na França, Caio 

teve um ‗contato imediato de terceiro grau‘ com o escritor cubano Reinaldo Arenas, que lhe 

apareceu num sonho, ou numa vigília, extremamente realista‖.     

Na crônica ―Um uivo em memória de Reinaldo Arenas‖ a qual analisaremos adiante, em 

que Abreu (2006b) relata seu encontro de ―terceiro grau‖ com Arenas, fica visível a sua 

impressionabilidade com a presença imaginária do cubano ali no local. Inclusive a literatura de 

Arenas fica como um intertexto, que veremos e será utilizado por Abreu (1996a), em ―Bem 

longe de Marienbad‖, confirmando que o viajante, nessa novela, é o alter ego de Abreu que 

busca a alteridade/identidade em K, que intuímos ser Arenas, pois o escritor gaúcho, durante 

sua estadia na residência de escritores estrangeiros, leu Méditations de Saint-Nazaire, do 

escritor cubano, e mentalizou trechos do livro como se fosse um mantra, para depois utilizá-lo 

na escrita dessa crônica  dedicada a Arenas, bem como no texto da própria novela. Ao utilizá-lo 

na novela e identificado como uma das anotações de K, encontrada em uma pasta roxa em seu 

suposto quarto, juntamente com cartas, anotações, recortes de jornais e pequenos objetos, 

percebemos a marca intertextual que expõe de maneira pungente o sentimento de exílio e alma 

estrangeira que permeia o narrador-viajante e K. É possível identificarmos a alteridade entre 

narrador e personagem, atribuindo a esse intertexto do autor cubano o pleno desejo de Um 

(Abreu) pelo Outro (Arenas), que representa, nessa narrativa, o alter ego, que é o sinônimo de 

identidade. O trecho do livro do cubano do qual o narrador se utiliza traduz a ideia de desterro. 

É provável que a escolha de tal trecho tenha se dado porque houve identificação do narrador 

com o sentido dessas palavras, as quais retratam, também, o sentimento dele, que havia 

chegado sozinho àquela pequena cidade sinistrée. Portanto, não podemos também deixar de 

citar que Abreu, em seu ―exílio‖ em Saint-Nazaire, na solidão de estrangeiro e viajante, já à 

beira da constatação de sua soropositividade, escreve essa novela, que segundo a crônica ―Um 

uivo em memória de Reinaldo Arenas‖, a qual foi escrita após seu retorno de Saint-Nazaire, 

sustentará a ideia de que, realmente, os fatos narrados foram, em parte, vivenciados.  

Ao descobrir os escritos de K, em cuja capa estava a frase: ―Journal d´une ville 

sinistrée‖, o narrador foi capaz de reconhecer a letra de K, e identificou um trecho na parte 

inferior dessa capa, que era o de Arenas: ―No final dessas palavras, com a letra muito miúda de 

K, está escrito o que suponho seja o nome de seu autor: Reinaldo Arenas‖ (ABREU, 1996a, p. 

34). Tais escritos, acompanhados de fragmentos de textos, correspondências, entrevistas, 
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―cronologia e bibliografia de Jorge Luís Borges‖ (ABREU, 1996a, p. 35), ―um mapa com 

estatísticas da AIDS na África‖ e ―um texto sem crédito de ninguém e que, embora lembre 

Genet ou Fassbinder, parece ter sido escrito pelo próprio K‖ (ABREU, 1996a, p. 37). 

Importante ressaltar que, na novela ―Bem longe de Marienbad‖, há uma cena em que a 

presença das gaivotas que o narrador chama de ―um grande pássaro branco‖, quebra, por um 

instante, sua solidão de estrangeiro. Trata-se de um fato que ocorreu na noite chuvosa em que 

Abreu, em seu quarto, naquela residência de escritores, vê gaivotas se debatendo contra as 

vidraças, enquanto lia Méditations de Saint-Nazaire, e se identifica muito com a leitura, que 

culmina no episódio da visão do escritor Reinaldo Arenas, que o impressionou muito.                

O encontro dessa noite, entre Abreu e Arenas, em Saint-Nazaire, é assim narrado na 

referida crônica ―Um uivo em memória de Reinaldo Arenas‖:   

 

Encontrei Reinaldo numa madrugada de novembro de 1992 em Saint-Nazaire, 

cidade francesa entre Nantes e Brest, exatamente onde o rio Loire chega ao 

mar, fronteira sul da Bretanha. Aparentemente anódina, sinistrée durante a 

Segunda Guerra (numa noite, restaram cinco mil dos 80 mil habitantes), 

depois reconstruída pelos americanos, Saint-Nazaire é, contudo, mágica a 

ponto de ter um dólmen druídico na praça central. Num décimo segundo 

andar, a prefeitura socialista e a editora Arcane 17 mantêm a Maison des 

Écrivains Étrangers, que oferece bolsas a escritores do mundo todo durante 

dois ou três meses, para que deixem um livro à memória da cidade. Por lá 

passaram o argentino Ricardo Piglia, o búlgaro Victor Paskov, o espanhol 

Luis Goytisolo e pelo menos mais uns 20 checos, escandinavos, chineses. 

Nesse tempo de que falo, por partes de minha tradutora Claire Cayron, era eu 

o hóspede. Foi numa noite de tempestade, loucas gaivotas batiam-se contra as 

vidraças do terraço. Insone fiquei lendo Méditations de Saint-Nazaire, de 

Arenas, que só vagamente conhecia (Celestino Antes del Alba, El Mundo 

Alucinante). Impressionado com o texto, decorei suas últimas palavras: ―Aún 

no sé si es este el sitio donde yo pueda vivir. Talvez para um desterrado — 

como la palabra lo indica— no haya sitio en la Tíerra. Sólo quisiera pedirle a 

este cielo resplandeciente y a este mar, que por unos días aún podré 

contemplar, que acojan mi terror‖. Repeti feito oração, e dormi. Acordei 

ouvindo o ruído da máquina de escrever do escritório. Fui até o corredor, 

espiei. Em frente à janela, um homem moreno contemplava a tempestade 

enquanto escrevia. Parecia chorar. Estremeci, ele desapareceu. Tô pirando, 

pensei. E voltei a dormir. Pela manhã contei a história a Christian Bouthemy, 

poeta e editor da Arcane 17. Descrevi o homem. Parece Reinaldo Arenas, ele 

lembrou, que ficara por lá apenas uma semana da temporada de dois meses. 

Estava com Aids, tinha medo de se jogar pela janela. Preferiu voltar a Nova 

York e suicidar-se com uma overdose de barbitúricos e álcool, depois de 

concluir sua autobiografia, este Antes Que anoiteça (ABREU, 2006b, p. 100-

101, grifos do autor). 

 

Arenas e Abreu possuíam muitas semelhanças: vivenciaram a opressão de regimes 

políticos ditatoriais, habitaram mundos periféricos à margem de qualquer normatização, 
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assumiram-se gays e compartilharam o mesmo destino trágico. Tanto Arenas, que esteve ali 

primeiro, quanto Abreu experimentaram o exílio e a sensação de serem estrangeiros. Suas obras 

têm muita proximidade no que diz respeito à ultrapassagem das fronteiras entre ficção e vida. 

Em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, em 1988, Abreu (1988, p. D2) revela sua 

necessidade de vivenciar o mundo através da escrita ―eu escrevo por uma espécie de deficiência 

de viver a vida real, objetiva [...] É uma coisa para completar esse vácuo entre a coisa vivida e a 

observada. Escrever me dá a sensação de que eu vivo intensamente‖. Ambos, antes de morrer, 

compartilharam do mesmo anseio de vida: a literatura, pois, desejaram escrever até o último dia 

de vida que ainda lhes restava. Desse modo, Arenas, antes de sua morte, faz o seguinte pedido: 

―Ouça bem o que vou lhe dizer; preciso de mais três anos de vida para terminar minha obra, 

que representa minha vingança contra quase todo o gênero humano‖ (ARENAS, 2001, p. 16). 

Enquanto Abreu (2006b, p. 149, grifos nossos), em ―Mais uma carta para além dos muros‖ 

escreveu, em súplica: ―Senhor, não agora, porque eu não quero que seja agora. Minhas 

histórias não escritas, meu jardim? Desafiei Deus, sinto muito, era a única maneira de me 

salvar‖. Conforme vimos, a proximidade entre esses dois escritores facilita o entendimento de 

que, na novela ―Bem longe de Marienbad‖, a presença de Arenas, apesar de ilusória e 

incorporada na personagem K, é um aspecto evidente no enredo, cuja procura pelo 

―impossível‖ torna-se um desejo crescente do viajante estrangeiro que, ao entrar no quarto à 

procura de K, e não encontrá-lo, diz ―não consigo deixar de ver a mim mesmo‖ (ABREU, 

1996a, p. 30). Ao vasculhar os armários da cozinha, percebe que há vestígios de café solúvel 

dentro de um vidro ―único indício de que alguém mais, além do pássaro e de mim, andou 

também por aqui‖ (ABREU, 1996a, p. 32). Ao saber que o escritor cubano havia estado 

naquele quarto antes dele, é bem provável que tenha procurado as ―pistas‖ e ―rastros‖ deste, já 

que estava conectado ao mundo literário de Arenas, lendo-o e imaginando-o ali presente.      

A personagem K representa a ausência expressa pelo desejo alteritário do narrador. Esse 

desejo, acoplado ao ego, permite que haja uma tentativa de superar a solidão e dissipar seu 

monodrama quando se busca satisfazê-lo. O Outro, representado por K, é, por sua vez, um ser 

não identificável, e na verdade, ele se traduz em uma reflexão do eu, que, exilado e nômade, 

sente, nessa busca infatigável e sem sucesso pelo Outro, perturbadora incerteza, nostalgia e 

medo: 

 

A cama está feita. Mais além, as luzes amarelas do pequeno Marrocos varam o 

escuro. K não está no quarto, nem ninguém mais. Mergulho a cabeça nos 

lençóis à procura de seu cheiro, que também não está lá. Entrando nos panos, 

guardados nas dobras. Lençóis limpos, cheiram apenas a limpeza. Água, 
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sabão, detergente. Estou tão cansado, minha cabeça estala com passos mancos, 

estações desertas, enguias sinuosas, estações vazias, chuva miúda, vento 

gelado, códigos celtas, gaivotas brancas, canções antigas. Sem pensar em nada 

mais, fecho os olhos para esquecer. Dorme, menino, repito no escuro o sono 

também salva. Ou adia (ABREU, 1996a, p. 31).   

 

Segundo Karl Posso (2009, p. 131), K é um Outro idealizado, inteligível, pelo  qual o 

narrador-viajante luta e para onde o seu desejo tende: ―Este Outro, a alteridade radical e 

irredutível‖, que se transcende a uma alteridade imaginária, ilusória. Seguno o autor, há uma 

cisão entre ego e superego, pois a frustração do narrador-protagonista busca consolo em: 

―Dorme, menino, repito no escuro, o sono também salva. Ou adia‖ (ABREU, 1996a, p. 31). 

Esse possível e provável adiamento faz-se pelo desencontro com o Outro, a quem ele, 

submissamente, busca em um apetite estimulado por uma ausência: ―Continuo nesta cidade 

estranha, e a ausência de K também continua dentro do apartamento, confirmo, e vou 

confirmando mais enquanto saio da cama e volto, um por um, sobre meus próprios passos da 

noite passada‖ (ABREU, 1996a, p. 32).  

Parece evidente, nessa busca, que o narrador procura o seu duplo, ou mesmo alguém 

que o complete, sendo este o próprio ego. Nesse caso, o duplo é concebido como um segundo 

―eu‖ e pode ser reconhecido, simultaneamente, como ele próprio e como o Outro. O imaginário 

do narrador-viajante deseja o que se encontra no campo da imaterialidade (alma, sombra, 

fantasma, reflexo do espelho), que emana do âmbito psicológico uma relação ambígua do eu 

com o Outro, por meio do contraste, oposição ou semelhança: 

  

Como uma figura imaginada, uma alma, uma sombra, um fantasma ou um 

reflexo especular que existe numa relação de dependência para com o original, 

o duplo persegue o sujeito como seu segundo ―eu‖ e o faz sentir-se como ele 

próprio e como o outro ao mesmo tempo. Enquanto seu poder imaginativo se 

origina de sua imaterialidade, do fato de que ele é e sempre foi uma 

fantasmagoria [produção da imaginação], o poder psicológico do duplo situa-

se em sua ambiguidade, no fato de que ele pode significar contraste ou 

oposição, mas também semelhança
46

 (ZIVKOVIC, 2000, p. 124, tradução 

nossa).   

 

Essa capacidade de identificação, seja por oposição ou semelhança com o Outro, faz 

com que o sujeito deixe de existir em torno de si mesmo e abra seu universo ontológico para o 

                                                           
46

 “As an imagined figure, a soul, a shadow, a ghost or a mirror reflection that exists in a dependent relation to the 

original, the double pursues the subject as his second self and makes him feel as himself and the other at the same 

time. While its imaginative power springs from its immateriality, from the fact that it is and has always been a 

phantasm, the psychological power of the double lies in its ambiguity, in the fact that it can stand for contrast or 

opposition , but likeness as well‖ (ZIVKOVIC, 2000, p. 124). 
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Outro e para a alteridade, considerando que a relação com Outrem é infinita sob a ótica de 

Lévinas (2004). Por isso, nessa ideia de infinito que a alteridade traz em si, perpetua-se o 

desejo que, nessa narrativa, aponta sempre para o Outro ausente, pois o ―eu‖ do narrador, 

possivelmente, só se completaria no encontro com Outrem. Na novela ―Bem longe de 

Marienbad‖, esse incessante desejo pela relação com o Outro é representada pela busca de K, 

que se revela frustrante, porém infinita, e, ao final, culmina no vazio e no ―adeus‖ a Saint-

Nazaire: ―Sem ele, não vejo sentido em continuar nesta cidade. Que todos me perdoem, mas 

escrever agora é recolher vestígios do impossível. Para encontrá-lo, e isto é tudo o que me 

importa, eu parto‖ (ABREU, 1996a, p. 39).   

 

4.2  A IDENTIDADE CONDENADA QUE SE TRANFORMOU EM ARTE DE VIVER 

 

A literatura pode nos treinar, exercitar, a nossa capacidade de 

chorar por aqueles que não são nós, nem nossos. 

Quem seríamos se não pudéssemos sentir solidariedade com 

aqueles que não são nós, nem nossos? Quem seríamos se não 

pudéssemos esquecer a nós mesmos, pelo menos uma parte do 

tempo? Quem seríamos se não pudéssemos aprender? Perdoar? 

Tornar-nos-íamos outra pessoa, que não nós mesmos?  

      (Susan Sontag) 

 

Rainer Maria Rilke (2007, p. 151) afirma que ―Uma convalescença, mesmo quando 

longa e lenta, abre tantas relações novas e insuspeitadas com a existência que pode ao menos se 

tornar um período precioso e generoso de vida‖. Na interpretação de Castello (1999), a doença 

e a morte anunciadas trazem sempre efeitos psicológicos inevitáveis, porque, nesse processo, 

há o despertar da consciência da finitude ―que impõe um realismo compulsório e leva a 

existência a ser percebida com outra intensidade‖ (CASTELLO, 1999, p. 59). É necessário 

salientar, contudo, que a forma repentina como o indivíduo toma conhecimento da fatalidade 

mortal que a doença representa, bem como a nova identidade que tem de assumir a partir daí, 

torna-se, em um primeiro momento, um verdadeiro choque, o qual assume uma tristeza 

abismal, que foi o que aconteceu a Caio F. Abreu. Entretanto, passado o choque repentino e 

doloroso das primeiras semanas após ter sido diagnosticado com o vírus da AIDS, o escritor 

inicia um processo da nova identidade, assumindo, publicamente, a doença e enfrentando-a 

com vigor espiritual, fazendo com que ele, apesar da decadência física, se tornasse um homem 

forte, mais otimista e capaz de mudar os rumos de sua literatura, que assume, assim como ele, 

um tom mais positivo diante da vida.  
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Após passar as primeiras semanas sob forte depressão depois do diagnóstico, ―Caio, 

quando tinha todo o direito de permanecer pessimista e infeliz, encheu-se de vida‖ 

(CASTELLO, 1999, p. 68). Negou-se a se tornar, simplesmente, objeto de um diagnóstico e 

utilizou-se do adjetivo ―positivo‖ para afirmar a sua nova condição existencial sob a identidade, 

que lhe trouxe uma verdadeira e significativa revolução íntima. Em entrevista ao jornal A 

Tarde, afirma: ―Eu acho que a doença suavizou muito minha visão de mundo. Meu olhar sobre 

a realidade tornou-se mais doce [...] Como a minha visão de mundo mudou, talvez a minha 

escrita também, até nas crônicas‖ (ABREU, 1995f, p. 6).  

Desde o dia 5 de agosto de 1994, quando o escritor gaúcho recebeu o resultado 

―positivo‖ do teste de HIV, sentiu o peso condenatório da sentença de morte. Esse teste, 

naqueles tempos, era considerado a guilhotina, pois muitos corriam o risco da contaminação e 

não havia ainda tratamento eficaz para a AIDS. Assim, para Caio, não haveria outra alternativa 

a não ser viver intensamente os dias que ainda lhe restavam. É natural que essa notícia lhe 

impactasse fortemente em um primeiro momento, porém, apesar do duro golpe, o escritor 

desperta para a consciência da finitude da vida e também para a necessidade de reflexão sobre a 

existência, passando a percebê-la sob outro olhar, diferente da época de sua juventude e mesmo 

da vida adulta, em que era um homem desesperançado, de escrita deprimida e possuía, muitas 

vezes, um tom negativo sobre a sua relação com a vida. 

Castello (1999) afirma: 

 

Caio Fernando Abreu passou boa parte de seus quarenta e sete anos de vida 

enamorado da morte. Preferiu sempre as atmosferas sombrias [...] Só 

descobriu que amava a vida e a claridade, que a parte mais fecunda da 

existência estava em coisas simples e imperceptíveis, depois que um boleto de 

laboratório, expedido em 1994, lhe anunciou que era portador do vírus HIV, 

que por fim o matou, em fevereiro de 1996 (CASTELLO, 1999, p. 59).       

  

A identidade ―negativa‖ e ―pessimista‖ de Caio F. assume outras dimensões após esse 

teste e, ―apesar do baque psíquico e da cauda de doenças oportunistas que [a aids] carrega atrás 

de si, quebrou o invólucro dark, sinal de uma depressão transformada em gênero, que revestia a 

identidade do escritor‖ (CASTELLO, 1994a, p. D3). Ele, inesperadamente, e contra todas as 

expectativas, reagiu de maneira extrema à imprevisibilidade da doença, o que caracterizou uma 

verdadeira metamorfose, uma mutação, que é considerada a transformação de um ser em outro: 

―O resultado positivo me fez entender a riqueza da vida. Eu não sabia receber amor, mas agora 

aprendi‖ (ABREU apud CASTELLO, 1994a, p. D4). Após a AIDS, Caio se diz uma pessoa 

mais positiva, sempre afirmando que a doença trouxe um efeito benigno à sua vida, apesar da 



213 
 

inevitável tristeza de saber que estava contaminado. O escritor gaúcho, portanto, faz a 

comparação de como ele era antes e depois da epidemia: ―era um jovem muito preocupado com 

a morte, mas me tornei um homem mais positivo‖ (ABREU, 1995h, p. D4).      

Todo esse processo de mutação foi relatado por Abreu nas crônicas que escrevia, 

quinzenalmente, para o jornal O Estado de São Paulo. Escreveu uma série de três ―Cartas para 

além do muro‖, sendo que as duas primeiras foram escritas durante o mês de agosto, momento 

em que ficou internado no hospital Emílio Ribas, na capital paulista, e a terceira, em Porto 

Alegre, quando já havia retornado à casa dos pais. Essas crônicas foram publicadas em 21 de 

agosto, 4 e 18 de setembro de 1994, e nelas o escritor faz questão de comunicar aos leitores que 

estava contaminado pelo HIV. A partir dessas cartas/crônicas, Abreu coloca em evidência seu 

estado de saúde e assume sua identidade aidética, revelando o Outro em que havia se 

transformado.  

O autor inicia a primeira carta/crônica em um tom titubeante: ―Alguma coisa aconteceu 

comigo. Alguma coisa tão estranha que não aprendi o jeito de falar claramente sobre ela‖ 

(ABREU, 2006b, p. 85), e, em seguida, expõe sua condição de enfermo: ―Nestas duas mãos 

que você não vê sobre o teclado, com suas veias inchadas, feridas, cheias de fios e tubos 

plásticos ligados a agulhas enfiadas nas veias para dentro das quais escorrem líquidos que, 

dizem, vão me salvar‖ (ABREU, 2006b, p. 85). Ainda que gravemente enfermo, desde a 

primeira crônica, ele já assume um tom de luta pela sobrevivência, de otimismo: ―Dói muito, 

mas eu não vou parar. A minha não-desistência é o que de melhor posso oferecer a você e a 

mim neste momento. Por isso, saiba, isso que poderá me matar, eu sei é a única coisa que 

poderá me salvar. Um dia entenderemos talvez‖ (ABREU, 2006b, p. 85). O processo de 

mutação do autor ganha força a partir dessas cartas/crônicas, que vão revelando, aos poucos, o 

desejo de vida diante da certeza da morte. No último texto, o escritor assume aceitar a condição 

de aidético e declara que mudou: ―Aceito todo dia. Conto para você, porque não sei ser senão 

pessoal, impudico, e sendo assim preciso te dizer: mudei, embora continue o mesmo. Sei que 

você compreende‖ (ABREU, 2006b, p. 90).  

Castello (1999) assinala que as mudanças na vida de Abreu já estavam sendo esboçadas 

desde a publicação da crônica ―Anotações insensatas‖, publicada em 22 de abril de 1987, que 

relatava sobre o homem que deixara de ser: ―Era desses caras de barba por fazer que sempre 

escolherão o risco, o perigo, a insensatez, a insegurança, o precário, a maldição, a noite — a 

Fome maiúscula‖ (ABREU, 2006b, p. 50). A obra de Caio F. Abreu sempre teve um tom 

premonitório em relação a si mesmo, inclusive no quesito AIDS. As narrativas caioferdianas 

sempre foram uma espécie de espelho e trazem as marcas de suas experiências pessoais: 



214 
 

―Minha literatura nasceu assim, a partir de experiências e relacionamentos que eu tinha [...] 

Minha vida está nos meus livros [...] porque o ponto de partida de tudo sempre foi pessoal 

demais‖ (ABREU, 1995c, p. 5). As transformações que aconteceram ao longo da vida foram 

sendo narrativizadas em sua literatura, e o diagnóstico da AIDS foi registrado como uma 

mudança que revelou por meio da literatura ―seu processo de decadência física, que foi, ao 

mesmo tempo, uma longa entrada na introspecção‖ (CASTELLO, 1999, p. 60). 

O artigo do jornal O Globo, intitulado ―A literatura encontra o vírus da arte‖, evidencia 

que, na década de 1990, a arte/literatura era uma das melhores formas terapêuticas de um autor 

expressar sua visão sobre a AIDS: ―A literatura em tempos de Aids sempre caminha 

perigosamente no limite do umbigo de quem escreve‖ (PIRES, 1996, p. 4). Exemplo disso são 

as obras Para um amigo que não me salvou a vida (1995a) e Protocolo da compaixão (1995b), 

de Hervé Guibert, as quais retratam a AIDS e a identidade que ela representa, sendo 

considerada um vulto/fantasma da contemporaneidade, o qual reflete o horror e a decadência da 

sociedade. Caio F. Abreu também foi citado no texto como o escritor brasileiro que iniciou sua 

saga pela literatura com narrativas sobre AIDS, a partir da década de 1980, com a obra Os 

dragões não conhecem o paraíso e também por meio do romance Onde andará Dulce Veiga?  

O escritor gaúcho, em entrevista ao jornal Zero Hora, em 31 de maio de 1995, afirma 

que, no conto ―Anotações sobre um amor urbano‖, escrito na década de 1970 e, posteriormente, 

publicado no livro Os dragões não conhecem o paraíso, já havia a presença da AIDS de forma 

intuitiva, sendo que naquele tempo ainda sequer havia sido contaminado. Segundo Abreu 

(1995d), seus livros trazem as marcas das experiências emblemáticas como a ditadura, o sonho 

hippie, o exílio e a AIDS, sendo que sua última publicação, a obra Ovelhas negras, é composta 

por contos que tematizam todos esses assuntos, fazendo o leitor pensar que foi escrito por 

vários autores. Esse aspecto mutante e heterogêneo das temáticas dos contos reflete a 

identidade metamorfósica de Abreu, que Jeanne Callegari (2008) muito bem descreveu em 

―Cem mil Caios‖. O próprio escritor considerou essa obra de múltiplas faces, como sua 

autobiografia, cujos textos vão desde o realismo mágico a dúvidas adolescentes, personagens 

homossexuais, drogadas, apaixonadas e aidéticas. Essa diversidade de identidades povoa a obra 

do escritor gaúcho, revelando todo o processo de transformação pessoal e literário pelo qual ele 

passou desde os anos 60 aos 90. 

Vale enfatizar que, por causa da doença, Caio F. decide retornar, em setembro de 1994, 

à casa dos pais no bairro Menino Deus, na cidade de Porto Alegre, onde permaneceu até sua 

morte, em 25 de fevereiro de 1996: ―A gente tem uma palavra muito boa aqui para definir onde 

se nasce: querência. É como os gaúchos do interior chamam o lugar onde o animal nasce e para 
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onde volta quando sente a morte chegar‖ (ABREU apud DIP, 2009, p. 428). Dessa forma, nesse 

clima de enfermidade e da luta pela sobrevivência, o escritor volta para casa, onde passa a 

conviver novamente com a família, e depois de anos criticando o provincianismo daquela 

cidade, ele se diz impressionado com a qualidade de vida que encontrou na volta à capital 

gaúcha. Afinal, depois de idas e vindas a Porto Alegre, em suas breves e inconstantes viagens 

por tantas outras cidades do Brasil, seu retorno à casa dos pais, depois de mais de 30 anos, 

simbolizou o retorno às origens e um novo ciclo de convivência com a família e as raízes 

gaúchas: ―Caio foi viver com liberdade e voltou para morrer com humildade. E perdoou a 

cidade, porque voltou iluminado‖ (VIEIRA, 1996, p. 6). 

Assim como Caio F. Abreu, há também escritores que conviveram com doenças 

incuráveis, as quais lhes foram um motivo a mais para sensibilizaram o espírito e a imaginação, 

fazendo com que a arte se tornasse possível diante do processo de aniquilamento da vida pela 

enfermidade ou pela presença constante do risco de morte. Nesse contexto, a revelação da 

identidade é uma tentativa, até mesmo titubeante, de encontrar o si mesmo no Outro (doença) 

por meio da experiência ―imposta‖ pela condenação diante do estado debilitado em que o 

sujeito se encontra. A imagem do doente aidético, ou mesmo a de indivíduos sob outras 

condições e condicionamentos enfermos, é sempre a de um Outro alguém: a de um 

desconhecido. Nesse caso, a alteridade se faz por vias incertas do novo rosto que se apresenta 

como o próprio reflexo do ser enfermo, enfraquecido: ―Assim, olhar-se no espelho indica a 

descoberta de ser um ‗deles‘, o reconhecimento e a visão de si próprio como um estranho‖ 

(BESSA, 1997, p. 104). Entretanto, segundo Rilke (2007), seja qual for a origem da dor, da 

convalescença, logo se torna força pura, tal como a obra de arte, pois o difícil, até mesmo o 

feio, torna-se apenas robustez, resolução e plenitude de vida. Abreu (1996c) afirma que a dor 

impulsiona o desejo de produzir, pois, muitas vezes, ela age contrariamente ao instinto de 

morte, despertando a autoconsciência e a descoberta de si mesmo. O resultado disso é 

considerado como uma possibilidade de salvação, de cura, depende de como o indivíduo reage 

diante do martírio, dos processos dolorosos da vida. O escritor gaúcho acrescenta: ―A dor é 

uma coisa indizível. Eu acho que a necessidade de escrever vem daí‖ (ABREU, 1996c, p. 6).   

Para ilustrar esse contraponto dos escritores austríaco e gaúcho, citamos o exemplo de 

Jorge Luís Borges, que escreveu, em 1969, seu poema ―Elogio das sombras‖, em que relata a 

própria cegueira, desencadeada por uma doença crônica, como algo que faz parte dele e o 

modificou sem nenhum tormento, ainda que limitando o escritor a ver a luz do sol, as pessoas, 

as cores, entre outros. Ele encara a eterna cegueira como uma esperança de encontrar seu 

próprio eu, visto que, aos poucos, iria esquecer tudo que já enxergara e a única imagem no 
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espelho seria a dele, alcançando, assim, a completude de uma identidade adquirida após a 

cegueira. A alteridade se faz, nesse caso, a partir do Outro que ele nunca vê no espelho, mas 

que é agora indissociável ao seu ―eu‖. A maneira ―positiva‖ e até mesmo serena de como 

encara o fato de ter ficado cego pode ser observada nestes versos: ―Esta penumbra é lenta e não 

dói; flui por um manso declive e se parece à eternidade [...] Tudo isso deveria atemorizar-

me,/mas é uma doçura, um regresso‖ (BORGES, 1993, p. 67).   

 Nessa mesma linhagem, a escritora Eve Kosofsky Sedgwick iniciou a escrita de A 

diologue on love nos últimos anos da década de 1990, após receber o diagnóstico de câncer. A 

autora se nutre de um profundo lirismo para relatar, paradoxalmente, sobre os prazeres dados e 

recebidos em um dos momentos mais difíceis de sua vida. Por conseguinte, ela assume sua 

identidade enferma por meio de uma escrita que surge de sua própria alma, ao traçar a 

descoberta do seu eu emocional, que é uma revelação surpreendente e dotada de um caráter de 

(in-) finitude do ―eu‖. Nesse percurso, a escritora norte-americana relata que, desde o primeiro 

diagnóstico da doença, tornou-se obcecada por artesanato e tecelagem, que eram as alegrias 

concretas de fazer coisas que sempre quis fazer e que dispersavam as preocupações e os 

temores da morte. Dessa forma, é evidente perceber a mutação identitária pela qual a autora 

passa, nas mesmas trilhas daqueles que, como a escritora, também buscaram a sobrevivência 

pelas coisas que dão prazer, como arte, literatura... 

Cabe aqui ressaltar que, no artigo intitulado ―Escritores reverteram a doença em 

movimento de vida‖, de José Castello, publicado no jornal O Estado de São Paulo, de 11 de 

dezembro de 1994, o assunto é a AIDS e a sobrevivência através da literatura de escritores que 

foram contaminados pelo HIV, apesar de remeter também à ideia geral de qualquer outra 

enfermidade incurável. No caso em questão, o choque de o escritor estar contaminado pela 

AIDS era, na verdade, o choque da nova identidade adquirida. Identidade esta, que marca, 

condiciona, delimita a alteridade, pois a AIDS é vivenciada como uma doença do Outro, do 

estranho, do marginal, do diferente, que não se vincula às normas da sociedade. A doença é 

uma identidade não desejada, um engodo fatídico, que adoece e mata. Embora, nesse artigo, 

Castello (1994b) afirme que escritores como o cubano Reinaldo Arenas, o francês Hervé 

Guibert e o brasileiro Herbet Daniel, apesar da nova identidade condenatória e aterrorizante, 

foram impulsionados a reverter a dor em uma força motora positiva que é transformadora de 

energia para escrever e ultrapassar as fronteiras indissociáveis da doença, portanto, Mocarzel 

(1994, p. D1) acrescenta: ―se artistas, de um modo geral, tendem a mergulhar intensamente nos 

prazeres e nos mistérios da existência, criadores que se descobrem soropositivos não tardam a 
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intensificar ainda mais esta compulsão contemporânea, tentando extrair os últimos lampejos de 

criação de suas vísceras‖. 

Assim se deu com Caio, que não hesitou em lutar pela sobrevivência saindo do 

invólucro melancólico que o cercava e transformou-se em um guerreiro, que reagiu de maneira 

―positiva‖ ao fato de estar condenado pela epidemia, que representava o ―mal do século‖. O seu 

grande trunfo na literatura pós-AIDS foi a escrita do conto ―Depois de agosto‖ e algumas 

narrativas de Estranhos estrangeiros, que possuem o tom otimista, cujas histórias foram 

passadas em Amsterdã, Lisboa e Berlim: 

 

E um novo Caio, agora vacinado pelo otimismo, não teme mais meter os pés 

pelas mãos no fracasso. O insucesso, assim como a doença, serve como 

combustível para o trabalho. O diagnóstico ―positivo‖ parece ter estilhaçado a 

redoma mórbida que revestia sua visão de mundo. ―Todos temos mesmo a 

espada no pescoço‖, diz, ―A Aids só me fez ver aquilo que eu não queria ver‖ 

(CASTELLO, 1994a, p. D3) 

       

O escritor austríaco Peter Handke (1989, p. 46), na obra Para uma abordagem de 

fadiga, descreve o cansaço/fadiga como os estimuladores da ação condicionada à força 

propulsora do impulso: ―Conheci estados de fadiga em minha vida que eram muito 

interessantes [...] Neles eu era transpassado com um leão por todos os lados e aceitava tudo‖. A 

fadiga e a doença podem ser a força motriz que gera vida, porque tudo depende de como 

usamos a vida e de como a morte é interpretada. Todo esse processo de mutação pela doença 

passa pelas vias da alteridade, cujo espelho é o ―eu‖ — um ―eu‖ que, em estado de mutação e 

movimento, tem a doença como um ―meio pelo qual um organismo se liberta do que lhe é 

estranho‖ (RILKE, 2007, p. 154). A doença em si não se restringe a um estado de inércia, pois, 

como vimos, a fadiga que a doença pode causar acelera a imaginação e produz a força para as 

mudanças necessárias à sobrevivência.  

Em entrevista ao Jornal da Tarde, em 11 de setembro de 1994, intitulada ―Caio 

Fernando Abreu só pensa em escrever‖, o escritor gaúcho, após refletir sobre a seguinte frase 

de Cazuza (1988): ―Eu vi a cara da morte e ela estava viva‖, afirma que despertar a noção de 

prioridade é o lado bom da doença. Ele se diz adepto ao budismo, crê que a vida é ilusão e a 

morte, nascer para outras dimensões, e conclui: ―Além disso, já que isto aqui onde vivemos é 

tão fugaz, morrer deve ser algo prazeroso. Cada momento novo deve ser o mais bonito, o mais 

gostoso. Foi assim que me vi no hospital, em agosto, anotando os livros que ainda tenho para 

escrever‖ (ABREU, 1994e, p. 1A). Quando indagado sobre quais seriam seus projetos para esta 

nova fase da vida, ele responde que gostaria de reescrever o mito de Ícaro, porém nunca tinha 
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ido à Grécia para ver a luz da ilha de Creta e, sem isso, não poderia partir para essa experiência 

literária, uma vez que seus livros estão profundamente relacionados às suas vivências. Em 

seguida, ao ser interrogado sobre como encarava a AIDS, de forma serena, segura e confiante, 

ele responde:  

 

[...] eu vi [a AIDS] como uma benção. Eu acho que quando supunha ser sadio 

é que estava doente. Agora que estou com Aids me sinto muito saudável. Me 

veio uma visão de prioridade da minha vida. Como talvez eu tenha pouco 

tempo e muitas coisas para escrever, tive que ordenar as coisas. Muitas delas 

eu vinha adiando. Não desarrumava a minha mala: seis meses na Europa, seis 

meses no Brasil. Agora é como se alguém tivesse dito: Para! E eu parei 

(ABREU, 1994e, p. 1A).  

 

A partir dessa declaração de Caio F. Abreu, fica evidente a sua mudança na maneira de 

pensar e de viver. Ele inicia um movimento de vida muito pessoal e, no impulso da intensa 

produtividade ao fim dos seus dias, animou-se em fazer a revisão de Inventário do 

irremediável, que passou a ser Inventário do ir-remediável, no qual o tom de 

fatalidade/impossibilidade do título adquiriu nuances de esperança, possibilidade. Outros livros 

também foram revisados pelo autor como Limite branco, O ovo apunhalado, Triângulo das 

águas e Morangos mofados, os quais seriam reeditados para novas publicações. Todo esse 

exercício de revisão e releituras faz com que sua ficção ganhe autonomia e nova roupagem sob 

a força estimulante de seu novo estado de espírito. Além disso, organizou Ovelhas negras, obra 

inédita que foi publicada pouco antes de sua morte, e também iniciou a seleção da coletânea 

Estranhos estrangeiros, que ficou como um livro póstumo, pois não lhe restou tempo para vê-

lo publicado. Em fevereiro de 1994, quando ainda não havia sido diagnosticado, ele começou a 

escrever a peça teatral ―O homem e a mancha‖, publicada, posteriormente, em Teatro 

completo, no ano de 1997, livremente inspirada em Dom Quixote, de Cervantes. Esse texto já 

contém evidências bem claras da sua metamorfose íntima e da identidade enferma, que se 

manifestou após a doença e que foi logo incorporada à sua literatura. O homem da mancha é 

uma espécie de alter ego do escritor, narrando sua descoberta e a experiência pessoal da AIDS:  

 

É a história de um autor que procura um personagem eminente, Dom Quixote, 

e encontra outro: um funcionário público que acaba de se aposentar. Esse 

aposentado, repetindo uma experiência vivida pelo próprio Caio, decide 

trancar-se em seu apartamento, isolar-se do mundo [...] Desse homem emerge 

um outro, obcecado por uma mancha que tem no corpo. E desse segundo 

homem, por fim, ressurge um terceiro, o Dom Quixote de La Mancha, de 

Miguel de Cervantes [...] Esse homem que surge de dentro do outro, claro, é 

também Caio Fernando Abreu — e o quixotismo pode ser tomado como 
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tradução literária mais fácil, mas também mais inevitável para sua luta contra 

a doença. Alguns amigos de Caio sempre o chamavam de Quixote, apelido 

que lhe foi conferido por Clarice Lispector. A brincadeira agora se confirmava 

(CASTELLO, 1999, p. 69).  

 

Como a personagem de Cervantes, o protagonista também tem dificuldade de enxergar 

a realidade, vivendo sob o fascínio da ilusão, pois, durante toda a trama, o Homem da Mancha 

expressa sua incapacidade de encarar a realidade, ou seja, a presença da AIDS, simbolizada por 

uma mancha roxa na pele, a qual ele, atormentado, encena uma busca frenética do início ao fim 

pela mancha, sem a certeza de encontrá-la: ―(Olhando a própria pele, horrorizado) Ah não... 

na minha própria pele, não. Por piedade, Senhor, poupai-me. Já se foram tantos, já se foram 

todos. Eu devo ser um dos últimos. Eu tenho de resistir. Dai-me força e dai-me fé, meu Deus. 

(Benzendo-se)‖ (ABREU, 1997a, p. 36).      

A reformulação da identidade e a incorporação da doença são aspectos que figuram nas 

personagens desse texto dramático. Vimos que, a partir da experiência com a doença, o autor 

inicia um processo narrativo na tentativa da autodescoberta, pois, na verdade, a AIDS não 

levou Caio F. à perda do ―eu‖, ao contrário, ela trouxe à tona a possibilidade de repensar o 

―eu‖e traçar novos rumos para a identidade que o sujeito enfermo incorporou. 

 

A experiência pessoal da doença não é mais uma ―interrupção biográfica‖; ela 

não mais leva a uma ―perda do eu‖. Ao contrário, ela é uma autodescoberta, 

oferece a possibilidade de renovação e mudança, ou a oportunidade para pôr à 

prova a própria capacidade de ―mostrar-se à altura das circunstâncias‖ e ―ser 

um doente bem-sucedido‖ (HERZLICH, 2004, p. 389). 

           

A identidade do sujeito excluído pela ordem social, por possuir uma suposta mancha no 

corpo com características e tom arroxeado semelhante ao sarcoma de kaposi, traz, além do 

medo do contágio, o enfrentamento de um outro estigma relacionado à doença: o da morte. 

Essa ―exclusão‖, por se tratar de uma identidade enferma, estigmatizada dentro de um contexto 

de descarte, é um aspecto significativo do processo de fragmentação identitário, que Hall 

(2005) conceitua como sendo uma característica positiva dentro do panorama da modernidade, 

ao considerar que todas as identidades, inevitavelmente, são fragmentadas: 

 

Uma vez que a identidade muda de acordo com a forma como o sujeito é 

interpelado ou representado, a identificação não é automática, mas pode ser 

ganhada ou perdida. Ela tornou-se politizada. Esse processo é, às vezes, 

descrito como constituindo uma mudança de uma política de identidade (de 

classe) para uma política de diferença (HALL, 2005, p. 21). 
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Como vimos anteriormente, o processo da nova identidade do autor, bem como de suas 

personagens, desdobram-se em função da busca pela autodescoberta, da aceitação da nova 

identidade, que está manifestada em suas narrativas pós-AIDS. O conto ―Depois de agosto‖ é 

um exemplo nítido de que os textos de Caio F., mais do que nunca, fizeram a passagem da 

imaginação para a vivência: ―Eu tive que vencer muitas coisas, resistências, medos, para 

conseguir escrever aquela história‖ (ABREU, 1995f, p. 6).  
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4.2.1 Experiência e morte  

 

Que importa restarem cinzas 

Se a chama foi bela e alta 

Em meio aos toros que desabam 

Cantemos a canção das chamas!                

                        (Mário Quintana) 

 

 

Figura 5: Caio F. Abreu no jardim da casa de seus pais a contemplar o facho de luz do girassol. 

Fonte: Disponível em: 

<https://www.google.com.br/search?biw=1360&bih=662&tbm=isch&sa=1&q=Imagens+de+Caio+F+A

breu >. Acesso em: 2 ago. 2017. 

 



222 
 

Lopes (2002), no ensaio intitulado ―Experiência e escritura‖, enfatiza que a experiência 

é transmitida como uma forma de movimento, mobilidade, justamente para dar vida às 

múltiplas vivências e diferenças, fazendo com que o sujeito se desdobre e se renove:  

 

A experiência tem por função retirar o sujeito de si mesmo, de fazer com que 

ele não seja mais o mesmo. A experiência revelada e oculta, tem espaços de 

luz e sombras. A experiência não é apreendida para ser repetida, 

simplesmente, passivamente transmitida, ela acontece para migrar, recriar, 

potencializar outras vivências, outras diferenças. Há uma constante 

negociação para que ela exista, não se isole. Aprender com a experiência é 

sobretudo fazer daquilo que não somos,  mas poderíamos ser, parte integrante 

de nosso mundo. A experiência é mais vidente que evidente, criadora que 

reprodutora (LOPES, 2002, p. 254).   

 

Importante ressaltar, neste estudo, que uma das paixões de Caio, após a doença, eram as 

plantas. A sua saga de jardineiro se inicia na casa dos pais, no jardim do bairro Menino Deus, 

em Porto Alegre. Lá, ele passava todas as manhãs a cuidar das roseiras, girassóis e outras 

espécies de plantas. Com as mudanças que vieram, começou a buscar, nas plantas, o facho de 

luz de que necessitava para sobreviver. Assim, a alteridade, nesse momento, evidencia-se pela 

presença renovadora e transformadora da natureza. Com a doença, o escritor não perdeu seu 

―eu‖, mas redimensionou-o, passando pelo processo de autodescoberta, pois o amor pelas 

plantas e a vontade de ser jardineiro já fazia parte dele, sendo esse um desejo oculto que trazia 

consigo. Portanto, quando encontrou por acaso uma amiga distante e em meio a um breve 

diálogo, ela lhe perguntou o que mais gostaria de fazer na vida que ainda não tinha feito, ele 

respondeu que era plantar roseiras:  

 

Anos atrás, quando ainda era um maníaco depressivo insaciável, Graça 

perguntou o que realmente eu gostaria de ser na vida. Levei uns dez minutos 

para responder. Ilhas gregas, iates, amores, apartamento em Paris, tudo isso 

pareceu nada quando veio a resposta sincera: ―Jardineiro‖, eu disse. ―Um dia 

eu gostaria de plantar rosas, muitas rosas‖ (ABREU, 2006b, p. 102).  

  

Caio F. Abreu, depois de contrair o HIV e morando com os pais, viu seu sonho ser 

realizado, afinal, ele próprio diz: ―Hoje só faço duas coisas [...] Fico aqui regando as flores e o 

meu passado‖ (ABREU apud CASTELLO, 1999, p. 70). A crônica ―Breves histórias de um 

jardineiro cruel‖, publicada no jornal O Estado de São Paulo, em 12 de dezembro de 1994, 

contextualiza a história desse desejo, que se alia a sua nova identidade de ―escritor-jardineiro‖. 

A crônica ―A morte dos girassóis‖ também faz parte dos textos da época em que cuidava de 

jardins. Nela, Abreu (2006b) relata sua experiência cuidando dos girassóis, que haviam sofrido 
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um acidente de percurso por causa das fortes chuvas. Porém, havia um que estava em pior 

estado que os outros. Na tentativa de reavivá-lo, o escritor não dispensa amoroso zelo, até que 

sua sobrevivência se alimenta da gratidão dos cuidados que lhe estavam sendo dispensados.    

 

Alguns amarrei com cordões em estacas, mas havia um tão quebrado que nem 

dei muita atenção, parecia não valer a pena. Só apoiei-o numa espada-de-são-

jorge com jeito, e entreguei a Deus. Pois no dia seguinte, lá estava ele todo 

meio empinado de novo, tortíssimo, mas dispensando o apoio da espada. Foi 

crescendo assim precário, feinho, fragilíssimo. Quando parecia quase bom, 

crau! Veio uma chuva medonha e deitou-o por terra. Pela manhã estava todo 

enlameado, mas firme. Aí me veio a ideia: cortei-o com cuidado e coloquei-o 

aos pés do Buda chinês de mãos quebradas que herdei de Vicente Pereira. 

Estava tão mal que o talo pendia cheio dos ângulos das fraturas, a flor ficava 

assim meio de cabeça baixa e de costas para o Buda. Não havia como 

endireitá-lo. Na manhã seguinte, juro, ele havia feito um giro completo sobre o 

próprio eixo e estava com a corola toda aberta, iluminada, voltada exatamente 

para o sorriso do Buda. Os dois pareciam sorrir um para o outro. Um com o 

talo torto, outro com as mãos quebradas. Durou pouco, girassol dura pouco, 

uns três dias. Então peguei e joguei-o pétala por pétala, depois o talo e a corola 

entre as alamandas da sacada, para que caíssem no canteiro lá embaixo e 

voltassem a ser pó, húmus misturado à terra, depois não sei ao certo, voltasse à 

tona fazendo parte de uma rosa, palma-de-santa-rita lírio ou azaleia, vai saber 

que tramas armam as raízes lá embaixo no escuro, em segredo (ABREU, 

2006b, p. 113). 

 

Nessa crônica, a experiência da luta pela sobrevivência metaforizada pelo girassol é 

nítida. Essa identidade necessitada de ―reparos‖, de auxílio, de zelo, é a mesma do escritor 

gaúcho. A presença de Buda no texto revela a transcendência da vida terrena, corpórea, para a 

espiritual. A referida crônica faz parte do livro Girassóis, publicado em 1997. Sabemos que 

essa flor, por possuir as características da cor amarelo-vivo e pela peculiaridade de estar sempre 

com a face voltada para o sol, adquiriu, ao longo dos tempos, uma simbologia significativa em 

relação à arte, à literatura e às correntes espiritualistas. Na concepção de Abreu (2006b), o 

girassol possuía uma carga imagética e fluídica muito forte, a qual foi incorporada por ele, 

sendo que essa flor, em seu momento esplêndido de deterioração e decaimento, funciona como 

uma metáfora que engendra o ciclo de vida e morte em uma abordagem mutante, 

metamorfósica das experiências de vida do escritor:    

 

Porque tem outra coisa: girassol quando abre flor, geralmente despenca. O talo 

é frágil demais para a própria flor, compreende? Então, como se não 

suportasse a beleza que ele mesmo engendrou, cai por terra, exausto da 

própria criação esplêndida. Pois conheço poucas coisas mais esplêndidas, o 

adjetivo é esse, do que um girassol aberto (ABREU, 2006b, p. 113). 
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Dessa forma, envolvido pelo desejo de sobrevivência e tomado pelo surto da criação, 

Caio F. inicia a trilha que o levou a propor para si mesmo os projetos que queria finalizar antes 

de partir. Além das reedições da maioria de seus livros, da organização de Ovelhas negras, 

Estranhos estrangeiros e da obra Pequenas epifanias, de crônicas publicadas no jornal O 

Estado de São Paulo, o escritor gaúcho manifesta o desejo de escrever Histórias positivas, que 

é um livro de histórias sobre AIDS, em um tom otimista, porém não chega a concretizá-lo. 

Além disso, desejou, sem nenhum sucesso, dar continuidade ao conto ―Introdução ao Passo de 

Guanxuma‖, cujo livro se chamaria No tempo das antagônicas; também planejava escrever 

sobre a volta de Dulce Veiga. Todos os motivos para permanecer vivo se fortaleciam no desejo 

de realizar seus projetos antes de morrer. Nesse período da doença, fez viagens para a 

Alemanha, participou da Feira de Livros de Frankfurt, em 1994, onde lançou Onde andará 

Dulce Veiga? À época, ele afirmou que, após a Feira, ficaria ―fazendo leituras por dez cidades 

alemãs. Depois vou até a França participar de dois congressos de escritores, como convidado 

[...]‖ (ABREU, 1994e, p. 1A). 

Como vimos, a vida de Caio F., após a AIDS, prosseguiu em um ritmo de intensas 

produções, reedições, publicações dentro e fora do Brasil. Em 1995, realizou grande conquista 

em sua carreira internacional: o conto ―Linda, uma história horrível‖ é incluído na coletânea 

The penguin book of international gay writing, organizado por David Leavitt, e a antologia 

Molto lontano da Marienbad é lançada na Itália, pela Zanzibar, com tradução de Bruno 

Persico. No auge de sua vida literária e diante de muitos sonhos, o escritor gaúcho, que todos os 

dias descobre o prazer exaustivo que é lutar pela própria vida,  afirma: ―Não me olho no 

espelho há mais de um ano, e só há dois dias consegui voltar a ouvir Cazuza sem abrir um 

berreiro. Todo dia, como ele dizia, eu vejo a cara da morte e ela está mesmo viva‖ (ABREU 

apud DIP, 2009, p. 456). 

Até o final de seus dias, Caio F. manteve o bom humor. Ele, como todos os doentes de 

HIV, tinha no fundo uma esperança secreta de que, de repente, fosse descoberta a cura 

milagrosa para a AIDS. Diante da possibilidade da morte, ele sempre buscava se tranquilizar 

com certo tom de humor e lucidez: 

 

Às vezes deliro e acho que serei um milagre de science fiction, me vejo na 

capa da revista Time de dezembro de 1999 com um título tipo: ―Still alive‖, 

―She survived‖, ou simplesmente ―Miracle‖. Outras vezes baixa o horror 

denso e a lembrança de coisas terríveis que vi acontecer no hospital e vem a 

suspeita — e se acontecer comigo? Então eu me digo ora, já aconteceu 

comigo, e se acontecerem outras coisas medonhas, let´s go, ainda não as 

conheço. Mas assim mesmo, ando feliz. Com a sensação de que parei de fugir, 
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dei meia-volta e estou encarando o monstro nos olhos: esfinge, decifra-me ou 

devoro-te (ABREU apud DIP, 2009, p. 454). 

 

Caio F., doente e recolhido no jardim de seus pais, em Porto Alegre, continuou também 

trabalhando por sua remuneração, escrevendo as crônicas para os jornais Estadão e Zero Hora, 

entregando-as em dia, sem nenhum atraso. Muito disciplinado, ao contrário do que fora um dia, 

levava seu cotidiano de maneira organizada: ―levantava cedo, fazia exercícios de ioga, via o sol 

nascer, cuidava do jardim, fazia o café da manhã e subia para o quarto para escrever, depois da 

empregada ter trocado os lençóis suados de uma noite febril‖ (DIP, 2009, p. 450). Com 

objetivo de pagar os medicamentos, fazia trabalhos de tradução. Assim, nessa época, traduziu, 

junto com a amiga Miriam Paglia, A arte da guerra, clássico chinês da autoria de Sun Tzu. 

Além dessa tradução, realizou a de Assim vivemos agora, de Sontag (1995), que discorre sobre 

os primeiros tempos da doença de um colecionador de arte, que mantinha sua sobrevivência por 

meio das conversas e ―fofocas benévolas‖ bem humoradas entre amigos.  

Sontag (1995), em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, esclarece que o facho de 

luz da narrativa se dá porque o protagonista aidético se alimenta da ―bela utopia da amizade‖ 

em vez de se apegar às metáforas negativas sobre a doença. Nessa entrevista, a escritora, 

emocionada ao saber que o tradutor do seu livro estava com AIDS, afirmou, logo que recebesse 

uma cópia da tradução, iria escrever-lhe. Tal como o protagonista da história de Susan Sontag, 

é provável que Caio também tenha se alimentado dos laços de amizades para fortalecer o bom 

humor e o desejo de viver. As amizades em sua vida sempre germinaram e se desenvolveram 

de maneira muito natural e intensa, porquanto ele sabia ser carinhoso e generoso com os 

amigos. Quando se mudou para a casa dos pais, os amigos se desdobraram em cuidados e 

atenção a ele. Alguns vinham de longe para vê-lo, outros telefonavam, escreviam cartas. No 

período em que esteve enfermo, as visitas eram constantes e havia telefonemas, cartas, 

presentes. Tudo isso o acolhia muito, porque o deixava feliz, animado, revigorado: ―A visita 

dos amigos lhe fazia bem: era quando fugia por alguns instantes da sombra da morte e seu 

coração se enchia de alegria‖ (DIP, 2009, p. 453).   

Segundo Caio F. Abreu, o conto ―Depois de agosto‖ tem o mesmo tipo de sentimento 

que a novela de Sontag, cuja última frase é: ―Ele continua vivo‖ (SONTAG, 1995, p. 55). A 

atmosfera otimista e ―positiva‖ faz parte das duas narrativas, e Abreu (1997c) constatou que 

ambos os protagonistas enveredaram pelo caminho natural da vida, ou seja, a busca da 

felicidade nas coisas mais simples. Por conseguinte, narrar a AIDS e a possibilidade da morte 

acabou fortalecendo o escritor gaúcho, que, ao ver o ―rosto-vivo‖ da morte, encoraja-se e 



226 
 

remexe na memória, nos fracassos, iniciando uma limpeza das gavetas com coragem para 

encarar seus textos rejeitados, desprezados, adiados, incompletos ou imaturos, que foram 

publicados em Ovelhas negras.  

Benjamin (1996) considera o momento da morte como um aliado da produção criativa 

do homem. Esse momento está intensamente relacionado à substância da qual são feitas as 

histórias, pois a memória é aguçada pelas tramas da emoção e da certeza da finitude da vida, 

além de possibilitar que o narrador, em uma espécie de pré-luto, alcance imagens que são 

visões de si mesmo, que vão de suas origens ao momento atual:   

 

Ora, é no momento da morte que o saber e a sabedoria do homem e sobretudo 

sua existência vivida — e é dessa substância que são feitas as histórias — 

assumem pela primeira vez uma forma transmissível. Assim como no interior 

do agonizante desfilam inúmeras imagens — visões de si mesmo, nas quais 

ele se havia encontrado sem se dar conta disso —, assim o inesquecível aflora 

de repente em seus gestos e olhares, conferindo a tudo o que lhe diz respeito 

aquela autoridade que mesmo um pobre-diabo possui ao morrer, para os vivos 

a seu redor [...] A morte é a sanção de tudo o que o narrador pode contar. É 

da morte que ele deriva sua autoridade. Em outras palavras: suas histórias 

remetem à história natural (BENJAMIN, 1996, p. 207-208, grifos nossos).  

 

Vale lembrar que, mesmo antes da contaminação pelo vírus HIV, Caio F. parecia já 

preconizar o sentimento da morte em sua literatura como um trajeto a ser cumprido, uma trilha 

reconciliadora da vida, como se morrer fosse uma arte, remetendo-se aos ares do poema ―Lady 

Lazarus‖, de Sylvia Plath (2005, p. 63): ―Morrer/ É uma arte, como tudo o mais/ Nisso sou 

excepcional‖, tradução de Rodrigo Garcia Lopes e Maurício Arruda Mendonça‖
47

. A 

identificação com o sentido mórbido das coisas e da vida era uma das faces de Caio F. Nas 

palavras dele, ―de certa forma esse confronto com a morte é um alívio. É como se ela, que eu 

sempre soube que existia, tivesse agora mostrado sua face para mim‖ (ABREU, 1995c, p. 2) 

Conforme afirma a escritora Márcia Denser em Caio 3D: o essencial da década de 1980 

(ABREU, 2005c), a presença da morte pela AIDS já aparecia nos textos do autor desde os anos 

80 de maneira metafórica ou metonímica; nos temas, nas atmosferas, nas citações. Assim, a 

morte passou a fazer parte de sua existência, assumindo uma realidade condenatória em sua 

literatura. As obras Os dragões não conhecem o paraíso e Onde andará Dulce Veiga? trazem o 

tom condenatório da morte pelo HIV; entretanto, por se tratar de um tema contemporâneo e 

também pela ousadia do escritor em abordá-lo, a crítica estrangeira os considerou como os dois 

melhores livros do autor, traduzidos para o francês, italiano, alemão, inglês, entre outros. 

                                                           
47

 ―Dying/is an art, like everything else. I do it exceptionally well‖ (PLATH, 2005, p. 62).  
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Como hábito, o escritor gaúcho transmutava a dor em arte, escrevendo por meio das 

metáforas de sua própria vida. De acordo com Abreu (1995f), os reflexos da morte em sua obra 

são claros e ficam mais evidentes ainda após a AIDS. Ovelhas negras, que surgiu após a trágica 

enfermidade, é um livro que, segundo ele, tem um projeto de vida amplo. É como se fosse um 

retorno à vida, uma retomada dos seus primeiros passos na literatura, como se expressasse uma 

volta às origens: ―Acho que tem a ver com a doença. Uma vontade de pensar meus próprios 

caminhos, as coisas que fiz ou deixei de fazer. Por mais doloroso que possa parecer, era 

necessário juntar os cacos que ficaram perdidos entre tantos acontecimentos e tantos livros [...] 

(ABREU apud DIP, 2009, p. 450). Quando estava convalescente, ao ler O diário de Frida 

Khalo, Caio F. é despertado pela compaixão da dor da pintora mexicana, que, naquele 

momento, serve-lhe de consolo e o emociona profundamente: ―Choro muito. Não consigo 

terminar o livro [...] Seguro sua mão imaginária no escuro do quarto e sei que seja qual for a 

dimensão da minha própria dor, não será jamais maior que a dela. Por isso mesmo, eu o 

suportarei‖ (ABREU, 2006b, p. 145). Lendo todo o trajeto de vida e morte nesse diário, é 

inegável que há uma identificação já iniciada há anos por um processo alteritário, que ele 

evidencia na crônica: ―Frida Khalo, o martírio da beleza‖, publicada no jornal O Estado de São 

Paulo, em 29 de outubro de 1995, e, posteriormente, na obra Pequenas epifanias (2006b). A 

identificação com Frida deu-se, justamente, pela imagem martirizada e sua constante luta pela 

sobrevivência. Ele a chamava de ―Cristo-mulher contemporâneo. Um Cristo artista, bissexual, 

bêbado, drogado, adúltero, arrancando sua transcendência do próprio sangue, com as próprias 

unhas‖ (ABREU, 2006b, p. 144). Nesse contexto, a história do sofrimento da pintora é, naquele 

momento, compreendido pela forte emoção do olhar de quem também sofre; por isso, segundo 

Bessa (2002), o livro se tornou uma ―bíblia‖ para ele, que passa a citá-lo em cartas, epígrafes, 

crônicas e artigos. 

No Ano Novo de 1996, cerca de menos de dois meses antes de morrer, Caio F. 

escreveu, talvez, a sua última carta, destinada ao amigo e tradutor alemão Gerd Hilger, na qual 

ele demonstrou possuir ainda disposição e esperança para continuar vivo após três cirurgias e a 

extração da vesícula: ―Sobrevivi. Agora me recupero. Fraco fisicamente, fortíssimo no espírito. 

Hoje recomecei a combinação AZT-3TC. Vamos lá, tenho fé‖ (ABREU, 2002, p. 314). Vimos, 

nesse e em outros momentos, que a experiência vivenciada pelo escritor gaúcho corresponde a 

uma abordagem viva, a um movimento que se concretiza pela renovação do ―eu‖, que, em 

contato com a doença, permanece senhor de si e soberano perante a morte, apropriando-se de 

um discurso contrário àqueles que se enfraquecem ao ignorá-la ou ao odiá-la: 
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[...] é preciso preparar a obra-prima de uma morte orgulhosa e suprema, uma 

morte em que o acaso não tem papel algum, uma morte bem-feita, bem feliz, 

entusiasta [...] uma morte longamente maturada, que apaga, ela própria, seu 

nome odioso, ao devolver ao universo anônimo as leis reconhecidas e salvas 

de uma vida intensamente cumprida (RILKE, 2007, p. 177). 

 

A ideia da arte é experiência e, nesse contexto de morte, ela modifica a marcha da vida, 

pois estabelece uma relação de intenso diálogo com a identidade do artista, modificando-a em 

relação à ideia de imortalidade como ele mesmo declara em uma entrevista ao jornal Folha da 

Tarde: ―[...] nos sentimos o tempo todo muito imortais. Só no momento em que se passa por 

uma situação limite é que a gente se dá conta que a vida é breve (ABREU, 1994e, p. 1A). 

Segundo Blanchot (2005), a imortalidade é a prisão, o limite do homem, e a morte, que é 

indefinida, torna-se um movimento da experiência artística. Ao corroborar esse pensamento, 

Rilke (2007) considera que a arte e a literatura talvez sejam um caminho em direção a si 

mesmo que conduz à desconhecida trilha da morte, que, por certo, está dentro de cada um de 

nós, porquanto ela é o fruto da obscuridade e da doçura que sustentamos e carregamos em nós, 

assim como afirma o poeta: ―há morte na vida‖ (RILKE, 2007, p. 177). A lei da 

impermanência, segundo O livro tibetano dos mortos, obra organizada por Coleman Graham e 

Jinpa Thunptem (2010), impera no universo. A morte, como um movimento que ilumina e 

escurece no momento contínuo de sua indecisão, purifica o sujeito e, sobretudo, significa 

―experiência‖. A morte-vida no budismo tibetano é a condição luminosa e irradiante de toda a 

experiência que precede a determinação de si, do mundo, da realidade. Por conseguinte, o 

sujeito que, na experiência da morte, não conseguir suportar o que se é, negando a face dessa 

perda material da existência, revela o apego imenso ao corpo de um infinito imaginário, 

desejado pelos apelos exteriores da mente. A escritora Hilda Hilst (2003b) enfatiza que a morte 

é conhecida por nós em vida. Ela pode ser impiedosa, mas não estranha. Em seu livro de 

poemas Da morte, odes mínimas, constatamos que, assim como Rilke, ela acreditava que a 

morte é, sem dúvida, a mesma sensação de obscuridade e silêncio contemplativo e pleno que a 

arte nos revela. Ela está viva entre os nossos dias com sua presença que emerge de dentro de 

nós como algo profundo, indissociável: ―Te sei. Em vida/provei teu gosto. Perda, partidas/ 

Memória, pó/ Com a boca viva provei/ Teu gosto/teu sumo grosso/Em vida, morte, te sei‖ 

(HILST, 2003b, p. 57).     
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 ―Ninguém morre tão pobre a ponto de não deixar alguma coisa‖
48

. Esse pensamento de 

Pascal, citado por Benjamin (1996), contextualiza a questão da morte no legado daqueles que, 

nos lampejos intermitentes da obra de arte, deixam pedaços ou fragmentos de seus últimos 

instantes da vida terrena. É preciso ativar a energia interior para alcançarmos a corrente vital 

iluminada de cada existência que parte e nos deixa algo como legado precioso da 

sobrevivência. A obra I never saw another butterfly, organizada por Hana Volavkova (1993), é 

um retrato fiel que exemplifica esse contexto de vida e sobrevivência. Ela apresenta, em suas 

páginas, o emocionante legado que as crianças judias, no campo de Terezin, deixaram ao 

mundo como retrato de suas experiências dolorosas nos tempos do holocausto. Poemas e 

desenhos dessas crianças, que foram deportadas e mortas pelo gás em Auschwitz, ficaram 

como um espectro de luz para aliviar as trevas daqueles tempos tão sombrios. 

Compreende-se, portanto, que uma experiência interior, por mais obscura e subjetiva 

que seja, pode parecer como um lampejo para o Outro, quando este tem a percepção da 

intensidade da narração, da construção e da transmissão da mensagem. Dessa forma, é provável 

que se inicie um processo alteritário pela identificação de sentimentos, afinidades e valores 

afetivos, corroborando a ideia do infinito que Lévinas (2004) relaciona à questão da alteridade 

e da transcendência do ―eu‖.  

Como sabemos, segundo Abreu (1995c), a morte é urgência e desdobramento da vida. 

Seu legado foi o retrato da experiência imediata, sempre revelada em um movimento 

progressivo de suas vivências. Ao fim da vida, ele e sua obra incorporam uma nova identidade 

marcada pelo trajeto de ―vida e morte‖, retomando, por meio da metáfora, a imagem do vaga-

lume de Pasolini, que emite sinais intermitentes de luz em meio à escuridão para, talvez, 

aniquilar o medo de desaparecer em meio às vagas e estáveis alegorias da vida. Caio F. chegou 

a afirmar, em entrevista a Tânia Faillace, publicada no jornal Zero Hora, em 1972, quando 

ainda era muito jovem, que a energia transformadora estava na vida e que, na morte, a 

identidade desaparece. Entretanto, vimos que o escritor, já mais maduro e liberto das 

concepções juvenis, consagra a morte/AIDS como a nova face identitária de sua vida. Essa é 

uma face muito diferente do pessimismo e da aura negativa que é comum encontrar naqueles 

moribundos prestes a morrer. A maneira livre como pensava e produzia sua literatura é o 

motivo que lhe deu o ímpeto de romper os limites das proibições e transgredir a soberania da 

lei dos mais racionais, que afirmam: para morrer, é preciso desistir da vida.      

                                                           
48

 Citação encontrada no ensaio ―O narrador: considerações sobre a obra de Nikolai Leskov‖, de Walter Benjamin, 

que compõe a obra Magia e técnica, arte e política, 1996, p. 212. 
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Podemos afirmar, neste estudo, que Caio F. Abreu não desistiu da vida e que, muitas 

vezes, diante da morte, utilizava-se do seu bom humor para se referir a ela, sempre em um tom 

de encorajamento e motivação, repleto de boas vibrações e sentimentos vívidos. A face 

otimista, bem como o exemplo de vida pulsante que o escritor deixou nos últimos meses de 

vida, trazem, para dentro de cada um de nós, o desejo de agir, apesar de tudo, de ressurgir, de 

reaparecer, de sobreviver na potência máxima do nosso último suspiro, pois cabe somente a nós 

―erguer essa queda à dignidade, à nova beleza de uma coreografia, de uma invenção de formas‖ 

(DIDI-HUBERMAN, 2011, p. 127).  

O escritor gaúcho, sem perder o tom bem-humorado com o qual, na maiorida das vezes, 

refere-se à AIDS e ao seu próprio destino, declara:     

 

Eu não vou morrer, eu me recuso. Eu brinco dizendo que no Carnaval do ano 

2000, eu vou ser o porta-estandarte da ala dos sobreviventes. Quando você 

tem uma doença grave, seja a Aids, seja a diabetes, ou mesmo um processo de 

velhice, se você tem cojones você fica automaticamente budista: o instante 

presente fica muito vivo, porque ele é tudo que você tem. A Aids te dá a 

possibilidade de ficar muito mais vivo (ABREU apud  STERZI, 1995, p. 5).  

         

Esse Caio, prestes a morrer, de forma contraditória e irônica, difere da identidade que 

Hilda Hilst havia lhe conferido na novela ―Lázaro‖, um intertexto bíblico, publicada nos anos 

70. Nessa narrativa, a morte e a aparente ressurreição do protagonista se aproximam da 

angústia e da falência humana que encontramos no conceito heideggeriano de morte
49

. Ao 

contrário disso, diante dos fatos, a morte desse escritor pode ser compreendida à luz de uma 

interpretação teológica mais ―ousada‖, tomando como base a morte de Lázaro
50

, personagem 

bíblica, cuja passagem culmina em sua ressurreição, sendo esta o gesto mais ―arrojado‖ que se 

aproxima do desfecho da vida de Caio F. Abreu, como uma espécie de vitória do homem sobre 

a morte, como bem dimensionado nos versos (coro) ―Ressurreição‖, da Sinfonia n. 2, do 

húngaro Gustav Mahler: ―Ressuscita, sim, ressuscitarás,/Meu coração, num instante!‖
51

   

Nessa experiência entre trevas e luminosidades, perdas e êxtases, a imagem que a 

palavra tenta revelar, na profundidade de um horizonte quase perdido em nossa restrita e míope 

visão de mortais, é, no mínimo, ponteada por flashes e lampejos daqueles que têm a ousadia de 

                                                           
49

 Esse conceito baseia-se na ideia sobre a morte que Heiddger (2012), na obra Ser e tempo, diz aflorar a 

consciência da finitude, sendo vista como algo irrestrito, insuperável, certa e, sem dúvida, causadora de uma 

profunda e irreversível angústia no homem, sendo uma realidade que o conduz  à certeza de sua mortalidade.   
50

 A ressurreição de Lázaro, narrada no 11º capítulo do Evangelho de João, é uma das mais célebres passagens do 

Novo Testamento. João, 11:43-44. 
51

 ―Aufessteh‘n, já aufersteh‘n wirst Du, mein herz, in einem ni!‖ Trecho original da Sinfonia 2 (Ressurreição) de 

Gustav Mahler. 
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assistir, em meio ao pessimismo dos tempos pós-modernos, ao milagre da resistência. Assim, 

diante dos sobressaltos do cotidiano, Georges Bataille (2016) lembra que nós todos morremos 

incessantemente; por isso, indagamo-nos todos os dias o que ainda nos resta, além da morte? A 

literatura? A arte? Kafka, para resistir à morte, escrevia — gesto que evidencia a busca pela 

esperança a fim de não perder sua identidade, que era narrada na grande incerteza da vida.  

O desejo de narrar a vida pela escrita ―pode libertar o homem de suas premonições 

interiores, transformando-o e, de certa forma, integrando-o à alegria no momento em que as 

palavras o libertam do instante indelével da queda‖ (FREITAS, 2016a, p. 61-62). Na ―Primeira 

carta para além do muro‖, Abreu (2006b) relata que escrever era a única coisa que ainda 

poderia fazer diante do seu grave estado enfermo, pois a literatura era uma espécie de alívio nos 

momentos de dor, uma espécie de alimento, de energia vital nos instantes de plena certeza da 

finitude da existência: ―A única coisa que posso fazer é escrever — essa é a certeza que te 

envio, se conseguir passar esta carta para além dos muros. Escuta bem, vou repetir no teu 

ouvido: a única coisa que posso fazer é escrever, a única coisa que posso fazer é escrever‖ 

(ABREU, 2006b, p. 86). Nesse momento de luta pela vida, em que ―a casca do inseto negro e 

negativista começa a rachar‖ (CASTELLO, 1999, p. 60), dando lugar aos lampejos espirituais e 

ao apego extremo às coisas vivas, não há dúvidas de que a literatura tenha sido um dos degraus 

mais altos para sua transcendência, porque ―a escrita e a arte também dão lugar à 

sobrevivência, à fuga da dor, e descortinam o lado sombrio para que na escuridão se faça luz‖ 

(FREITAS, 2016a, p. 62). 

Quanto à morte, Caio F. Abreu, em entrevista ao jornalista mineiro José Márcio Penido 

para o Globo Repórter, em 1995
52

, afirma que temos de nos tornar amigos dela, não adianta 

repeli-la, porque se trata de um processo em movimento que faz parte da vida. Ele disse 

acreditar que Deus ou o destino possibilitam o homem viver com a proximidade da morte, e 

que ela é, simplesmente, uma passagem. Para ilustrar a imagem da morte que permaneceu em 

Caio até seus últimos dias de vida, os versos do poema tibetano de Thich Nhat Hanh (2002) 

evidenciam-se na certeza de que a morte é uma passagem: ―Este corpo não sou eu./ Eu não 

estou apegado a este corpo,/ Eu sou vida sem limites [...] Nascimento e morte é apenas uma 

porta por onde nós entramos e saímos [...]‖
53

 (HANH, 2002, p. 186)
54

. Ao corroborar a ideia de 

                                                           
52

 Trata-se de um Especial sobre  AIDS, dirigido pelo jornalista José Márcio Penido em dezembro de 1995 para o 

Globo Repórter.  
53

 Tradução de Alexandre Cursino. Disponível em: <http://www.poesiaspoemaseversos.com.br/thich-nhat-hanh-

poema-sobre-a-morte-e-a-finitude>. Acesso em: 22 jun. 2017. 
54

 ―This body is not me/I´m not caught in thisbody./ I am life without boundaries/I have never been born and never 

died./Over there the wideocean and the Sky with many galaxies./All manifests from the basis of 

counsciousness./Since the beginningless time I have alwaysbeen free./ Birth and death are only a dorr trough 

http://www.poesiaspoemaseversos.com.br/thich-nhat-hanh-poema-sobre-a-morte-e-a-finitude
http://www.poesiaspoemaseversos.com.br/thich-nhat-hanh-poema-sobre-a-morte-e-a-finitude
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que a morte é apenas transcendência, os versos do poema ―Passagem‖, de Mírian Freitas 

(2016b), traduz o eu lírico redimensionando a ideia de que a morte não é aniquilamento ou 

medo, tampouco se apresenta como uma identidade negativa, mas sim como a essência íntima 

de um instante que desperta os sentidos para a eternidade: 

 

Não/não tenho medo de morrer agora/ nem receio os cães selvagens e 

noturnos da existência/ [...] (me ouça): morrer não manchará a minha honra/lá 

fora, os pássaros e o vento orquestram/ a meia penumbra deste inverno/ a 

memória é a estampa dos ombros já cansados/ no rememorar os curtos 

instantes acesos, últimos/ lampejos entre esta vida e a outra/ da passagem 

permanecerá os frutos no ventre/o deslumbrante ruído branco das ondas sobre 

o mar (FREITAS, 2016b, p. 155).  

 

Maria Adelaide Amaral, amiga de Caio F. e também escritora, em um depoimento 

pungente, sintetiza as nuances da morte do escritor gaúcho como transcendência, um bálsamo 

que marca as crescentes e intensas feições que a ausência do autor simboliza para cada um de 

nós, feições estas que, ao mesmo tempo, são como João Gilberto Noll as traduz: ―feições de 

custosa mas obrigatória exposição de um ofício, o de viver e desaparecer — no caso dele, com 

toques de uma demonstração exemplar (NOLL, 1996, p. 7, grifos do autor). 

Amaral (2005, p. 12, grifos da autora), na Apresentação do livro Caio 3D: o essencial 

da década de 1970 (ABREU, 2005b), afirma: 

 

[...] para Maria Lídia ele [Caio F.] completaria: ―Tenho achado viver tão 

bonito, talvez porque ande como nunca perto da ideia da morte‖. Caio F. sabia 

que estava contaminado muito antes de fazer o exame que confirmou o terror 

de sua suspeita. Mas transmutar e transfigurar não são apenas palavras 

frequentes nos seus textos, mas a manifestação de um talento muito pessoal 

para transformar e transcender adversidades, maus sentimentos, enfim, as 

doenças da vida, do corpo e da alma. Caio F., sabemos, fez do seu caminho 

para o calvário uma digna e admirável via-sacra. A memória de sua paixão e 

compaixão nos entristece e ao mesmo tempo nos conforta pois nos leva a 

acreditar que o homem às vezes é um reflexo de Deus ou da ideia superior que 

essa palavra encerra.  

 

Caio F. Abreu, ao fim da vida, faz escolhas pessoais que buscam a transcendência 

espiritual e que contrastam com seu passado melancólico e de tendências pessimistas, visto que 

seu olhar sobre o mundo e sobre sua própria sina de aidético foi uma espécie de ―cura‖ para os 

                                                                                                                                                                                        
which we go in and out./Birth and death are only a game of ride-and-seek. So smile to me and take my hand and 

wave good-bye./ Tomorrow we shall meet again or ever before./We shall always been meeting again at the true 

source,/Always meeting again on the myriade paths of life‖ (HANH, 2002, p. 186). 
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maus sentimentos que nutria. A luta pela sobrevivência o ensinou muito e trouxe novos 

caminhos e uma nova identidade, que foi transmutada em lampejos de afetividades e otimismo.    
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5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por que não se render ao avanço natural das coisas, 

sem procurar definições? 

(Caio F. Abreu) 

 

O caminho percorrido neste estudo sobre alteridade e identidade nos contos de Caio F. 

Abreu pode talvez trazer, no fim deste percurso em que agora nos encontramos, algumas 

indagações pertinentes sobre aquilo que os psicanalistas chamam de identidade, e quais as 

possíveis maneiras que ela foi representada na ficção caioferdiana. Diante da seguinte 

afirmação de Castello que apreendemos do Prefácio do livro de Jeanne Callegari, na qual ele 

diz que ―aventurar-se na vida e na obra de Caio Fernando Abreu guarda sempre um grande 

risco, é mergulhar no veneno terno da imperfeição‖ (CASTELLO apud CALLEGARI, 2008, p. 

10), é lícito afirmar que todas as possíveis respostas, hoje, para a questão em estudo não 

passariam tão somente de hipóteses, suposições ou mesmo de algumas breves certezas que 

pudessem, de algum modo, serem constatadas por meio de narrativas, entrevistas e 

depoimentos do escritor. Ao refletirmos sobre a seguinte afirmação de Hall (2005, p. 13): 

―dentro de cada um de nós há identidades contraditórias, empurrando em diferentes direções, 

de tal modo que nossas identificações estão sendo continuamente deslocadas‖, questionamos: 

―o que fazer da incerta identidade que somos?‖, ―como responder à ampla e intrigante questão: 

quem é o Outro? Quem sou eu?‖        

Sabemos, pois, que desestabilizadas nossas concepções tradicionais de identidade pelo 

discurso da pós-modernidade, que transforma ―o caráter‖ e a identidade em cambiante, 

migrante, fragmentada, cuja imprevisibilidade é inerente ao percurso, porque o contexto pós-

moderno ―busca afirmar a diferença, e não a identidade homogênea‖ (HUTCHEON, 1991, p. 

22), resta-nos, assim, compreender que não existem receitas pré-concebidas para alicerçar e 

definir a dinâmica do movimento identitário. Diante disso, percebemos que são incertas e 

incontáveis as faces de um autor, como, de resto, do próprio homem; sua maneira de buscar o 

Outro, de conceber o próprio ―eu‖, a vida, o amor, as dores e, especialmente, a morte. Todavia 

existem recursos ilimitados para expressar os sentimentos e as relações humanas, e a literatura 

é, incontestavelmente, um deles, porquanto ela ―não é outra coisa senão o reino do particular‖ 

(CASTELLO, 2006, p. 2). 

Ao considerarmos a afirmação de Callegari (2008, p. 36, grifos nossos) de que a obra do 

escritor tem como focos centrais ―o enfrentamento, a busca de uma identidade, a vivência de 

experiências como busca de um significado maior na vida‖, é possível percebermos que a falta 
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de uma identidade e, ao mesmo tempo, a ―busca inatingível do eu‖ (MORICONI, 2014, p. 8) é 

um dilema constante nas personagens do escritor Caio F. Abreu. Para tanto, essa saga por uma 

―face‖, uma identidade, é iniciada precocemente, desde o seu primeiro romance Limite branco, 

em que o escritor está encerrando a adolescência e adentrando a fase adulta, cuja trajetória pela 

identidade se faz em um cenário muito pessoal e repleto de indagações e indefinições em 

relação ao próprio ―eu‖. Do mesmo modo, vimos, no conto ―Retratos‖, presente na obra O ovo 

apunhalado, que a identidade do protagonista, antes convencional, seduz-se pelas ironias da 

alteridade, que se dá pelo Outro, o dessemelhante — um hippie desconhecido —, o qual 

representa a identidade estrangeira e exclusa. O hippie desenha à mão retratos daquele senhor 

de meia-idade que se descobre morto, como se possuísse uma identidade vazia, desagregada do 

mundo, ao assumir a perspectiva em frente ao espelho que, simbolizado pela série de retratos, 

comprova, segundo Hall (2014, p. 110), que a identidade se dá pela alteridade, e, nesse caso 

específico, a busca da identificação pela diferença se faz porque ―toda identidade tem 

necessidade daquilo que lhe falta‖. 

Hall (2014), em seu instigante ensaio intitulado ―Quem precisa de identidade?‖, 

evidencia o surgimento das identidades híbridas, que são consequências das mudanças 

constantes e impermanentes do processo de globalização, do descentramento dos indivíduos 

tanto de seu lugar no mundo cultural e social quanto de si mesmos. O autor, ao colocar em 

xeque o conceito de identidade, tece algumas pertinentes indagações sobre esse fenômeno 

paradoxal, tanto que inicia seu ensaio afirmando que ―Estamos observando, nos últimos anos, 

uma verdadeira explosão discursiva em torno do conceito de ‗identidade‘‖ (HALL, 2014, p. 

103), e, após pontuar alguns questionamentos acerca da real necessidade de se ter uma 

identidade, pergunta-se ―Quem precisa dela?‖  

Em muitos momentos desse ensaio, o autor parece nos fornecer uma chave, ou abrir 

uma possível fresta para compreendermos a escrita de Abreu, que se desloca de seu centro para 

a margem delicada dos afetos, pelo fato de ele ―não se furtar a observar o mundo do único lugar 

em que poderia verdadeiramente observá-lo, ou seja, de si mesmo‖ (CASTELLO, 2006, p. 2), 

como um escritor que ―transcende o círculo mesquinho do ―eu‖ para multiplicar-se em várias 

figurações/identidades‖ (CARVALHAL, 1996, p. 3). Desse modo, ciente ou não dessa 

concepção de identidade que Stuart Hall propõe, Caio F. Abreu, por meio de sua obra, utiliza-

se de ―clichês‖ narrativos como a solidão, os relacionamentos humanos, a falta de esperança e o 

desencanto com o mundo, além de fazer uso de características descritivas que singularizam 

suas personagens sem caracterizá-las como identidades sólidas, homogêneas ou definidas. 

Regina Zilberman (1992, p. 140) relata que esse aspecto contextualizado, na obra de Abreu, 
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evidencia que as pessoas estão cada vez mais ―esvaziadas de suas identidades‖; por isso, a 

essência da identidade, representada na resposta à pergunta: ―Quem sou eu?‖, não pode ser 

construída sem ter como centro os vínculos que conectam o ―eu‖ a outras pessoas. Segundo 

Bauman (2005), espera-se que tal elo de ligação com o Outro seja estável, e que possa 

contribuir para uma referência na definição de nós mesmos. O próprio autor, contudo, admite 

que hoje as atitudes do indivíduo em relação aos vínculos humanos são marcadas pela 

ambivalência, pela escassez de possibilidades mais concretas de envolvimento pessoal. Desse 

modo, ressaltamos que, nos contos de Caio F. Abreu, a maioria das personagens estão 

―esvaziadas de suas identidades‖, mesmo que em muitos momentos desejem obter o melhor do 

Outro, como é o caso da dama da noite, do rapaz mais triste do mundo, dos protagonistas de 

―Os sobreviventes‖, ―Noites de Santa Tereza‖, ―Linda, uma história horrível‖, ―Lixo e 

purpurina‖, ―Bem longe de Marienbad‖...  

Por conseguinte, as personagens, na maioria dos casos, sequer possuem nome ou face, 

ou muitas vezes estão em crise, indagando-se a si mesmas, constantemente, sobre a conflituosa 

relação de identidade que ora deseja, ora repele o Outro. O caráter ambíguo dessas personagens 

expõe o viés contraditório das identidades que, nas narrativas, leva o sujeito a esconder seu 

próprio rosto, multiplicando-se em ―eus‖ desconhecidos, anônimos, quando não saciam suas 

vontades mais íntimas. Dessa forma, é possível afirmar que os contos de Abreu revelam que ―a 

identidade plenamente unificada, completa, segura e coerente é uma fantasia‖ (HALL, 2005, p. 

13). O movimento contínuo e veloz que conduz os constantes estados insólitos e instáveis das 

identidades está relacionado, consequentemente, aos fenômenos da globalização e da 

modernidade que fazem com que as personagens caioferdianas não atinjam a satisfação íntima 

e se percam em suas próprias buscas interiores, revelando-se ―inacabadas‖ na indefinição de 

um ―rosto‖, estando confinadas às incertezas e às vulnerabilidades de uma infinita trip 

existencial. 

Bauman (1998) afirma que:  

 

Ser moderno passou a significar, como significa hoje em dia, ser incapaz de 

ficar parado. Movemo-nos e continuaremos a nos mover não tanto pelo 

―adiamento da satisfação‖, como sugeriu Max Weber, mas por causa da 

impossibilidade de atingir a satisfação: o horizonte de satisfação, a linha de 

chegada do esforço e o momento da autocongratulação tranquila movem-se 

rápido demais (BAUMAN, 1998, p. 37). 

 

A literatura do escritor gaúcho reage a qualquer convencionalismo que possa se 

manifestar por meio de narrativas e personagens previsíveis, lineares, de faces delineadas, 
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definidas. As personagens criadas são dotadas de sentimentos íntimos, explorando situações 

existenciais que se convertem no testemunho das três gerações intensamente vividas pelo autor: 

―Representante literário de uma geração que, de um lado, protagonizou uma das maiores 

revoluções comportamentais do século e, de outro, viveu sob a repressão da ditadura militar, 

mesclando cultura pop, erotismo, drogas e violência urbana em sua obra‖ (MENDONÇA, 

1994, p. 9). Assim, diante dessas múltiplas vivências, é possível que as identidades reveladas 

por Abreu, em seus contos, sejam mesmo deslocadas, estejam sempre em movimento e não se 

restrinjam ao destino pré-definido das literaturas consideradas material ―digno‖, ―literário‖. 

Esse escritor vivenciou essas diversificadas experiências, que dão o caráter e a dimensão 

universal à sua ficção, mesmo quando explora o mais cotidiano, real e rotineiro. É justamente 

essa universalidade que lhe rendeu o respeito da crítica nacional e estrangeira, traduzindo-o 

para o alemão, francês, inglês e italiano. Esse transitar entre fronteiras e os limites da 

existência, de escrever a emoção e as experiências, fez com que o escritor gaúcho explorasse 

temas ao sabor queer sem se preocupar com a crítica e suas definições previamente concebidas 

sobre a ―boa‖ literatura, pois, ao retratar o ―sentimento íntimo‖ que, de acordo com Rilke 

(2011), os escritores devem ter, ele prova que possui aquele instinto que faz de um escritor 

homem de seu tempo e de seu lugar, não importando os temas de que trate ou os cenários que 

construa em sua ficção.               

Segundo Hilda Hilst (1995, p. D5), Caio F. Abreu ―empenha a vida, a morte, a doença, 

tudo o que tem em sua literatura‖; por conseguinte, o que poderia ser considerado ―defeito‖ 

passa a ser, em sua obra, um estilo pessoal, marcante, pois, segundo o escritor, como já citado 

anteriormente: ―A literatura é empatia com camadas profundas da alma humana‖ (ABREU, 

1997c, p. 10). Assim como Clarice Lispector, uma de suas mais latentes influências literárias, 

ele se entregou, completamente, ao seu trabalho de criar, mergulhado em uma viagem íntima e 

solitária. O sósia do ―Quixote‖, como fora apelidado pela escritora, aprendeu com ela a atitude 

antiliterária, os reveses do espanto e as travessias duvidosas da existência humana. Havia uma 

frase de Clarice que ele apreciava muito: ―Escrevo-te em desordem, bem sei. Mas é como vivo. 

Eu só trabalho com achados e perdidos‖ (LISPECTOR, 2005, p. 47). Não deixa de ser uma 

postura de quem tem a literatura como antiliterária ou mesmo como um risco: ―A obra de arte 

está ligada a um risco, é a afirmação de uma experiência extrema‖ (RILKE, 2011, p. 257) assim 

revelada, essencialmente nos contos de Ovelhas negras, que, diferentemente de uma ―coisa 

evangélica‖ ou ―um guia de boas maneiras‖ (ABREU, 1997c, p. 11), foi um dos legados que o 

escritor deixou como prova maior da incompletude da obra literária e da total liberdade do 
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escritor que, no ápice da criação, sente-se livre para fracassar, para escrever o que tiver 

vontade. 

 

Como Hilda Hilst, que foi sua amiga pessoal, Caio tinha uma visão ardente da 

literatura. ―Essa morte constante das coisas é o que mais me dói‖, anotou certa 

vez. A literatura como instrumento, impotente, para lidar com a dor. Como 

uma maneira, corajosa, de fracassar. Caio poderia, quem sabe, repetir o verso 

de Alberto Caeiro: ―Pensar é essencialmente errar.‖ Ele diria o mesmo de 

escrever (CASTELLO, 2006, p. 2).  

 

Todos aqueles que esperam encontrar na obra de Abreu coerência, equilíbrio e 

personagens alinhadas a uma identidade depurada, consistente, sincronizada com o tempo dos 

relógios, acabam por julgar que sua literatura é inferior ou talvez suponham que nem seja 

propriamente literatura. Em carta ao amigo mineiro José Márcio Penido, que lhe pedia 

conselhos literários, Abreu (2005b, p. 341) resumiu para ele o que era a literatura: ―Remexa na 

memória, na infância, nos sonhos, nos tesões, nos fracassos, nas mágoas, nos delírios mais 

alucinados, nas esperanças mais descabidas, na fantasia mais desgalopada, nas vontades mais 

homicidas, no mais aparentemente inconfessável‖. Nessa declaração pungente do que é 

―literatura‖, podemos afirmar que o escritor acredita que não há limites para a literatura, nem 

mesmo aqueles associados à critica, à universidade ou à própria literatura, porque, para ele, 

literatura é transformação e possui uma identidade multifacetada, incoerente, disforme; 

portanto, ela não é uma chave, é um depósito de múltiplas interrogações e ausências. 

 

A literatura nasce de uma dupla falta: uma falta sentida do mundo, que se 

pretende suprir pela linguagem, ela própria sentida em seguida como falta [...] 

Na sua gênese e na sua realização, a literatura aponta sempre para o que falta, 

no mundo e em nós. Ela empreende dizer coisas como são, faltantes, ou como 

deveriam ser, completas. Trágica ou epifânica, negativa ou positiva, ela está 

sempre dizendo que o real não satisfaz (PERRONE-MOISÉS, 1990, p. 104).  

 

O fato de o escritor afirmar em uma entrevista que não tem ―opinião definitiva sobre 

nada‖ (ABREU apud CASTELLO, 2006, p. 2), por acreditar que essa postura não seja 

insegurança e sim abertura, sugere que não haveria razões para que suas narrativas fossem 

porta-voz de identidades manequins, ou seja, providas de perfeição, simbolizando personagens 

cujos roteiros têm os desfechos inteiriços dos seriados de TV. Ao contrário, as identidades que 

vimos despontar no percurso deste estudo são aquelas condenadas à loucura e ao medo em 

tempos de ditadura militar, à desilusão pela ruptura do ideal da contracultura, à procura 

desesperada do amor e a frustração do desencontro, ao queer, pelas tendências homossexuais e 
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escolhas alternativas de vida, à AIDS, que representou o jogo duplo de vida e morte. 

Observando, assim, essas identidades bem de perto, pelas lentes poderosas de Stuart Hall e 

Zygmunt Bauman, é possível perceber que elas são como rejeitadas ou denominadas 

―subclasses‖, de acordo com Bauman (2005, p. 45), porque no centro da narrativa já nasceram 

―excluídas‖ e possuem uma ―classificação atribuída e imposta‖. Segundo Castello (2012, p. 7), 

na Apresentação do livro Os dragões não conhecem o paraíso (ABREU, 2012c), essas 

personagens são como ―vultos que passam na narrativa, perderam suas almas pelo caminho, 

resta-lhes apenas uma embalagem de existência‖. 

Assim, nesse cenário de identidades ―trituradas em um liquidificador‖, refutadas pela 

sociedade, ―pessoas rejeitadas‖, questionamos: ―Como suportar a diferença?‖. A literatura não 

traz respostas a essa pergunta, embora Abreu tenha revelado, em seus textos, possibilidades 

mais humanas de lidar com o sintoma da diferença, tanto que, após o diagnóstico positivo do 

HIV, ele não ocultou nem desistiu de lutar pela vida. Encarou a doença como transformação e 

evolução espiritual, dando um exemplo, em seus textos e depoimentos, de como viver com a 

AIDS e com a possibilidade da morte de maneira mais digna e serena. Conforme Eduardo 

Bueno (1996, p. 4), no artigo intitulado ―A última caminhada de Caio F.‖, depois da AIDS, ele 

se tornou um ―Caio em paz consigo próprio, aquele na trilha. Mais zen e, sim, mais são‖.  Em 

um depoimento, na entrevista publicada na revista Marie Claire, em setembro de 1995, o 

escritor gaúcho declara a aceitação de sua identidade aidética e, com segurança e altivez, 

assevera: ―Nunca tive vergonha ou neguei. Esta doença é a minha cara. Tem tudo a ver, eu 

sempre fui tão contemporâneo, sempre estive à frente de tanta coisa. Não podia mesmo morrer 

de outro jeito. Cosmicamente está certo‖ (ABREU, 1995g, p. 104). Esse depoimento, bem 

como cartas, contos, crônicas e entrevistas do escritor gaúcho, ficaram como um registro 

pessoal positivo e motivacional para aqueles que, porventura, tiveram suas identidades 

sequestradas pelo vírus HIV.    

É, pois, pela literatura, que Caio F. Abreu deseja combater o vírus e o preconceito que 

se propaga na alma das pessoas. Sob a perspectiva de morte que transformou o seu olhar, o 

escritor procura, com lucidez e fé, abordar o assunto em sua escrita então marcada pelo 

confronto com a morte, que em uma ironia contingente havia lhe devolvido a vida, porque em 

seu íntimo se apegava à ideia de que ―a aids está mais para uma urgência de viver do que para 

uma doença de culpas e pecados‖ (MOCARZEL, 1994, p. D1). 
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Importa enfatizar que Abreu (2002), em uma das cartas que escreve a sua amiga Maria 

Lídia Magliani, afirma: 

 

Saio dessa mais humano e infinitamente melhor, mais paciente — me sinto  

privilegiado por poder vivenciar minha própria morte com lucidez e fé. [...] 

Nada disso é segredo de Estado, se alguém quiser saber, diga. Quero ajudar a 

tirar o véu da hipocrisia que encobre este vírus assassino. Mas creia, estou 

equilibrado, sereno, e às vezes até feliz (ABREU, 2002, p. 312-313). 

       

Duas décadas depois de sua morte, Caio F. Abreu continua sendo um escritor que não se 

deixa classificar. Por diversas vezes, já disse que não se considerava um escritor, mas sim ―um 

biógrafo das emoções‖. Mas qual grande escritor não é? ―De fato, é muito difícil, quase 

impossível, separar a literatura de Caio do relato de suas experiências. Ao contrário do que se 

imagina, esse elo não conduz necessariamente ao confessional; na maior parte das vezes leva, 

ao contrário, ao desconhecido‖ (CASTELLO, 2006, p. 2). Para tanto, a literatura do escritor 

gaúcho tem seu alicerce fundamentado no ―trabalho da matéria-prima da experiência — a sua e 

a dos outros — transformando-a num produto sólido, útil e único‖ (BENJAMIM, 1996, p. 221). 

Ela reage às formas convencionais e acaba por manifestar recusa a qualquer tipo de opressão ou 

censura, pois ela não se deixa classificar, pelo fato de estar intimamente relacionada ao acaso, 

ao desconhecido e às incertezas:     

   

O que está em causa talvez seja a literatura, mas não como realidade definida e 

segura, como conjunto de formas, e nem sequer como modo de atividade 

apreensível: antes como qualquer coisa que nunca se descobre, nunca se 

verifica e nunca se justifica diretamente, de que só nos aproximamos 

desviando-nos, que só apreendemos quando ultrapassamos, numa busca que 

não deve preocupar-se minimamente com a literatura, com aquilo que ela é 

―essencialmente‖, mas que, pelo contrário, se preocupa em reduzi-la, [...] ou, 

mais exatamente, em descer, num movimento que afinal lhe escapa e a 

menospreza [...] (BLANCHOT, 2005, p. 117). 

  

Nessa perspectiva, portanto, a literatura de Abreu expressou o retrato de uma época e, 

mais que isso, retratou, de forma literária, os sentimentos, as atitudes e as identidades do 

homem entre as décadas de 1960 e 1990. Em um de seus depoimentos, afirma, por exemplo, 

que Morangos mofados ―documenta a psicologia melancólica de uma época‖ (ABREU apud 

CASTELLO, 1994a, p. D4). Assim, parece que a literatura de Abreu, na tarefa intimidadora de 

alcançar o impossível, cumpre o papel de biografar emoções e fotografar identidades. O 

escritor gaúcho, em uma das entrevistas que concedeu Kil Abreu, afirma que o desejo que 

move seus impulsos literários é biografar o humano de seu tempo: 
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Vendo essa gente toda, às vezes me pergunto se escrever não é inútil, porque 

tenho a impressão de que não estou colaborando socialmente. Aí lembro de 

uma coisa que meu terapeuta falou, certa vez. Ele me disse que os escritores 

são biógrafos da emoção. E se daqui a 50 anos alguém quiser saber o que as 

pessoas sentiam nos anos 90 pode encontrar algumas respostas, talvez na 

literatura. Então, eu quero biografar o humano do meu tempo. Se conseguir 

fazer isso de uma forma que enobreça o homem, vou me sentir feliz, sereno. 

Acho que serenidade é uma coisa importante (ABREU, 1996c, p. D2, grifos 

nossos). 

 

Essa urgência e necessidade de biografar as emoções só reforça a ideia de Moacyr Scliar 

(SCLIAR, 1996c, p. D2), ao afirmar que, para Caio F. Abreu, vida e literatura era mesmo uma 

coisa só, uma vez que a matéria-prima para sua escrita se originava das experiências, que 

narravam sentimentos, dramas pessoais, verdadeiros testemunhos de uma geração que 

vivenciou a revolução sexual, as drogas e a repressão de 1964: ―Tudo ali estava nos textos 

deste magnífico escritor, um notável artífice da palavra que sabia dosar como poucos a emoção 

aliada ao impulso artístico com a cuidadosa elaboração do texto‖. Na entrevista intitulada ―Eu 

sou vida, eu não sou morte‖, publicada no jornal A Tarde, em 26 de julho de 1995, o escritor 

foi questionado sobre a importância de sua obra dentro da Literatura Brasileira. Ele afirma que 

não tinha condições de avaliar essa questão e que deixaria a resposta a cargo dos professores de 

literatura e também dos leitores, e conclui: ―o que me interessa não é ficar, permanecer ou não, 

ter ou não ter maior ou menor reconhecimento. O que me interessa é poder escrever‖ (ABREU, 

1995f, p. 6). Assim como outros escritores, Caio F. também foi contaminado pela pulsão da 

escrita literária. Pulsão esta que o conduziu às trilhas opostas daquilo que condena o escritor ao 

definitivo e à esperança de grandeza. Ao contrário, o sofrimento da escrita, da angústia diante 

do papel em branco, sentenciava para esse escritor não a guilhotina do ponto final, mas o 

inconcluso, o estranho, o disforme, uma espécie de abismo diante da tessitura da palavra.     

A ―pulsão íntima‖ é como Rilke (1996, p. 22) nomeia aquele instante em que o escritor 

entra em si mesmo, ―pelos recantos mais profundos de sua alma‖, sendo este o mergulho 

profundo do qual Abreu nunca se esquivou ao produzir sua literatura, arriscando-se a ser 

condenado pelo olhar casto e esmerado da crítica, ao incorporar, em suas narrativas, as 

identidades de aidético, depressivo, despudorado, drogado, hippie, louco, gay, ―lixeiro, 

londrino, gaúcho, exilado‖ (BUENO, 1996, p. 4). Tais identidades fizeram com que ele se 

tornasse ―no cenário da literatura brasileira, um estrangeiro a desafiar os padrões comportados 

de tradição, regularidade e brasilidade‖ (CASTELLO, 1995a, p. D1).  
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