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RESUMO 
 
 

Parte de uma geração para a qual nada parecia ter restado depois das 

revoluções dos anos 1960 e do desbunde contracultural da década de 1980, o 

escritor gaúcho Caio Fernando Abreu é considerado pela crítica literária nacional 

como uma espécie de porta-voz de sua época, tendo se aplicado na definição de 

“gestos, falas e sentimentos que, aos pedaços, começam a traçar o painel de um 

momento da história de vida de uma geração” (HOLLANDA, 1982). Sua literatura 

confessional, considerada ora pesada, densa e grotesca, dialoga na mesma 

medida com a cultura pop, o humor queer e a homoafetividade. Estas e outras 

dualidades são presenças recorrentes nos contos do autor, que se utiliza de 

instâncias quase sempre díspares para compor um cenário literário próprio, onde 

palavra e imagem se misturam e completam.  

Sob todos estes aspectos, nosso interesse aqui é analisar, a partir dos 

rastros deixados por Caio Fernando Abreu, como uma ambiência estética 

construída a partir de ambigüidades constitui-se, simultaneamente, como parte e 

reflexo do tempo no qual se inscreve. Como objeto de nossa análise, optamos por 

não analisar seus textos per se; antes, elegemos três adaptações cinematográficas 

a partir de contos bastante influentes na década de 80: o longa Aqueles dois e os 

curtas Sargento Garcia e Dama da noite. 

Na primeira parte de nossa pesquisa, situamos o cenário nacional da 

geração de Caio Fernando Abreu, quando o Brasil viveu uma série de mudanças 

político-econômico-culturais e viu nascer um novo mercado editorial voltado à 

juventude pop do País. Em seguida, fazemos um mapeamento de certos conceitos 

relacionados ao contemporâneo, apresentando um breve panorama teórico da pós-

modernidade e a constituição de uma ambiência midiática a partir do fim do 

chamado Grande Divisor. Na segunda parte, trazemos uma série de ensaios 

através dos quais analisamos os filmes constituintes do nosso corpus, discutindo 

as principais ambigüidades percebidas no texto de Caio Fernando Abreu.  

 

Palavras-chave: Caio Fernando Abreu; Pós-modernidade; Adaptações cinematográficas. 



ABSTRACT 
 

 

Part of a generation for whom nothing seemed to matter after the sixties’ 

revolution and the contracultural desbunde of the eighties, the writer Caio Fernando 

Abreu is considered by national literary critics a spokesperson of his time, devoted 

to the definition of “gestures, conversations that, in pieces, started to trace a panel 

of the history of a generation’s life moment” (HOLLANDA, 1982). His confessional 

literature, considered sometimes hard, dense and grotesque, dialogues in the same 

measure with pop culture, queer humor and homoeroticism. These and other 

qualities are a recurring presence in Abreu’s writings, which use constantly different 

instances to compose a personal literary scenery, in  which word and image mix and 

complete themselves.   

Encompassing all these aspects, our interest here is to analyze, from the 

trails left by Caio Fernando Abreu, his oeuvre as an aesthetic ambience built from 

ambiguities; simultaneously, part and reflection of its time. As the object of our 

analysis, we choose not to analyze his texts per se, instead, we select three 

cinematographic adaptations from highly influential texts from the eighties: Aqueles 

dois, Sargento Garcia and Dama da noite. 

In the first part of our research, we place the national scenario of Caio 

Fernando Abreu’s generation, when Brazil passed through series of political, 

economical and cultural changes and saw the birth of a new editorial market 

directed to the youth, highly marked and influenced by pop culture. After that, we 

map certain concepts related to contemporary theory, presenting a brief panorama 

of post-modernism and the constitution of a mediatic ambience derived from the so 

called “end of the Great Divide”. In the second part, we bring series of essays in 

which we analyze the three films that form our corpus, discussing the main 

ambiguities found in the texts by Caio Fernando Abreu.   

 
Keywords: Caio Fernando Abreu; Post-modernity; Cinematographic adaptations. 
 



SUMÁRIO 
 

O AVESSO DE TUDO............................................................................................... 11 
  
PRIMEIRA PARTE  
  
         POR ONDE ANDOU CAIO F.?............................................................................ 26 
  
1.1. SIM, MEU SARGENTO....................................................................................... 26 
1.2. “ESTOU COM A CABEÇA FEITO SONRISAL: TODA BORBULHANTE”.......................... 30 
1.3. “SOU O ÚNICO NO BRASIL FAZENDO LITERATURA POP MESMO”......................... 34 
  
        A CULTURA HOMOERÓTICA SAI DO ARMÁRIO......................................................
  

37 

2.1. MENINO VADIO, DRAGÃO TATUADO NO BRAÇO................................................... 37 
2.2. REALIDADE TRANSVIADA.................................................................................. 40 
 
         LIXO E PURPURINA: AMBIGÜIDADES PÓS-MODERNAS......................................... 47 
 
3.1. QUANDO A GRANDE DIVISÃO ESMAECE (...)........................................................ 47 
3.2. (...) ARTE E VIDA SE ENCONTRAM..................................................................... 51 
3.3. AS DUAS FACES DA INTIMIDADE ........................................................................ 54 
  
SEGUNDA PARTE  
  
         # ENSAIO 1: TRANSGRESSÃO E DELICADEZA NO DESERTO DE NÓS DOIS............. 63 
  
1.1. QUE SEJA DOCE.............................................................................................. 63 
1.2. ANTÍDOTO PARA A MELANCOLIA........................................................................ 65 
1.3. ULTRA-PÓS-POP-NEO ALGUMA COISA................................................................ 68 
1.4. TU ME ACOSTUMBRASTE / A TODAS ESAS COSAS............................................... 70 
1.5. QUEREM SABER? NÃO ESTAMOS NEM AÍ........................................................... 74 
  
         # ENSAIO 2: QUANDO O AUTORITARISMO É CAMINHO PARA A LIBERTAÇÃO........ 77 
  
2.1. QUEM É ESSE LORPA?..................................................................................... 77 
2.2. CAVIDADES-POROSAS-QUE-SE-ENCHEM-DE-SANGUE-QUANDO-EXCITADAS.......... 82 
2.3. NINGUÉM ESQUECE UMA MULHER COMO ISADORA.............................................. 84 
  
        # ENSAIO 3: O GRANDE BABADO É FAZER PARTE DA RODA (OU NÃO).................. 89 
  
3.1. EU SOU A  DAMA QUE MATA, BOY...................................................................... 89 
3.2. MÁSCARA PREGADA NA CARA........................................................................... 92 
3.3. DARKÉSIMA, MODERNÉSIMA, PURO SIMULACRO................................................ 95 
  
# ENSAIO FINAL: TODA LAIKA TEM SEU DIA DE STÉPHANIE DE MÔNACO,BABY........... 97 
  
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS............................................................................... 99 
  
ANEXOS ................................................................................................................ 103 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tenho preguiça de ser sério.

            Manoel de Barros

Dane-se. Comigo sempre
foi tudo ao contrário.

Caio Fernando Abreu



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANTES DOS PRIMEIROS ENSAIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 

O AVESSO DE TUDO 

 

“Não se preocupe, não fique triste. Tudo me parece muito lógico: que outra 

morte eu poderia ter? É a minha cara! E futilidade sempre foi matéria de salvação: 

convenhamos que é muito moderno, muito in... Só choro às vezes porque a vida me 

parece bela (O sol. As cores. As coisas). Mas é de emoção, não de dor. Tá tudo certo.  

Love  

     Love 

            Love 

It’s 

     All 

          We 

                Need 

                      Always” 1 

 

 A despedida do escritor Caio Fernando Abreu da vida não poderia ter sido 

diferente. Do alto dos saltos sete que ironicamente afirmava usar, ele subverteu o 

sentido da Aids, doença que o levaria à morte, em fevereiro de 1996, aos 48 anos de 

idade, e resolveu sair de cena do único jeito que lhe era possível: trocando 

sentimentos & palavras de lugar, caminhando no sentido contrário de tudo o que 

parecia óbvio. A confirmação de que era, de fato, soropositivo — fantasma que lhe 

havia atormentado grande parte dos seus dias — em vez de ressaltar seu lado dark, 

negativo e melancólico, alvo principal dos críticos e da mídia, que o classificavam 

como um autor pesado, encheu-lhe de esperança e leveza. Ser positivo, adjetivo tão 

caro aos infectados pela doença, ganhou uma dupla significação. Em Caio, o avesso 

era sempre uma possibilidade.  

Escritor marginal e pop, meio bruxo, meio zen. Metade Clarice, em quem se 

inspirou, metade Hilst, de quem se dizia devoto. O primo melancólico da tropicália, 

                                                 
1 Trecho de uma carta escrita por Caio Fernando Abreu à amiga Déa Martins. Ver Moriconi, Ítalo (2002).  
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o primo queer de Christiane F: Caio Fernando Abreu era inteiro ambigüidades. E 

isso seus textos refletem de forma bastante evidente. Permeados de dualidades, 

os romances e contos do autor (gênero literário em que se consagrou) apontam 

para múltiplas direções, delineando uma ambiência que lida com paradoxos como 

uma possibilidade estética. Em um jogo de sombra e luz, Caio se utiliza de 

instâncias quase sempre díspares para compor um cenário literário próprio, onde 

palavra e imagem se misturam e completam. O pop convive com o erudito. O 

centro entra na periferia e vice-versa. O cotidiano ganha ares de espetáculo, 

enquanto as frivolidades diárias penetram na mídia, incorporando-se a ela. Tudo o 

que é pesado é dito com leveza. Homem e mulher deixam de ser isso ou aquilo e 

passam a ser isso e aquilo.   

A convivência de tais diferenças (aqui apenas de leve sugeridas) em um 

mesmo autor, segundo Tania Pellegrini (1999, p.19), mais do que idiossincrasias 

individuais ou questão de estilo, corresponde à peculiaridade de uma situação 

sociocultural que, podemos adiantar, fundamenta-se na coexistência de elementos 

díspares estruturados em dominância: “traços emergentes que já se podiam chamar 

de pós-modernos, aos poucos se sobrepondo aos traços dominantes modernos e 

mesmo pré-modernos residuais”.  

Apesar de ter iniciado a carreira de escritor em meados da década de 1960 

(seu primeiro conto, O príncipe sapo, foi publicado em 1966, quando tinha apenas 

18 anos, na revista Cláudia2) e ter participado ativamente do rol de escritores da 

década de 1970, foi nos anos 1980 que Caio Fernando Abreu atingiu seu apogeu 

intelectual — época em que o Brasil buscava seu próprio modo de ser pós-

moderno, no intuito de entrar na nova dimensão cultural que já havia 

transformado os padrões sócio-políticos do (então) chamado primeiro mundo. 

“Uma entrada tardia, talvez anômala, se considerarmos os movimentos artísticos 

europeus e norte-americanos que foram aos poucos instituindo e dando estofo ao 

termo” (PRYSTHON, 1993, p.9).  

Assim, apesar de centradas na subjetividade do autor, suas narrativas 

incluem-se na experiência de sensibilidade coletiva de uma geração para a qual 

nada parecia ter sobrado depois dos heróicos anos 1960 e do porra-louquismo 

                                                 
2 O conto foi republicado, anos depois, na antologia Ovelhas Negras, Editora Sulinas, 1995. 
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contracultural daquilo que se convencionou chamar de desbunde, nos anos 1970.  

Nesta década, o Brasil vivia a fase mais sombria da ditadura militar, obrigando 

artistas, intelectuais e políticos a deixar o País, sob o risco iminente de serem 

perseguidos e presos (o próprio Caio fugiu para a Suécia, em abril de 1973). 

Diferentemente da juventude universitária, em sua maioria militantes esquerdistas 

com fortes convicções de sua luta e dispostos a pegar em armas em nome da 

revolução, a chamada turma do desbunde queria mudar o mundo pacificamente, 

abandonando todos os recalques e fazendo do seu cotidiano uma ferramenta de 

protesto contra o status quo. De cabelos compridos e calças boca-de-sino, os 

desbundados sonhavam com uma sociedade alternativa em que as viagens 

lisérgicas de LSD eram o passaporte para experiências mentalmente libertadoras, 

distante das convenções caretas e autoritárias que haviam tomado grande parte de 

América Latina, como berrava o cantor Cazuza, que se intitulava uma persona da 

geração do desbunde: 

Eu sou da geração do desbunde / Nunca tive saco pra milico, desfile, gente 
com medo/ Todo mundo ficava parado, mudo, anestesiado / Não dava pra 
fingir que não tinha nada / Pra mudar alguma coisa, a gente teve que gritar, 
se drogar / Ir pra rua, enfrentar nossa própria fraqueza / Era uma maneira 
de não se render e não ficar careca, careta3. 

 

Órfãos de qualquer utopia, os artistas e escritores da geração de Caio 

Fernando Abreu, a exemplo de João Gilberto Noll e Ana Cristina César, cada um 

a sua maneira, partiram para o resgate da experiência íntima, ancorada em 

emoções e elementos contraditórios; dispersos na cultura urbana das grandes 

metrópoles, imprimiram em seus trabalhos os altos e baixos surgidos do fin de 

siècle então permeados pela nova lógica de mercado que abriu espaço para as 

bandas new wave, os enlatados norte-americanos e a cultura pop de forma mais 

ampla. Segundo o teórico Fredric Jameson (1996, p.28-31), a aproximação da 

cultura de massa (ou comercial) com a alta arte literária, neste sentido, deu 

margem para o surgimento de novos tipos de textos e produtos impregnados de 

formas, categorias e conteúdos da indústria cultural, que desde já se podiam 

chamar de pós-modernos: 

                                                 
3 Letra da música “A vaca”, presente no álbum “O tempo não pára”, de 2004, coletânea dos grandes 
sucessos do cantor. 
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Os pós-modernistas têm revelado enorme fascínio pela paisagem 
degradada do brega e do kitsch, dos seriados de TV e da cultura do 
Reader’s Digest, dos anúncios e motéis, dos late shows e filmes B 
hollywoodianos, da paraliteratura de bolsilivros de aeroporto, 
subcategorias do romanesco e do gótico, da biografia popular, histórias de 
mistério e crimes, ficção científica e romances de fantasia; tais materiais 
não são apenas ‘citados’, como o poderiam fazer um Joyce ou Mahler, 
mas incorporados à sua própria substância. (...) O que ocorreu é que a 
produção estética hoje está integrada à produção de mercadorias em 
geral (ibdem, p.30). 
 
 

Tais aspectos, como veremos a seguir, pulsavam na obra de Caio Fernando 

Abreu. Apontado como um dos pioneiros da ficção confessional no País, o autor e 

sua linguagem ambígua, fragmentada e esquizofrênica traduzia a maneira de ser e 

viver da juventude no paradigma que ora se desenhava, a ponto de ser apontado, 

por teóricos literários como Antonio Hohlfeldt e Heloisa Buarque de Hollanda, como 

o porta-voz de sua geração. Essencialmente urbano, Caio escreveu sobre as 

mazelas das grandes metrópoles, o desespero e a miséria que se escondiam atrás 

dos minúsculos apartamentos, a sensação de ser um estrangeiro onde quer que 

fosse, na busca contínua de um modo seu de ser/estar no mundo. 

 Ainda que por vezes negasse o título de representante de uma época 

(“acontece que não sou [porta-voz] e não quero assumir esse papel, porque – estou 

usando o máximo de, desculpem, sinceridade – não sirvo nem pra porta-voz de mim 

mesmo”, chegou a dizer certa vez), Caio Fernando Abreu tinha consciência do lugar 

que ocupava na literatura brasileira. Em entrevista a revista Istoé, ele declarou que a 

juventude dos anos 1980 vivia uma espécie de nostalgia de uma liberdade que 

nunca conheceu, do sonho hippie, do paz & amor; e, de alguma forma, ele sabia que 

chegava perto desse público, através dos rastros e marcas que imprimia aos seus 

textos: “Nós somos as testemunhas mais próximas que eles lêem, somos quem 

pode contar como as coisas podem ser diferentes.” 4 

Sob todos estes aspectos, nosso interesse aqui é tentar entender, a partir 

desses mesmos rastros, como uma ambiência estética construída a partir de 

ambigüidades constitui-se, simultaneamente, como parte e reflexo do tempo no 

qual se inscreve; descrever de que modo um projeto aparentemente tão finito 

como o pós-modernismo, compreendido como a glorificação do consumo, permite 

— e existe a partir de, arriscamos dizer — a articulação de experiências 
                                                 
4 Ver: Góes, Martha. Palco de letras, 1984. 
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contraditórias, no sentido de configurar uma sensibilidade cultural calcada na 

ambigüidade e na diferenciação.   

Como uma colcha de retalhos, a pós-modernidade é feita de um conjunto de 
elementos totalmente diversos que estabelecem entre si interações 
constantes feitas de agressividade ou de amabilidade, de amor ou de ódio, 
mas que não deixam de constituir uma solidariedade específica que é 
preciso levar em conta (MAFFESOLI, 1994, p.16). 

 

Ressaltamos, porém, que a ficção produzida pela geração dos anos 1980, 

em especial a de Caio Fernando Abreu, não precisa necessariamente ser descrita 

a partir de uma única ótica sócio-político-econômica, reduzindo a trajetória 

literária a puro reflexo dos fatores externos. Por outro lado, trata-se de uma 

época cujas transformações afetaram de tal maneira os mecanismos de criação, 

difusão e recepção cultural do país que se tornou quase impossível não perceber, 

nos escritores, temas e artifícios oriundos da nova perspectiva, além de uma 

mudança significativa na relação com o público ora convertido em consumidor.  

Diante da influência que a mídia, em particular o cinema, exerceu sobre 

sua literatura, e numa tentativa de espelhar as palavras de Caio com a estética 

audiovisual que ele incorporou a boa parte de sua obra, optamos por não analisar 

seus contos per se; antes, elegemos como objeto de nossa pesquisa adaptações 

cinematográficas a partir de três dos seus textos mais expressivos, todos escritos 

na fase áurea dos anos 1980: o longa Aquele dois e os curtas Sargento Garcia e 

Dama da Noite. 

Para não cairmos, entretanto, em comparações artificiais sobre os méritos e 

a importância de uma e outra forma de expressão, palavra e imagem — e acabar 

por repetir um desgastado e excludente discurso de hierarquização da cultura — 

em nossa análise, apesar de mantermos o foco no viés imagético dos filmes 

escolhidos, não abriremos mão do referencial textual. Transitaremos ora pelas 

imagens idealizadas através do olhar da câmera, ora pelas palavras de Caio F., 

cientes de que estamos diante de duas versões, mas encarando-as como partes 

complementares de uma mesma história; um processo que caminha pela 

intersemiose, ou seja, lida com as formas de transformação ou proximidade 

(vizinhança) entre o texto literário e objetos midiáticos (em nosso caso, o cinema).  
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Hoje, o diálogo entre imagem e palavra é o grande desafio, em particular no 
momento em que o universo da mercadoria imaginária, totalmente abstrata 
e desrealizada, cria um mundo transfigurado, provocando necessidades 
imaginárias (NOVAES, 2005, p.15).  

 

Dentro dos recortes necessários (e difíceis) a qualquer pesquisa, restringimos 

nosso corpus apenas às produções cujas temáticas colocam no centro das suas 

discussões um dos pilares da literatura caiofernandiana: a homotextualidade, 

tomando um termo de Denilson Lopes5. Caio nunca escondeu seu interesse por 

rapazes ou se afastou da perspectiva homossexual. Apesar disso, rejeitava qualquer 

tipo de rótulo, não aceitava guetos e mantinha-se à distância da rigidez e do 

engajamento ideológico que predominava no movimento gay da época. Quando 

declarou publicamente em sua coluna no Estado de São Paulo6 que era portador do 

vírus da Aids (então disseminado como o câncer gay), o autor se viu no círculo da 

mídia, a quem passou acusar de se importar menos com sua literatura do que com 

sua condição de homossexual e soropositivo assumido. Contrariado, o escritor 

praticamente parou de dar entrevistas.  

Ampliando a sexualidade aos extremos, Caio percebia homem e mulher como 

seres iguais num mundo de diferenças. Para ele, as identidades sexuais não eram 

estanques ou definidas segundo uma lógica centralizadora; dessa forma, mais do 

que questionar a anormalidade das relações homossexuais, a sociedade deveria 

adotar uma postura pós-identitária, abandonando a chamada heterossexualidade 

compulsória e passando a perceber masculino e feminino mais como multiplicidade 

possível e menos como bipolaridade.  

Não acredito em homossexualidade ou heterossexualidade, e sim em 
sexualidade. Acho que o que chamamos de civilização, e todos os seus 
condicionamentos culturais e sociais, nos encaminharam para essa camisa-
de-força que é a definição de um papel sexual. Durante muito tempo senti 
que minha sensibilidade era feminina, mas nunca senti vontade de vestir 
roupa de mulher. Sempre fui um bissexual atípico, tenho horror a bicha 
gritando em barzinho de gays. Meus amigos são mulheres ou 
heterossexuais. Entremeei as relações com homens e mulheres7.  
 

                                                 
5 Ver: O homem que amava rapazes, Editora Aeroplano, 2002. 
6 As crônicas Primeira carta além dos muros, Segunda carta além dos muros e Última carta além dos 
muros foram publicadas em 21/08/1994, 04/09/1994 e 18/09/1994, respectivamente. Em 1996, ano 
do falecimento de Caio Fernando Abreu, suas colunas no Estado de São Paulo foram reunidas e 
publicadas na antologia Pequenas Epifanias, editada pela Editora Sulina.  
7 Depoimento do autor à jornalista Fátima Torri, da revista Marie Claire, em 1995. 
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Essa foi a razão que nos levou a escolher três filmes que questionam a 

sexualidade e lidam com o homoerotismo sob diversos aspectos: Aqueles dois 

aborda o universo de dois homens que se descobrem sozinhos num deserto de 

mediocridade e repressão; Sargento Garcia narra as descobertas (homo)sexuais 

de um adolescente com um oficial do exército; e Dama da noite usa a estética 

camp personificada em uma drag queen para discutir a ótica de quem vive à 

margem das rodas sociais.  

 

Dos métodos 

 

Para que possamos perceber como o texto de Caio Fernando Abreu — e os 

filmes adaptados a partir deles, por conseguinte — refletem e ao mesmo se utilizam da 

sensibilidade cultural de uma época calcada em ambigüidades, dividimos este trabalho 

em duas partes. Na primeira, situamos o contexto histórico brasileiro dos anos 1980, 

época em o escritor atingiu o ápice de sua literatura. Nesse período, o País 

acompanhou uma série de mudanças político-econômico-culturais e viu nascer um 

mercado editorial voltado para atender à classe média urbana e burguesa, ansiosa por 

se enquadrar aos padrões pós-modernos então disseminados pela mídia internacional.  

Apesar de veterano na produção literária nacional, Caio foi influenciado pela 

configuração que então se formava, ora flertando com a cultura pop que o rodeava, ora 

rebatendo a fetichização da produção massiva com seu humor cáustico e sua ironia 

corrosiva. Segundo Ítalo Moriconi (2002, p.11), pode-se dizer que o escritor fez uma 

ponte entre as instigações pop-contraculturais e “malditas” ou “marginais” dos anos 

1970 e a “pasteurização juvenil e mística dos anos 1990”, passando, sobretudo, pela 

disseminação nos 1980 dos modelos baseados na literatura policial, altamente em voga 

no Brasil; sob este panorama, Caio Fernando Abreu teria enfrentado tais fantasmas 

incorporando-os e transcendendo-os em seu próprio texto.     

Esse trânsito, no entanto, foi apenas um dos muitos paradoxos percebidos 

nos contos de Caio Fernando Abreu, publicados principalmente nessa época. 

Lidando com lixo e purpurina na mesma medida, o autor reverteu noções de 

sexualidade, humor, delicadeza, preconceito e margem, para citar alguns, criando 

pontes invisíveis entre instâncias muitas vezes inimigas. Mas, segundo ele 
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próprio, seu papel era construir: ser, como a Clarice Lispector que admirava 

alguém que não tinha medo do espanto que a realidade contém. Caio expôs suas 

fronteiras pessoais e assumiu a instabilidade como elemento constitutivo da vida 

e da arte que levou a público. Segundo atesta o crítico literário José Castello 

(2006), sua literatura está de tal modo e em tal intensidade ligada à vida e à 

experiência íntima, que se torna difícil, até mesmo, falar em sua “obra”, no 

sentido de uma produção fechada e coerente. Trata-se, antes de uma obra em 

progresso, interrompida bruscamente pela morte.  

Em carta ao amigo José Márcio Penido, que lhe pedia conselhos literários, 
Caio resumiu o que era, para ele, 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.” [A arte] Tem de estar em transformação, ser um depósito de 
desmentidos e de incoerências. Densa, nervosa, irregular, a obra de Caio é 
um exemplo vivo dessa estratégia que liga a literatura ao acaso e a desliga 
das certezas (ibdem).  

 
Ainda na primeira parte da nossa pesquisa, fazemos um mapeamento de 

certos conceitos relacionados ao contemporâneo, apresentando um breve 

panorama teórico da pós-modernidade e a constituição de uma ambiência 

midiática a partir do fim do chamado Grande Divisor. Um dos nossos objetivos é 

atualizar a discussão da estética a partir das interfaces entre arte e vida, cultura 

de massa, cultura pop e cultura periférica no cotidiano contemporâneo — 

conceitos fortemente atrelados à obra de Caio Fernando Abreu — para tentar 

entender como instâncias distintas podem ser utilizadas como artifício para a 

composição de uma ambiência estética. Sob estes aspectos, foram essenciais os 

conceitos de Andréas Huyssen (1996), Richard Shusterman (1998) e Michel 

Maffesoli (1984, 1996).  

Na segunda parte, escolhemos o formato do ensaio, mais próximo da 

coloquialidade caiofernandiana, para apresentar as análises dos filmes escolhidos 

como corpus da pesquisa. Nosso intuito foi mapear os principais jogos de opostos 

que aparecem nos textos do escritor — sobretudo a partir de sua relação com a 

cultura pop, à condição marginal, à estética do cotidiano e ao homoerotismo — e 

traduzi-los dentro do contexto cinematográfico adquirido nos processos de 

adaptação das páginas dos livros para as telas do cinema.  
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Pelo fim das clausuras 

 

Como lastro da nossa pesquisa, estão os Estudos Culturais que, em 

articulação com a pós-modernidade (e a partir dela), tornaram evidente a quebra de 

fronteiras entre a arte erudita e a cultura de massas, abrindo espaço para a 

insurgência de uma série de práticas e experiências que, segundo Celeste 

Olalquiaga (1998, p.10) estavam há muito relegadas a um “quintal intelectual”. 

Apesar de não constituir uma linha de pensamento que analisa a especificidade do 

cinema em sua essência, os Estudos Culturais têm sido utilizados cada vez mais 

para o estudo de fenômenos característicos da pós-modernidade — na qual o 

cinema de temática homoerótica está imbricado. O teórico americano Robert Stam 

(2000) faz parte da corrente que adota esta visão, chamando atenção para o fato de 

que, mais do que se interessar pela linguagem do cinema no sentido técnico do 

termo, os Estudos Culturais têm despertado os pesquisadores para as condições 

sociais e institucionais no interior das quais o sentido é produzido e percebido.    

 Este ponto de vista corresponde, de forma indireta, às distinções entre o 

universo fílmico e o cinematográfico categorizadas por Metz (1971): enquanto o 

primeiro se ocupa com questões técnicas e estéticas que se restringem ao que 

acontece na superfície da tela — a combinação entre linguagem, imagem, montagem, 

movimento e som — o cinematográfico é entendido como um espaço de significação 

social, que ultrapassa o que é apenas mostrado em cena. O filme, neste caso, é visto 

como um discurso significante localizável, um objeto de linguagem, enquanto o 

cinema é percebido como um complexo mais vasto, no qual diversos outros aspectos 

podem ser observados (dentre eles, o tecnológico, econômico e sociológico). 

Nesse sentido, os Estudos Culturais diferenciam-se das teorias clássicas do 

cinema por compartilhar com o cinematográfico desse interesse em explorar (e 

desconstruir) o espectro mais amplo das práticas sócio-culturais, o universo maior 

que está por trás da superfície imagética e textual dos filmes, o não-dito; trata-se, 

pois, de perceber a estética como uma instância datada e engajada numa 

sociedade, ao invés de abstrata e universal. Segundo Denilson Lopes, 
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[uma estética] que emerge do embate com as obras mas procura 
confrontá-las, compará-las, estabelecer séries, linhagens, a partir de 
problemas, conceitos, categorias. Uma estética interessada, parcial e 
empenhada, sem que implique uma submissão a interesses de partidos 
políticos, classes e/ou grupos socais. Uma estética pop, indissociável de 
uma cultura de consumo, que não tem medo do fácil, da redundância 
informativa, do descartável, do afetivo e coloca no mesmo lugar o que 
antes chamávamos de popular e erudito. Uma estética híbrida, 
intertextual, transemiótica, multimidiática, ao invés da busca de 
especificidade de uma linguagem cinematográfica (2003, p.43). 

 

 Em se tratando de um corpus composto de três filmes que lidam com as 

sexualidades homoeróticas, entendemos ser essencial ainda uma conexão com a 

vertente contemporânea da Teoria Queer, cujo olhar dinamiza diferentes práticas 

sócio-culturais e transita livremente pelas transversabilidades identitárias gays que se 

perpassam e misturam. Segundo Beatriz Preciado (2003), já não há mais sentido, por 

exemplo, em pensar em uma “base natural” que define “mulher”, “gay”, “bissexual”. O 

que importa não é mais a diferença sexual ou a “diferença d@s homossexuais”, mas o 

que ela denomina de multidões queer. Uma multidão de corpos: “corpos transgêneros, 

homens sem pênis, bolachas lobas, ciborgues, femmes butchs, maricas lésbicas. A 

multidão sexual aparece como o sujeito possível da política queer.”  

Essa multiplicidade identitária é, segundo Hall (2005, p.13), intrínseca ao 

sujeito pós-moderno de uma forma mais ampla; ninguém é fixo ou permanente. 

Trata-se de uma “celebração móvel”, formada e transformada continuamente em 

relação aos modos pelas quais somos representados ou interpelados nos sistemas 

sociais que nos rodeiam. Dentro de nós, há, pois, identidades contraditórias, 

empurrando umas às outras em várias direções, de tal modo que nossas 

identificações estão sendo continuamente deslocadas. Para Hall, a identidade 

plenamente unificada, completa, segura e coerente é uma fantasia. Em vez disso, à 

medida que os sistemas de significação e representação cultural se multiplicam, 

somos confrontados por uma multiplicidade desconcertante e cambiante de 

identidades possíveis, com cada uma das quais poderíamos nos identificar, ao 

menos temporariamente, em momentos diferentes. 

Hoje se fala cada vez mais, da necessidade de articular as questões de 

gênero com aspectos de classe, raça, nacionalidade e condição periférica, para ficar 

apenas nos mais evidentes. Pensar em uma multidão queer, neste sentido, significa 

sair do discurso que coloca a homossexualidade como uma minoria estanque e 
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ampliar as fronteiras desse grupo (que definitivamente não é homogêneo e cujas 

diferenças nem sempre foram negociadas de forma harmônica), considerando o 

cruzamento de diferentes perspectivas, sejam elas sexuais ou sócio-culturais.  

Vale ressaltar que as manifestações culturais e midiáticas contemporâneas de 

identidade e gênero também convergem cada vez mais, como veremos a seguir, 

para abordagens transversais. Nos projetos de cinema (assim como em vídeo e 

televisão), tais temáticas são propriedades inscritas pela nova ordem dos discursos 

que aparecem nos produtos audiovisuais do Brasil e do mundo (GARCIA, 2004b, 

p.265). Entre estereótipos e/ou provocações alucinantes, esse (re)inscrever de 

identidade e gênero no filme contemporâneo aposta num “trânsito performático” que 

representa o próprio panorama da diversidade sexual: da drag queen à travesti, da 

transexual à transformista.  

 

Da página para a tela 

 

“Se alguém perguntar por mim, diga que estou noivo de Isabelle Adjani — 

não fiquei metido e mando beijos.” A paixão de Caio Fernando Abreu pelo cinema 

talvez tenha sido uma das grandes influências de sua literatura. Em grande parte 

de seus textos é possível encontrar referências aos astros e filmes do cinema 

europeu e hollywoodiano, passagens de cenas conhecidas, diálogos eternizados 

pela lente das câmeras. Essa ligação, entretanto, não se encerra ao nível da 

intertextualidade como recurso estilístico. Mais do que referências ao cinema, o 

escritor atua como uma espécie de cineasta da página, trazendo para dentro dos 

seus textos, de forma consciente, elementos e técnicas próprias do universo 

cinematográfico. Segundo ele, sempre que está escrevendo, pergunta-se “onde está 

a câmera agora?”. O resultado desse processo é a concretização de um estilo em 

que palavra e imagem se associam para criar um certo tipo de “universo lítero-

cinematográfico” (PRATES, 2002, p.51). 

 Tais aspectos nos levaram a refletir como lidar, portanto, com as adaptações 

cinematográficas de um autor, cujo texto carrega uma disposição natural de 

transposição da página à tela. Como transplantar para o cinema este roteiro 

pensando pelo escritor? Sendo fiel aos seus ângulos, marcações de cena, cortes e 
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mudanças de perspectivas? Recriando novos olhares, através de diferentes planos, 

cores, ritmos? A que se deve ater o diretor neste processo? É possível manter-se 

atrelado ao sentido original do autor? 

 Todas estas questões fazem parte de uma velha polêmica que coloca cinema 

e literatura em lados opostos do processo cultural: as traduções conseguem ser fiéis 

ao texto original? Todas as histórias são passíveis de ser transmutadas à tela? O 

livro não é, em absoluto, melhor que o filme, já que este não comporta a riqueza de 

detalhes do texto que o originou? Essa discussão quase sempre se resume a uma 

categorização hierárquica: produto das indústrias culturais, o cinema estaria abaixo 

da nobreza da literatura, não sendo, pois, capaz de reproduzir a autenticidade dos 

textos literários e limitando-se a funcionar como um simulacro, um mecanismo de 

facilitação para o grande público.  

Para os críticos mais conservadores, a adaptação, nesse sentido, é vista 

como uma cópia, um “transplante de efeitos e sentidos” (XAVIER, 2003, p.63), 

sendo o único parâmetro de juízo crítico em relação ao filme adaptado, sua 

fidelidade com o original; utilizando-se de critérios próprios do campo literário, 

julgam-se os filmes por fazerem (ou não) o que os romances fazem e por sua 

correspondência real às “intenções do autor, ao espírito da obra ou à atmosfera do 

livro”. Tal linha de pensamento procura, entre o objeto literário e o produto 

cinematográfico, uma espécie de decalque, ignorando a ambigüidade própria de 

qualquer narrativa, como se esta tivesse apenas um único sentido, uma espécie de 

leitura verdadeira, da qual nenhuma versão posterior pode desvincular-se. Isso 

explica a recorrência, neste tipo de discurso, de termos pejorativos e de fundo moral, 

tais como infidelidade, traição, deformação e vulgarização, carregando, cada um, 

cargas específicas de acusação:  

“Infidelity” carries overtones of Victorian prudishness. “Betrayal” evokes 
ethical perfidy; “bastardization” connotes illegitimacy; “deformation” implies 
aesthetic disgust and monstrosity; “violation” calls to mind sexual violence; 
“vulgarization” conjures up classe degradation; and “desecration” intimates 
religious sacrilege and blasphemy (RAENGO, STAM, 2005, p.3). 

 

 Segundo Robert Stam e Alessandra Raengo (2005, p.4-8), há uma série de 

fatores que, em maior ou menor medida, contribuíram para a animosidade de parte 

da crítica em relação às adaptações, tais como: uma natural rivalidade entre cinema 

e literatura (as duas artes estariam em uma batalha para atestar quem sobrevive de 
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forma dominante); a existência de um certo tipo de preconceito contra as artes 

visuais; e o chamado “Mito da Facilidade”, que presume a noção puritana de que 

filmes são suspeitosamente fáceis de serem produzidos e consumidos, 

contrariamente ao elitismo natural da literatura. Para Randal Johnson (2003, p.40), 

este debate baseia-se numa concepção, “derivada da estética kantiana, da 

inviolabilidade da obra literária e da especificidade estética”. Daí uma insistência da 

fidelidade da adaptação cinematográfica à obra literária original.  

 Essa visão, no entanto, vem sendo questionada, já que a tendência 

contemporânea tem sido enxergar a adaptação não mais como uma tradução, mas 

como um processo de recriação da obra original, uma releitura crítica do texto-

base, remodelada segundo novos olhares. Segundo Ismail Xavier (2003, p.61-62), 

há hoje uma atenção voltada para os deslocamentos inevitáveis que ocorrem na 

cultura, passando-se a privilegiar a idéia do diálogo para pensar a transformação 

das obras, em detrimento da reconstrução fiel do texto literário. Nesse tipo de 

relação, o filme não se subjuga mais ao livro que o inspira, mas estabelece entre 

ambos uma dinâmica de significação estética. Para o autor, a interação entre as 

mídias tornou mais difícil recusar o direito do cineasta à interpretação livre do 

romance; por essa razão, admite-se que ele possa inverter determinados efeitos, 

propor novas formas para certas passagens, alterar a hierarquia dos valores e 

redefinir o sentido da experiência das personagens. Como observou o crítico de 

cinema José Carlos Avellar,  

o que tem levado o cinema à literatura não é a impressão de que é 
possível apanhar uma certa coisa que está no livro — uma história, um 
diálogo, uma cena — e inseri-la num filme, mas, ao contrário, uma quase 
certeza de que tal operação é impossível. A relação se dá através de um 
desafio como o dos cantadores do Nordeste, onde cada poeta estimula o 
outro a inventar-se livremente, a improvisar, a fazer exatamente o que 
acha que deve fazer. (1994, p.124). 

 

A fidelidade ao original, desse modo, deixa então de constituir o principal 

critério de qualidade de um filme adaptado, importando mais a apreciação do 

produto cinematográfico como nova forma de experiência e os sentidos nela 

implicados, julgados em seu próprio direito. Nesta perspectiva, o texto literário é 

percebido como ponto de partida para a criação de uma história que, atualizada 

dentro de um novo contexto, chegará a um lugar próprio.  
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Essa linha de pensamento condiz com a própria trajetória de Caio Fernando 

Abreu que, consciente da (e levado pela) estetização da vida comum, em que a 

imagem, cada dia mais, ocupa o lugar que antes pertencia à linguagem verbal, 

transcendeu a discussão hierárquica entre as duas formas de artifício de entrada para o 

simbólico, incorporando ambas em seu fazer-arte: como se o texto literário, mesmo no 

papel, contivesse elementos de ordem audiovisual, evidenciando ao telespectador-leitor 

tratar-se ali não de um texto escrito, mas de um produto multimídia.  

Sob tais aspectos, não é nossa intenção adotar, daqui por diante, a 

adaptação segundo a visão conservadora de um transplante de efeitos e sentidos, 

aceitando como fidedignas apenas as versões que reproduzem com exatidão seus 

textos-base. Antes, optamos por lidar com os filmes adaptados a partir de contos de 

Caio Fernando Abreu como releituras de suas idéias, re-invenções de seus roteiros 

originais — estes também inspirados nos tantos filmes que viu e transformou através 

das câmeras imaginárias que pareciam estar em qualquer lugar.  
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POR ONDE ANDOU CAIO F.? 

 

1.1. SIM, MEU SARGENTO 

 

Quando os anos 1970 chegaram ao fim, Caio Fernando Abreu não lembrava 

mais em quase nada o jovem de tímidas aspirações literárias que havia trocado a 

casa dos pais, na provinciana Santiago do Boqueirão, no Rio Grande do Sul, pela 

grande São Paulo. Aos 32 anos, quase metade deles dedicado à literatura, ele já era 

um escritor conhecido no circuito nacional, tendo publicado quatro livros — Limite 

branco (1970), Inventário do irremediável (1970), O ovo apunhalado (1975) e Pedras 

de Calcutá (1977) —, participado de diversas antologias e ganhado cinco 

importantes prêmios literários8.  

A boa fase do autor, entretanto, ainda estava longe do que viria na década 

seguinte, quando o Brasil adentrou em um patamar sócio-econômico que modificou de 

forma significativa seus padrões culturais e, conseqüentemente, o mercado editorial 

nacional. Todas as transformações decorrentes do boom pelo qual o País passou a 

partir de então se entranharam de tal maneira à bagagem de experiências sócio-

políticas vividas por Caio Fernando Abreu (e não foram poucas) nas décadas 

anteriores, que sua literatura tomou um novo rumo, levando o seu polêmico Morangos 

Mofados (1982) à categoria de ícone dos anos 1980; o livro, o mais pop do escritor, 

tendo alcançado sucesso de crítica e público, retrata as mudanças nos sonhos da 

juventude nas décadas de 1960 e 1970, e a falta de esperança no futuro, mesmo diante 

da abertura democrática que prometia mudar o País.  

Mansamente, ao mesmo tempo muito próximo e muito distante, Caio aplica-
se na definição de gestos, falas, sentimentos que, aos pedaços, começam a 
traçar o painel de um momento da história de vida de uma geração. Seu 
foco não comporta um julgamento de valor, nem parecem caber aqui teses 
que critiquem a validade dessa experiência ou identifiquem “erros de 
encaminhamento” ou “acertos estratégicos”. (...) Caio escolhe o caminho de 
pequenas provas de evidência onde, uma vez extraído o sentimento de 
época, consegue fazer aflorar dramaticamente os limites e os impasses 

                                                 
8 Menção honrosa no Prêmio José Lins do Rego de 1978, com Três tempos mortos (“para sempre 
inédito”, segundo o escritor); Prêmio Fernando Chinaglia de 1969, por Inventário do Irremediável; 
Prêmio do Instituto Nacional do Livro, em 1972, pelo conto Visita; menção honrosa do Prêmio 
Nacional de Ficção, em 1974, com O ovo apunhalado; Prêmio Leitura do SNT, em 1975, pela peça 
Uma visita ao fim do mundo (mais tarde renomeada para Pode ser que seja só o leiteiro lá fora);  
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daquela experiência, sem que com isso encubra seus conteúdos de busca e 
desejo de transformação (HOLLANDA, 1982).  

 

Mas para dar um passo a frente, antes é preciso olhar para trás. Em 1967, 

recém chegado na capital paulista, onde foi morar para trabalhar na primeira equipe 

de reportagem da novíssima revista Veja, Caio Fernando Abreu encontrou uma cidade 

em completa ebulição política e cultural; vivia-se, na época, a onda do Cinema Novo e 

da literatura underground em um clima permeado pelas conseqüências do Golpe 

Militar de 1964, quando o Exército, apoiado por setores civis que não aceitavam o 

populismo e os posicionamentos antiimperialistas do governo de João Goulart, 

tomaram o controle do País. O impacto da vida em uma grande metrópole aliado ao 

clima de repressão instaurado pela ditadura representaram um dos primeiros grandes 

choques para o escritor que, anos mais tarde, declarou que toda sua literatura seria 

fruto do contraste entre a vida interiorana em Santiago do Boqueirão e a vertigem 

causada pela velocidade de São Paulo.9  

Para a juventude urbana dessa época, segundo Heloísa Buarque de 

Hollanda (1985), havia duas formas de reação ao cenário caótico em que o País 

estava imerso: a contracultura ou a luta armada. A primeira estava ligada aos 

tropicalistas e ao teatro de José Celso Martinez Corrêa e definia-se como um 

“projeto libertário e anárquico de cores político-revolucionárias”; seu primeiro 

impulso veio dos “rebeldes sem causa” de Elvis Presley e James Dean, e definiu-

se, em seguida, como a grande recusa da sociedade tecnocrática pelo 

flowerpower ao som dos Beatles e dos Rolling Stones. A segunda, a luta armada, 

havia surgido do projeto de Marighela, gerado pelos rachas com o PCB (Partido 

Comunista Brasileiro).  

Novato da realidade com a qual então se deparou, logo Caio Fernando 

Abreu passou a freqüentar reuniões e passeatas de oposição contra a ditadura 

militar, onde se discutiam a crise política brasileira, autores proibidos pelo 

sistema e o sonho de um País livre da censura. Apesar de partilhar com os 

companheiros daquela época dos ideais de um mundo melhor — o escritor 

chegou mesmo a ser preso sob suspeita de divulgar o comunismo — Caio 

                                                 
9 Essas e algumas outras informações pessoais sobre o escritor foram extraídas da biografia ainda 
inédito Caio Fernando Abreu: Inventário de um Escritor Irremediável, de Jeanne Callegari (2005).  
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Fernando Abreu nunca se comprometeu demais: avesso a rótulos, hierarquias e 

regras em geral, ele evitava levantar bandeiras e jamais integrou formalmente 

qualquer corrente de pensamento cultural de esquerda. Em contrapartida, acabou 

adotando a turma da contracultura e seu modo peculiar de protesto; dizia-se fã 

dos tropicalistas Gilberto Gil e Caetano Veloso e adepto da visão que acreditava 

“que festa e subversão poderiam estar ligadas, que a revolução era individual, de 

comportamento”. (CALLEGARI, 2005, p.46). 

Em 1968, com o decreto do Ato Institucional n°5, a repressão aumentou no 

Brasil; foi o início dos “anos de chumbo” (que durariam até 1974, com o fim do 

governo Médici): a mídia amargou a pior fase de censura, os direitos políticos foram 

extintos, algumas instituições foram fechadas, políticos de oposição tiveram seus 

mandatos cassados, famílias foram postas em vigilância, artistas e intelectuais 

exilaram-se no exterior. O clima asfixiante que restringia a liberdade no País foi 

imediatamente aspirado por Caio Fernando Abreu, que escreveu, muitas vezes 

metaforicamente (como em O ovo, de Inventário do Irremediável), sob o risco da 

censura, sobre o sentimento de aprisionamento social, o descontrole e o 

sufocamento a que se submetiam os cidadãos brasileiros.  

Um ano depois do AI-5, tomado pelo turbilhão político na agitada capital 

paulista, Caio Fernando Abreu cismou que estava sendo perseguido pelo DOPS 

(Departamento de Ordem Política e Social) e resolveu fugir: pediu demissão da 

Veja e foi se esconder por uns tempos na Casa do Sol, fazenda da amiga e 

escritora Hilda Hilst, em Campinas (SP). De lá — onde afirmou ter discutido muito 

sobre literatura, visto anjos, conversado com os mortos e visto Ovnis, o que 

marcaria para sempre a influência da astrologia em seus textos — Caio saiu 

disposto a tomar um novo rumo para sua vida. Entre idas e vindas entre Porto 

Alegre e Rio de Janeiro, desbundou de vez: deixou o cabelo crescer, embarcou 

em diversas viagens lisérgicas, participou de bacanais homossexuais, ouviu 

muito rock’n’roll e virou membro de uma comunidade hippie em Santa Teresa 

(RJ), aderindo ao projeto Paz & Amor que já havia se espalhado na Europa, no 

início dos anos 1970.  

A vida em comuna, entretanto, não durou muito tempo; para Caio, era o sinal 

de que seu sonho de contracultura chegara ao fim. Anos depois, em seu livro 

Morangos Mofados, o escritor deixou pistas do que representou a crise da 
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contracultura como projeto existencial e político; “do resgate sofrido pela utopia de 

um mundo alternativo centrado na recusa selvagem da racionalidade e resgatado 

pelos princípios do prazer e pela realidade espontânea do aqui e agora” 

(HOLLANDA, 1985). Deprimido e melancólico, sob a pressão do regime imposto 

pela ditadura militar, os problemas da violência urbana, o clima de medo e a 

censura, em 1973 o escritor resolveu seguir os passos de vários amigos pessoais e 

personalidades como Caetano, Gil e Chico Buarque, e saiu do Brasil. Sua estadia no 

exterior (primeiro em Estocolmo, na Suécia, e depois em Londres, Inglaterra), 

entretanto, durou pouco mais de um ano; essa seria mais uma das suas muitas 

tentativas de achar um lugar onde pudesse se sentir menos estrangeiro, de si 

mesmo e do mundo que o rodeava.  

  Já de volta ao Brasil, os anos seguintes foram de intenso trabalho: Caio 

atuou no jornalismo cultural (Folha da Manhã, revistas Pop e Nova), escreveu e 

adaptou peças de teatro (Sarau das nove às onze, Uma visita ao fim do mundo10), 

publicou O ovo apunhalado e Pedras de Calcutá e contribuiu na imprensa 

alternativa (Opinião, Movimento, Ficção, Inéditos, Versus, Paralelo e Escrita), 

sempre cerceado pela repressão política que continuava à espreita11. Amargo e 

melancólico, seus textos desta época, segundo Tânia Pellegrine (1999, p.73), se 

oferecem como uma “caleidoscópica metáfora do controle exercido sobre o 

indivíduo pelas inúmeras amarras que as sociedades criam, na forma de 

necessidades nunca satisfeitas e impossibilidades de comunicação profunda e 

eletiva”. O próprio autor afirmou que não era um escritor negativo sozinho e que 

seus livros documentam a psicologia melancólica de uma época12. Para Antonio 

Holfeldt (1981) Caio foi além da denúncia dos fatos em si, revelando ainda os 

múltiplos caminhos que a juventude incorporou para viver, apesar de.  

Este cenário só começou a mudar timidamente a partir de 1980, com o 

processo de redemocratização política do então presidente João Figueiredo; aos 

poucos, a censura perdeu seu poder de veto, a anistia política foi decretada, presos 

e exilados puderam voltar para suas casas e, a exemplo do que já vinha 

                                                 
10 Tempos depois, a peça foi renomeada para Pode ser que seja só o leiteiro lá fora.  
11 O ovo apunhalado teve diversos trechos cortados pela censura por “atentado aos bons costumes”.  
12 Ver: Castello, José. A condenação que virou alegria de viver, O Estado de S. Paulo, 11/12/1994.  
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acontecendo nas grandes metrópoles internacionais, a cultura foi transferida para o 

foco da lógica capitalista pós-industrial. Era tempo, enfim, também da virada literária 

mais significativa na literatura de Caio Fernando Abreu; aquela que iria buscar, nas 

experiências clichês de sua juventude, os elementos de interação com o novo 

cenário que abria as portas. Consciente do processo que se instaurava, Caio entrou 

— e foi tomado — pelo novo giro da roda.  

Na verdade, sou uma pessoa muito clichê. Nos anos 50, andei de 
motocicleta e dancei muito rock-and-roll. Nos 60, apanhei e fui preso como 
comunista. Depois, virei hippie e experimentei todas as drogas. Passei por 
uma fase punk e por outra dance. Não há nenhuma experiência clichê de 
minha geração que eu não tenha vivido13.  
 
 
 

1.2. “ESTOU COM A CABEÇA FEITO SONRISAL: TODA BORBULHANTE” 
 

Durante os 21 anos14 de regime militar no Brasil, a economia nacional oscilou 

do milagre econômico dos anos 70 — quando o Produto Interno Bruto (PIB) crescia 

a quase 12% ao ano, a inflação média anual não ultrapassava 18% e o Estado atraia 

grandes investimentos para o País — para a recessão gerada pela abertura 

econômica ao capital estrangeiro, que resultou em uma dívida externa assombrosa, 

uma maior concentração da renda e a desnacionalização da economia. O que ficou 

para o Brasil, após todas as instabilidades deste período (e à custa da liberdade 

política da população) foi um caos financeiro e o início de um processo de 

modernização em que o País adentrou nos moldes do capitalismo avançado das 

grandes potências mundiais, modificando, sobretudo, a cultura nacional, que passou 

a ser ditada pelo mercado.  

Até a consolidação da abertura política do País, quando o primeiro presidente 

civil substituiu o governo militar, a cultura brasileira se viu confinada a um pequeno 

círculo de privilegiados. A censura, que atingia principalmente os meios de maior 

divulgação (revistas, jornais, rádio, cinema e televisão), limitava a circulação de bens 

culturais entre a massa, impedindo a popularização da cultura nacional. Um outro 

fator desta elitização, conforme atesta Regina Zilberman (1991, p.578), tem natureza 

                                                 
13 Em entrevista concedida à revista Istoé. Ver: TEIXEIRA, Paulo César, 1995. 
14 De 1964, com o golpe militar que elevou o general Castelo Branco à presidência do Brasil, a 1985, 
fim do governo João Figueiredo. 
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estritamente econômica: diante do baixo poder aquisitivo de grandes porções da 

sociedade, a cultura acabou restrita à classe dominante do País, passando a circular 

quase que exclusivamente em seu meio; funcionando como uma espécie de porta-

voz desta parcela privilegiada, a produção cultural nacional não despertava a 

identificação da grande massa, que não se via representada.  

Somente à medida que o protecionismo governamental diminuiu, outros 

espaços culturais foram sendo criados, levando o Brasil a tomar consciência da 

chamada aldeia global que o mundo havia se tornado desde o pós-guerra, 

principalmente a partir da entrada ostensiva no País da cultura de massa 

internacional, sobretudo americana: os últimos lançamentos do cinema, da 

música e da literatura passaram a chegar de forma mais rápida ao Brasil, 

ampliando o número de pessoas que tinham acesso a eles. Ansioso por fazer 

parte do cenário pós-moderno, cosmopolita e pop que teve início nos Estados 

Unidos e já se havia espalhado pelos quatro cantos do mundo, o Brasil deu início 

a um processo de adequação à nova lógica cultural; a princípio, de forma 

passiva, como mero espectador ou comprador da cultura estrangeira e, mais 

adiante, incorporando as modas, práticas e tecnologias alheias em seus produtos 

culturais, configurando uma espécie de pop brasileiro, voltado, segundo Ângela 

Prysthon (1993, p.22), para a classe média universitária e urbana, a elite 

intelectual da pequena burguesia.  

Para a autora, as transformações culturais que aconteceram no Brasil dos 

anos 1980 podem ser percebidas como a delineação de um “projeto mundial de 

cultura pop”, de modo a adequar o País ao pop já se configurava de forma clara 

desde o pós-guerra em outros lugares do mundo. Cabe aqui explicarmos que o pop 

com o qual estamos lidando “não é igual à cultura popular e não é a cultura de 

massas simplesmente dita; a cultura pop poderia ser definida como uma cultura de 

massas mais ativa e consciente de si mesma”, gatilho para a “universalização do 

rock, da contracultura, do cinema de grandes públicos como os principais valores da 

cultura ocidental contemporânea” (PRYSTHON, 1993, p.27); em suma, uma vitrine 

pop que exibe suas figuras de culto e fabrica moda e ídolos, efêmeros ou não. As 

lógicas do slogan, da publicidade, da efemeridade dos produtos e estilos vão ser 

cruciais para entender como se constitui essa cultura pop e como esta modificou de 
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maneira significativa o mercado editorial brasileiro, onde Caio Fernando Abreu 

estava diretamente inserido.   
O Brasil "aspirante a pós-moderno" quer fazer parte desse universo pop, 
desse império do efêmero, dessa constelação brilhante da cultura 
fin-de-siècle. Um desejo veemente – não de todo um povo, mas de uma 
classe urbana intelectualizada e com certo poder aquisitivo – de pertencer a 
algum lugar, bem demarcado e bem longe da cultura do campesinato e das 
favelas de morro. Seria então “uma espécie de jet set, cujo dinheiro é 
totalmente dependente dos países desenvolvidos”, por isso, estão ligados à 
cultura internacional, e pós-moderna” como diz Fredric Jameson sobre a 
cultura pós-moderna no Terceiro Mundo (PRYSTHON, 1993. p.18)? 

 

Mais do que nunca na história do Brasil, a cultura se tornou um segmento da 

vida econômica, interessando aos grupos financeiros que, entre diversas outras áreas 

culturais, abriram novas editoras, apoiaram a ampliação das antigas e investiram de 

forma agressiva na publicação de livros. Foi neste panorama que a cultura de massas 

encontrou um solo fértil onde era possível, rápida e simultaneamente, tanto criar 

novas necessidades para o público em potencial, quanto preenchê-las, atraindo os 

consumidores para seu campo (ZILBERMAN, 1991, p.580).  

Absorvido pela lógica econômica global que havia mudado os padrões de 

concepção, transmissão e recepção da cultura no Brasil — que pouco a pouco 

delineava seu jeito-pop-de-ser — o mercado editorial do País viveu, nos anos 1980, 

uma espécie de boom literário15. Não é nossa intenção aqui fazer um profundo 

resgate histórico do mercado editorial brasileiro nesta época; mas nos pareceu 

importante levantar alguns marcos que ajudaram a decifrar como as mudanças 

deste cenário foram assimiladas pelos escritores que se depararam com a nova 

paisagem tecno-cultural que ora se solidificava, em especial Caio Fernando Abreu. 

                                                 
15 Durante a década de 1970, apesar do véu da censura militar, a comunidade literária brasileira (e 
latino-americana, de forma mais ampla) também viveu uma excelente fase: atraídos pela 
repercussão mundial de escritores latinos como Miguel Angel Astúrias (Guatemala), Pablo Neruda 
(Chile) e Gabriel Garcia Márquez (Colômbia) — todos vencedores do Nobel de Literatura — 
agentes internacionais começaram a vir ao País, em busca de escritores de sucesso em potencial 
para abastecer o mercado editorial estrangeiro. Em vários momentos na década, livros nacionais 
alcançaram pontos altos de venda, evidenciando tanto escritores já consagrados — como Clarice 
Lispector, Lygia Fagundes Telles, Osman Lins, Autran Dourado, Rubem Braga, Rubem Fonseca, 
Dalton Trevisan, entre outros — quanto estreantes como Ivan Ângelo, Antônio Torres, Roberto 
Drummond, Aguinaldo Silva e o próprio Caio Fernando Abreu (DENSER, 2003, p.22). O sucesso 
desta época, entretanto, ainda estava distante do que viria na década seguinte, quando o mercado 
editorial nacional do País solidificou suas estratégias de divulgação e vendas, alcançando uma 
escala industrial de produção.   
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Um dos primeiros impactos deste processo foi o ritmo industrial que passou a 

ditar as regras do mercado de livros no País. Segundo Tânia Pellegrine (1999, p. 

153), havia na década de 1980 um novo nicho de leitores a ser atingido, formado por 

um público basicamente urbano, integrante dos estratos mais escolarizados da 

população: estudantes, professores, jornalistas, artistas, sociólogos e economistas 

ansiavam por produtos direcionados, que lhes satisfizessem em suas aspirações 

literárias (ou puramente consumistas). As grandes editoras, então ancoradas no 

poder da mídia e das grandes campanhas publicitárias, exploraram a fragmentação 

deste público através da descoberta e adequação de novos produtos, abrindo 

espaço para o surgimento do mercado universitário, o mercado dos livros mais 

simplificados, o da classe média, que compra livro para colocar na estante, “porque 

é chique ter Balzac”, etc. (PELLEGRINE, 1999, p.153).  

De todos estes novos mercados, o segmento voltado à juventude, com 

linguagem e necessidades específicas, demonstrou um grande potencial para a 

pós-modernização cultural a que se havia projetado a indústria editorial brasileira; 

as editoras eram unânimes ao declarar que um novo público havia surgido. A 

comprovação disso estava no sucesso de coleções como Primeiros Passos, Tudo 

é história e Encanto Radical, e em livros como Feliz ano velho (Marcelo Rubens 

Paiva), Morangos mofados (Caio Fernando Abreu) e Com licença, eu vou à luta 

(Eliane Maciel), todos lançados para suprir as necessidades de um jovem público 

que cresceu ao mesmo tempo em que crescia a jovem indústria cultural brasileira 

e sua cultura pop.  

Se o leitor dos anos 60 ainda escolhe seus livros com base numa 
preferência pelo gênero e/ou pelo autor, por razões emotivas, políticas, 
econômicas e às vezes até mesmo estéticas, acreditando encontrar neles 
uma “obra de arte” compreensível para si, a partir dos anos 70 pode-se 
detectar uma tendência crescente à escolha como resultado de expectativas 
geradas pelo mercado, que passa a trabalhar em conjunto com a mídia e 
até com outras formas artísticas. Os resultados desse processo são bem 
visíveis nos anos 1980 (PELLEGRINE, 1999, p.53). 

 

O cinema teve uma participação fundamental neste processo de 

reconfiguração do mercado editorial brasileiro. Uma das principais marcas da prosa 

ficcional dos anos 1980, já então mergulhados na saturação de imagens da mídia, 

foi a incorporação cada vez mais evidente dos clichês e elementos cinematográficos. 

Apesar de não ser um recurso original, a busca de efeitos fílmicos na literatura, a 
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partir de então, passou a ser utilizada não mais como uma mera apropriação das 

técnicas cinematográficas (como na narrativa moderna), mas como um meio de 

introduzir um mundo no outro.  

Conforme atesta Tânia Pellegrine (1999, p.37), o texto passou a representar 

filmes que, por sua vez, representam (ou um dia representaram) a realidade, 

tornando-se uma espécie de plano interposto entre o nível da representação verbal e 

o nível da própria realidade. Para Jameson (1996), isto reflete uma das 

transformações mais avassaladoras do capitalismo tardio que, ao destruir 

identidades e desterritorializar culturas, levou a literatura pós-moderna a lidar com 

planos simulados, onde são recorrentes os cruzamentos entre real e imaginário, 

loucura e sanidade.  

 

1.3. “SOU O ÚNICO NO BRASIL QUE ESTÁ FAZENDO LITERATURA POP MESMO” 
 
 

Caio Fernando Abreu encontrou neste novo cenário um (entre)lugar 

confortável para guiar sua literatura; herdeiro direto da geração que viveu o sonho 

da contracultura, ele tinha respaldo para  assimilar o pop e os elementos midiáticos 

que despontavam em todos os segmentos sociais como também de criticá-los sob a 

bandeira de banalização da cultura nacional.  

Neste sentido, Morangos Mofados pode ser considerado seu primeiro flerte 

assumido com a chamada geração editorial dos 80’s. No livro, formado por diversos 

contos curta-metragem, Caio faz uma espécie de balanço entre a ressaca da 

contracultura e as emoções das décadas passadas que aprisionavam os sujeitos 

dentro de si mesmos; seus personagens, sobreviventes do caos urbano, lutam para 

permanecer vivos (e lúcidos) em meio ao esgotamento de um mundo onde o sonho, 

como disse Lennon, havia acabado. Segundo Heloísa Buarque de Hollanda (1985), 

Caio não pretendia, com seus morangos, analisar ou avaliar um caminho terminado 

(ou interrompido), mas revelar uma enorme perplexidade diante da falência de um 

projeto e da certeza de que “é fundamental encontrar uma saída capaz de absorver, 

agora sem a antiga fé, a riqueza de toda essa experiência”. 

A intertextualidade discursiva com a cultura de massa é um dos pilares 

centrais de Morangos mofados; através de uma ponte com o cinema, a televisão, a 
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própria literatura pop e o rock (“strawberry fields forever...”), o autor abre diversas 

possibilidades de leitura, a partir das quais é possível estabelecer vínculos com 

outros gêneros discursivos e outros ambientes estéticos. Através de uma prosa 

confessional, urbana e hiper-realista, Caio joga com os aparatos semânticos, e dilui 

as fronteiras entre as linguagens publicitária e literária e, por conseguinte, entre a 

baixa e a alta cultura.  

Nem ontem nem amanhã, só existe agora, repetia Jack Nicholson antes de 
ser morto a pauladas, enquanto ele espiava Davi jogado no fundo do poço 
tão profundo que precisaria de uma escada para descer até lá, evitando os 
escombros da cidadezinha que era ao mesmo tempo Köln após a guerra e o 
Passo da Guanxuma, com aquele lago no centro de onde sem parar partiam 
ou chegavam barcos, nunca saberia, e não importa, Alice corria entre os 
ciprestes do cemitério sem túmulos enquanto ele gritava Alice, Alice, minha 
filha, quando é que você vai se convencer que não está mais do outro lado 
do espelho, até encontrar Billie Holiday em pé na escada entre paredes 
demolidas, aqueles degraus subindo para o nada, com Billie no topo 
decepada, solta no espaço de escombros repetindo e repetindo “you’ve 
changed, baby oh baby, you’ve changed so much’ estendeu a mão para 
socorrer John Lennon mas quando abriu a boca sangrenta, feito um vento 
preso numa caixa fugiu aquele horrível cheiro de morangos guardados há 
muito tempo, como um vento vindo do mar, um mar anterior, um mar quase 
infinito onde nenhuma gota é passado, nenhuma gota é futuro, tudo 
presente imóvel e em ação contínua, o cheiro de maresia era o mesmo do 
hálito da pantera biônica de cabelos dourados. Ah tantos anos de análise 
freudiana kleiniana junguiana reichiana rankiana rogeriana gestáltica. E 
mofo de morangos (ABREU, 1995, p.149).  

 

Escrito em um tom confessional e catártico, Morangos mofados despertou 

uma imediata identificação do público urbano e intelectual da geração de 1980, 

tornando-se um sucesso de crítica e vendas. Transitando pela tríade solidão, sexo & 

violência — costurada por rock pesado, drogas e muitas referências fílmicas — Caio 

Fernando Abreu, até então um escritor de reconhecimento mediano no País, é 

apontado como uma espécie de guru pós-moderno, conhecedor a fundo da cultura 

pop e capaz de traduzir, em ritmo de videoclipe, as relações sociais contemporâneas 

a partir do ângulo de quem está no olho do furacão.  

Na mesma medida em que, de certa forma, aproveitava-se da rede que lhe 

havia sido aberta pelo novo espaço (nas livrarias e na mídia), Caio Fernando Abreu 

colocava-se contrário a ela. Em 1981, quando ocupava o cargo de editor do Leia 
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Livros, suplemento literário da Brasiliense16, o escritor recebeu de Caio Graco, então 

diretor da Editora, um pedido para “repetir a dose” de Morangos Mofados: “ei, por 

que você não escreve outro livro na linha sexo, droga e rock’n’roll”? Ofendidíssimo, o 

escritor declarou, em entrevista ao Estadão, que não só recusou o pedido e saiu da 

editora como, algum tempo depois, escreveu um livro totalmente diferente de 

Morangos. Era Triângulo das águas, uma trilogia de contos que pouca gente 

entendeu. Ele dizia que não se “entregaria ao mercado” (CALLEGARI, 2007, p.109).  

A ironia e o deboche também foram utilizados pelo escritor para atacar os 

protagonistas pós-modernos de uma época voltada aos excessos e ao consumo 

desmedido de todo lixo cultural que ganhava ares de in — o mesmo que, em 

diversas outras ocasiões, ele usava para se aproximar de um público ansioso por 

literatura pop. Em seu conto Ascensão e queda de Robhéa, manequim & robô17, 

publicado antes mesmo da euforia pop dos anos 1980, o escritor cria uma espécie 

de ambiente blade runner em que os personagens são fadados à desumanização, 

transformando-se em robôs, cujos pedaços, aos poucos, “eram recolhidos pelos 

caminhões de limpeza e encaminhados aos ferros-velho, onde seriam vendidos 

como sucata” (ABREU, 2001, p.44).  

Em tom de sarcasmo, Caio desconstrói os valores do sujeito contemporâneo, 

pautados na efemeridade dos gostos e em uma quase onipresença da mídia, do 

consumo e da fama a qualquer preço. Parece um paradoxo, para quem se dizia fã 

de novelas (ele não perdia um só capítulo de A próxima vítima, folhetim de Sílvio de 

Abreu, veiculado pela Rede Globo, em 1995) e consumia vorazmente blockbusters 

hollywoodianos. E de fato, o é.   

 

                                                 
16 A editora Brasiliense, de São Paulo, representou o próprio movimento de pós-modernização do 
mercado editorial nacional. Sua "explosão", o seu pop boom — embora já tivessem passado quase 
quarenta anos desde sua fundação — só veio acontecer mesmo nos 1980 (PRYSTON, 1993, p.24). 
 

17 Publicado em O ovo apunhalado, 1975. 
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A CULTURA HOMOERÓTICA SAI DO ARMÁRIO 

   

2.1. MENINO VADIO, DRAGÃO TATUADO NO BRAÇO  

 

Não foi somente para Caio Fernando Abreu que a década de 1970 representou 

a saída do armário para uma vida mais livre em todos os sentidos (literário, político e, 

acima de tudo, sexual); foi também nesta época que a homossexualidade no País 

passou a ser vivida e percebida menos como um tabu da sociedade e mais como uma 

nova identidade sexual, deixando para trás um passado de buscas das origens e 

causas da anormalidade da relação entre pessoas do mesmo sexo. Em seu lugar, 

abriu-se, pouco a pouco, um novo trilho na cultura nacional, onde músicas, peças, 

novelas e filmes passaram a lidar com o homoerotismo às claras, longe dos 

eufemismos andróginos que restringiam a produção cultural feita por e voltada para 

um grupo formado por gays, lésbicas e, mais tarde, simpatizantes.  

É importante ressaltarmos, antes de entrar em um breve registro histórico 

dessas transformações sexo-culturais no Brasil, que o termo homoerótico é usado 

aqui no sentido atribuído por Denilson Lopes (2002, p.38), como uma forma de 

expressar relações mais ambíguas entre pessoas do mesmo sexo e menos 

essencialistas; abrir possibilidades sem fechar a questão como a mera bipolaridade 

que coloca homens e mulheres em posições opostas e estanques. Neste sentido, 

vale ainda irmos um pouco além, elegendo a homoafetividade como uma 

denominação mais sensível para apreender as fronteiras frágeis e ambíguas entre a 

homossexualidade e a heterossexualidade, construídas no século passado e 

repetidas ao longo da história. 

Segundo João Silvério Trevisan18 (2002, p.284), ainda que a contragosto, a 

censura política que dominou o Brasil nos anos 1970 imprimiu um impulso peculiar 

em diversas áreas da vida nacional, modificando sobretudo a produção cultural do 

País. Neste processo, movimentos como o desbunde — que mandou às favas os 

                                                 
18 Escritor, ensaísta, dramaturgo, cineasta e jornalista, João Silvério Trevisan foi um dos fundadores 
do Grupo Somos, em 1978, considerado o marco do início da luta política dos homossexuais 
brasileiros, e escreveu o livro Devassos no paraíso (1986), utilizado como referência histórica para 
descrever a evolução da cultura homoerótica no País, a partir dos anos 1970.  
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compromissos com a direita e a esquerda, levantando a bandeira única da liberação 

individual — despertaram na juventude da época a sensibilidade para um novo 

modo de fazer e vivenciar a arte, livre do engajamento político-partidário e solidário 

ao consumo de drogas e à homossexualidade.  

Para o autor, um dos “núcleos deflagradores” deste novo panorama 

cultural, na música, foi o cantor baiano Caetano Veloso, o “enfant-terrible” da 

canção tropicalista brasileira. Após um leve namoro com as esquerdas ortodoxas, 

Caetano proclamou sua “independência” da música engajada, rompendo com a 

idéia de uma “música pura” através da adoção de guitarras elétricas e de uma 

maneira de enxergar o mundo entre irada e erudita, menos ligada aos padrões 

proletário-nacionalistas das esquerdas. Segundo Trevisan, o cantor, através do 

seu talento musical associado à audácia de suas idéias (estas expressas no seu 

visual e nos shows), incorporou o espírito de vanguarda da antropofagia que 

Oswald de Andrade havia criado no começo do século, firmando-se como um 

ícone da contracultura, mesmo quando o Tropicalismo já se havia esvaziado.  

Seu jogo de sensualidade, marcado por gestos e trejeitos tipicamente 

femininos, perturbava militares e esquerdas, brincando com um quê de ambigüidade 

erótica. Dono de versos como “menino vadio / dragão tatuado no braço / calção 

corpo aberto no espaço / (...) quando eu te vejo eu te desejo”, Caetano beijava, 

diante do público, todos os seus músicos na boca, enquanto entoava canções com 

menções homossexuais explícitas, ainda que não se declarasse gay. Sua função, no 

mundo que o rodeava, parecia ser apenas a fechação19, causar rebuliço em torno de 

si mesmo, extasiado com “índios, padres e bichas, negros, mulheres e 

adolescentes” (TREVISAN, 2002, p.287).  

Caio Fernando Abreu era fã confesso do cantor, a quem dedicou seu livro de 

maior sucesso, Morangos Mofados, em 1982. Para ele, Caetano simbolizava o 

artista completo do desbunde: “lindo, decadentíssimo, bêbado, analisado e blasé20”. 

É do cantor um dos versos que o escritor costumava repetir, sempre o imaginando 

como epígrafe de alguma grande obra que tivesse acabado de assistir: “como é bom 

                                                 
19 No vocabulário gay¸”fechar” significa “dar muita pinta”, chamar atenção.  
20 Caio fazia referência à performance do cantor em um de seus shows, em junho de 1984. Ver. 
Moriconi, Ítalo, Cartas, 2002.  
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poder tocar um instrumento” (Tigresa, 1977). “Ele adorava essa frase. Como era 

bom poder tocar um instrumento, pensava, como era bom poder escrever, ter essa 

arma para lutar contra as agruras do mundo” (CALLEGARI, 2007, p.138).  

Ainda na música, um outro artista que pode ser apontado como parte deste 

mesmo fenômeno cultural que modificou os padrões artísticos nacionais foi a mítica 

figura do cantor Ney Matogrosso. Lançado no mercado fonográfico, em 1973, como 

vocalista do grupo Secos & Molhados, o cantor logo se tornou um avassalador 

sucesso nacional. Do alto de sua “estética glitter”, de rosto maquiadíssimo, peito nu, 

longas saias, um minúsculo tapa-sexo e toda uma completa formatação 

comportamental camp, Ney causou furor na mídia e no público, perplexos com uma 

figura que se oferecia, ao mesmo tempo, como homem, mulher e travesti. Segundo 

Trevisan (2002, p.289), a inconfundível voz feminina do cantor levou o LP Secos & 

Molhados, que teria vendido 800 mil álbuns, a ser reconhecido como “o primeiro LP 

brasileiro de saída do armário”, tendo a canção O vira se transformado em um 

debochado hino dos homossexuais de então,  

Desde Carmem Miranda, talvez, o público brasileiro não via surgir um ídolo 
de música popular tão fascinante e exótico. Atrevido como ninguém ousara 
antes dele, Ney teve de enfrentar muita agressão e insultos por onde andou 
(...) Mas o amor que homens e mulheres, sobretudo velhos e crianças, lhe 
devotavam, por toda a parte, foi reconfortante e incomparavelmente mais 
surpreendente. Como contava o próprio Ney: “quanto mais louco eu ficar, 
mais loucura eles querem. A platéia não só me permite como até exige de 
mim todas as audácias” (ibdem).  

 

Diferente de Caetano, e um caso até então raro entre os artistas brasileiros, 

Ney Matogrosso (também um grande ídolo de Caio Fernando Abreu) se assumia 

homossexual e admitia ter “qualidades chamadas femininas”. Suas canções dúbias 

e maliciosas mexeram com o público, que se via entre confuso e fascinado por sua 

imagem, mas terminava por ser tomado pela sensualidade que Ney exalava sempre 

que subia ao palco — e a usava de forma consciente a seu favor. “Sou uma pessoa 

que tem emoção e sensibilidade e me orgulho de não ter que escondê-la. Eu 

manifesto. Agora, se dentro dos padrões isso é feminino, caguei”, revelou em 

entrevista à revista Interview, em 1978 (apud TREVISAN, 2002, p. 290). 

Também no teatro, o boom gay da década de 1970 encontrou seu espaço. A 

peça Greta Garbo, quem diria, acabou no Irajá levou aos palcos a intimidade 

homoerótica masculina, tornando-se um dos maiores sucessos do teatro brasileiro de 
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todos os tempos, sendo encenada também em Nova York. A peça, do então jovem 

autor Fernando Melo (que havia sido barrado várias vezes pela censura federal por 

conta da temática homossexual), foi a primeira a mostrar de forma escancarada o 

amor entre dois homens, transformando o que era amargura em festa. A montagem 

ficou três anos em cartaz e deu um grande reconhecimento ao ator Raul Cortez, que 

interpretou o protagonista, uma bicha decadente que abriga um rapaz recém-chegado 

do interior e adora ser chamado de Greta Garbo durante os atos sexuais.  

Segundo Trevisan (2002, p.294), a peça, que mostra o desenrolar da relação 

entre os dois personagens, não traz nada de exatamente novo, mas seu ritmo 

cortante, os “diálogos sibilinos” e o humor cáustico/ queer da “bicha ensadecida e 

estereotipada” deram surgimento a um novo “teatro gay” no Brasil, sendo copiado 

diversas vezes a partir de então. O autor ressalta ainda que o gênero não é novo no 

Brasil, uma vez que Navalha na Carne, do dramaturgo e escritor Plínio Marcos, 

encenada em 1967, já havia tematizado recentemente um submundo onde circulam 

rufiões, prostitutas e bichas. Greta Garbo, entretanto, apesar de inspirada no 

naturalismo de Plínio, provoca um frenesi ainda maior, por abordar familiarmente o 

“mundo exótico” homossexual, aproximando-o do público.  

Dentro desse clima propício, o teatro começou a sofrer uma verdadeira 
reviravolta. Assim, na temporada paulistana do primeiro semestre de 1978, 
das 25 peças em cartaz, onze delas tratavam do tema homossexual, direta 
ou indiretamente — incluindo-se aí algumas de autores estrangeiros e a 
indefectível Greta Garbo. A maioria delas, evidentemente, inscrevia-se no 
recente filão do “teatro guei”, sempre com um cuidadoso olho na bilheteria. 
(...) À diferença das peças anteriores, boa parte de produção teatral da 
década de 1970, tematizando o homossexualismo, era escrita por autores 
homossexuais que colocavam no palco, de uma maneira ou de outra, sua 
experiência pessoal. Portanto, o “homossexual” do palco já não era mais 
aquele ser distante e mitologizado (de Nelson Rodrigues) nem o pária 
desgraçado (de Plínio Marcos). Agora, sua vida inteira se escancarava diante 
das platéias, familiarizando-as com uma multiplicidade de personagens 
homossexuais que tinham em comum justamente um esforço de 
normalidade, por mais chocantes e exóticos que pudessem ser (Ibdem). 

 

2.2. REALIDADE TRANSVIADA 

 

Se no teatro, o homossexualismo levado aos palcos era cada vez mais 

próximo ao dia-a-dia, representando gays, lésbicas e travestis em uma realidade que 

despertava maior identificação do público, o mesmo não aconteceu no cinema. A 

partir dos anos 1970, o cinema nacional também se especializou na apresentação 



41 

de personagens homossexuais, falando sobre amor entre pessoas do mesmo sexo 

de forma mais aberta do que era feito nas décadas anteriores, quando 

homossexualismo na mídia ainda era um grande tabu. Esta representação, no 

entanto, era feita como “objeto de achincalhe”, sobretudo nos filmes “mais 

comerciais, medíocres e moralistas”, conhecidos como “pornochanchadas”, que 

infestaram a produção cinematográfica brasileira do período, sempre com grande 

sucesso de público. Quase sempre caricaturizados, os personagens homossexuais 

destes filmes funcionavam como mero pretexto para provocar gargalhadas de 

deboche na platéia machista, o que levou o estudioso Antônio do Nascimento 

Moreno a chamá-los de “homopalhaços”. 

Segundo o autor (2001, p.291) — que realizou um vasto levantamento dos 

longas-metragens nacionais que lidam com personagens homossexuais — o retrato 

existencial, social e cultura do homossexual feito pelo cinema brasileiro, 

principalmente a produção massiva concentrada entre as décadas de 1970 e 1980, 

é, no mínimo, deformante. Como atesta o autor, o sujeito homossexual (gays, 

lésbicas e transgêneros) representado no cinema nacional é quase sempre alienado 

politicamente, existente em todas as classes sociais, mas com preponderância nas 

classes mais baixas, tem um subemprego, apresenta comportamento agressivo e 

gestual feminino exacerbado (no caso das lésbicas, o estereótipo é a 

masculinização excessiva); em seus relacionamentos sociais, mostra tendência à 

solidão e é incapaz de uma relação monogâmica, pois se utiliza, com freqüência, de 

vários parceiros, geralmente pagos pela companhia.  

Longe de verter o homoerotismo em imagens poéticas, este tipo de 

estereotipização dos homossexuais (principalmente nas pornochanchadas) foi 

responsável pela criação de um padrão de representação em que o gay do cinema é 

carnavalizado, afetado, por vezes, malicioso, vivo, porém extremamente 

ridicularizado e “até diminuído como pessoa humana”. E tudo isso era mostrado 

como se fosse, de fato, um espelho da vida real, trazendo para a superfície da tela 

aquele que convive com a platéia e com a sociedade. Para Moreno, o resultado 

dessa representação deformada foi um entrave na comunicação que denigriu o 

papel social dos homossexuais, pois fazendo crer ao público que aqueles 

personagens eram os mesmos da vida real, o cinema contribuiu para definir a 

imagem de gays, lésbicas e transgêneros como seres fracos, fora dos padrões de 
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gestualidade que a sociedade considera ser o único: “o gestual próprio de um 

homem ou de uma mulher heterossexual”. 

O indivíduo variante, com características dos dois pólos, é simplesmente 
posto á margem. Na vida real, as personagens que vivem à margem são os 
desencontrados, os lúmpen-operários, os biscateiros. Pessoas que, na vida 
real, são relegadas à categoria de miseráveis; são os párias da sociedade, 
o trabalhador que não se realiza, e, no caso dos homossexuais, o ser que 
não se realiza como tal, devido à sua escolha, preferência ou orientação 
sexual (2001, p.29). 

 
Na pesquisa de Moreno em busca dos personagens homossexuais no 

cinema brasileiro, foram catalogados 127 títulos entre 1960 e 1996 — excluídos os 

documentários, os curtas-metragens e os filmes de sexo explícito meramente 

pornográficos. Segundo o estudioso (2002, p.69), o primeiro filme nacional a trazer 

timidamente um personagem homossexual foi Aníbal quer casar, de Luiz de 

Barros, em 1923. Depois deste, devido ao preconceito, apenas na década de 1940, 

outras películas com personagens gays voltariam a ser lançadas, tais como: O 

cortiço, de Luiz de Barros (1946), Poeira de estrelas, de Moacyr Fenelon (1948) e 

Carnaval no fogo, de Watson Macedo (1949). Nos anos 1950, a Atlântida lançou 

Carnaval Atlântida, de José Carlos Burle (1952), que traziam o comediante 

Oscarito travestido de mulher e assumindo trejeitos femininos.  

Na década de 1960, em sintonia com o aparecimento dos movimentos de 

libertação sexual e das chamadas minorias dos negros, asiáticos e outros, a 

produção cinematográfica com personagens homossexuais cresceu, mas ainda 

lidava com a questão como um grande tabu. Nem mesmo o Cinema Novo, cujos 

filmes eram marcados por uma ideologia de esquerda e procuravam “mostrar a cara 

do povo”, em meio à opressão política, enfrentou o silêncio e o preconceito imposto 

aos homossexuais. Segundo João Silvério Trevisan (2002, p.300), Glauber Rocha, 

em seus “namoros cinematográficos com a temática, direta ou indiretamente, 

homoerótica”, fez insistentes referências (para o autor, quase sempre negativas) à 

homossexualidade e aos homossexuais. Seu mais famoso filme, Deus e o diabo na 

terra do sol chegou, inclusive, de acordo com Trevisan, a metaforizar suas próprias 

contradições frente à homossexualidade, na história de um homem que oscila entre 

a força de dois líderes dominadores, um beato e um cangaceiro. 

 



43 

O tabu homossexual no cinema só começou a diminuir, ao menos em tese, na 

década seguinte, ainda que sob o preço da estereotipização de gays, lésbicas e 

transgêneros. Dos filmes catalogados por Antônio Moreno de 1970 a 1980 (cerca de 

100 títulos), a temática se subdividiu em quatro gêneros: comédias ou 

pornochanchadas, eróticos, underground ou marginais e dramáticos — em alguns 

deles, a presença do personagem homossexual atravessa toda a narrativa do filme; 

em outros, os papéis são secundários ou apenas pequenas pontas  

No gênero pornochanchada  — uma espécie de cruzamento das chanchadas 

da Atlântida com o sexo explícito da comédia pornográfica — era quase obrigatória a 

aparição dos personagens homossexuais afetados e sempre desmunhecando; sua 

função era despertar o riso, através de papéis caricatos e extremamente 

escrachados. Já os filmes eróticos, gênero bastante explorado na época, se utilizam 

do erotismo como meio para descambar na pornografia. Nas produções, cenas de 

nudismo e relações sexuais entre casais (homo e heterossexuais), grupos e 

bacanais são recorrentes, apresentando-se, em diversas situações, como uma 

forma de chocar a platéia.  

Dentro do segmento de filmes underground ou marginais, tal como “uma 

árvore de natal kitsch, suburbana, mal-acabada”, os personagens homossexuais são 

quase sempre afetados, desbaratinados e alegóricos, “bichas-loucas-enfeitadas-

espalhafatosas” (MORENO, 2002, p.89). No gênero drama, foi recorrente a 

adaptação para o cinema de textos nacionais, obras e romances que lidavam, de 

diversas maneiras, com o envolvimento emocional, doses de conflitos sexuais e 

algum tipo de abordagem social. Vários títulos tiveram grande exposição nos 

cinemas nacionais, alcançando considerável sucesso de público, como A estrela 

sobe (Bruno Barreto, 97), baseado em um romance de Marques Rabello; O cortiço 

(1978, Francisco Ramalho Jr.), adaptação do clássico de Aluísio de Azevedo; Toda 

nudez será castigada (1972) e O casamento (1975), ambos inspirados no 

dramaturgo Nelson Rodrigues, que seria adaptado ainda em Álbum de família (1981, 

Braz Chediak) e Engraçadinha (1981, Haroldo Marinho Barbosa), todos, em maior 

ou menos medida, apresentando o universo dos que vivem fora da roda social.  

Não vamos detalhar aqui todos os títulos e suas classificações por categorias 

uma vez que não é nossa proposta mapear a evolução do cinema gay no Brasil; 

antes nos cabe localizar ainda a participação do escritor Caio Fernando Abreu na 
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produção cinematográfica desta época, quando de sua atuação direta nos roteiros 

fílmicos21, como é o caso da adaptação de seu conto homônimo Aqueles dois (1985) 

— roteirizado a quatro mãos com o diretor Sérgio Amon — e Romance (1986/1987), 

produzido e dirigido por Sérgio Bianchi, com argumento de Eduardo Albuquerque e 

roteiro de Caio Fernando Abreu, Fernando Coni Campos, Mario Carneiro, Cristina 

Santeiro, Susana Semedo e Cláudia Maradei.  

Aqueles dois, analisado em profundidade mais adiante, narra o encontro de 

dois amigos que descobrem juntos a homoafetividade e vêem-se envolvidos em um 

universo de mediocridade e repressão. Indo no sentido oposto à já dita padronização 

do homossexualismo no cinema dos anos 1980, o filme tenta romper com os 

estereótipos dos personagens gays e afeminados, apontando para uma poética do 

cotidiano, dos detalhes, dos gestos mínimos.  

Já Romance22 conta a história de Antônio César (interpretado pelo ator 

Rodrigo Santiago), um intelectual de esquerda que, unindo sua formação cultural 

sofisticada (proveniente de sua formação burguesa) a uma personalidade 

carismática, consegue notoriedade pública. Ao mesmo tempo em que se empenha 

em afrontar o poder com denúncias bombásticas, ele incorpora a sexualidade ao 

discurso político, desenhando a si mesmo como o retrato do revolucionário pleno.  

Quando o filme começa, Antônio César está morto. E as circunstâncias de 

sua morte sugerem um argumento policial, já que antes de morrer, ele alardeava 

que estava finalizando um livro para denunciar uma negociata internacional 

envolvendo uma empresa de agrotóxicos e personalidades políticas. Vítima de um 

inexplicável acidente, ele não termina o livro e tudo o que já estava supostamente 

escrito desaparece em seus resíduos. André (Hugo Della Santa), um homossexual 

que morava com Antônio César na ocasião da morte, introjeta no filme a paranóia da 

Aids, acreditando-se contaminado e condenando-se a uma pungente solidão. 

Na época do lançamento de Romance, o então crítico cultural da Folha de 

S. Paulo, Amir Labak (apud MORENO, 2001, p.153), afirmou que Sérgio Bianchi 

                                                 
21 Como ator, Caio Fernando Abreu fez uma ponta em Perfume de Gardênia e leu textos em off no 
filme A dama do cine Xangai, ambos do seu amigo, o cineasta Guilherme de Almeida Prado. 
22 Segundo sinopse publicada em um press-book de divulgação do filme. Ver: Millarch, Aramis. 
Bianchi, um "romance" na tela com happy end, matéria publicada no Jornal do Paraná, em 1988. 
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tocou de forma única em preocupações básicas que afligia o Brasil na época: a 

degeneração moral, da qual a corrupção política era o sintoma mais latente; e o 

que ele chamou de “verdadeiro macartismo sexual”, que se fortaleceu na esteira 

da Aids, fantasma que também já se havia arraigado de forma definitiva à 

literatura de Caio Fernando Abreu. A principal qualidade do filme seria, pois, 

tratar destes temas sem assumir um tom moralista e professoral ou se limitar aos 

clichês que empobrecem a discussão.   
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LIXO E PURPURINA: AMBIGÜIDADES PÓS-MODERNAS 

 

3.1.  QUANDO O GRANDE DIVISOR ESMAECE... 

 

Lidar com o termo pós-moderno (como o fizemos diversas vezes até então) 

em seus mais variados aspectos sempre significou pisar em um campo minado 

de amores e ódios, alimentado pela ambigüidade latente atrelada ao prefixo pós. 

Fredric Jameson (1996, p.27) considera que o problema central do pós-

modernismo (como descrever suas características, se ele existe mesmo ou se é 

mera mistificação) é, ao mesmo tempo, um problema estético e político. Para o 

autor, conferir legitimidade histórica à cultura pós-moderna implica afirmar 

implicitamente uma diferença estrutural radical entre o que se convencionou 

chamar de sociedade de consumo (ou sociedade pós-industrial) e os momentos 

anteriores do capitalismo dos quais ela emergiu; grosso modo, coloca-se a 

condição pós-moderna em posição de ruptura ao modernismo clássico, abrindo 

espaço para as mais conflitantes tomadas de posições em relação ao termo.  

Tais discussões, entretanto, quase sempre deixam fora do centro da 

problematização suas características mais importantes para entender a sociedade e 

a cultura contemporâneas, a saber: a versatilidade, o apagamento da antiga fronteira 

entre a alta cultura e a cultura de massa e o aparecimento de “novos tipos de 

discursos impregnados das formas, categorias e conteúdos da mesma indústria 

cultural que tinha sido denunciada com veemência por todos os ideólogos do 

moderno” (JAMESON, 1996, p. 28).  

Neste sentido, cabe-nos reforçar que, independentemente das 

nomenclaturas e da diversidade de características atribuídas a esse estágio 

sócio-econômico-cultural, importantes transformações ocorreram desde o 

modernismo, deslocando os sujeitos contemporâneos de seus lugares e 

apontando para novas formas de arranjos sociais. E esse novo estado não se 

resume a uma distinção precisa e simples, presa a conceitos teóricos subjetivos 

ou tampouco a uma questão de estilo; antes, trata-se de perceber o pós-

modernismo como uma dominante cultural, uma concepção que dá margem à 

presença e à coexistência de uma série de características que, apesar de 
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subordinadas umas às outras, são bem diferentes; uma complexidade que 

desperta posicionamentos muitas vezes oponentes e integra tudo, principalmente 

a instância do paradoxal e da fragmentação. 

Ocasionalmente, o slogan “pós-modernismo” me cansa tanto quanto a todos 
os demais, mas quando me sinto tentado a reclamar de minha cumplicidade 
com ele, a lamentar seus usos impróprios e a concluir com alguma 
relutância que ele resulta em mais problemas que soluções, paro para 
pensar que outro conceito seria capaz de dramatizar a questão de maneira 
tão eficaz e econômica (Jameson, 1994, p. 56). 

 

Em termos culturais, se a industrialização e a urbanização mudaram o 

ritmo e a vida no século XIX, o capitalismo tardio solidificou o estabelecimento de 

uma nova sociedade de imagens, marcado pela onipresença da mídia. Tais 

transformações repercutiram, sobretudo, no cotidiano, na subjetividade e na 

própria maneira de ser, então incorporados ao universo do consumo, através das 

narrativas estéticas e da cultura. Segundo Ângela Prysthon (2002, p. 69), o pós-

modernismo pode ser definido como o reforço final do elo entre arte e indústria 

cultural (ou, em última instância, como a tomada de consciência frente a esse elo) 

e a dificuldade crescente de impor fronteiras nítidas entre as esferas erudita, 

popular e de massa. A cultura pós-moderna, desse modo, produziria tipos de 

pessoas que incrustam em sua intimidade a substituição da realidade pelo 

espetáculo, marcando senão a maior de todas as ambigüidades estéticas da pós-

modernidade: “os sentimentos, emoções e sensações são evocados mais 

efetivamente pelas imagens da mídia ou pelos simulacros high tech do que pela 

própria exposição direta” (OLALQUIAGA, 1998, p.16). 

Essa entrada dos produtos midiáticos de forma incisiva na vida privada dos 

indivíduos da pós-modernidade, em meados dos anos 1960, deu novo fôlego a 

um dos mais incisivos debates teóricos iniciados desde as duas últimas décadas 

do século XIX, que questionava uma certa hierarquização da arte. Segundo o 

historiador Andréas Huyssen (1997, p.7), que se dedicou a articular os temas da 

modernidade e pós-modernidade com a teoria da mídia, já naquela época, a 

cultura moderna se caracterizava por uma volátil relação entre a alta arte 

européia e a cultura de massas, criando uma estratégia consciente de exclusão 

de tudo o que não fosse culto e erudito aos seus padrões. A essa tensão latente 

e categórica entre ambas as instâncias culturais, Huyssen batizou de Grande 

Divisor (Great Divide), uma espécie de barreira erguida pelo cânone modernista 
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como proteção à influência negativa e alienante da indústria cultural sobre o que 

se consideravam as verdadeiras obras de arte; “uma ansiedade contra a 

contaminação por seu outro: uma cultura de massa cada vez mais consumista e 

envolvente” (1997, p.7).  

Para o autor, entretanto, a insistência do modernismo na autonomia da obra 

de arte, sua obsessiva hostilidade para com a cultura de massa, sua radical 

separação em relação à cultura do cotidiano e sua distância programática dos 

assuntos políticos, econômicos e sociais foram sempre desafiados, tão logo 

surgiram. Movimentos como a apropriação de Coubert da iconografia popular, as 

colagens do cubismo, o ataque naturalista à l’art pour l’art e o mergulho de Brecht no 

vernáculo popular representaram uma tentativa de desestabilização da oposição 

alto/ baixo a partir do modernismo. A própria vanguarda histórica, segundo Huyssen, 

pretendeu desenvolver uma relação alternativa entre a alta arte e a cultura de 

massa, antes de ser completamente absorvida pela tradicional cultura modernista, 

até o ponto em que modernismo e vanguarda se tornaram sinônimos no discurso 

crítico. Tais tentativas, no entanto, não tiveram efeitos duradouros.  

Quando muito, elas parecem ter fornecido, por uma série de diferentes 
razões, nova força e vitalidade à dicotomia. Portanto, a oposição entre 
modernismo e cultura de massa permaneceu incrivelmente resistente por 
décadas. Argumentar que isto tem a ver simplesmente com a inerente 
“qualidade” de uma e defeito da outra — embora possa estar correto no 
caso de muitas obras específicas — é perpetuar a velha e gasta estratégia 
de exclusão; é, em si, um sinal daquela ansiedade contra a contaminação 
(HUYSSEN, 1996, p. 8). 

 

Quando o Grande Divisor voltou ao centro das discussões, após a Segunda 

Grande Guerra, o debate já veio marcado pelas críticas dos estudiosos de Frankfurt; 

a exemplo de Adorno, eles insistiam na permanência da divisão e percebiam os 

produtos midiáticos como capazes apenas de suprir o desejo de entretenimento e 

prazer da massa, sem requerer um esforço intelectual do público. Se a cultura de 

massa chegava a ser considerada, era normalmente apenas de forma negativa, 

como o background homogeneamente sinistro a partir do qual as conquistas do 

modernismo podiam brilhar em sua glória (HUYSSEN, 1996, p.10).  

Para Huyssen, Adorno é o teórico do Grande Divisor par excellence, tendo 

desenvolvido uma teoria do modernismo para a música, a literatura e o cinema, já no 

final dos anos 1930. Segundo ele, as motivações para a insistência de Adorno na 
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separação entre alta arte moderna e cultura de massa encontravam lugar num 

impulso político de salvar a dignidade e a autonomia das obras de arte das pressões 

totalitárias dos espetáculos de massa fascistas, do realismo socialista e de uma 

degradação cada vez maior da cultura de massa comercial no Ocidente. Com a 

estruturação de uma nova ordem social, no entanto, essa visão foi esvaziada em 

seu sentido, tornando-se ultrapassada e determinista.    

Tal projeto era cultural e politicamente válido naquele tempo, e contribuiu 
em grande medida para a nossa compreensão da trajetória do modernismo 
(...) Meu argumento, porém, é que esse projeto já se esgotou, e está sendo 
substituído por um novo paradigma, que é em si tão diverso e multifacetado 
como o modernismo o foi, antes de ser mumificado e virar dogma. Por “novo 
paradigma” não quero dizer que há uma ruptura ou quebra total entre o 
modernismo e o pós-modernismo, mas sim que o modernismo, a vanguarda 
e a cultura de massas entraram num novo cenário de relações mútuas e 
configurações discursivas que chamamos de “pós-modernas”, e que são 
claramente distintas do paradigma do “alto modernismo”. Como a palavra 
“pós-modernismo” indica, o que está em questão é uma negociação 
constante, até mesmo obsessiva, com os termos do próprio moderno 
(HUYSSEN, 1996, p.12). 

 

Frisamos que a idéia de dissolução da barreira ideológica entre alta arte 

burguesa e cultura de massa, e entre modernistas e pós-modernistas, no entanto, 

não significa que a tensão desapareceu. A discussão sobre alto e baixo e a 

separação entre culturas superiores e inferiores, ora de forma mais agressiva, ora 

timidamente, continua agitando a vida acadêmica. Falar em queda do Grande 

Divisor tampouco significa colocar todo fazer-arte na contemporaneidade em um 

mesmo caldeirão estético. Trata-se de percebermos que a valorização da alta 

cultura em oposição às ditas artes menores tornou-se cada vez mais infecunda por 

não atentar para uma série de fenômenos culturais imbricados na vida 

contemporânea. Desse modo, a descoberta de que o campo da produção e da 

recepção cultural não poderiam mais ser analisados apenas a partir de uma ótica 

que posicionava as classes populares em um estado de passividade e alienação — 

mas também como agentes de apropriações, negociações e resistência — 

impulsionou a condição que tornou as fronteiras entre arte moderna e cultura de 

massa cada vez mais fluidas.  

Vale lembrar que isso não exclui distinções qualitativas por parte da crítica, 

apontando para um pluralismo irrefletido para o qual qualquer coisa presta ou 

mesmo invertendo a hierarquia entre arte e baixa cultura, num elitismo às 

avessas: o popular torna-se o erudito, e vice-versa. Segundo Huyssen (1996, 
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p.11), reduzir toda crítica cultural ao problema da qualidade é sintoma daquela 

ansiedade contra a contaminação, uma vez que nem toda obra de arte que não 

se insere nos padrões dos cânones é automaticamente uma peça kitsch e, em 

contrapartida, o próprio trabalho de transformar o kitsch em arte resulta em uma 

peça de qualidade. Coincidência ou não, o esvaziamento do discurso do Grande 

Divisor ocorreu por volta dos anos 1960, quando eclodiram movimentos artísticos 

como a pop art e revolucionários como o maio de 1968 e, principalmente, o 

feminismo. As discussões acerca do que estava acontecendo com a cultura 

mundial, naquela época, acabaram por impulsionar o surgimento de um discurso 

que questionava a própria definição da arte e apontava então para a queda de 

mais uma fronteira e estabelecimento do que seria uma nova ambigüidade pós-

moderna: a separação entre arte e vida.  

 

2.2.  ... ARTE E VIDA SE ENCONTRAM 

 

Um dos principais pensadores a defender a diluição dos limites que 

separam a arte da vida é Richard Shusterman, herdeiro da perspectiva 

pragmatista de John Dewey. Em contrapartida a Adorno, assim como Huyssen, 

ele acusa a hierarquização cultural como uma estratégia das elites para se firmar 

numa condição de superioridade acima da massa, contribuindo para a 

determinação simplista de que, em contraste com as artes maiores, a arte 

popular23 não fornece desafios estéticos e, portanto, induz a uma passividade 

apática (1998, p.117). Tal condição, para Shusterman, reforça a distinção entre 

arte e vida como pertencentes a esferas distintas e acaba por rotular a arte como 

algo sem valor cognitivo, isolado da vida prática — o que resultaria num 

empobrecimento da experiência estética: 
Desligada dos apetites e energias corporais, seu prazer é definido em 
contraste com as satisfações sensoriais da vida. Os prazeres legítimos da 
arte erudita teriam tornado-se muito ascéticos e etéreos para a maioria 
das pessoas, ao passo que as formas expressivas que nos oferecem um 
prazer mais intenso seriam normalmente desclassificadas como mero 
divertimento (1998, p.45).  
 

                                                 
23 Shusterman não difere a arte popular da cultura de massa de forma explícita, mas deixa claro seu 
lugar de fala, ao apontar para a música popular massiva, rock e rap. 
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 Shusterman, no entanto, ressalva que não se trata de enxergar a especialização 

e a erudição como inimigas. Para ele, arrasar o “nobre edifício” da arte erudita em favor 

de um nivelamento seria mais uma forma de empobrecimento estético. O problema 

dessa questão é a pretensão exclusivista de que a tradição comporta todo o domínio da 

arte legítima e da estética. A saída, assim, é resgatar como arte “legítima”, para uma 

experiência estética legítima, as formas que a história oficial da arte e suas instituições 

elitistas privaram durante muito tempo de respeitabilidade; “e isto pode ser feito sem 

que seja preciso legitimá-las em termos de estética erudita dominante, mas 

simplesmente em nome da forte experiência estética que ela oferece” (Ibdem). 

 Para o autor, esse paradoxo pode ser resolvido através de um olhar que 

perceba a arte como experiência, como parte da vida e uma forma especialmente 

expressiva da realidade, e não uma “simples imitação fictícia”. Shusterman, no 

entanto, reconhece que como as fronteiras entre as artes maiores e a arte popular 

não são claras nem incontestáveis, falar sobre elas de maneira simples e genérica 

requer uma boa dose de abstração e simplificação filosófica.  

Um dos objetivos deste livro [Vivendo a arte] é resolver esse paradoxo, 
desafiando a oposição tradicional entre prática e estética e ampliando a 
concepção do estético para além dos limites estreitos que a ideologia 
dominante da filosofia e da economia cultural lhe designou. A estética 
torna-se, pois, muito mais central e significativa quando admitimos que, 
ao abranger o prático, ao refletir e informar sobre a práxis da vida, ela 
também diz respeito ao social e ao político. A ampliação e a 
emancipação do estético envolve, do mesmo modo, uma reconsideração 
da arte, liberando-a do claustro que a separa da vida e das formas mais 
populares de expressão cultural. Arte, vida e cultura popular sofrem hoje 
destas divisões fortificadas e da conseqüente identificação restritiva da 
arte com belas-artes (1998, p.15).  

 

Pensar a arte, neste sentido, está atrelado a um dos intuitos do nosso trabalho, 

no tracejar de pistas que nos ajudem a compreender a sensibilidade cultural dominante 

na pós-modernidade e suas ambigüidades constitutivas, a partir de um autor 

considerado a voz de sua geração. A possibilidade de uma ambiência estética nos 

termos que estamos lidando aponta para essa mesma perspectiva, cujos traços são 

plurais, voltados para as experiências do dia-a-dia, das intersecções midiáticas. Uma 

estética não mais restrita às obras de cultura ou às suas interpretações, mas difratada 

no conjunto da existência, tendo “contaminado” o público, a vida da empresa, a 

comunicação, a publicidade, o consumo (MAFFESOLI, 1994, p.12). Uma estética 

permeada pelo sensível, mas também pela imagem, pelo corpo, pelo doméstico, pela 
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comunicação, pelo emocional, pelas práticas dos sujeitos. Uma estética essencialmente 

ética, que nos permite ver de um ângulo privilegiado para compreender a sociedade 

pós-moderna e suas sensibilidades culturais (Ibdem, p.122). Segundo Shusterman, 

trata-se de renegar uma visão meramente intelectualista e tentar compreender a 

experiência estética advinda da fricção com a cultura de massas não como um gênero 

menor, “vira-lata”, mas como significativa em seus próprios termos; uma possibilidade 

de existência, práticas do sujeito, portanto uma questão de como intervir no mundo.  
Para além de qualquer preocupação formalista, pensar as imagens como 
narrativas que traduzem experiências faz parte de uma percepção de um 
quadro em que os meios de comunicação de massa se apresentam cada 
vez mais presentes no cotidiano contemporâneo, não podendo mais serem 
pensados apenas na esfera da reificação e da manipulação, o que não 
implica uma despolitização, mas ter um olhar, a partir da compreensão de 
que as experiências dos sujeitos contemporâneos são indissociáveis da 
cultura midiática, razão pela qual podemos falar em narrativas que se 
confrontam e dialogam (LOPES, 2003, p.40). 

 

A recuperação dessa estética que aproxima a arte da vida cotidiana, marcada 

pelas imagens midiáticas, implica, segundo Denilson Lopes (2003, p.37), em 

estabelecer uma real contribuição para o que se vem chamando de uma estética da 

comunicação, em que os meios de comunicação de massa são estruturadores das 

definições da cultura e da arte contemporâneas. Essa ótica é essencial para entender 

os rastros contextuais percebidos no escritor Caio Fernando Abreu. O próprio autor 

coloca-se à margem da cultura canônica e afirma que sua escrita não compactua com 

a forma de criação da obra literária da tradição, do “bom gostismo”, apontando para 

um modo peculiar de ver a cultura pós-moderna, na qual ele se sabia inserido, como a 

reciclagem de todo o lixo cultural: “Se tudo já foi escrito, se tudo já foi dito, você pode 

retomar isso criticamente como se fosse novo. (...) [Podem dizer] que sou um escritor 

ridículo. Mas estou consciente do ridículo, da paródia e do clichê” (ABREU, 1995, p.7). 

Caio também chegou a confessar, certa vez, que devia ser insuportável para a 

Academia lidar com um autor que tira “boa” literatura do “trash”:  

Acho que isso é aterrorizante, principalmente no meio universitário. Tudo é 
muito estético, não é vulgar, grosso jamais. Eu adoro Mozart, música, 
trabalho a sonoridade de meus textos, é tudo muito cristalino. Mas deve ser 
insuportável para a universidade brasileira, para a crítica brasileira assumir 
e lidar com um escritor que confessa, por exemplo, que o trabalho de 
Cazuza influenciou muito mais do que Graciliano Ramos. Isso não é 
literário. E eu gosto de incorporar o chulo, o não-literário24.  

                                                 
24 Em depoimento a Marcelo Secron Bessa. Ver: BESSA, Marcelo Secron. “Quero brincar livre nos 
campos do Senhor: uma entrevista com Caio Fernando Abreu”, 1997.     
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A adoção de uma linguagem que faz uso, sob a luz da mídia, de tais 

recursos distintos do cânone literário (oralidade, coloquialismo, uso de gírias e 

referências a simbologias orientais, para citar alguns) aponta para uma tentativa de 

ruptura do autor com a velha dicotomia que distinguia baixa e alta literatura. Nesta 

trajetória, foram incorporados em seus textos elementos de suas vivências, suas 

leituras e sonhos, num processo constante de diálogo com outras obras e autores, 

ou mesmo com outras artes, dando unidade a uma obra que se apresenta 

essencialmente urbana e fundamentada num cruzamento com a cultura de massas 

e o pop dos anos 1980. 

 

2.3.  AS DUAS FACES DA INTIMIDADE 

 

À medida que a grande divisão foi sendo diluída, a individualidade e o cotidiano 

foram sendo bombardeados pelo desenvolvimento de uma cultura de consumo que 

reverteu também as noções de realidade e ficção, público e privado. Segundo 

Jameson (1996, p. 30), essa “estetização da realidade” jogou a arte para o circuito da 

compra e venda de produtos — através da criação de narrativas que favorecem 

investimentos imaginários e libidinais dos consumidores — e promoveu a colonização 

do inconsciente e da natureza pelo mercado; a vida social, do valor econômico e do 

poder do Estado às práticas individuais, passou a ser considerada cultural. 

O que ocorreu é que a produção estética hoje está integrada à produção de 
mercadorias em geral; a urgência desvairada da economia em produzir 
novas séries de produtos que pareçam cada vez mais novidades (de roupas 
a aviões), com ritmo de turn over cada vez maior, atribui uma posição e uma 
função cada vez mais essenciais à inovação estética e aos 
experimentalismos (Ibdem) 

 

Segundo Michel Maffesoli (1994, p.111) — sociólogo francês que elegeu o 

cotidiano e sua ordinariedade como objetos de investigação da vida em sociedade 

— a estética então já não pode mais ser considerada como algo autônomo, 

separado da vida, mas, muito pelo contrário, “ela é a própria vida, é apenas um outro 

modo de dizer a ‘aura’ que engloba, que serve de matriz à vida social”. Transitando 

pelos meios de comunicação, o mass entertainment adentrou pelos cômodos, tomou 

conta das práticas diárias e imbricou-se às intimidades de tal modo que a vida 

passou a funcionar como uma obra de arte coletiva. Andando em sintonia com as 
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tendências gerais percebidas na pós-modernidade, as imagens midiáticas alteraram 

decisivamente os modos de vida atuais. Se antes a linguagem verbal e literária 

carregava em si a função de oferecer uma entrada para o simbólico, a atual 

preponderância das imagens — atuando em meios como a televisão, a publicidade, 

o cinema, a internet — significa que a cultura urbana está submersa num nível 

imaginário (OLALQUIAGA, 1998, p.27).  

Sob tais aspectos, a vida privada contemporânea parece ter sido esvaziada 

de sentido; manipulada, enraizou-se de futilidades e mergulhou no estágio da 

simulação, regulado pela passagem do ser em parecer, pelas imagens ready-

made, pelo prazer pronto para usar. Para o filósofo francês Jean Baudrillard 

(1985), o mundo pós-moderno, assim, tornou-se um mundo super-recriado pelos 

signos, onde as imagens se sobrepõem à matéria e ao espírito, substituindo o 

referente; a realidade se degrada em simulações e o sujeito contemporâneo perde 

sua substância interior.  

 Apesar disso, entretanto, não se pode negar que, na mesma medida em que 

abriu a porta da frente aos meios de comunicação e cedeu-lhe toda a casa, a 

estetização do cotidiano (re)inventou um certo viver social e fez, segundo Maffesoli 

(1994, p.13), desse caleidoscópio de figuras cambiantes e matizadas, o ambiente 

geral de uma época “em que nada é mais verdadeiramente importante, o que faz 

com que tudo adquira importância. Em particular, todos os detalhes, os 

fragmentos, as pequenas coisas”. Tal perspectiva “dignifica o cotidiano” e suas 

características ordinárias como objetos privilegiados de investigação e reflexão 

sobre a constituição da vida social (BRUNO, 2004, p.22). Trata-se, pois, de 

transcendermos o ato de olhar as imagens apenas como mercadorias e percebê-

las também como narrativas, como elementos que abrem possibilidades de 

experiências sublimes no cotidiano e nas coisas comuns.  

A imagem vivida no cotidiano, a imagem banal das lembranças, a imagem 
dos rituais diários, imobiliza o tempo que passa. Seja a da publicidade, a da 
teatralidade urbana, a da televisão onipresente, ou a dos objetos a 
consumir, sempre insignificante ou frívola, ela não deixa de delimitar um 
ambiente que delimita bem a experiência estética da pós-modernidade. 
Essa experiência é uma seqüência de passagens em momentos, lugares, 
encontros justapostos. Sucessões de situações mais ou menos aceleradas 
em que cada uma vale por si própria, redundando num inegável efeito de 
composição. Algo que dá a intensidade, ou pelo menos a excitação, da 
configuração caleidoscópica na qual vivemos (MAFFESOLI, 1994, p.112). 
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 Sem nos isolarmos em visões deterministas, marcadas pelas críticas às 

indústrias culturais, e pela dita ansiedade de contaminação, podemos então 

entender que tais produtos se tornam reflexos dos sujeitos contemporâneos; 

seqüências de passagens, momentos e situações capazes de revelar algo sobre o 

modo como estamos traçando nossa cotidianeidade, nossa subjetividade. 

Na contramão desse processo, o que nos interessa a partir de então é 

perceber como a estetização do cotidiano encaminhou-se para o seu oposto; pensar 

em como a vida privada adentrou pelos ambientes comunicacionais e converteu-se 

em espetáculo mediado de nós mesmos. A instância do comum, do ordinário, 

geralmente deixada no anonimato e na sombra, ganhou notoriedade; profusamente 

exposta, olhada, publicizada e vigiada, tornou-se foco de múltiplos olhares (BRUNO, 

2004, 22). Isso se traduz no atual fascínio pela auto-exposição em seus mais 

diversos níveis e formatos: são os reality shows, os programas de televisão que 

exploram os dramas pessoais, a presença do documental no cinema, o orkut, os 

blogs, fotologs, vídeos no youtube, podcasts caseiros que circulam na internet. O 

cotidiano midiatizado. Ou a vida como ela é em uma versão mais pop e hypada. 

Se a modernidade produziu uma topologia do cotidiano que circunscrevia 
o espaço privado e seus diversos níveis de vida interior – casa, família, 
intimidade, psiquismo – a pós-modernidade inverte esta topologia e volta 
o cotidiano para espaço aberto dos meios de comunicação e seus 
diversos níveis de vida exterior – tela, imagem, interface, interatividade 
(BRUNO, 2004, p.23). 

 

Segundo Maffesoli, tal fetiche em agregar visibilidade às práticas do dia-a-dia 

caminha pelos mesmos trilhos pós-modernos que fizeram o percurso no sentido 

inverso. E ainda que horrorize os críticos politicamente corretos, a verdade é que as 

pessoas já não se contentam mais em receber apenas informações da mídia. 

Querem se ver, ser vistos, ouvir-se, contar o próprio cotidiano para si mesmas e para 

aqueles com quem convivem, de forma que seus dramas pessoais adquiram alguma 

consistência e conquistem os olhares alheios, em um jogo frenético de luxúria e 

sedução. Personagens da vida real, anseiam em ser inseridas dentro dos meios e 

não mais permanecer fora deles.  

O cotidiano midiatizado se constitui, pois, como uma forma extremamente 

paradoxal de se fugir do próprio cotidiano: as pessoas que se envolvem com os 

reality shows, que vivem perfis paralelos nos sites de relacionamento, e que, de 
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alguma outra forma, se inserem nesse circuito comunicacional de auto-exposição 

buscam, em última instância, sair do anonimato. Sair do anonimato sem, no entanto, 

abrir mão de seus rituais de pessoas anônimas; algo como construir uma ilha de 

Caras no meio do jardim (e em seguida publicar a foto num fotolog). Esse trânsito 

fascina não apenas o participante dos programas, o blogueiro ou o documentarista, 

mas principalmente o telespectador, que vive à iminência de ser convidado a ocupar 

o outro lado da tela e a passar de consumidor de imagens a ator de sua própria vida, 

naquilo que ela tem de mais glamuroso e também de mais vulgar (PRYSTHON, 

DUPRAT, 2007).  

Nesse processo, todos os envolvidos aceitam e negociam as etapas de 

tradução, desde que lhes seja garantida voz e o direito de fazer parte — ainda que 

nessa transição do ser para o parecer, muito se perca. Isso talvez se explique pela 

necessidade do sujeito pós-moderno de pertença, de saber-se membro de alguma 

tribo. Perdidos na grandiosidade e homogeneização dos centros urbanos, a 

identidade social dos sujeitos depende do olhar do outro, da forma como são vistos 

e percebidos. Segundo Maffesoli (1996, p.52), diante da falência dos grandes 

sistemas explicativos que regeram a modernidade, este novo “estar-junto” migrou 

para uma nova lógica, centrada no cotidiano e na atração de sensibilidade. A 

multidão dos micro-grupos contemporâneos e as massas que estes constituem 

segregaram uma ideologia que não tem mais nada a ver com o racionalismo 

moderno; uma ideologia que reconhece a pregnância do sensível (corpo, imagem), 

da experiência na estruturação social.  

O paradigma estético é o ângulo de ataque que permite justificar toda 
uma constelação de ações, de sentimentos, de ambientes específicos 
do espírito do tempo pós-moderno. Tudo o que se liga ao 
presenteísmo, no sentido de oportunidade, tudo o que remete à 
banalidade e à força agregativa, numa palavra, à ênfase do carpe diem, 
hoje renascente, encontra na matriz estética um lugar de eleição. De 
fato, o ponto comum desses diversos elementos é a sua função de 
“religação” (MAFFESOLI, 1996, p.55). 
 

É deste embate entre arte e vida, estetização do cotidiano frente à 

cotidianização do espetáculo que surge a ambiência a que nos referimos no início 

desta pesquisa: um imaginário em que as banalidades do dia-a-dia são misturadas a 

tudo aquilo que é absorvido da mídia e acabam por configurar produtos culturais 

próprios de uma época em que a intertextualidade é quase sempre pop. A vida diária 
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parece se passar na superfície da(s) tela(s). Falamos dos filmes, músicas, vídeos e 

performances que, mais que uma simples inspiração nas frivolidades diárias, vão 

buscar nas práticas cotidianas, mediadas pelas indústrias culturais, um certo tipo de 

experiência estética25.  

De todas as produções midiáticas, talvez seja no cinema que essa 

cotidianização exerça maior fascínio. Segundo Maffesoli (1984, p.73), na tela 

grande, os atos mais simples da vida, sua banalidade e prosaísmo tornam-se 

luxuriantes; os objetos mais triviais ganham, sob os truques mágicos da câmera, 

aspectos matizados que aproximam filme e público. A aceleração da imagem, os 

movimentos em câmera lenta, o enquadramentos e os mecanismos de base técnica 

cinematográfica acentuam e fazem aparecer tudo aquilo que a repetição diária tende 

a eliminar: como nos contos e lendas populares, a imagem eufemiza o que, na 

prática de todo dia, passa despercebido. 

O ato de ver-se refletido no cinema, dessa forma, dá ao cotidiano uma 

espécie de força mágica que alimenta os indivíduos em suas necessidades ilusórias. 

Como se essa poética da realidade tirasse do lugar-comum, do clichê, o que eles 

têm de mais banal, abrindo um entre-lugar, para usar um termo de Silviano 

Santiago, onde é possível circular entre o sublime e o frívolo, o eterno e o efêmero, 

as entranhas da condição humana e a superficialidade. Um entre-lugar em que o 

encantamento pelo mundo divide espaço com a certeza de (parecer) ser apenas 

mais um, principalmente em meios as grandes metrópoles que, se nos aceita em 

suas tribos urbanas, também engole a todos nós. 

Como diz E. Morin, a propósito de uma sessão de cinema, trata-se de 
“passividade ativa” que não é produtivista. Não se pode negar que a 
participação nos afetos e situações transcorridos na tela, as identificações e 
as rejeições sejam metáforas da rica socialidade de base, também 
estruturada a partir de ficções, histórias, circulação de afetos acelerada ou 
estática. A teatralidade da vida social não precisa mais ser demonstrada, 
pois hoje o jogo de aparências, o espetacular (habitat, vestuário, 
palavreado, ludismo, etc.) são reconhecidos como estruturantes dos modos 
de vida (MAFFESOLI, 1984, p.71) 

 

                                                 
25 A Pop Art americana, que sacodiu o mundo do final da década de 50 ao início dos anos 70, pode 
ser resgatada como precursora deste processo. Atuando em prol de um discurso de aproximação 
entre arte e vida, os artistas dessa geração se utilizaram de interferências de embalagens de 
consumo e ícones midiáticos populares, transformando o banal e o cotidiano como própria essência 
material da práxis artística. 
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Não por acaso, é também o cinema, como já foi citado anteriormente, uma 

das referências midiáticas mais fortes na obra de Caio Fernando Abreu, que chega a 

fundir cinema e literatura de tal maneira que não se sabe se o autor escreve de um 

set de filmagens e os personagens têm consciência de estar representando para um 

público invisível ou se o texto se utiliza de aparatos cinematográficos (montagem, 

ritmo, trilha sonora, para citar alguns) para transportar o leitor até um cenário 

multimídia sedutor & pop.  

Se a literatura best-seller mimetiza o cinema hollywoodiano pré-moderno, 
que pressupõe uma câmera invisível e uma montagem imperceptível (a 
chamada “decupagem clássica”), a prosa de Caio Fernando Abreu 
incorpora as conquistas do cinema moderno, expondo os andaimes da 
representação, inserindo o narrador no centro da cena, revelando ao 
espectador/leitor o modo de produção da escrita (COUTO, 2007, 6). 

 

Seu conto Loucura, Chiclete & Som é uma mistura dessas duas condições. 

No texto, o autor trabalha uma suposta sequidão típica da escritura para cinema 

como condição existencial do personagem. Há, inclusive, a nomeação das locações 

e a numeração de seqüência (típicos do cinema), como se aquele conto estivesse 

pronto para ser filmado (SOARES, 2003, 31). O próprio Caio afirma que se trata de 

um “simulacro de roteiro cinematográfico”. 

Caio também aciona, ora poética, ora ironicamente, seu repertório de 

imagens, signos e clichês provenientes do cinema e incorporados à cultura de nossa 

época para criar seu cotidiano que, embora inventado, é também retrato de um 

tempo histórico e de uma geração. Um dos textos que pode ser citado como ponto 

máximo dessa ligação é o romance Onde andará Dulce Veiga?. O livro — que o 

autor chamou de um “romance espatifado” e nasceu originalmente como um roteiro 

— conta a história de um jornalista que, próximo dos 40 anos, trabalha em um jornal 

decadente, publicou um livro de poemas e a vida toda viajou de um canto para outro, 

sem fixar-se em nenhuma cidade, em nenhum amor, homem ou mulher. “Ele nem 

sabe direito da própria sexualidade. Na verdade, o romance inteiro é o pobre 

buscando a própria ânima” (ABREU, 2007, p.243). Até que, um dia, o jornalista (cujo 

nome não é revelado), recebe a tarefa de entrevistar uma banda de rock composta 

só de mulheres chamada Márcia Felácio e as Vaginas Dentatas. Durante o contato 

com o grupo, ele descobre que Márcia é filha de Dulce Veiga, uma cantora que 

conheceu há muitos anos, e de quem era fã absoluto. A partir de então, ele decide 

descobrir o paradeiro da artista, que há 20 anos “sumiu do mapa”.  
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A aproximação do romance de Caio Fernando Abreu com o ambiente 

cinematográfico começa já no título: Dulce Veiga é na verdade uma homenagem à 

personagem homônima interpretada por Odete Lara no filme A estrela sobe, dirigido 

por Bruno Barreto, em 1974 e que, segundo o escritor, apesar de secundária, 

perturbou-lhe de tal maneira que não saiu de sua cabeça durante muito tempo. O 

subtítulo do livro, “um romance b” (originalmente em minúsculas, como desejava 

Caio), reforça a ligação com o campo do cinema, fazendo uma ponte direta com os 

filmes B, considerados produções de baixo orçamento e que por essa mesma razão, 

tinham menos condições de representar, com o mesmo poder de ilusão, a realidade 

representada pelos filmes A. Ao se apropriar do termo para o terreno da literatura, 

Caio não só questiona essa categorização, “como lança um alerta para a questão da 

precariedade material em que vive o escritor no Brasil, o baixo orçamento, o lugar 

que ocupa a literatura no país, o escritor, suas condições materiais e seu relevo” 

(TRINDADE, 2006, p.1). Construído como um pastiche dos filmes noir, Onde andará 

Dulce Veiga? resgata uma carga brutal de melancolia, amores não correspondidos e 

angústia, atualizado para um cenário futurista, em que as femme fatale são cantoras 

de rock revestidas pela cultura pop e a Aids espreita em cada esquina. 

As cenas curtas, o ritmo acelerado, as passagens rápidas entrecortadas por 

instantes enganadores de placidez e os diálogos que evocam o cotidiano também 

remetem diretamente à linguagem do cinema, presente ainda através das 

referências explícitas ou indiretas a grandes filmes e artistas do mainstream. Em 

uma das passagens do livro, o jornalista vai a um restaurante e se distrai criando 

mentalmente um cenário pop, por onde desfilam nomes como Rupert Everett, 

Tushingham, Tom Selleck, Daryl Hannah, Mel Gibson e Woody Allen. Segundo 

Denilson Lopes, a cena aponta para até que ponto a visão contemporânea passa a 

ser filtrada pelo cinema, pela televisão e por outros meios de comunicação de massa 

(LOPES, 2002, 35). Outro trecho do livro ilustra bem essa ponte imaginária (ou não) 

entre os dois ambientes: 

   
Chovia forte quando cheguei à Liberdade. A água e o vapor embaçavam o 
néon lilás do cogumelo atômico na frente do Hiroshima. Pela janela 
entreaberta do táxi, ouvi o som pesado das Vaginas Dentatas que saía lá de 
dentro, aquele refrão da Grande Babilônia. Eu estava indeciso entre descer 
naquela chuva toda para enfrentar ou cena de drogas e rock and roll, sem 
sexo, a voltar para casa, desistir de tudo, procurar meu último lexotan, o 
disco de Chet Baker cantando My Funny Valentine.  
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Então Márcia saiu correndo para a calçada, Patrícia vinha atrás dela. 
Encolhido no banco do fusca, fiquei ouvindo: 

— Você tem que voltar, não seja louca. O show já estava no fim. 

Márcia ainda estava vestida com a roupa do show. A chuva começava a 
lavar a maquiagem branca do seu rosto. 

(...) 

Um táxi parou, jogando água em cima das duas. Patrícia gritava: 

— Mas o que é que eu faço? A cantora é você. E nós precisamos 
conversar, resolver a nossa vida. 

Márcia entrou no táxi. Pela janela, ainda disse: 

— Deixa elas terminarem o show sozinhas. Diz que eu passei mal, inventa 
qualquer coisa. Depois a gente conversa. 

Patrícia tentou beijá-la, ela fechou a janela. O táxi arrancou e partiu. No 
meio da rua, Patrícia ainda gritou o nome dela, depois baixou a cabeça, 
chutou o pára-lama de um carro e tornou a entrar no Hiroshima. Eu então 
toquei o ombro do motorista, e disse finalmente aquela frase com que 
sonhava há pelo menos trinta anos: 

— Siga aquele carro (ABREU, 2007, p.203) 

 

Segundo José Geraldo Couto (2007, p.5), crítico de literatura e cinema da 

Folha de São Paulo que assinou o prefácio da mais recente edição de Dulce Veiga 

(Editora Agir, 2007) as personagens de Caio são como sombras de outras 

personagens, espectros viventes, projeções do imaginário de um narrador nada 

confiável. A Dulce Veiga do romance é, em grande medida, uma aparição, um 

fantasma, uma projeção — tanto no sentido psicanalítico, como no cinematográfico. 

“Seu destino era terminar na tela de cinema. Desde o momento da escrita, seu 

criador sonhava com isso”. De acordo com o próprio Caio, foram quase quinze anos 

para finalizar o romance que mais lhe doeu e nunca fluiu, “foi escrito gota a gota, 

palavra por palavra”. Onde andará Dulce Veiga? foi publicado pela primeira vez em 

1990. No ano seguinte, Caio convidou o amigo Guilherme de Almeida Prado 

(parceiro na construção do enredo) para realizar o antigo sonho de adaptar o livro 

para a tela grande, mas morreu antes de ver o filme chegar às salas de cinema. O 

longa foi filmado em 2006 e somente no final de 2007 estreou no cenário nacional.  
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# ENSAIO 1 

AQUELES DOIS: TRANSGRESSÃO E DELICADEZA NO DESERTO DE NÓS DOIS 

 

 

1.1. QUE SEJA DOCE 

 

Um escritor baixo-astral. Dentre os muitos rótulos que recebeu em toda a sua 

carreira, esse foi um dos que certamente marcou a literatura do escritor gaúcho Caio 

Fernando Abreu. Por ter abordado temas pesados como sexo escancarado, 

homossexualismo, Aids, drogas, violência e solidão, o autor viu sua obra ser 

enquadrada em uma vertente literária que pregava apenas a crueza da vida e do 

mundo, deixando em segundo plano a premissa de que, para que haja sombra, é 

preciso antes que haja luz; mesmo nos contos mais melancólicos de sua obra, Caio 

sempre deixou pistas de que, em algum lugar, há motivos para se ter esperança e 

sonhar com asas de anjo, ainda que de papelão.   

Aqueles dois26 abre a possibilidade para esse segundo olhar. O conto, 

publicado no livro Morangos Mofados em 1982, roteirizado pelo próprio autor e 

dirigido pelo cineasta Sérgio Amon (35 mm, 75 min, color, 1985), poderia ser visto 

como mais uma história amarga do encontro amoroso entre dois homens 

insatisfeitos com a vida e com a própria condição humana, escancarando suas 

angústias frente à intolerância social e ao preconceito. Escrito no final dos anos 

1970 — época em que, embora o Brasil já estivesse passando pela transição da 

ditadura militar para a abertura política, ainda perpetuavam os valores de uma 

concepção tradicional de conduta social — Aqueles dois, no entanto, não carrega o 

tom pesado de quem se engaja e vai às armas contra a maioria. Levando ao 

extremo o artifício de caminhar no limiar das ambigüidades, Caio Fernando Abreu 

faz uma incursão na carência afetiva dos dois personagens principais, Raul e Saul, 

e denuncia a intolerância alheia, mas sem deixar de lado uma ambiência poética 

                                                 
26 Filmado em Porto Alegre, Aqueles dois teve pré-estréia em Gramado, em 1986. Foi o único fime 
brasileiro a concorrer, no ano seguinte, ao 11° Festival de Cinema Gay e Lésbico em San Francisco 
(Estados Unidos).    
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de leveza e sensibilidade; a tônica do texto prima por uma estética da delicadeza 

como forma de expressão, explorando as poéticas do cotidiano, os espaços de 

silêncio, as elipses e os detalhes.   

O conto, é preciso deixar claro, destoa dos demais de Morangos Mofados, um 

livro cuja maior parte dos personagens são vítimas de uma sociedade massificada e 

reagem a ela através de auto-punições, fugas de si mesmos; zumbis, revelam a 

angústia que sua geração vivenciou, enquanto vagueiam à espera de qualquer coisa 

que lhes faça sentido, algo que coloque o mundo no seu devido lugar, sem que haja 

“flores murchas boiando em águas viscosas”. Os sujeitos de Caio Fernando Abreu 

vivem reprimidos, tensos, revoltados com as políticas autoritárias dos governos 

repressores e da sociedade conservadora do final dos anos 1970, mas não querem 

sair de seus lugares. Passivos, sobrevivem a si mesmos buscando respostas nos 

astros, nas viagens lisérgicas, no próprio ato de desgostar da vida. Entregam-se ao 

desbunde, ao mofo dos morangos, à falência de um sonho, ainda que cientes da 

necessidade de encontrar uma saída.  

Em Aqueles dois, os personagens centrais, embora inseridos nesse mesmo 

contexto social, buscam uma forma de resistência e propõem um desmascaramento 

social na medida em que questionam as atitudes preconceituosas que os cercam. 

Através de Raul e Sal, Caio Fernando Abreu convida o leitor a assumir uma posição 

crítico-reflexiva em relação à visão dominante que esmaga a minoria. E faz isso 

através de uma estratégia narrativa que sugere mais do que diz; seu tom crítico 

condena a postura repressora da sociedade, sem abrir mão de uma atmosfera que 

busca a delicadeza como forma de confrontar a mediocridade. O lirismo da 

linguagem e o repertório de imagens acionados por ele são explorados a fundo, 

dando sinais de que é possível manter viva a esperança de ver morangos frescos 

nascer no concreto cinza e urbano das grandes metrópoles.  

Sob tais aspectos, a tradução do cineasta Sérgio Amon para Aqueles dois 

seguiu a mesma cadência sutil do texto literário, mas lançou mão de suas próprias 

nuances apostando nas sutilezas, na naturalidade de um olhar sem espanto, no 

intimismo e em algum desencanto para fazer dos personagens centrais dois 

sobreviventes dentro do que eles chamavam de “um tal deserto de almas”.  
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1.2. ANTÍDOTO PARA A MELANCOLIA 

Antes mesmo que caiam os primeiros créditos do filme, Aqueles dois já 

anuncia a que veio: um Saul frágil (interpretado pelo ator Pedro Wayne) , “talvez 

pelos cabelos claros, cheios de caracóis miúdos, olhos assustadiços, azul 

desmaiado”, caminha por uma cidade que também se anuncia personagem de si 

mesma; ao fundo, um assovio triste entoa um bolero antigo. Há fragilidade, solidão 

urbana e algum abandono. E isso possivelmente resume bem o que esse 

filme/conto-conto/filme queira nos dizer.  

Diferentemente da versão original, em que Saul e Raul, heterossexuais 

desiludidos, encontram-se na repartição em que são contratados e reconhecem-se 

diferentes “no primeiro segundo do primeiro minuto”, os protagonistas de Sérgio 

Amon não se descobrem de imediato. Antes, o cineasta nos oferece, em flash-backs 

rápidos e recortados, a intimidade de Saul, suas dores e amarguras quando, 

desesperado, ele tenta o suicídio.  

Em um dos primeiros planos do filme, o rosto do personagem em close, 

máscara nua que se oferece, prenuncia a angústia que lhe corrói27. Narrador em off 

de si mesmo e do mundo que o rodeia, Saul assume o papel de criar o que a teoria 

literária chama de “clima de atmosfera”, uma espécie de “aura” que envolve a 

narrativa, tornando-a quase inconfundível: “não importa qual a personagem que 

surja, ela terminará envolvida pela mesma atmosfera” (HOHLFELDT, 1998, 137).  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27 Segundo Marcel Martin (2003, p.39), o recurso de mostrar o rosto humano em primeiro plano é onde “se 
manifesta melhor o poder de significação psicológico e dramático do filme”. 
 

Narrador em off da 
história, Saul relembra  
seu passado e anuncia a 
angústia do personagem. 
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A posição de narrador da história não é atribuída a Saul no texto original. No 

cinema, a opção pela utilização do artifício em uma narrativa que é fragmentada e 

densa aponta para a busca de uma fala catártica que permita ao personagem expor, 

na mesma medida, as angústias internas e os rompantes de excitação. 

Na rua, a câmera invertida passeia pela fachada do prédio em que funciona a 

repartição. Mostrada de baixo para cima, a construção exibe a força da hierarquia 

que rege a vida dos que transitam ali. Um corte seco, uma porta que se abre e 

estamos dentro do escritório. Em uma seqüência de planos, surgem os rostos da 

repartição. Nomes se amontoam atrás de birôs antigos e máquinas de escrever 

elétricas: Raul, Saul, Mário, Seu Ferreirinha, Carlos, Juarez, Jussara, Alfredo, Clara 

Cristina (os mesmos que, no original, eram apenas “os homens barrigudos e 

desalentados” e “as moças do escritório” 28). Para cada um deles, uma apresentação 

em três palavras eram feitas pelo chefe da seção. “Que palavras ele reservaria para 

mim no futuro? Era difícil saber”, profetiza a voz-eu de um Saul taciturno, quase 

estranho no meio daquela pretensa grande família. 

Pouco a pouco, os personagens se misturam, conversam, transitam entre os 

cenários da repartição e do restaurante Braseiro, onde almoçam juntos e falam mais 

de amenidades do que de si mesmos. O Raul vivido pelo ator Beto Ruas sorri, 

gesticula, permite-se ser leve. Apenas Saul parece estar à margem, perdido entre 

divagações, pensamentos soltos, expressões monossilábicas e nada mais.  

O olhar que o ator Pedro Wayne dá ao personagem é sempre cabisbaixo; 

seus gestos são lentos. Um estado melancólico, que Sérgio Amon traduziu em forma 

de delicadeza e uma espécie de poética da solidão urbana — algo que Caio 

Fernando Abreu levou tão ao extremo. Uma estética que aposta na sutileza dos 

gestos, na valorização dos silêncios, e que assume a função de “antídoto da 

melancolia” (LOPES, 2006, p.16): frente à dor suave, do passado que não passa, a 

modesta alegria simplesmente por viver.  

No meio da cidade grande (oferecida pela câmera em uma panorâmica 

distante), Saul anda sozinho, atrás de carros que zunem em primeiro plano. Nas 

                                                 
28 Segundo Tânia Pellegrini (1995), não é demais assinalar que a ausência de nome nos 
personagens aponta para um indício do anonimato e a solidão nas grandes cidades.  
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calçadas, rostos desfocados e multidões em trânsito se cruzam. Saul é apenas mais 

um; acumula momentos de desesperança que, apesar de tudo, parecem toleráveis. 

Quase como se a dor fosse leve. “A grande família da repartição. Uma semana de 

trabalho e eu já temia que nenhum deles tivesse muito a ver comigo. Ou talvez fosse 

eu. Talvez. Quem sabe com um pouco mais de tempo”. 

Alçada à condição de coadjuvante da trama, a metrópole, fruto do projeto da 

modernidade, sufoca os sujeitos da pós-modernidade, cala os sentimentos, 

aprisiona pedaços de vida dentro do peito de qualquer um que deslize embriagado 

de urbanidade nesse espaço imaginário (?) de solidão e concreto. Em Aqueles dois, 

as ruas são panorâmicas, desfocadas; podem ser as ruas de qualquer lugar do 

mundo, recheadas de luminosos, cartazes, referências midiáticas e consumistas. As 

pessoas são todas anônimas, confundem-se com a própria paisagem num 

movimento ad infinitum de psicastenia: uma perturbação da relação entre o eu e o 

território em torno; um estado em que o espaço definido pelas coordenadas do 

próprio organismo se confunde com o espaço reservado. Como afirmou Celeste 

Olalquiaga (1998, p.24), o organismo psicastênico, incapaz de demarcar os limites 

do seu próprio corpo, perdido na imensa área que o circunscreve, abandona a 

própria identidade e abraça o espaço em torno, camuflando-se no meio ambiente; 

um jogo de mimetismo, em que há uma sensação latente de que se pode estar em 

toda parte, ao mesmo tempo em que se pode estar em lugar algum.  

Na tela, os dias se sucedem rapidamente. Uma seqüência acelerada de 

planos com pequenos gestos do cotidiano, partes banais do mundo real, demarca a 

passagem do tempo: mãos que batem ponto, fazem contas, escrevem, teclam, 

carimbam incontáveis vezes a mesma palavra: URGENTE. Saul permanece feito de 

silêncios e divagações narradas em off. “O tempo passava. Poucas coisas mudavam 

na repartição. Vieram dias cada vez mais iguais. Um, dois, três meses...”.  

A única mudança em sua rotina acontece na noite em que chega na pensão 

onde mora e se depara com uma prostituta nos corredores do prédio. Quando as 

portas de ambos se fecham, um travelling lateral mostra Saul grudado à parede, 

ouvindo em silêncio os sussurros eróticos da vizinha no quarto ao lado. Excitado 

pela possibilidade do prazer alheio, ele masturba-se abandonado, gozo contido, 

quase culpado. A cena, crua nos sentimentos, é visualmente subliminar: o indício de 

sexo é mostrado apenas no plano fechado na mão de Saul, que aperta com força os 



67 

lençóis entre os dedos, enquanto geme solitário. No fim, um pôr-do-sol quase 

azulado pela noite simboliza o orgasmo e, quem sabe, alguma felicidade. 

Se o clímax sensual de Saul acontece sozinho, num quarto mal iluminado de 

pensão, o erotismo que envolve Raul aparece de forma mais explícita. Inexistente na 

obra original, a trama de Sérgio Amon cruza os destinos do personagem e de Clara 

Cristina (a atriz Suzana Saldanha). Eles flertam, conversam, transam. Dessa vez, o 

sexo se oferece em planos fechados dos corpos, detalhes e suor. A própria 

iluminação avermelhada da cena sugere o erotismo em que estão mergulhados.  

 

 

Apesar da aparente sintonia, Amon vai buscar no intertexto com o cinema o 

artifício para deixar pistas de que a relação é fugaz: enquanto Raul toma banho, 

Clara liga a TV, zapeia pelos canais e desliga o aparelho tão logo percebe que o 

único filme da noite é Psicose (1960, direção de Alfred Hitchcock), o mesmo que, 

horas depois, transformaria a relação de Raul e Saul.  

 

1.3. ULTRA-PÓS-POP-NEO ALGUMA COISA 

 

No dia seguinte, Saul aparece atrasado na repartição. De costas para a 

câmera, ele vê todos os outros exercendo seus papéis diários, indiferentes a sua 

presença. Passos apressados, caminha até sua mesa; desconfortável, troca 

algumas palavras com Raul. E respondendo a um vago “o que houve?”, conta que 

tinha ficado até tarde assistindo a um velho filme na televisão. Um filme antigo. 

O sexo solitário de Saul é visto
subliminarmente.

Entre Clara Cristina e Raul, o
erotismo é explícito.
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“Que filme?”, pergunta o colega. “Psicose” 29 responde Saul. “Do Hitchcock?”. E 

como se, somente então, Saul e Raul se reconhecessem, descobrem juntos que 

não lhes falta assunto. As elipses de tempo sugerem que, naquele dia, eles vão 

várias vezes ao café — o único lugar possível para serem, em parte, o que de fato 

eram. Em um desses momentos, a fotografia em cena nos mostra a clara divisão 

que se anuncia: de um lado, Saul e Raul, entre descobertas e identificação; em seu 

oposto, todos os outros que, 

agora, direcionam a indiferença 

não apenas para um só deles.   

 

 

 

  

A partir daquele dia, muitos outros 

filmes e cafés viriam. As referências 

fílmicas tornam-se mais evidentes, demarcando a ambiência estética pop-pós-

moderna que se configurou no País em meados da década de 1980. E Caio fazia 

isso de maneira consciente, ora denunciando a invasão da vida privada, ora tratando 

tais interferências como um glamour hollywoodiano.  

Tenho refletido ultimamente se todos nós não estamos nos transformando 
em simulacros do que a gente supõe que seria o ser humano: seres 
humanos sentam assim, cruzam as pernas, uma coisa meio esquizofrênica. 
Eu acho que o ser humano original está meio à deriva, como falei antes. A 
gente não sabe se está reproduzindo a personagem de “mel e girassóis” 
quando ela rodopia como Doris Day ou se está imitando alguma coisa que 
se viu no cinema ou na novela das oito. A gente incorpora estas coisas e 
fica repetindo (ABREU, 1995, p.7). 

 

Em Aqueles dois, Caio Fernando Abreu elabora uma poética urbana reveladora 

de subjetividades dentro de um trabalho de citações que se fundamenta num intertexto 

pop intensificado pelo emprego de referências da cultura de massa (OLIVEIRA, 2004, p. 

201). Podemos até mesmo dizer que, neste sentido, o conto parece ser mais 

cinematográfico que o próprio filme, uma vez que, sugerindo mais do que mostrando de 
                                                 
29 No original de Caio Fernando Abreu, o filme em questão era Infâmia (The children´s hour), de 
William Wyler, com Shirley Maclaine e Audrey Hepburn. 

Separados (estética e 
socialmente) no mesmo 
plano, a divisão dos 
extremos se anuncia. 
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forma explícita, o autor deixa margem para a construção de um imaginário menos 

datado, possível de dialogar com qualquer época ou qualquer grande metrópole.  

 A música também assume uma posição de filtro midiático na ambientação da 

estética da delicadeza a que se entregaram Caio Fernando Abreu e Sérgio Amon: ora 

as baladas dos Beatles enchem as cenas, ora a voz de Dalva de Oliveira, a rainha do 

rádio dos anos 1950, aparece no conto/filme-filme/conto como a diva que entoa antigos 

boleros, chorando dores e amores como Tu me acostumbrates, Sabor a mi, La barca. 

Em uma das cenas do filme, a referência ultrapassa a utilização da música como trilha 

sonora e transfigura-se em real simulacro: enquanto o fluxo de pensamento de Saul 

vagueia pelas descobertas da amizade recém firmada, somos levados a um passeio em 

uma loja de discos, onde desfilam nomes da música pop americana e nacional; com um 

meio-sorriso, Saul pega um vinil de Dalva de Oliveira e sorri.  

Apaixonado por música, clássica ou pop, Caio não somente se utilizava de 

seu repertório de canções para citá-las através de seus personagens, como também 

incorporou a sonoridade em seu processo de criação: sempre escrevia ouvindo a 

música cujo ritmo empregaria em seu trabalho, numa espécie de coreografia músico-

literária. Não é raro ver em seus contos, recomendações do tipo “para se ler ao som 

de” (Ângela Ro-Ro, Erik Satie, Rolling Stones, Caetano Veloso).   

 Contribuiu para o diálogo da obra de Caio com elementos e aspectos de 

outras artes (seja música, teatro, cinema ou telenovela) sua incursão no jornalismo 

cultural. Apesar de declarar abertamente que trabalhava com jornalismo apenas por 

sobrevivência, em cada lugar que passava, ele engordava a bagagem cultural que 

levaria para dentro de seus textos sob a forma de citação, maneirismos, pastiches. 

Falar de Caio é falar de Caio & música, Caio & teatro, Caio & TV, Caio & cinema.   

 
1.4. TU ME ACOSTUMBRASTE / A TODAS ESAS COSAS 

 
O primeiro encontro de Saul e Raul longe dos olhares diários marca uma 

passagem na relação entre os personagens. Depois de saírem da festa de 

aniversário de Seu Ferreirinha (Edu Madruga), os dois resolvem esticar a noite em 

algum outro lugar. Caminham sozinhos pelas ruas. A noite escura, fragmentos de 

silêncio, o cigarro nos dedos desajeitados de Saul, frases despreocupadas e 
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algumas confidências transpõem para a tela a subjetividade de Caio Fernando 

Abreu. Em frente a uma irônica vitrine de uma loja de noivas, onde manequins 

femininos testemunham o encontro, a câmera focaliza Saul, que fala de passado, de 

ex-amores e, enfim, de sua grande paixão. É nesse exato instante que, em um 

travelling lateral, a câmera acompanha a mão de Saul deslizando uma garrafa de 

vinho às mãos de Raul numa transferência simbólica do afeto: das mulheres do 

passado para o amigo Raul.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No instante seguinte, em uma cena de devaneio, fantasia ou apenas a 

materialização de um desejo comum, os personagens dançam embriagados, em um 

parque de diversões vazio, com mulheres imaginárias. Sutis, os casais se revezam 

na tela; trocam de pares. Enfim, Raul dança sozinho. Saul também dança sozinho. E 

no que pode ser uma metáfora de um ritual de substituição às mulheres — na cena 

e em suas próprias vidas — Raul e Saul deslizam juntos pela câmera. Não há apelo 

sexual, apenas o prenúncio de um amor “que emerge do simples cotidiano, pouco a 

pouco, como uma fatalidade inesperada, rumo a um encontro, na afirmação do 

afetivo” (LOPES, 2002, p.154).  

Já não há então mais Clara Cristina, amores passados ou um dia sequer em 

que Raul e Saul não corressem para um café. Entre eles e aquele mundo que os 

rodeava, um abismo se abria dia a dia. Vale a pena esmiuçarmos aqui a função que 

as personagens femininas ganharam no roteiro. Participantes diretas da trama 

apenas no filme (no original, ela só aparecem como parte da equipe de trabalho), as 

Manequins femininos
testemunham o encontro.

A garrafa de vinho como a
transição simbólica do afeto.
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mulheres representam o estigma negativo de um imaginário popular machista: 

extremamente vaidosas, neuróticas e sempre dispostas a discutir a relação — o 

oposto dos protagonistas, parceiros, compreensivos e interessados mais em trocar 

amenidades e gostos comuns. O que, no livro, Caio oferece como um “encontro de 

almas”, o filme trata como uma quase determinação: seria impossível a Raul e Saul 

não se interessar mutuamente no meio de tanta mediocridade.  

Até que surge o convite para um cinema. “Laranja mecânica, o tipo de filme 

que você gosta, Saul. Vamos?”. Mas o convite não se concretiza. Diante do 

encontro fracassado (culpa de uma insistente Clara Cristina que impede Raul de 

comparecer à sessão), Saul volta desolado para casa. No quarto escuro da 

pensão em que mora, entre papéis amassados pelo chão com restos dos 

desenhos que costumava fazer (figuras de olhos sempre grandes e sem íris), 

Saul encarna o abandono e a solidão; sai do plano, deixando para o 

telespectador apenas seu varal de desenhos, onde o rosto de Raul se oferece. 

Quando volta ao enquadramento, Saul avança para destruir todos os rabiscos. O 

slow motion dita o ritmo da cena, e o que deveria ser um rompante de fúria torna-

se uma suave e cadenciada sublimação da dor. 

Talvez pela angústia, talvez num ato de coragem desmedida, no dia seguinte, 

Saul vai pela primeira vez até o apartamento de Raul. Sua entrada no local marca o 

que também pode ser um mergulho na intimidade do outro: enquanto Dalva de 

Oliveira entoa um de seus boleros, a câmera, alçada à condição de olhos de Saul, 

desliza pelo cenário em travelling lateral: os livros, os discos, o violão, o sabiá Carlos 

Gardel dentro da gaiola, a vida do outro se misturando com a sua. Abrem uma 

cerveja, brindam, conversam na varanda.  

E fotografados dentro da moldura da imensa janela da sacada, os dois 

parecem ser os únicos sobreviventes de uma cidade vazia. Tudo seria assim, 

leve, não fosse o choro de Saul, a revelação de suas frustrações escondidas, a 

solidão que não passa, o medo do desconhecido. As reticências. “Eu tenho me 

sentido muito mal. Sozinho. (...) Desculpa, eu não queria te atrapalhar, mas... 

Não sei por que vim aqui, mas... É que tava faltando isso... Eu não queria... Mas 

a gente não escolhe”.  
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Saul e Raul: sobreviventes 
da urbanidade vazia. 

  

 

 

 

 

 

 

A cena, existente apenas na versão de Sérgio Amon, dialoga com uma certa 

persistência dos textos de Caio Fernando Abreu de lidar com a afetividade através 

da dramatização das dificuldades do encontro e da entrega com o outro (OLIVEIRA, 

2004, p.204); como se a eterna busca pelo amor, pelo intenso, pelo agora-e-já fosse 

sempre passional, dolorida. Há uma vontade do clichê romântico que não teme o 

ridículo da confissão, do arrebatamento, do exagero do afeto. Ele acredita na 

transcendência. Para Caio “todo amor é sagrado. Não há promessas de juras 

eternas, só possibilidades. E são estas possibilidades da deriva cotidiana que o 

renascimento final traz. (LOPES, 2002, p.206). O renascimento que Saul buscava, o 

recomeço que, a partir dali, mudaria seus dias e faria daquela relação com Raul o 

oásis em que ambos já se sentiam estar. 

O enredo do filme, a partir de então, toma um novo caminho. A delicadeza da 

felicidade assumida toma o lugar dos sentimentos reprimidos dos personagens. A 

tela enche-se de cores. Raul e Saul sorriem. Pela primeira vez, contam detalhes de 

seus relacionamentos desfeitos: o primeiro, um casamento mal-sucedido; o 

segundo, um noivado interminável, que de tão interminável, terminara um dia. A 

verdade é que estão ambos cansados das mulheres do mundo e suas tramas 

complicadas. Querem descobrir juntos uma cidade que ainda não conhecem: dos 

ambientes fechados de seus próprios quartos e da repartição pública, os 

personagens abandonam os cenários internos e mergulham na vida da metrópole. 

Bares, boates, casas de show, música, cinema, a cultura pop latente em todos os 

lugares que passam. O mundo torna-se a casa daqueles dois.  

 



73 

1.5. QUEREM SABER? NÃO ESTAMOS NEM AÍ 

 

O sentir-se em casa de Raul e Saul, porém — apesar de nem o filme ou 

mesmo o texto original enveredarem pelo homoerotismo explícito; tudo é mais 

sugerido do que dito — desperta o discurso homofóbico dos colegas da repartição. A 

princípio, subliminarmente, apenas entre algumas suspeitas, risos em falsete e 

quem-sabe-se. Depois, de forma mais escancarada, quando a própria condição 

homossexual é levantada por Clara Cristina como aberração, doença. Saul e Raul 

vêem-se então usando palavras como viados, bichas. Sabem como são vistos e o 

que os esperam. Saul quer desistir; Raul, enfrentar. Sozinho em seu quarto, sob a 

luz azul fria de uma noite que se anuncia, Raul dedilha versos no violão. O fluxo de 

pensamentos do personagem não é revelado, mas se sabe que há no subtexto a 

consciência de uma mediocridade moralista, que logo se levantará, exigindo a 

humilhação e a punição de dois culpados. Raul sabe o que virá, mas reage à 

iminência da frustração alheia com o prazer livre pela música.  

Dali em diante, sempre novos risos, dedos sutilmente apontados, olhares de 

pesar em uma convivência que, pouco a pouco, anuncia que vai ruir. Até que Raul 

ausenta-se da repartição. Problemas de família. “Saiu direto, apressado, não disse 

nada, não falou com ninguém. Não voltou mais naquele dia, nem no dia seguinte, 

nem no outro”. A voz amarga em off de Saul denuncia a solidão de quem se 

encontra novamente perdido no meio da multidão. O reencontro só acontece dias 

depois, quando um telefonema basta para que Saul encare as estradas. Até que, 

enfim, vemo abraço, presenciado apenas pelo luto dos móveis cobertos por lençóis 

brancos. É a primeira vez que se tocam. “Foi tão calada a volta. A morte do pai do 

Raul. O trabalho amanhã. O tal deserto. As tais almas também desertas. A verdade 

é que já não tem ninguém mais em volta. Mais ninguém”.  

Chega o ano-novo. Alheios à festa que acontece na repartição, Raul e Saul 

brindam sozinhos. “Pelo ano velho. Pelos anos que virão. Pelo teu quitinete com 

Carlos Gardel. Pelo teu quarto de pensão que eu não conheço. Pelo bolero e pela 

nossa amizade. Que nunca vai terminar. Que mal começou. Por nós dois”. Imersos 

ao mundo que os rodeiam, testemunhados apenas pelos fogos de artifício que 

estouram no céu, Raul e Saul celebram aquilo que Caio Fernando Abreu chamaria 

de uma possibilidade de amor.  “Deitaram ambos nus, um na cama atrás do guarda-
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roupa, outro no sofá. Quase a noite inteira, um conseguia ver a brasa acesa do 

cigarro do outro, furando o escuro feito um demônio de olhos incendiados”. Na 

versão de Sérgio Amon, as palavras do escritor ganharam a cor azul de um quarto 

escuro em que Saul e Raul se esperam em silêncio. Uma ou outra respiração mais 

profunda, a melodia de Tu me acostumbrastes, o desejo. Cada um a sua maneira, 

Caio Fernando Abreu e Sérgio Amon se utilizam da delicadeza para construir a 

dificuldade que os amigos sentem em assumir o afeto; mas se o escritor foge da 

atmosfera de conto de fadas, deixando evidente que se trata apenas de um corpo de 

homem gostando de um corpo que, por acaso, é de homem também, o filme apela 

para uma inocência às avessas, fragilizando a atitude dos personagens.      

Quando janeiro começa, antes mesmo que os restos do natal sejam retirados 

da repartição, Saul e Raul são chamados na sala do chefe (o ator Biratã Viana) para 

prestar explicações sobre uma certa denúncia anônima contra “aqueles dois, de 

nomes parecidos”. Escutam coisas como aberração, conduta invertida, psicologia 

deformada, comportamento doentio. Não se resignam. No fim, de costas para a 

câmera e assumindo de frente o que lhes espera a partir de então, escutam a ordem 

de demissão e o eco das risadas debochadas vindas do corredor. Indiferentes, Raul 

e Saul deixam a repartição.  

No último plano do filme, “pelas tardes poeirentas daquele resto de janeiro, 

quando o sol parecia a gema de um enorme ovo frito no azul sem nuvens no céu” 

(a narração já não é mais de Saul, deixando rastros de que agora ele está em uma 

nova história), os amigos caminham pelas ruas da cidade que descobrem fazer 

parte. Riem juntos. Seguem em direção à câmera parada que os espera. 

Gargalham. Como se dissessem “querem saber? Não estamos nem aí”. Pois por 

mais que o universo inteiro pesasse ao seu redor, tinham a nítida sensação de que 

sempre haveria saídas, formas possíveis de ser quem eram, mesmo que, como o 

próprio Caio afirmou, isso lhes custasse perder para sempre o reino das condições 

burguesas. “Ganhariam em troca outro reino? O da dignidade interior, talvez” 30. 

Enquanto aqueles outros, contrários às histórias de fadas, eles sim seriam infelizes 

para sempre. E foram.  

                                                 
30 Texto de Caio para o folheto de divulgação do filme da Roda Filmes, 1984. Para mais detalhes, ver 
Moreno, Antônio – A personagem homossexual no cinema brasileiro, Editora da Universidade Federal 
Fluminense, 2001. 



75 

Se o caminho trilhado por Sérgio Amon na construção das tramas de Aqueles 

dois — a narração em off do personagem de Saul, a acidez das personagens 

femininas, a esterotipização de uma inocência existente, para citar alguns — por 

vezes deixou a sensação de ser o filme menos cinematográfico que o próprio conto 

(não cabendo aqui um julgamento de mérito entre um e outro), por outro lado, 

cumpriu seu propósito de contar, sem panfletarismo homossexual, o encontro entre 

dois homens em um ambiente de mediocridade e repressão.   

Não há, em ambas as versões, a dor da fatalidade ou mesmo um elogio 

homoerótico explícito. Os corpos aparecem quase sempre ausentes; em seus 

lugares, o(s) discurso(s) privilegia(m) o resgate do afetivo, dos detalhes. Contrário ao 

que se espera dos movimentos das minorias, a delicadeza é acionada para 

questionar os valores e condutas sociais. Num mundo em que se convive 

diariamente com a arte do estardalhaço e do escândalo, da mídia e das polêmicas, 

Saul e Raul apontam uma forma de, quem sabe, sobressair-se no meio da multidão, 

revelando que, sim, é possível viver de tudo o que é normal.  
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# ENSAIO 2 

QUANDO O AUTORITARISMO É CAMINHO PARA A LIBERTAÇÃO 

 

2.1. QUEM É ESSE LORPA? 

 

 Se, em Aqueles dois, a repressão alheia subjuga aqueles que não vivem 

segundo as normas sociais, em Sargento Garcia, publicado também no livro 

Morangos Mofados (1982), esta mesma repressão é utilizada contraditoriamente 

como válvula de abertura para uma vida fora dos padrões; invertendo novamente os 

papéis de lugar, Caio Fernando Abreu deixa então a delicadeza de Raul e Saul de 

lado e aciona, de forma irônica, a brutalidade e o medo herdados da ditadura militar 

para criar uma história de libertação e encontro com a própria sexualidade.  

Inspirado no conto homônimo do escritor, o curta Sargento Garcia, de Tutti 

Gregianin (35mm, cor, 15 minutos, 2000), narra a iniciação homossexual de Hermes, 

um jovem inexperiente e imaturo, com um rígido oficial do exército, após sua 

entrevista de apresentação ao serviço militar. Segundo Caio Fernando Abreu, a 

trama não é de todo uma ficção; foi baseada em sua primeira relação sexual com 

um homem, aos 16 anos de idade. Ele morava em Porto Alegre quando, numa noite 

de domingo, foi abordado por um homem desconhecido que puxou papo e o 

convidou para um encontro, três dias depois. Entre aterrorizado e curioso, ele foi.  

Eu não sabia bem do que se tratava. Fui — sempre vou —, morria de 
curiosidade. Ele me levou a um lugar horrível, muito feio, com  lençóis  sujos  
e um rolo de papel higiênico na cabeceira. Me jogou em cima da cama, 
completamente sem romantismo. Me fez segurar o pau dele e eu saí 
correndo. Tinha, 16 anos. Sempre ficou  na minha cabeça o desejo de que a 
primeira vez fosse uma coisa romântica31. 

 

O cenário cru da vida real e a falta de qualquer tipo de romantismo para o 

que, em tese, deveria conter alguma espécie de magia-da-primeira-vez formam o 

pano de fundo do encontro de Hermes (o ator Gedson Castro) e Luiz Garcia de 

Souza, o Sargento Garcia (Marcos Breda). O cenário para o encontro entre os dois 

acontece é uma sala do quartel, sob os olhos vigilantes do então presidente do 

                                                 
31 Em entrevista à revista Marie Claire, 1995.  
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Brasil, o general Castelo Branco32, que, do alto do quadro afixado na parede 

encardida da sala, vigia atento à exposição de corpos nus masculinos, aguardando 

enfileirados o início de mais uma apresentação coletiva para o serviço militar. 

Enquanto a câmera desliza por genitais, rostos impassíveis e físicos perfeitos — 

sugerindo que se trata de uma massa anônima, em que todos os jovens são apenas 

mais uns dos tantos que se submetem diariamente à mítica iniciação no exército, 

que envolve sempre algum tipo de humilhação e autoritarismo — ouve-se o 

Sargento Garcia gritando por Hermes. “Quem é esse lorpa”?  

O que se desenrola a partir de então é um processo de reconhecimento 

mútuo entre o Sargento Garcia, metonímia da autoridade e do poder do Estado — 

e, por conseguinte, do macho dominador — e Hermes, jovem inexperiente, virgem, 

refém da ideologia militar. Instruído desde o início de seu lugar de inferioridade 

através da ordem de limitar-se verbalmente, apenas quando solicitado, a “sim, meu 

sargento” e “não, meu sargento”, Hermes entende sua posição de oprimido frente a 

seu opressor de botas pesadas, passadas firmes e vocabulário que envolve 

adjetivos como idiota, pamonha, bocó, palhaço. As perguntas feitas sem 

interrupção pelo militar, que não permite ao jovem fugir das respostas binárias, 

apontam para a manipulação do diálogo como mais um recurso do Sargento de 

demarcar seu território de poder.  

A platéia que assiste in loco à cena (jovens também recém-entrados na 

maioridade mas visivelmente mais familiarizados com a agressividade e ironia do 

Sargento) acompanha divertida a humilhação que o militar passa a desferir sobre 

Hermes, mas é insensível demais para perceber que a chacota e a violência moral 

sobre o acuado aspirante ao exército, na verdade esconde uma tensão sexual do 

Sargento frente a uma nova presa. O desejo do militar, entretanto, não parece 

passar despercebido a Hermes (e do público); quando o Sargento se aproxima a tal 

ponto do jovem que ele é capaz de sentir seu cheiro — “de suor, de gente e cavalo, 

bosta quente, alfafa, cigarro e brilhantina” (ABREU, 1995, p.78), uma espécie de 

embriagamento o leva a perceber, no farto bigode do oficial, um “manduruvá33 

                                                 
32 Pelas referências oferecidas ao leitor/ telespectador (sotaque, expressões regionais, nomes de 
ruas), sugere-se que a história se passa entre algum momento entre 1964 e 1967, na cidade de Porto 
Alegre (RS).  
33 Uma espécie de taturana peluda, comum no Rio Grande do Sul, cujos espinhos causam intensa 
queimação e podem levar à morte.  
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cabeludo rastejando em volta de sua boca, cortina de veludo negro entreaberta entre 

os lábios molhados” (Ibdem). A imaginação leva Hermes, em flash back, até sua 

infância, quando brincava com lesmas, fazendo pequenas maldades e torturas, 

como matar os bichos cobrindo-os de sal, esperando ser repreendido pela mãe. De 

volta ao presente, Hermes tenta, em vão, responder de forma mais elaborada ao 

Sargento, como se, dessa forma, esperasse inconscientemente ser de novo 

repreendido, desafiado, levado ao próprio limite por aquele que seria sua 

autoridade máxima da vez.  

Levantou-se e veio vindo na minha direção. A camiseta branca com grandes 
manchas de suor embaixo dos braços peludos, cruzados sobre o peito, a 
ponta do rebenque curto de montaria, ereto e tenso, batendo ritmado nos 
cabelos quase raspados, duros de brilhantina, colados ao crânio. Num salto, 
o rebenque enveredou em direção à minha cara, desviou-se a menos de um 
palmo, zunindo, para estalar com força nas botas. Estremeci. Era ridícula a 
sensação de minha bunda exposta, branca e provavelmente trêmula, na 
frente daquela meia dúzia de homens pelados. O manduruvá contraiu-se, 
lesma respingada de sal, a cortina afastou-se para um lado. Um brilho de 
ouro dançou sobre o canino esquerdo (ABREU, 1995, p.77). 

 
A estratégia funciona: curioso, o Sargento Garcia decide ir adiante, estudar seu 

adversário sexual, escondido sob o autoritarismo (e o machismo) que lhe confere a 

farda. Ele aproxima-se ainda mais de Hermes, traga um cigarro e, como quem busca 

seduzir seu interlocutor, solta a fumaça no rosto do adolescente. Hermes tosse. O 

oficial ri. Se vista sem som, a imagem na tela sugere mais um instante de intimidade 

do que agressão; mais desejo e menos escárnio. Há uma tensão sexual latente no ar, 

ainda que nada seja dito; a agressividade da fala do militar se ocupa de mascarar 

qualquer indício de afetividade. Tesão não é permitido em situações como essa.  

 

Entre o Sargento Garcia e 
Hermes, uma tensão sexual 
disfarçada de autoritarismo. 
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           A violência verbal e os gestos duros do Sargento Garcia desnorteiam Hermes. 

Entre o desejo e a curiosidade de ir além, o medo. Seus pensamentos procuram um 

lugar mais confortável, onde ele pode ser de fato quem é. E nos seus devaneios, ele é 

apenas um garoto confuso, um jovem em descobertas que não entende seu próprio 

corpo e os hormônios que dançam soltos por dentro, levando-o a sensações que ele 

não entende direito. Narrador de suas inquietações, Hermes mergulha em um fluxo de 

consciência, oferecendo à câmera seus hábitos, a relação com a família, a fuga na 

pintura, a masturbação, a tontura seca de quem está começando a viver e ainda não 

se acostumou com isso. Como se evocasse Clarice Lispector em segredo, ele revela 

sua convivência diária com a sensação de não pertencer ao gênero humano.  

Não me fira, pensei com força, tenho dezessete anos, quase dezoito, gosto 
de desenhar, meu quarto tem um Anjo da Guarda com a moldura quebrada, 
a janela dá para um jasmineiro, no verão eu fico tonto, meu sargento, me dá 
assim como um nojo doce, a noite inteira, todas as noites, todo o verão, 
vezenquando saio nu na janela com uma coisa que não entendo direito 
acontecendo pelas minhas veias, depois abro As mil e uma noites e tento 
ler, meu sargento, sois um bom dervixe, habituado a uma vida tranqüila, 
distante dos cuidados do mundo, na manhã seguinte minha mãe diz sempre 
que tenho olheiras, e bate na porta quando vou ao banheiro e repete que 
aquele disco da Nara Leão é muito chato, que eu devia parar de desenhar 
tanto, porque já tenho dezessete anos, quase dezoito, e nenhuma vergonha 
na cara, meu sargento, nenhum amigo, só esta tontura seca de estar 
começando a viver, um monte de coisas que eu não entendo, todas as 
manhãs, meu sargento, para todo o sempre, amém (ABREU, 1995, p.80). 

 
A sala, antes um cenário de rostos que acompanhavam o duelo silencioso 

entre Hermes e o Sargento Garcia, parece então ficar vazia. Apenas os dois 

personagens principais são mostrados em close, enquanto dos demais jovens só é 

possível enxergar pedaços de corpos, bundas musculosas e nuas, silhuetas 

indefinidas. Mais confortável, Hermes passa a apenas esperar o que lhe virá em 

seguida. As perguntas recomeçam:  

— Pois, seu Hermes, então tu é o tal que tem pé chato, taquicardia e 
pressão baixa? O médico me disse. Arrimo de família, também? 
— Sim, meu sargento — menti apressado, aquele médico amigo de meu 
pai. Uma suspeita cruzou minha cabeça, e se ele descobrisse? Mas tive 
certeza: ele já sabia. O tempo todo. Desde o começo. Movimentei os 
ombros, mais leves. Olhei fundo no fundo frio do olho dele. 
— Trabalha? 
— Sim, meu sargento — menti outra vez. 
—Onde? 
— Num escritório, meu sargento. 
— Estuda? 
— Sim, meu sargento. 
—O quê? 
— Pré-vestibular, meu sargento. 
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— E vai fazer o quê? Engenharia, direito, medicina? 
— Não, meu sargento. 
— Odontologia? Agronomia? Veterinária? 
— Filosofia, meu sargento (ABREU, 1995, p.81). 
 

 
A menção de Hermes ao curso de filosofia transfigura o rosto do Sargento 

Garcia. A face irada, bruta, e o olhar incisivo dão lugar, durantes alguns segundos, a 

expressões mais suaves e silenciosas, indicando que o oficial acaba de comprovar 

que, de fato, Hermes é diferente de todos os outros que estão ali presentes; distinto 

até mesmo dele próprio, revestido do papel de macho dominador e incumbido 

socialmente de exercer a autoridade que lhe confere a farda militar34. De posse da 

nova informação que acabar de confirmar, o Sargento Garcia dispensa o aspirante a 

filósofo de servir ao País.  

Quando retoma o discurso, a fúria e os gestos bruscos do militar, antes 

voltados ao adolescente, mudam de foco: enquanto Hermes torna-se subitamente o 

“seu filósofo”, “o moço”, “o coitado”, os outros jovens presentes sentem novamente a 

aspereza do Sargento Garcia, que lhes adverte a “tomar vergonha nestas caras 

porcas” e seguir o exemplo de Hermes, sob o risco de continuarem por aí “comendo 

bosta no campo” (ABREU, 1995, p.81). Antes de sair de cena, Hermes ainda foi 

capaz de ouvir o rebenque estalando contra as botas negras e pesadas e a ordem 

de sentido. “estão pensando que isso é o cu-da-mãe-joana”?  

                                                 
34 O nome do personagem faz alusão ao Sargento Garcia do seriado americano Zorro, produzido 
pelos estúdios Walt Disney, no final da década de 1950: um sujeito patético e glutão, antagonista do 
espadachim mascarado, este um homem justo e valente, o bom ladrão que defendia os mais fracos. 

Ao ouvir sobre a “filosofia” de Hermes, o 
Sargento Garcia amansa: o jovem é diferente. 

Segundos depois, o oficial reassume a postura 
rígida e volta a agir como Sargento Garcia 
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2.2. CAVIDADES-POROSAS-QUE-SE-ENCHEM-DE-SANGUE-QUANDO-EXCITADAS 

 

O corte entre as cenas sugere que o reencontro entre Hermes e o Sargento 

Garcia acontece poucos minutos depois. Enquanto caminha sozinho na rua, o jovem 

vê um carro se aproximar; agora sorridente, o oficial acena e lhe oferece uma carona 

até o centro da cidade. Hermes aceita. Durante o caminho, um tom ameno marca a 

o diálogo entre os personagens, mais relaxados e aparentemente esquecidos da 

condição hierárquica vivenciada momentos atrás. Do estudo da presa, o militar parte 

para a caça: vai seduzir Hermes; pede-lhe desculpas pela agressividade, apresenta-

se apenas como Luiz Garcia de Souza e elogia o rapaz, um jovem diferente dos 

demais, fino e delicado.    

A seqüência de cenas dentro do carro é o ponto ápice para a análise de 

algumas diferenças cruciais entre a versão de Tutty Gregianin e o original de Caio 

Fernando Abreu. Se nas páginas do livro Hermes é um adolescente inexperiente 

mas capaz de filosofar sobre a vida e sobre si mesmo de maneira livre e, de certa 

forma, decidida, o Hermes de Gedson de Castro é quase sempre passivo, fraco, 

incapaz de levar adiante qualquer pensamento ou diálogo mais profundo. Falta à 

interpretação, o tom poético e por vezes debochado que o personagem original 

oferece ao leitor através de seu fluxo de consciência, o que acaba por transformá-lo 

em uma caricatura da fragilidade e de uma falsa inocência. 

O Hermes caiofernandiano é pop. Observa o mundo ao seu redor como 

pequenos trechos de filmes hollywoodianos: frente ao sargento, ele se vê como uma 

Deborah Kerr no meio dos leões, em cinemascope, cor de luxe, túnica branca, rosa 

nas mãos — ou seria Jean Simmons? O oficial era seu Steve Reeves, quem sabe, 

Victor Mature, sozinho na arena, peitos suados35. Hermes, o mártir, quer estrangular 

o leão, explicar-lhe sobre mônadas e antípodas, enquanto fala sobre aquele disco de 

Nara Leão que sua mãe não era capaz de compreender. Ele sabe que está prestes 

                                                 
35 Ao se referir a Deborah Kerr e os leões, Caio Fernando Abreu relembra cenas de Quo vadis (1951), 
filme dirigido por Mervyn Leroy em que a atriz vive Lygia uma cristã perseguida pelo imperador Nero 
(Peter Ustinov).  Jean Simmons e Vitor Mature foram amantes em O manto sagrado (1953), um épico 
em que os soldados romanos disputam entre si quem ficará com a posse da túnica vestida por Jesus 
Cristo em sua morte. A referência a Steve Reeves, ator e fisiculturista americano, certamente remete 
a sua atuação na produção italiana de Hércules Unchained (1959), em que ele interpretou o 
personagem-titulo.  
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a despertar alguma coisa que não “devia ser acordada nunca”, que não devia abrir 

os olhos nem sentir cheiros nem gostos nem tatos; sozinho, decide que é hora de ir.  

A manipulação de Garcia, entretanto, permanece de pé ao Hermes da tela. 

Ainda que sem a brutalidade de outrora, o sargento não dá espaço para que o 

jovem pense muito no jogo de perguntas e respostas ou fuja do poder 

embriagador do “manduruvá”, que se move incansavelmente sobre seus lábios. 

Antes, envolve o rapaz entre sorrisos e algum flerte, falando sobre sua filosofia 

de vida e justificando a rigidez perante os aspirantes no quartel como uma defesa 

necessária à grosseria da balaguada. “Pisa nos outros, antes que os outros 

pisem em ti”, explica. Mas com Hermes — com Hermes é diferente. Por que não 

é todo dia que se encontra “um moço fino, educado, bo-ni-to”. Terreno pronto, o 

sargento prepara-se para o golpe final.  

“Escuta, tu tens mesmo que ir agora?”. A pergunta, proferida quase num 

sussurro pelo ator Marcos Breda, desperta em Hermes a certeza de estar diante de 

uma decisão da qual nunca mais sairia o mesmo. Ele tenta ganhar algum tempo, 

processar as informações que lhe perturbam os ou ouvidos e os hormônios. Mas 

Garcia fecha-lhe o cerco: enquanto sua mão sobe coxa acima do rapaz, profere o 

convite para visitarem ambos “um lugar aí”, onde seria possível ficar mais à vontade.  

A câmera busca em close o rosto tenso de Hermes. Nervoso (ansioso) com a 

expectativa real do prazer iminente, ele pede um cigarro. É atendido. De novo o 

fluxo de consciência o leva para as lembranças do passado, quando é flagrado 

fumando pelo pai, que lhe repreende severamente. Diante do sargento, ainda que 

sufocado pelo cheiro forte da fumaça, Hermes insiste em seguir adiante, libertar-se 

de todos os cordões e, quem sabe, descobrir como lidar com a tontura seca que o 

consome por dentro. Conduzidos pela mão pesada de Garcia, seus dedos tocam o 

sexo do oficial. “Meus dedos se abriram um pouco. Duro, tenso, rijo. Quase 

estourando a calça verde. Moveu-se, quando toquei, e inchou mais. Cavidades-

porosas-que-se-enchem-de-sangue-quando-excitadas” (ABREU, 1995, p.86). Com o 

corpo inteiro, Hermes aceita o convite e diz que sim, sim.  
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Ao telespectador, novamente são oferecidas, em flash back, as memórias 

mais dolorosas de Hermes quando, em sua infância, ser diferente dos outros 

significava viver à margem; ser chamado de veadinho, maricão, mariquinhas, 

“quiáquiáquiá”. Ele sabe que dizer sim ao sargento significa também dizer não para 

uma infinidade de outras coisas, mudar de caminho, permitir ser levado para novos 

lugares, onde seus pais certamente jamais entrariam. Mas dizer sim é sinônimo 

ainda de reconhecer o próprio nome, descobrir, enfim, como gostar do nojo doce 

que o visita todas noites, observado apenas pelo Anjo da guarda com a moldura 

quebrada que mora na parede de seu quarto. E por ora, isto lhe basta.  

 

2.3. NINGUÉM ESQUECE UMA MULHER COMO ISADORA 

 

Separados alguns metros para não despertar a atenção da vizinhança, Garcia 

e Hermes chegam ao tal lugar, um bordel barato, em algum ponto na periferia da 

cidade. Lá, são recebidos por um travesti que logo quer saber se o rapaz é a nova 

“vítima” do sargento. A intimidade com que o oficial é recebido pela nova 

personagem deixa evidente que Garcia é um velho conhecido, habituado a 

freqüentar o local, sempre em companhia de alguns garotos. Hermes não parece se 

surpreender; sua atenção está inteiramente voltada para o travesti, que se apresenta 

O Sargento Garcia fecha o cerco a Hermes: 
“Escuta, tu tão ta a fim de dar uma chegada 
comigo num lugar aí?”.  

Atendido em seu desejo de fumar, Hermes vê 
no oficial a irônica oportunidade de ir contra à 
repressão familiar e aceitar a própria identidade.
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como Isadora36 — “Isadora Duncan, a bailarina. Uma mulher finíssima, má-ravilhosa” 

— cujo sonho é morrer estrangulada na própria echarpe.  

Levando a caricatura da Isadora de Caio Fernando Abreu aos extremos, a 

personagem de Tutty Gregianin é a própria essência do kitsch: voz em falsete, 

unhas vermelhas e compridas, robe de cetim lilás, lenço no pescoço, tamancos de 

plumas, peruca cafona desajeitada e enormes cílios postiços. E ser kitsch, neste 

sentido, significa ser a personificação do que é over, do mau-gosto, 

“demasiadamente óbvia, dramática, repetitiva, artificial, exagerada” (OLALQUIAGA, 

1998, p.72). Acionando diversos canais sensoriais do público ao mesmo tempo, ela 

oferece-se como uma profusão de adjetivos que, juntos, formam o estereótipo 

extremo da bicha velha, afetada e extravagante. Tudo no travesti parece estar fora 

de lugar. “Ninguém esquece uma mulher como Isadora”. 

O kitsch é um dos fenômenos constitutivos do pós-modernismo. As 
qualidades que até agora lhe foram atribuídas — canibalismo eclético, 
reciclagem, deleite em valores superficiais ou alegóricos — são as mesmas 
que distinguem a sensibilidade contemporânea da crença anterior na 
autenticidade, na originalidade e na profundidade simbólica. Mas ainda, a 
ampliação feita pelo pós-modernismo da noção de realidade, pela qual a 
vicariedade não é mais sentida como falsa ou de segunda mão, mas sim 
como uma dimensão autônoma do real, por mais incrível que seja, facilita a 
atual circulação e revalorização desta estética. Assim também, na as 
caótica justaposição de imagens e de épocas, a cultura urbana 
contemporânea é comparável à realidade de um altar, onde a lógica da 
organização é tudo menos homogênea, a saturação visual é obrigatória e a 
esfera pessoal é vivida como um pastiche de imagens fragmentadas vindas 
da cultura popular (Ibdem, p. 73). 

 

A personagem também é mais um flerte de Caio Fernando Abreu com as 

figuras de culto do pop: na vida real, a bailarina americana Isadora Duncan morreu 

tragicamente, quando sua echarpe ficou presa sob as rodas de um carro 

conversível. Antes de entrar no veículo, ela havia dito “adeus, amigos! Vou para a 

glória”. Caio era deslumbrado por atitudes como estas, típicas do imaginário das 

grandes divas internacionais que, como a bailarina, permitiam-lhe exercer todo o 

potencial de seu humor queer, principalmente nas correspondências que trocava 

com os amigos. “Quando duas ou mais pessoas estiverem reunidas em nome de 

                                                 
36 Quando publicou Sargento Garcia em seu livro Morangos Mofados, Caio Fernando Abreu dedicou-
o à memória de Luiza Felpuda, um famoso travesti de Porto Alegre de quem ficou amigo e que 
mantinha uma casa de prostituição, onde soldados freqüentavam para se prostituir. A Isadora co 
conto certamente é a própria Luiza.  
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Deus, eu estarei no meio delas. Mas sempre com um decote bem profundo”, 

costumava repetir, assumindo-se, ele próprio, como uma espécie de diva gay.  

Assim como Garcia, Isadora também não dá espaço para que Hermes se 

manifeste acerca de qualquer coisa. Acuado, ele é disputado em atenção pelo 

Sargento e por Isadora e apenas segue o fluxo do que lhe é sugerido, deixando-

se levar para o instante último em que, finalmente, sucumbiria ao cerco do oficial 

— “Entre a farda verde e o robe cheio de manchas, o cheiro de suor e perfume 

adocicado, imprensado no corredor estreito, eu”, Hermes conclui (ABREU, 1995, 

p.90). Falando sem pausas, o travesti conduz o rapaz e o oficial para um quarto, 

no andar superior do bordel. Quando a porta do cômodo é fechada, Isadora se 

oferece em performance a um público imaginário, entoando um velho bolero de 

Altemar Dutra: “Que queres tu de mim / que fazer junto a mim / se tudo está 

perdido amor / que mis me poder dar / se nada tens a dar / que a marca de uma 

nova dor”. A Hermes restam-lhe apenas o som distante da voz do travesti e a 

visão crua de um quarto de bordel escuro, uma cama com lençóis encardidos e 

um rolo de papel higiênico cor-de-rosa.  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sozinho com Hermes no quarto, Garcia abandona qualquer suavidade de 

outrora e volta a assumir o papel de sargento, macho dominador, detentor do 

poder e da moral: do alto de suas botas pesadas e do verde escuro da farda 

militar, ordena que o rapaz tire a roupa. Também ele despido (inclusive de 

qualquer pudor), o oficial joga-se sobre Hermes, comandando o ato sexual, entre 

Falando sem parar, Isadora e seu 
visual kitsch disputam com o 
sargento pela atenção de Hermes. 

Como uma diva gay, Isadora se 
oferece em performance a um público 
imaginário, entoando um velho bolero. 
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gestos bruscos, mãos firmes e língua ágil, que percorre ouvidos e lábios do 

adolescente, sem lhe deixar qualquer espaço de fuga. A dor e a violência 

sugeridas durante o exato instante da penetração são visíveis nas expressões de 

Hermes, cujos gemidos são abafados pela voz estridente de Isadora que continua 

a cantar, então com o rosto submerso na pia do banheiro; as bolhas de ar que lhe 

estouram na face indicam que sim, a desvirginação de Hermes aconteceu junto 

ao gozo prazeroso do sargento.  

Tornei a ouvir a voz de Isadora que mais me podes dar que mais me tens a 
dar a marca de uma nova dor. Molhada, nervosa, a língua voltou a entrar no 
meu ouvido. As mãos agarraram minha cintura. Comprimiu o corpo inteiro 
contra o meu. Eu podia sentir os pêlos molhados do peito dele melando a 
minha pele. Quis empurrá-lo outra vez, mas entre o pensamento e o gesto 
ele juntou-se ainda mais a mim, e depois um gemido mais fundo, e depois 
um estremecimento no corpo inteiro, e depois um líquido grosso morno 
viscoso espalhou-se pela minha barriga. Ele soltou o corpo. Como um saco 
de areia úmida jogado sobre mim (ABREU, 1995, p.90). 

 

Após o orgasmo solitário do sargento, Hermes veste-se e vai embora. Ao 

olhar para trás, a última cena que pode conferir é o peito nu do sargento, em 

primeiro plano para o espectador, deitado de costas, limpando grosseiramente e 

com indiferença os vestígios viscosos do sexo sobre a própria barriga. Hermes sabe 

que Garcia continuaria o mesmo; levaria tantos outros rapazes como ele para os 

domínios de Isadora, do quarto fedido, do autoritarismo na cama. Mas o militar 

estava certo: com Hermes, com Hermes é diferente. Ele desce as escadas, escuta 

os últimos acordes do velho bolero entoado por Isadora e foge dali, levando consigo 

uma experiência realizada em meio à baixeza, à humilhação e à violência, mas que, 

ambiguamente, representa também sua libertação, dos outros e de si mesmo. Ao 

deixar o quarto, o mundo já não lhe é mais o mesmo. “Meu caminho, pensei, meu 

caminho não cabe nos trilhos de um bonde” (ABREU, 1995, p.92). 

Andando sozinho na rua, Hermes novamente mergulha numa espécie de 

transe. Mas desta vez, não é o passado que aparece para lhe atormentar. 

Fragmentos entrecortados de estátuas gregas, rostos frios e corpos de mármore 

lhe dizem que ele não está só. Zeus, Júpiter, Atlas, Poisedon ou Netuno, Afrodite 

ou Vênus, Hermes ou Mercúrio, Hermes, repete, mensageiros dos deuses, ladrão 

e andrógino. Enfim, ele é capaz de reconhecer o próprio nome, é dono de sua 

vida e de sua sexualidade. Hermes já não quer mais a velha sensação de estar 

perdendo alguma coisa. Ao fugir do sargento, ele rejeitou não apenas o poder 
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autoritário dos militares, mas também o poder “da maioria”. Sua recusa de um 

padrão de heteronormatividade implica em abraçar o “universo dos malditos, dos 

levados por uma paixão, um vício, um desejo” (LEAL, 2002, p.100). 

Subitamente, começa a chover. De braços abertos para o alto, Hermes  —

agora mais próximo da personalidade do Hermes de Caio Fernando Abreu — recebe 

no rosto a água da chuva. Como numa espécie de batismo, abençoado pelos 

deuses que lhe assistem do alto, espera que a chuva leve para o rio “toda a lama, 

toda a merda das ruas para todo o sempre”. Porque a revolução, meu sargento, 

começa antes dentro de si mesmo. Da brutalidade é possível retirar alguma verdade; 

o passado já não determina mais o 

presente. Ser imaturo, inexperiente, 

significa conter também a descoberta, a 

libertação, meu sargento.  

E moldurado pelas asas de uma 

estátua que lhe envolve o corpo, 

Hermes, anjo maldito, resolve que 

amanhã mesmo começa a fumar.  
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# ENSAIO 3: O GRANDE BABADO É FAZER PARTE DA RODA (OU NÃO) 

 

3.1. EU SOU A DAMA QUE MATA, BOY 

 

 “Como se eu estivesse por fora do movimento da vida. A vida rolando por aí 

feito roda-gigante, com todo mundo dentro, e eu aqui parada, pateta, ridícula”. A voz 

em off dá início ao show. Na tela, apenas corpos e rostos jovens de pós-

adolescentes que dançam anônimos na escuridão de um inferninho qualquer, 

esperando o anúncio daquela que tomaria conta da festa e, por que não, de suas 

mentes: a dama da noite, careca e tatuada, uma figura andrógina, crua e 

performática. Como a planta homônima que, apenas durante a noite, incomoda pela 

fragrância intensa. Seria ela a própria encarnação da extrema quebra de todos os 

padrões, do viver à margem, não fosse seu irônico desejo de, como todos os outros, 

também fazer parte da roda social que gira, gira sem parar.  

 Dama da Noite, no entanto, não lida com paradoxos simples ou instâncias 

exatamente opostas. Segundo a sinopse do filme (35mm, cor, 15 minutos, 1999), 

dirigido por Mário Diamante a partir da adaptação do conto homônimo de Caio 

Fernando Abreu37, o curta comemora a vivência das diferenças. Sexo, solidão, 

Aids, discriminação: “grandes questões deste final de século que, na voz da 

dama da noite, adquirem ineditismo, diante de uma platéia desvairada e sedenta 

por muita alegria e alguma ideologia”. A protagonista é a metonímia da 

ambigüidade: pansexual; nem homem, nem mulher, cruel e suave, afetada e dona 

de sentimentos comuns. Sem cabelos, sem camisa e sem pudores, sua intenção 

é apresentar certos desafios da contemporaneidade, através de uma mistura de 

doses desequilibradas de consciência política e extravagância poética.  

 Diferente da personagem idealizada por Caio Fernando Abreu — uma 

mulher quarentona e amarga, que discorre, em uma mesa de bar, sobre as 

                                                 
37 O conto Dama da Noite foi publicado pela primeira vez no livro Os dragões não conhecem o 
paraíso, em 1991. A personagem principal desde cedo suscitou alguma polêmica, a ter seu posto de 
“musa inspiradora” disputado por diversas amigas de Caio, que acreditavam ser, cada uma delas, a 
fonte de inspiração para o conto. O mais provável, entretanto, é que a dama da noite seja uma 
mistura, um amálgama de todas essas mulheres, como Cláudia Wonder e Márcia Denser (a quem o 
conto é dedicado), com a imaginação do escritor. Ver: Callegari, Jeanne, 2005.   
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agruras de quem vive como pária social com um interlocutor conhecido apenas 

como boy — a protagonista vivida por Gilberto Garownski38 é um mix de ator, 

drag queen e transformista, que se apresenta em uma casa noturna. O peito nu, o 

visual andrógino, a maquiagem pesada e os gestos, ora femininos, ora brutos, 

dão vida a uma personagem amarga e desiludida, que discursa para uma platéia 

formada por jovens recém-saídos da adolescência. A dama da noite os odeia a 

todos. E porque os despreza, manipula-os com seu corpo exótico e o discurso 

cortante, afetado. Pura fechação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consciente da hipnose que a excentricidade do seu glamour desperta na 

platéia, a dama da noite explora o máximo de sua estética camp para criar um 

personagem que é um completo simulacro — deusa, sacerdotisa, alice e puta; 

indecifrável e indefinida, como o próprio camp costuma ser. Não há uma palavra única 

que traduza o conceito exato do comportamento camp. Seu sentido se constitui pelo 

somatório das atitudes que sugere: afetação, gestos exagerados de certos 

homossexuais, gosto pelo artifício, o kitsch gay. Em termos estéticos, segundo 

Denilson Lopes (2002, p.95-97), está na esfera do brega assumido sem culpas, a 

                                                 
38 A dama da noite levada ao cinema é uma velha conhecida do seu intérprete, que a criou a partir de 
sua personagem Dana de Avalon, um ser ambíguo, desiludido e agressivo, idealizado em parceria 
com Hélio Dias. Amigo pessoal de Caio (com quem chegou a morar na década de 1980), Gilberto 
Garownski encenou Dama da Noite tantas vezes em teatros nacionais e europeus que o próprio 
escritor chegou a declarar que considerava a protagonista uma criação dos dois. Sua primeira 
apresentação foi em 1988, no teatro Crepúsculo de Cubatão, no Rio de Janeiro. Em seguida, a peça 
foi para o Espaço OFF, do jornalista Celso Curi, em São Paulo, onde foi encenada em um minúsculo 
palco de 1m x 1m, destinado apenas a peças experimentais. O espetáculo foi levado ainda para 
França e Paris. Ver: Callegari, Jeanne, 2005. 
 

Ator, drag queen e 
transformista, a dama da 
noite é a corporificacao da 
ambigüidade e do grotesco.  
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cafonice tão presente nos exageros de muitos ícones da MPB, especialmente no culto 

a certas cantoras e seus fãs.  

O camp se caracteriza por uma predileção pelo artifício e pelo exagero, 
por um tipo de esteticismo, uma forma de ver o mundo como um 
fenômeno estético. A estetização da vida cotidiana implica uma 
revitalização lúdica da comunicação, da representação, artifício de 
sedução e liberação de uma identidade individual única. A aparência do 
vestuário faz do próprio corpo algo indeterminado, indefinido, fluido. A 
valorização da afetação, da aparência, não é a simples reedição de um 
dandismo esteticista e paródico na sociedade de massas, mas um 
aspecto da formação de uma sociabilidade sustentada por códigos 
específicos de uma ética do estético em contraponto a uma moral 
universal (LOPES, 2002, p. 95). 

 
Para o autor, o camp está vinculado a uma sensibilidade gay, mas não 

necessariamente a pessoas gays. Sua ambigüidade remete a uma invasão e 

subversão de outras sensibilidades, trabalhando via paródia, pastiche e exagero. A 

afetação carrega consigo alguma idéia de ficção, montagem, delírio sedutor na esfera 

do homem apático da sociedade contemporânea; como o boy-platéia da dama da 

noite, que se inebria com a performance de uma protagonista cinematográfica. Sob o 

olhar camp, o cotidiano ganha cores berrantes e imensas plataformas tamanho 42, de 

onde é possível ver a vida como uma novela. 

O ritmo que Mário Diamante impôs ao filme explora visualmente a velocidade 

desta estética. A montagem construída a partir de imagens fragmentadas da 

transformista transitando em meio ao seu público particular e a trilha sonora marcante 

— que alterna uma estridente música eletrônica com espaços de silêncio — fazem de 

Dama a noite uma espécie de videoclipe pós-moderno.  

Diferente de Aqueles dois e Sargento Garcia, cujos enredos obedecem a uma 

seqüência linear (os únicos cortes existentes aparecem sob flash backs, em alusão 

clara ao passado) — o que permitiu uma análise igualmente linear/ cronológica — 

em Dama da noite o tempo presente é entrecortado de cenas paralelas: enquanto a 

drag queen destila seu veneno nos jovens da casa noturna, um travesti se prostitui 

nas ruas desabitadas do submundo, realizando os desejos proibidos dos que não 

assumem a própria identidade sexual, com suas taras e desejos íntimos. A estes, a 

dama da noite condena a um estado permanente de vigilância ao outro como o 

preço por fazer parte da roda.  
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 3.2. MÁSCARA PREGADA NA CARA  

 

O monólogo agressivo e o discurso pornô-homoerótico da dama da noite são 

vociferados para um público de jovens recém-saídos da adolescência, livres da 

repressão militar da década de 70, mas então entregues ao fantasma da Aids e da 

mediocridade que dominaram a imensa roda-gigante da vida. Para ela, dama da noite 

que já havia esquecido a linguagem dos outros — “cumplicidade zero” — fazer parte 

deste novo jogo social já não é mais possível. Seu destino é permanecer do lado de 

fora, odiando a massa idiota que roda confortável, na mesma medida em que sonha 

ser aceita algum dia.  

Ao sugerir a metáfora da roda gigante como círculo social, Caio Fernando 

Abreu, Mário Diamante e Gilberto Garownski apontam para a sociedade 

homogeneizada, elitizada e burguesa que convive com as conseqüências do vírus 

HIV que nivelou a todos, matou o amor; limita os desejos e vivências individuais e 

isola os indivíduos ao redor de si mesmos e seus guetos. Ele(s) fala(m) para “as 

mocinhas que querem casar, os mocinhos a fim de grana pra comprar um carro, os 

executivozinhos a fim de poder e dólares, os casais de saco cheio um do outro, 

mas segurando umas”.  

Na platéia da dama da noite, são os caras de “cabelo arrepiadinho” e as 

“meninas tatuadinhas” de preto que, ironicamente, comportam-se como se 

estivessem fora da roda; sensuais e desinibidos, autores de ideologias-clichê sobre 

a vida e a(s) verdade(s), agem todos como se não houvesse um código social de 

Em um tempo paralelo, o real pecado íntimo dos 
que continuam dentro do jogo social só acontece 
no submundo, longe do olhar de todos.   

“Todo machinho da sua idade tem loucura por dar o 
rabo. (...) Não é vergonha nenhuma: tá nos astros, 
boy. Ou então é veado mesmo, e tudo bem”. 
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heteronormatividade regendo seus passos; enxergam-se como sujeitos que vivem à 

margem, habitantes do lixo. Cultuam a decadência do submundo e enaltecem a 

sujidade, o sexo sem fronteiras. Sua função social é parecer: transgressores, 

independentes, livres. Elegem a dama da noite como uma espécie de deusa, luz 

criadora que lhes garantirá o passe eterno para a tribo dos que fumam.  

Para a dama da noite, no entanto, são apenas uma geração de homo-zumbis, 

formada no auge de uma epidemia de Aids e condenada a ver o corpo do outro 

como uma espécie de veneno mortal; a eles é negado o toque no corpo alheio sem 

que o ato desperte medo de contaminação do HIV e nojo, ao invés de gozo e prazer. 

Na geração de boy, os laços homoafetivos convivem com as frustrações pós-

modernas e o horror do vírus fatal, do “câncer gay” que mata aqueles que ousam 

desafiar o corpo proibido do outro. É a juventude dos nervos em frangalhos, 

paranóica, que se construiu “pelas frestas libertadoras deixadas pela geração de 

Caio Fernando Abreu, mas que se encontra incapacitada de viver o amor irrestrito 

apregoado pela contracultura” (BRAGA JR, 2006, p.191). O Verdadeiro Amor.  

Já nasceu de camisinha em punho, morrendo de medo de pegar Aids. Vírus 
que mata, neguinho, vírus do amor. Deu a bundinha, comeu cuzinho, 
pronto: paranóia total. Semana seguinte, nasce uma espinha na cara e 
salve-se quem puder: baixou Emílio Ribas. Caganeira, tosse seca, gânglios 
generalizados. Ô boy, que grande merda fizeram com a tua cabecinha, 
hein? Você nem beija na boca sem morrer de cagaço. Transmite pela 
saliva, você leu em algum lugar. Você nem passa a mão em peito molhado 
sem ficar de cu na mão. Transmite pelo suor, você leu em algum lugar. (...) 
Já chupou buceta de mulher? Claro que não, eu sei: pode matar. Nem 
caralho de homem: pode matar. Já sentiu aquele cheiro molhado que as 
pessoas têm nas virilhas quando tiram a roupa? Está escrito na sua cara, 
tudo que você não viu nem fez está escrito nessa sua cara que já nasceu de 
máscara pregada. Você já nasceu proibido de tocar no corpo do outro. 
Punheta pode, eu sei. (ABREU, 1999, p. 95).  

 

Mas a fuga na masturbação, diz a dama da noite, não sacia a sede do corpo 

do próximo que enlouquece e vai matando aos pouquinhos. A grande falta. A sede 

que ninguém mata. Imagem não é nada. Na publicidade da vida contemporânea, o 

sexo solitário só é possível quando é real: acontece antes na cabeça, na pele. A 

geração de boy — “que nasceu dentro de um apartamento, vendo tevê e não sabe, 

fora essas coisas de vídeo, performance high-tech, punk, dark, computador, heavy-

metal e o caralho” — está fadada ao simulacro, ao sexo virtual que já não se 
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restringe mais às salas de bate-papo, ao gaydar.co.uk39 ou aos programas de 

mensagem instantânea; há o uso dos “vibradores interativos comandados pela 

internet” ou os “hipermodernos televibradores portáteis”; há as “roupas especiais 

equipadas com sensores à mercê de algum desconhecido, do outro lado da tela”, e 

os softwares sexo-interativos mais hypados do universo virtual (SANTOS, 2006). O 

outro só existe atrás do monitor.  

Herdeira de uma geração que viveu o sonho do amor livre, do desbunde e da 

liberação sexual, a dama da noite apresenta-se como alguém que sobreviveu 

erguida ao horror de permanecer viva depois que tudo acabou. E por essa mesma 

razão despreza a juventude covarde de boy, a quem condena viver eternamente 

com o perigo real e a impossibilidade do afeto, do corpo nu do outro e da própria 

sexualidade — “Tava tudo morto quando você nasceu, boy, e eu já era puta velha. 

Acho que sou melhor, sei porque peguei a coisa viva” (ABREU, 1991, p.94). 

Intimamente, no entanto, a dama da noite despreza mais a si mesma e seus 

“amigos fodidos” do que a sua platéia de “arrepiadinhos de preto”. A estes, que não 

viveram o tempo em que o corpo do outro era permitido, não sobrou o gosto de 

morangos mofados na boca pela falência de uma ilusão. Por esta razão, considera-

se bêbada, pateta e ridícula o suficiente para ainda continuar procurando o 

Verdadeiro Amor.  

A dama da noite incensa sobre si mesma um perfume fúnebre e entoa um 
mantra para os desiludidos e fóbicos, os que têm medo de morrer de AIDS. 
Ela é a própria corporificação irônica do grotesco, uma diva hollywoodiana 
decadente e prostituída. O fotograma queimado de todas as divas do 
cinema (BRAGA JR, 2006, p.235). 

 

Em entrevista a Caio Fernando Abreu quando o escritor já havia se declarado 

soropositivo, Marcelo Secron Bessa (2002, p.120-121) questionou-lhe se, em suas 

histórias, os personagens não estavam sempre procurando no sexo a promessa do 

“grande amor”. Caio concordou. Na geração pós-HIV da década de 1980, no entanto, 

o fantasma da epidemia soterrou definitivamente os utópicos sonhos românticos do 

escritor, transformando o sexo como quase sinônimo da morte. Condenada face ao 

perigo do corpo alheio, boy não conheceu a vivência sexual como êxtase e felicidade. 

À dama da noite, restou a nostalgia do tempo em que o amor não era assassino.  
                                                 
39 Site de relacionamentos, como o Orkut, voltado exclusivamente para internautas homossexuais à 
procura de outros parceiros.  
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3.3.  DARKÉSIMA, MODERNÉSIMA, PURO SIMULACRO 

 

Na versão para o cinema de Dama da noite, o cineasta Mário Diamante e o 

ator Gilberto Garownski propuseram um novo desafio para a “pin up iconoclasta”: no 

meio de sua performance afetada, entre a violência verbal e o ressentimento por não 

fazer parte da roda gigante da vida, a protagonista reencontra seu primeiro amor e 

conhece o último. Ambos aparecem durante todo o curta, dialogando com a 

transformista, ainda que de maneira subliminar. 

O primeiro, misturado à platéia da geração de pós-adolescentes dos anos 

1990 da boate, assiste ao show da dama da noite que, no primeiro segundo do 

primeiro minuto, reconhece sua presença. Sério, sóbrio, sem o estigma da camiseta-

preta-tatuadinho, o personagem é o alvo dissimulado do discurso da protagonista; a 

ele, traidor da ilusão que acabou, que finge rodar na roda social, restou apenas um 

tapa na cara e a praga final de dividir o destino com qualquer gatinha ao lado.  

Enquanto isso, a dama da noite avisa que vai sair por aí, construindo o 

próprio sonho, ainda que se arrebente inteira em qualquer esquina. Pateta, ridícula, 

porra-louca, solitária, venenosa. “Pós-tudo, sabe como é? Darkésima, 

Modernésima, puro simulacro”. Porque quando chega certa hora, o desencanto se 

faz e ela desce do salto, fechada, sozinha, perdida no quarto, longe da roda e de 

tudo, como uma grande criança assustada.  

 

 

 

Consciente da presença do ex-amor, a  
dama da noite destila seu veneno particular: 
“você não sabe de nada”.   

“Eu tenho um sonho, eu tenho um destino, e
se bater o carro e arrebentar a cara toda
saindo daqui, continua tudo certo”.  
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Quando a performance chega ao fim, a dama da noite recolhe seu perfume e 

volta a ser Carlos, o ator que dá vida à transformista. Nos bastidores da casa 

noturna, Carlos e o ex-amor se encontram. Em poucas frases, as mágoas de ambos 

misturam-se em acusações, culpas e ressentimentos silenciosos. Julgam (e 

acusam), um ao outro, de continuar ou desistir de uma roda que, se aprisiona, de 

certo modo também acolhe. Quando vai embora, Carlos deixa para trás um bilhete e 

também uma despedida: 

Sabe que o meu gostar por você chegou a ser amor pois se eu me comovia 
vendo você pois se eu acordava no meio da noite só pra ver você dormindo 
meu deus como você me doía de vez em quando eu vou ficar esperando 
você numa tarde cinzenta de inverno bem no meio duma praça então os 
meus braços não vão ser suficientes para abraçar você e a minha voz vai 
querer dizer tanta mas tanta coisa que eu vou ficar calada um tempo 
enorme só olhando você sem dizer nada só olhando e pensando meu deus 
mas como você me dói vezenquando (ABREU, 2001, p.128).40 

 

 O texto, lido a princípio pelo ator que interpreta o ex-amante (Alexandre 

Barbalho), aos poucos vai sendo substituído pela voz em off de Carlos, que caminha 

sozinho ao encontro daquele que seria sua última e única chance de viver entre o amor 

sublime e o amor assassino: o travesti-prostituta que, como ele, também vive fora da 

roda, à margem do que seria uma vida estável, normal e feliz. No reino dos malditos, 

reconhecem-se iguais; sabem que, daqui por diante, têm apenas um ao outro, sem 

medo do toque no corpo, do cheiro molhado na virilha, do beijo na boca. E é apenas por 

ele que a dama da noite continuará aparecendo todas as noites, com seu perfume forte, 

a língua ferina e o desejo de, um dia, voltar a agitar a roda de sua própria vida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
40 O trecho faz parte do conto Harriet, publicado em 1971 no livro O ovo apunhalado.  
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# ENSAIO FINAL: TODA LAIKA TEM SEU DIA DE STÉPHANIE DE MÔNACO,BABY 

 

Nas últimas cenas de Aqueles dois, a tela se enche da luz do sol para avisar 

ao telespectador que muito havia mudado: pelas tardes poeirentas daquele resto de 

janeiro, a repartição, o lugar do deboche e da mediocridade alheia, já não é mais 

focada de baixo para cima. Do lado de fora, Saul e Raul caminham sozinhos por 

uma São Paulo iluminada; juntos no mesmo riso farto, estão indo embora para longe 

daqueles que seriam infelizes para sempre. Sabem-se, enfim, donos das próprias 

vidas e de uma nova cidade que se abre a seus pés.  

Quando foge do corpo nu do Sargento Garcia e deixa o bordel de Isadora, 

Hermes está consciente de ter acordado uma coisa que deveria permanecer para 

sempre surda cega muda dento de si, “feito bicho numa jaula fedida”. Ainda assim, 

sorri aliviado quando as asas do maldito anjo de pedra envolvem seu corpo molhado 

pela chuva que levaria para o rio toda a merda de todas as ruas. Dono da própria 

sexualidade, está indo embora, deixando para trás a repressão e familiar e social, 

andando em direção ao mundo dos que são livres, a tribo dos que fumam.  

Ao deixar a boate onde havia sido, por alguns instantes, a dama da noite, diva 

gay dos que se sentem à margem da sociedade, Carlos encontra, no meio da rua, 

sua única possibilidade de amor. Cientes da diferença que os unem, ele e o travesti-

prostituta querem ser apenas donos da própria ilusão. Abraçados, estão indo 

embora para o único lugar onde ainda há a possibilidade de tocar o corpo do outro 

sem que o prazer se transforme em horror; distantes dos desejos de abrir mão do 

sonho em troca de uma roda idiota que gira sem esperar ninguém.  

Não é apenas o fato de terem sido construídos a partir de jogos de opostos 

(mediocridade & delicadeza, repressão & libertação, centro & margem) o que une 

os três filmes adaptados a partir de contos de Caio Fernando Abreu — ainda que 

a presença recorrente das ambigüidades, nas páginas e nas telas, comprove 

nossas suspeitas iniciais. Em todos eles, os protagonistas estão em busca de 

algo para chamar de seu; querem ser donos do próprio destino e, acima de tudo, 

da própria sexualidade. Quando encontram, a saída também é sempre a mesma: 

ir embora. Deixar para trás o conforto de fazer parte da massa homogênea e 

medíocre, em nome do grande e Verdadeiro Amor.  
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O que Caio Fernando Abreu — E Sérgio Amon, Tutty Gregianin e Mário 

Diamanete — quer dizer com isso é que sim, sempre há uma saída. Até mesmo 

para ele, um escritor pesado e baixo-astral, melancólico e louco, herdeiro de uma 

ilusão perdida na qual era possível acreditar que o mundo seria diferente. O que 

interessa agora é a procura de um ato estético que possa “poetizar o cotidiano”, 

como disse Denilson Lopes (2002, p.61). “Entre o sublime e a perversão, entre o 

voyerismo e a condenação pela sociedade, algo que se perde, algo de sutil, talvez 

apenas o corpo, talvez apenas a possibilidade humana”. Até mesmo Laika, uivando 

para o infinito em sua cápsula espacial, tem seu dia de Stéphanie de Mônico, baby.  

E a resposta não está no outro. Está antes de tudo do lado didentro, desde 

que se saiba o ângulo certo para onde olhar. As câmeras estão todas lá: a 

realidade pronta a ser fotografada. Ambígua, contraditória, instável, simulada. 

Segundo Maffesoli (1884, p.9), é preciso reencantar-se com o mundo. Este é o 

desafio contemporâneo do cotidiano. Porque à meia-noite, quando a dama da 

noite se despe de seus encantos e a música eletrônica silencia, é hora de tocar 

um instrumento. Como é bom poder tocar um instrumento, Caio. No final de tudo, 

sempre poderemos imaginar que um beijo de Dóris Day e Rock Hudson apontará 

para um novo início, um campo em que os morangos maduros e suculentos são 

devorados antes do mofo. Let me take you down, ´cause I´m going to 

strawberryfields forever. Nothing is real / And nothing to get hung about / 

Strawberry Fields forever.  
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ANEXOS 
 
 
 

AQUELES DOIS (1985) - FICHA TÉCNICA:  
 
 
Sinopse:  Raul é extrovertido e brincalhão. Vem de um casamento frustrado e 
passa o tempo ouvindo e tocando melancólicos boleros no pequeno apartamento 
onde mora. Saul é tímido, de espírito crítico e amargo. Vem de um noivado tão 
interminável que um dia terminou. Também de uma recente tentativa de suicídio. 
Raul e Saul são duas pessoas simples, sensíveis, solitárias, e se conhecem no 
primeiro dia de trabalho em uma repartição pública. 
 
Direção:  Sérgio Amon 
 
Tipo:  Ficção   
Formato: 35mm   
Origem: Brasil (RS)   
Cor / PB: cor   
Duração: 75 min.   
 
Elenco: Pedro Wayne, Beto Ruas, Suzana Saldanha, Edu Madruga, Biratã 

Vieira e outros. 
Roteiro: Caio Fernando Abreu, Sergio Amon, Pablo Vierci 
Fotografia: César Charlone 
Dir. elenco:  Simone Lopes 
Figurino:  Marta Biavaschi 
Dir. Arte: Rubem Pechansky 
Música: Augusto Licks 
Montagem: Sérgio Amon, Roberto Henkin 
Produção: Gilberto Baum, Rudi Lagemann, Sérgio Lerrer, Marlise Storchi 
Produtora: Porto Produções, Roda Filmes, Z Produtora  
 

 
 

SARGENTO GARCIA (2000) - FICHA TÉCNICA:  
 

   
Sinopse: Durante apresentação para o serviço militar, sargento humilha jovem 
que pede a sua isenção, alegando ser arrimo de família. Obra baseada em conto 
homônimo de Caio Fernando Abreu.  
 
Direção: Tutti Gregianin 
 
Tipo:  Ficção 
Formato: 35mm 
Origem: Brasil (RS) 
Cor / PB: Cor 
Duração: 15 min. 
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Prêmios: Melhor Filme - Festival de Gramado 2000 

Prêmio APTC - Festival de Gramado 2000 
 

Elenco: Marcos Breda, Gedson Castro, Antônio Carlos Falcão 
Roteiro: Tutti Gregianin 
Fotografia: Luís Abramo 
Dir. Arte: Denise Zelmanovitz 
Montagem: Fábio Lobanowsky 
Produção: Joca Pereira, Jaqueline Fontes Beltrame 
 
 
DAMA DA NOITE (1998) - FICHA TÉCNICA:  
 
 
Sinopse:  Dama da Noite é um filme que comemora a convivência das diferenças. 
Sexo, Solidão, AIDS, Discriminação. Grandes questões deste final de século que na voz 
da Dama da Noite — uma personagem pansexual que mistura em doses 
desequilibradas consciência política com extravagância poética — adquirem ineditismo 
diante uma platéia desvairada e sedenta por muita alegria e alguma ideologia.  
  
Direção:  Mário Diamante 
  
Tipo:  Ficção   
Formato: 35mm   
Origem: Brasil (RJ)   
Cor / PB: cor   
Duração: 15 min.   
 
Prêmios: Melhor Interpretação (Gilberto Gawronski) - Jornada da Bahia 1999 

Melhor Ator (Gilberto Gawronski) - Festival de Cuiabá 1999 
Melhor Ator (Gilberto Gawronski) - Festival de Curitiba 2000 
Mlehor Montagem - Festival de Vitória 1999 
Melhor Ator (Gilberto Gawronski) - Festival de Vitória 1999 
Melhor Direção - Cine Ceará 2000 
Melhor Ator (Gilberto Gawronski) - Cine Ceará 2000 
Melhor Filmes - Festival Mix Brasil 1999 
Prêmio de Roteiro (em forma de co-produção) - RIOFILME 1998 

 
Elenco: Gilberto Gawronski, Alexandre Barbalho, Priscila Prado, André Mattos 
Roteiro: Mário Diamante 
Fotografia: Ralf Tambke 
Dir. Arte: Hélio Dias 
Som:  Luiz Aragão 
Ed. Som: Simone Petrillo, José Louzeiro 
Música: Fernando Moura 
Montagem: Renata Baldi 
Produção: Arthur Rodrigues, Mônica Behague 
Produtora: Plural Filmes 
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AQUELES DOIS – CONTO COMPLETO  
(Morangos mofados, São Paulo, Companhia das Letras, 1995)  

 
(História de aparente mediocridade e repressão)  
 
Para Rofran Fernandes  
 
— "I announce adhesiveness, I say it shall  
be limitless, unloosen il  
I say you shall yet find the friend you  
were looking for."  
 
(Walt Whitman: So Long!)  
 
 
I 
 
A verdade é que não havia mais ninguém em volta. Meses depois, não no começo, um deles diria 
que a repartição era como "um deserto de almas". O outro concordou sorrindo, orgulhoso, sabendo-
se excluído. E longamente, entre cervejas, trocaram então ácidos comentários sobre as mulheres 
mal-amadas e vorazes, os papos de futebol, amigo secreto, lista de presente, bookmaker, bicho, 
endereço de cartomante, clips no relógio de ponto, vezenquando salgadinhos no fim do expediente, 
champanha nacional em copo de plástico. Num deserto de almas também desertas, uma alma 
especial reconhece de imediato a outra - talvez por isso, quem sabe? Mas nenhum se perguntou.  
 
Não chegaram a usar palavras como "especial", "diferente" ou qualquer coisa assim. Apesar de, sem 
efusões, terem se reconhecido no primeiro segundo do primeiro minuto. Acontece porém que não 
tinham preparo algum para dar nome às emoções, nem mesmo para tentar entendê-las. Não que 
fossem muito jovens, incultos demais ou mesmo um pouco burros. Raul tinha um ano mais que trinta; 
Saul, um menos. Mas as diferenças entre eles não se limitavam a esse tempo, a essas letras. Raul 
vinha de um casamento fracassado, três anos e nenhum filho. Saul, de um noivado tão interminável 
que terminara um dia, e um curso frustrado de Arquitetura. Talvez por isso, desenhava. Só rostos, 
com enormes olhos sem íris nem pupilas. Raul ouvia música e, às vezes, de porre, pegava o violão e 
cantava, principalmente velhos boleros em espanhol. E cinema, os dois gostavam.  
 
Passaram no mesmo concurso para a mesma firma, mas não se encontraram durante os testes. 
Foram apresentados no primeiro dia de trabalho de cada um. Disseram prazer, Raul, prazer, Saul, 
depois como é mesmo o seu nome? sorrindo divertidos da coincidência. Mas discretos, porque eram 
novos na firma e a gente, afinal, nunca sabe onde está pisando. Tentaram afastar-se quase 
imediatamente, deliberando limitarem-se a um cotidiano oi, tudo bem ou, no máximo, às sextas, um 
cordial bom fim de semana, então. Mas desde o princípio alguma coisa — fados, astros, sinas, quem 
saberá?conspirava contra (ou a favor, por que não?) aqueles dois.  
 
Suas mesas ficavam lado a lado. Nove horas diárias, com intervalo de uma para o almoço. E 
perdidos no meio daquilo que Raul (ou teria sido Saul?) chamaria, meses depois, exatamente de "um 
deserto de almas", para não sentirem tanto frio, tanta sede, ou simplesmente por serem humanos, 
sem querer justificá-los — ou, ao contrário, justificando-os plena e profundamente, enfim: que mais 
restava àqueles dois senão, pouco a pouco, se aproximarem, se conhecerem, se misturarem? Pois 
foi o que aconteceu. Tão lentamente que mal perceberam.  
 
II  
 
Eram dois moços sozinhos. Raul tinha vindo do norte, Saul tinha vindo do sul. Naquela cidade, todos 
vinham do norte, do sul, do centro, do leste — e com isso quero dizer que esse detalhe não os 
tornaria especialmente diferentes. Mas no deserto em volta, todos os outros tinham referenciais, uma 
mulher, um tio, uma mãe, um amante. Eles não tinham ninguém naquela cidade — de certa forma, 
também em nenhuma outra —, a não ser a si próprios. Diria também que não tinham nada, mas não 
seria inteiramente verdadeiro.  
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Além do violão, Raul tinha um telefone alugado, um toca-discos com rádio e um sabiá na gaiola, 
chamado Carlos Gardel. Saul, uma televisão colorida com imagem fantasma, cadernos de desenho, 
vidros de tinta nanquim e um livro com reproduções de Van Gogh. Na parede do quarto de pensão, 
uma outra reprodução de Van Gogh: aquele quarto com a cadeira de palhinha parecendo torta, a 
cama estreita, as tábuas do assoalho, colocado na parede em frente à cama. Deitado, Saul tinha às 
vezes a impressão de que o quadro era um espelho refletindo, quase fotograficamente, o próprio 
quarto, ausente apenas ele mesmo. Quase sempre, era nessas ocasiões que desenhava.  
 
Eram dois moços bonitos também, todos achavam. As mulheres da repartição, casadas, solteiras, 
ficaram nervosas quando eles surgiram, tão altos e altivos, comentou, olhos arregalados, uma das 
secretárias. Ao contrário dos outros homens, alguns até mais jovens, nenhum tinha barriga ou aquela 
postura desalentada de quem carimba ou datilografa papéis oito horas por dia.  
 
Moreno de barba forte azulando o rosto, Raul era um pouco mais definido, com sua voz de baixo 
profundo, tão adequada aos boleros amargos que gostava de cantar. Tinham a mesma altura, o 
mesmo porte, mas Saul parecia um pouco menor, mais frágil, talvez pelos cabelos claros, cheios de 
caracóis miúdos, olhos assustadiços, azul desmaiado. Eram bonitos juntos, diziam as moças. Um 
doce de olhar. Sem terem exatamente consciência disso, quando juntos os dois aprumavam ainda 
mais o porte e, por assim dizer, quase cintilavam, o bonito de dentro de um estimulando o bonito de 
fora do outro, e vice-versa. Como se houvesse entre aqueles dois, uma estranha e secreta harmonia.  
 
III  
 
Cruzavam-se, silenciosos mas cordiais, junto à garrafa térmica do cafezinho, comentando o tempo ou 
a chatice do trabalho, depois voltavam às suas mesas. Muito de vez em quando, um pedia um cigarro 
ao outro, e quase sempre trocavam frases como tanta vontade de parar, mas nunca tentei, ou já 
tentei tanto, agora desisti. Durou tempo, aquilo. E teria durado muito mais, porque serem assim 
fechados, quase remotos, era um jeito que traziam de longe. Do norte, do sul.  
 
Até um dia em que Saul chegou atrasado e, respondendo a um vago que que houve, contou que 
tinha ficado até tarde assistindo a um velho filme na televisão. Por educação, ou cumprindo um ritual, 
ou apenas para que o outro não se sentisse mal chegando quase às onze, apressado, barba por 
fazer, Raul deteve os dedos sobre o teclado da máquina e perguntoü: 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.  
 
Outros filmes viriam, nos dias seguintes, e tão naturalmente como se de alguma forma fosse 
inevitável, também vieram histórias pessoais, passados, alguns sonhos, pequenas esperanças e 
sobretudo queixas. Daquela firma, daquela vida, daquele nó, confessaram uma tarde cinza de sexta, 
apertado no fundo do peito. Durante aquele fim de semana obscuramente desejaram, pela primeira 
vez, um em sua quitinete, outro na pensão, que o sábado e o domingo caminhassem depressa para 
dobrar a curva da meia-noite e novamente desaguar na manhã de segunda-feira quando, outra vez, 
se encontrariam para: um café. Assim foi, e contaram um que tinha bebido além da conta, outro que 
dormira quase o tempo todo. De muitas coisas falaram aqueles dois nessa manhã, menos da falta 
que sequer sabiam claramente ter sentido.  
 
Atentas, as moças em volta providenciavam esticadas aos bares depois do expediente, gafieiras, 
discotecas, festinhas na casa de uma, na casa de outra. A princípio esquivos, acabaram cedendo, 
mas quase sempre enfiavam-se pelos cantos e sacadas para contar suas histórias intermináveis. 
Uma noite, Raul pegou o violão e cantou Tú Me Acostumbraste. Nessa mesma festa, Saul bebeu 
demais e vomitou no banheiro. No caminho até os táxis separados, Raul falou pela primeira vez no 
casamento desfeito. Passo incerto, Saul contou do noivado antigo. E concordaram, bêbados, que 
estavam ambos cansados de todas as mulheres do mundo, suas tramas complicadas, suas 
exigências mesquinhas. Que gostavam de estar assim, agora, sós, donos de suas próprias vidas. 
Embora, isso não disseram, não soubessem o que fazer com elas.  
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Dia seguinte, de ressaca, Saul não foi trabalhar nem telefonou. Inquieto, Raul vagou o dia inteiro 
pelos corredores subitamente desertos, gelados, cantando baixinho Tú Me Acostumbraste, entre 
inúmeros cafés e meio maço de cigarros a mais que o habitual.  
 
IV  
 
Os fins de semana tornaram-se tão longos que um dia, no meio de um papo qualquer, Raul deu a 
Saul o número de seu telefone, alguma coisa que você precisar, se ficar doente, a gente nunca sabe. 
Domingo depois do almoço, Saul telefonou só para saber o que o outro estava fazendo, e visitou-o, e 
jantaram juntos a comidinha mineira que a empregada deixara pronta sábado. Foi dessa vez que, 
ácidos e unidos, falaram no tal deserto, nas tais almas. Há quase seis meses se conheciam. Saul 
deu-se bem com Carlos Gardel, que ensaiou um canto tímido ao cair da noite. Mas quem cantou foi 
Raul: Perfídia, La Barca e, a pedido de Saul, outra vez, duas vezes, Tú Me Acostumbraste. Saul 
gostava principalmente daquele pedacinho assim sutil llegaste a mí como una tentación llenando de 
inquietud mi corazón. Jogaram algumas partidas de buraco e, por volta das nove, Saul se foi.  
 
Na segunda, não trocaram uma palavra sobre o dia anterior. Mas falaram mais que nunca, e muitas 
vezes foram ao café. As moças em volta espiavam, às vezes cochichando sem que eles 
percebessem. Nessa semana, pela primeira vez almoçaram juntos na pensão de Saul, que quis subir 
ao quarto para mostrar os desenhos, visitas proibidas à noite, mas faltavam cinco para as duas e o 
relógio de ponto era implacável. Saíam e voltavam juntos, desde então, geralmente muito alegres. 
Pouco tempo depois, com pretexto de assistir a Vagas Estrelas da Ursa na televisão de Saul, Raul 
entrou escondido na pensão, uma garrafa de conhaque no bolso interno do paletó. Sentados no chão, 
costas apoiadas na cama estreita, quase não prestaram atenção no filme. Não paravam de falar. 
Cantarolando Io Che Non Vivo, Raul viu os desenhos, olhando longamente a reprodução de Van 
Gogh, depois perguntou como Saul conseguia viver naquele quartinho tão pequeno. Parecia 
sinceramente preocupado. Não é triste? perguntou. Saul sorriu forte: a gente acostuma.  
 
Aos domingos, agora, Saul sempre telefonava. E vinha. Almoçavam ou jantavam, bebiam, fumavam, 
falavam o tempo todo. Enquanto Raul cantava — vezenquando El Día Que Me Quieras, vezenquando 
Noche de Ronda —, Saul fazia carinhos lentos na cabecinha de Carlos Gardel, pousado no seu dedo 
indicador. Às vezes olhavam-se. E sempre sorriam. Uma noite, porque chovia, Saul acabou dormindo 
no sofá. Dia seguinte, chegaram juntos à repartição, cabelos molhados do chuveiro. As moças não 
falaram com eles. Os funcionários barrigudos e desalentados trocaram alguns olhares que os dois 
não saberiam compreender, se percebessem. Mas nada perceberam, nem os olhares nem duas ou 
três piadas. Quando faltavam dez minutos para as seis, saíram juntos, altos e altivos, para assistir ao 
último filme de Jane Fonda.  
 
V  
 
Quando começava a primavera, Saul fez aniversário. Porque achava seu amigo muito solitário, ou por 
outra razão assim, Raul deu a ele a gaiola com Carlos Gardel. No começo do verão, foi a vez de Raul 
fazer aniversário. E porque estava sem dinheiro, porque seu amigo não tinha nada nas paredes da 
quitinete, Saul deu a ele a reprodução de Van Gogh. Mas entre esses dois aniversários, aconteceu 
alguma coisa.  
 
No norte, quando começava dezembro, a mãe de Raul morreu e ele precisou passar uma semana 
fora. Desorientado, Saul vagava pelos corredores da firma esperando um telefonema que não vinha, 
tentando em vão concentrar-se nos despachos, processos, protocolos. Á noite, em seu quarto, ligava 
a televisão gastando tempo em novelas vadias ou desenhando olhos cada vez mais enormes, 
enquanto acariciava Carlos Gardel. Bebeu bastante, nessa semana. E teve um sonho: caminhava 
entre as pessoas da repartição, todas de preto, acusadoras. À exceção de Raul, todo de branco, 
abrindo os braços para ele. Abraçados fortemente, e tão próximos que um podia sentir o cheiro do 
outro. Acordou pensando mas ele é que devia estar de luto.  
 
Raul voltou sem luto. Numa sexta de tardezinha, telefonou para a repartição pedindo a Saul que 
fosse vê-lo. A voz de baixo profundo parecia ainda mais baixa, mais profunda. Saul foi. Raul tinha 
deixado a barba crescer. Estranhamente, ao invés de parecer mais velho ou mais duro, tinha um 
rosto quase de menino. Beberam muito nessa noite. Raul falou longamente da mãe — eu podia ter 
sido mais legal com ela, disse, e não cantou. Quando Saul estava indo embora, começou a chorar. 
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Sem saber ao certo o que fazia, Saul estendeu a mão e, quando percebeu, seus dedos tinham tocado 
a barba crescida de Raul. Sem tempo para compreenderem, abraçaram-se fortemente. E tão 
próximos que um podia sentir o cheiro do outro: o de Raul, flor murcha, gaveta fechada; o de Saul, 
colônia de barba, talco. Durou muito tempo. A mão de Saul tocava a barba de Raul, que passava os 
dedos pelos caracóis miúdos do cabelo do outro. Não diziam nada. No silêncio era possível ouvir uma 
torneira pingando longe. Tanto tempo durou que, quando Saul levou a mão ao cinzeiro, o cigarro era 
apenas uma longa cinza que ele esmagou sem compreender.  
 
Afastaram-se, então. Raul disse qualquer coisa como eu não tenho mais ninguém no mundo, e Saul 
outra coisa qualquer como você tem a mim agora, e para sempre. Usavam palavras grandes — 
ninguém, mundo, sempre — e apertavam-se as duas mãos ao mesmo tempo, olhando-se nos olhos 
injetados de fumo e álcool. Embora fosse sexta e não precisassem ir à repartição na manhã seguinte, 
Saul despediu-se. Caminhou durante horas pelas ruas desertas, cheias apenas de gatos e putas. Em 
casa; acariciou Carlos Gardel até que os dois dormissem. Mas um pouco antes, sem saber por quê, 
começou a chorar sentindo-se só e pobre e feio e infeliz e confuso e abandonado e bêbado e triste, 
triste, triste. Pensou em ligar para Raul, mas não tinha fichas e era muito tarde.  
 
Depois, chegou o Natal, o Ano-Novo que passaram juntos, recusando convites dos colegas de 
repartição. Raul deu a Saul uma reprodução do Nascimento de Vênus, que ele colocou na parede 
exatamente onde estivera o quarto de Van Gogh. Saul deu a Raul um disco chamado Os Grandes 
Sucessos de Dalva de Oliveira. O que mais ouviram foi Nossas Vidas, prestando atenção no 
pedacinho que dizia até nossos beijos parecem beijos de quem nunca amou.  
 
Foi na noite de trinta e um, aberta a champanhe na quitinete de Raul, que Saul ergueu a taça e 
brindou à nossa amizade que nunca nunca vai terminar. Beberam até quase cair. Na hora de deitar, 
trocando a roupa no banheiro, muito bêbado, Saul falou que ia dormir nu. Raul olhou para ele e disse 
você tem um corpo bonito. Você também, disse Saul, e baixou os olhos. Deitaram ambos nus, um na 
cama atrás do guarda-roupa, outro no sofá. Quase a noite inteira, um conseguia ver a brasa acesa do 
cigarro do outro, furando o escuro feito um demônio de olhos incendiados. Pela manhã, Saul foi 
embora sem se despedir para que Raul não percebesse suas fundas olheiras.  
 
Quando janeiro começou, quase na época de tirarem férias — e tinham planejado, juntos, quem sabe 
Parati, Ouro Preto, Porto Seguro — ficaram surpresos naquela manhã em que o chefe de seção os 
chamou, perto do meio-dia. Fazia muito calor. Suarento, o chefe foi direto ao assunto. Tinha recebido 
algumas cartas anônimas. Recusou-se a mostrá-las. Pálidos, ouviram expressões como "relação 
anormal e ostensiva", "desavergonhada aberração", "comportamento doentio", "psicologia 
deformada", sempre assinadas por Um Atento Guardião da Moral. Saul baixou os olhos desmaiados, 
mas Raul colocou-se em pé. Parecia muito alto quando, com uma das mãos apoiadas no ombro do 
amigo e a outra erguendo-se atrevida no ar, conseguiu ainda dizer a palavra nunca, antes que o 
chefe, entre coisas como a-reputação-de-nossa-firma, declarasse frio: os senhores estão despedidos.  
 
Esvaziaram lentamente cada um a sua gaveta, a sala deserta na hora do almoço, sem se olharem 
nos olhos. O sol de verão escaldava o tampo de metal das mesas. Raul guardou no grande envelope 
pardo um par de olhos enormes, sem íris nem pupilas, presente de Saul, que guardou no seu grande 
envelope pardo, com algumas manchas de café, a letra de Tú Me Acostumbraste, escrita à mão por 
Raul numa tarde qualquer de agosto. Desceram juntos pelo elevador, em silêncio.  
 
Mas quando saíram pela porta daquele prédio grande e antigo, parecido com uma clínica ou uma 
penitenciária, vistos de cima pelos colegas todos postos na janela, a camisa branca de um, a azul do 
outro, estavam ainda mais altos e mais altivos. Demoraram alguns minutos na frente do edifício. 
Depois apanharam o mesmo táxi, Raul abrindo a porta para que Saul entrasse. Ai-ai, alguém gritou 
da janela. Mas eles não ouviram. O táxi já tinha dobrado a esquina.  
 
Pelas tardes poeirentas daquele resto de janeiro, quando o sol parecia a gema de um enorme ovo 
frito no azul sem nuvens no céu, ninguém mais conseguiu trabalhar em paz na repartição. Quase 
todos ali dentro tinham a nítida sensação de que seriam infelizes para sempre. E foram. 
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SARGENTO GARCIA – CONTO COMPLETO 
(Morangos Mofados, São Paulo, Companhia das Letras, 1995) 

 

À memória de Luiza Felpuda 

 

1 

 

Hermes. — O rebenque estalou contra a madeira gasta da mesa. Ele repetiu mais alto, quase 
gritando, quase com raiva: — Eu chamei Hermes. Quem é essa lorpa? 

Avancei do fundo da sala. 

— Sou eu. 

— Sou eu, meu sargento. Repita. 

Os outros olhavam, nus como eu. Só se ouvia o ruído das pás do ventilador girando enferrujadas no 
teto, mas eu sabia que riam baixinho, cutucando-se excitados. Atrás dele, a parede de reboco 
descascado, a janela pintada de azul-marinho aberta sobre um pátio cheio de cinamomos caiados de 
branco até a metade do tronco. Nenhum vento nas copas imóveis. E moscas amolecidas pelo calor, 
tão tontas que se chocavam no ar, entre o cheiro da bosta quente de cavalo e corpos sujos de 
machos. 

De repente, mais nu que os outros, eu: no centro da sala. O suor escorria pelos sovacos. 

— Ficou surdo, idiota? 

— Não. Não, seu sargento. 

— Meu sargento. 

— Meu sargento. 

— Por que não respondeu quando eu chamei? 

— Não ouvi. Desculpe, eu... 

— Não ouvi, meu sargento. Repita. 

— Não ouvi. Meu sargento. 

Parecia divertido, o olho verde frio de cobra quase oculto sob as sobrancelhas unidas em ângulo 
agudo sobre o nariz. Começava a odiar aquele bigode grosso como um manduruvá cabeludo 
rastejando em volta da boca, cortina de veludo negro entreaberta sobre os lábios molhados. 

— Tem cera nos ouvidos, pamonha? 

Olhou em volta, pedindo aprovação, dando licença. Um alívio percorreu a sala. Os homens riam 
livremente agora. Podia ver, à minha direita, o alemão de costela quebrada, a ponta quase furando a 
barriga sacudida por um riso banguela. E o saco murcho do crioulo parrudo. 

— Não, meu sargento. 

— E no rabo? 

Surpreso e suspenso, o coro de risos. As pás do ventilador voltaram a arranhar o silêncio, feito filme 
de mocinho, um segundo antes do tiro. Ele olhou os homens, um por um. O riso recomeçou, 
estridente. A ponta da costela vibrava no ar, um acidente na roça com minha ermón. Imóveis, as 
folhas bem de cima dos cinamomos. O saco murcho, como se não houvesse nada dentro, sou faixa 
preta, morou? Uma mosca esvoaçou perto do meu olho. Pisquei. 

— Esquece. E não pisca, bocó. Só quando eu mandar. 

Levantou-se e veio vindo na minha direção. A camiseta branca com grandes manchas de suor 
embaixo dos braços peludos, cruzados sobre o peito, a ponta do rebenque curto de montaria, ereto e 
tenso, batendo ritmado nos cabelos quase raspados. duros de brilhantina, colados ao crânio. Num 
salto, o rebenque enveredou em direção à minha cara, desviou-se a menos de um palmo, zunindo, 
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para estalar com força nas botas. Estremeci. Era ridícula a sensação de minha bunda exposta, 
branca e provavelmente trêmula, na frente daquela meia dúzia de homens pelados. O manduruvá 
contraiu-se, lesma respingada de sal, a cortina afastou-se para um lado. Um brilho de ouro dançou 
sobre o canino esquerdo. 

— Está com medo, molóide? 

— Não, meu sargento. É quê. 

O rebenque estalou outra vez na bota. Couro contra couro. Seco. A sala inteira pareceu estremecer 
comigo. Na parede, o retrato do marechal Castelo Branco oscilou. Os risos cessaram. Mas junto com 
o zumbido do sangue quente na minha cabeça, as pás ferrugentas do ventilador e o vôo gordo das 
moscas, eu localizava também um ofegar seboso, nojento. Os outros esperavam. Eu esperava. Seria 
assim, um cristão na arena? pensei sem querer. O leão brincando com a vítima, patas vadias no ar, 
antes de desferir o golpe mortal. 

— Quem fala aqui sou eu, correto? 

— Correto, sargento. Meu sargento. 

— Limite-se a dizer sim, meu sargento ou não, meu sargento. Correto? 

— Sim, meu sargento 

Muito perto, cheiro de suor de gente e cavalo, bosta quente, alfafa, cigarro e brilhantina. Sem mover a 
cabeça, senti seus olhos de cobra percorrendo meu corpo inteiro vagarosamente. Leão entediado, 
general espartano, tão minucioso que podia descobrir a cicatriz de arame farpado escondida na 
minha coxa direita, os três pontos de uma pedrada entre os cabelos, e pequenas marcas, manchas, 
mesmo as que eu desconhecia, todas as verrugas e os sinais mais secretos da minha pele. Moveu o 
cigarro com os dentes. A brasa quente passou raspando junto à minha face. O mamilo do peito 
saliente roçou meu ombro. Voltei a estremecer. 

— Mocinho delicado, hein? É daqueles bem-educados, é? Pois se te pego num cortado bravo, tu vai 
ver o que é bom pra tosse, perobão. 

Os homens remexiam-se, inquietos. Romanos, queriam sangue. O rebenque, a bota, o estalo. 

— Sen-tido! 

Estiquei a coluna. O pescoço doía, retesado. As mãos pareciam feitas apenas de ossos crispados, 
sem carne, pele nem músculos. Pisou o cigarro com o salto da bota. Cuspiu de lado. 

— Descan-sar! 

Girou rápido sobre os calcanhares, voltando para a mesa. Cruzei as mãos nas costas, tentando 
inutilmente esconder a bunda nua. Além da copa dos cinamomos, o céu azul não tinha nenhuma 
nuvem. Mas lá embaixo, na banda do rio, o horizonte começava a ficar avermelhado. Com um tapa, 
alguém esmagou uma mosca. 

— Silêncio, patetas! 

Olhou para o meu peito. E baixou os olhos um pouco mais. 

— Então tu é que é o tal de Hermes? 

— Sim, meu sargento. 

— Tem certeza? 

— Sim, meu sargento. 

— Mas de onde foi que tu tirou esse nome? 

— Não sei, meu sargento. 

Sorriu. Eu pressenti o ataque. E quase admirei sua capacidade de comandar as reações daquela 
manada bruta da qual, para ele, eu devia fazer parte. Presa suculenta, carne indefesa e fraca. Como 
um idiota, pensei em Deborah Kerr no meio dos leões em cinemascope, cor de luxe, túnica branca, 
rosas nas mãos, um quadro antigo na casa de minha avó, Cecília entre os leões, ou seria Jean 
Simmons? figura de catecismo, os-ristãos-eram-obrigados-a-negar-sua-fé-sob-pena-de-morte, o 
padre Lima fugiu com a filha do barbeiro, que deve ter virado mula-sem-cabeça, a filha, não o padre, 
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nem o barbeiro. O silêncio crescendo. Um cavalo esmolambado cruzou o espaço vazio da janela, 
palco, tela, minha cabeça galopava, Steve Reeves ou Victor Macture, sozinho na arena, peitos 
suados, o mártir, estrangulando o leão, os cantos da boca, não era assim, ascomissuras-dos-lábios-
voltadas-para-baixonum-esforço-hercúleo, o trigo venceu a ferocidade do monstro de guampas. A 
mosca pousou bem na ponta do meu nariz. 

— Por acaso tu é filho das macegas? 

Minha cara incendiava. Ele apagou o cigarro dentro do pequeno capacete militar invertido, sustentado 
por três espingardas cruzadas. E me olhou de frente, pela primeira vez, firme, sobrancelhas agudas 
sobre o nariz, fundo, um falcão atento à presa, forte. A mosca levantou vôo da ponta do meu nariz. 

Não me fira, pensei com força, tenho dezessete anos, quase dezoito, gosto de desenhar, meu quarto 
tem um Anjo da Guarda com a moldura quebrada, a janela dá para um jasmineiro, no verão eu fico 
tonto, meu sargento, me dá assim como um nojo doce, a noite inteira, todas as noites, todo o verão, 
vezenquando saio nu na janela com uma coisa que não entendo direito acontecendo pelas minhas 
veias, depois abro As mil e uma noites e tento ler, meu sargento, sois um bom dervixe, habituado a 
uma vida tranqüila, distante dos cuidados do mundo, na manhã seguinte minha mãe diz sempre que 
tenho olheiras, e bate na porta quando vou ao banheiro e repete repete que aquele disco da Nara 
Leão é muito chato, que eu devia parar de desenhar tanto, porque já tenho dezessete anos, quase 
dezoito, e nenhuma vergonha na cara, meu sargento, nenhum amigo, só esta tontura seca de estar 
começando a viver, um monte de coisas que eu não entendo, todas as manhãs, meu sargento, para 
todo o sempre, amém. 

Feito cometas, faíscas cruzaram na frente dos meus olhos. Tive medo de cair. Mas as folhas mais 
altas dos cinamomos começaram a se mover. O sol quase caindo no Guaíba. E não sei se pelo olhar 
dele, se pelo nariz livre da mosca, se pela minha história, pela brisa vinda do rio ou puro cansaço, 
parei de odiá-lo naquele exato momento. Como quem muda uma estação de rádio. Esta, sentia 
impreciso, sem interferências. 

— Pois, seu Hermes, então tu é o tal que tem pé chato, taquicardia e pressão baixa? O médico me 
disse. Arrimo de família, também? 

— Sim, meu sargento — menti apressado, aquele médico amigo de meu pai. Uma suspeita cruzou 
minha cabeça, e se ele descobrisse? Mas tive certeza: ele já sabia. O tempo todo. Desde o começo. 
Movimentei os ombros, mais leves. Olhei fundo no fundo frio do olho dele. 

— Trabalha? 

— Sim, meu sargento — menti outra vez. 

—Onde? 

— Num escritório, meu sargento. 

— Estuda? 

— Sim, meu sargento. 

—O quê? 

— Pré-vestibular, meu sargento. 

— E vai fazer o quê? Engenharia, direito, medicina? 

— Não, meu sargento. 

— Odontologia? Agronomia? Veterinária? 

— Filosofia, meu sargento. 

Uma corrente elétrica percorreu os outros. Esperei que atacasse novamente. Ou risse. Tornou a me 
examinar lento. Respeito, aquilo, ou pena? O olhar se deteve, abaixo do meu umbigo. 

Acendeu outro cigarro, Continental sem filtro, eu podia ver, com o isqueiro em forma de bala. Espiou 
pela janela. Devia ter visto o céu avermelhado sobre o rio, o laranja do céu, o quase roxo das nuvens 
amontoadas no horizonte das ilhas. Voltou os olhos para mim. Pupilas tão contraídas que o verde 
parecia vidro liso, fácil de quebrar. 
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— Pois, seu filósofo, o senhor está dispensado de servir à pátria. Seu certificado fica pronto daqui a 
três meses. Pode se vestir. — Olhou em volta, o alemão, o crioulo, os outros machos. — E vocês, 
seus analfabetos, deviam era criar vergonha nessa cara porca e se mirar no exemplo aí do moço. 
Como se não bastasse ser arrimo de família, um dia ainda vai sair filosofando por aí, enquanto vocês 
vão continuar pastando que nem gado até a morte. 

Caminhei para a porta, tão vitorioso que meu passo era uma folha vadia, dançando na brisa da 
tardezinha. Abriram caminho para que eu passasse. Lerdos, vencidos. Antes de entrar na outra sala, 
ouvi o rebenque estalando contra a bota negra. 

— Sen-tido! Estão pensando que isso aqui é o cu-da-mãe-joana? 

 

2 

 

Parado no portão de ferro, olhei direto para o sol. Meu truque antigo: o em-volta tão claro que virava 
seu oposto e se tornava escuro, enchendo-se de sombras e reflexos que se uniam aos poucos, 
organizando-se em forma de objetos ou apenas dançando soltos no espaço à minha frente, sem 
formar coisa alguma. Eram esses os que me interessavam, os que dançavam vadios no ar, sem fazer 
parte das nuvens, das árvores nem das casas. Eu não sabia para onde iriam, depois que meus olhos 
novamente acostumados à luz colocavam cada coisa em seu lugar, assim: casa — paredes, janelas e 
portas; árvores — tronco, galhos e folhas; nuvens — fiapos estirados ou embolados, vezenquando 
brancos, vezenquando coloridos. Cada coisa era cada coisa e inteira, na união de todas as suas 
infinitas partes. Mas e as sombras e os reflexos, esses que não se integravam em forma alguma, 
onde ficavam guardados? Para onde ia a parte das coisas que não cabia na própria coisa? Para o 
fundo do meu olho, esperando o ofuscamento para vir à tona outra vez? Ou entre as próprias coisas-
coisas, no espaço vazio entre o fim de uma parte e o começo de outra pequena parte da coisa 
inteira? Como um por trás do real, feito espírito de sombra ou luz, claro-escuro escondido no mais de-
dentro de um tronco de árvore ou no espaço entre um tijolo e outro ou no meio de dois fiapos de 
nuvem, onde? As cigarras chiavam no pátio de cinamomos caiados. 

Respirei fundo, erguendo um pouco os ombros para engolir mais ar. Meu corpo inteiro nunca tinha 
me parecido tão novo. Comecei a descer o morro, o quartel ficando para trás. Bola de fogo suspensa, 
o sol caía no rio. Sacudi um pé de manacá, a chuva adocicada despencou na minha cabeça. Na 
primeira curva, o Chevrolet antigo parou a meu lado. Como um grande morcego cinza. 

— Vai pra cidade? 

Como se estivesse surpreso, espiei para dentro. Ele estava debruçado na janela, o sol iluminando o 
meio sorriso, fazendo brilhar o remendo dourado do canino esquerdo. 

— Quer carona? 

— Vou tomar o bonde logo ali na Azenha. 

— Te deixo lá — disse. E abriu a porta do carro. 

Entrei. O cigarro moveu-se de um lado para outro na boca, enquanto a mão engatava a primeira. Um 
vento entrando pela janela fazia meu cabelo voar. Ele segurou o cigarro, Continental sem filtro, eu 
tinha visto, entre o polegar e o indicador amarelados, cuspiu pela janela, depois me olhou. 

— Ficou com medo de mim? 

Não parecia mais um leão, nem general espartano. A voz macia, era um homem comum sentado na 
direção de seu carro. Tirei do bolso a caixinha de chicletes, abri devagar sem oferecer. Mastiguei. 

A camada de açúcar partiu-se, um sopro gelado abriu minha garganta. Engoli o vento para que 
ficasse ainda mais gelada. 

— Não sei. — E quase acrescentei meu sargento. Sorri por dentro. — Bom, no começo fiquei um 
pouco. Depois vi que o senhor estava do meu lado. 

— Senhor, não: Garcia, a bagualada toda me chama de Garcia. Luiz Garcia de Souza. 

Sargento Garcia. — Simulou uma continência, tornou a cuspir, tirando antes o cigarro da boca. 
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— Quer dizer então que tu achou que eu estava do teu lado. — Eu quis dizer qualquer coisa, mas ele 
não deixou. O carro chegava no fim do morro. — É que logo vi que tu era diferente do resto. — Olhou 
para mim. Sem frio nem medo, me encolhi no banco. — Tenho que lidar com gente grossa o dia 
inteiro. Nem te conto. Aí quando aparece um moço mais fino, assim que nem tu, a gente logo vê. — 
Passou os dedos no bigode. — Então quer dizer que tu vai ser filósofo, é? Mas me conta, qual é a tua 
filosofia de vida? 

— De vida? — Eu mordi o chiclete mais forte, mas o açúcar tinha ido embora. — Não sei, outro dia 
andei lendo um cara aí. Leibniz, aquele das mônadas, conhece? 

—Das o quê? 

— As mônadas. É um cara aí, ele dizia que tudo no universo são. Assim que nem janelas fechadas, 
como caixas. Mônadas, entende? Separadas umas das outras. — Ele franziu a testa, interessado. Ou 
sem entender nada. Continuei: 

— Incomunicáveis, entende? Umas coisas assim meio sem ter nada a ver umas com as outras. 

—Tudo? 

— É, tudo, eu acho. As casas, as pessoas, cada uma delas. Os animais, as plantas, tudo. Cada um, 
uma mônada. Fechada. 

Pisou no freio. Estendi as mãos para a frente. 

— Mas tu acredita mesmo nisso? 

— Eu acho quê. 

— Pois pra te falar a verdade, eu aqui não entendo desses troços. Passo o dia inteiro naquele 
quartel, com aquela bagualada mais grossa que dedo destroncado. E com eles a gente tem é que 
tratar assim mesmo, no braço, trazer ali no cabresto, de rédea curta, senão te montam pelo cangote e 
a vida vira um inferno. Não tenho tempo pra perder pensando nessas coisas aí de universo 

- A voz amaciou, depois tornou a endurecer. — Minha filosofia de vida é simples: pisa nos outros 
antes que te pisem. Não tem essas mônicas daí. 

Mas tu tem muita estrada pela frente, guri. Sabe que idade eu tenho? — Examinou meu rosto. Eu não 
disse nada. — Pois tenho trinta e três. Do teu tamanho andava por aí meio desnorteado, matando 
contrabandista na fronteira. O quartel é que me pôs nos eixos, senão tinha virado bandido. A vida me 
ensinou a ser um cara aberto, admito tudo. Só não agüento comunista. Mas graças a Deus a 
revolução já deu um jeito nesse putedo todo. Aprendi a me virar, seu filósofo. A me defender no braço 
e no grito. — Jogou fora o cigarro. A voz macia outra vez. — Mas contigo é diferente. 

Mastiguei o chiclete com mais força. Agora não passava de uma borracha sem gosto. 

— Diferente como? 

Ele olhava direto para mim. Embora o vento entrasse pela janela aberta, uma coisa morna tinha se 
instalado dentro do carro, naquele ar enfumaçado entre ele e eu. Podia haver pontes entre as 
mônadas, pensei. E mordi a ponta da língua. 

— Assim, um moço fino, educado. Bonito. 

— Fez uma curva mais rápida. O pneu guinchou. 

— Escuta, tu tem mesmo que ir embora já? 

— Agora já, já, não. Mas se eu chegar em casa muito tarde minha mãe fica uma fúria. 

Mais duas quadras e chegaríamos no ponto do bonde, em frente ao cinema Castelo. Bem depressa, 
eu tinha que dizer ou fazer alguma coisa, só não sabia o que, meu coração galopava esquisito, as 
palmas das mãos molhadas. 

Olhei para ele. Continuava olhando para mim. As casas baixas da Azenha passavam amontoadas, 
meio caídas umas sobre as outras, uma parede rosa, uma janela azul, uma porta verde, um gato 
preto numa janela branca, uma mulher de lenço amarelo na cabeça, chamando alguém, a lomba do 
cemitério, uma menina pulando corda, os ciprestes ficando para trás. Estendeu a mão. 

Achei que ia fazer uma mudança, mas os dedos desviaram-se da alavanca para pousar sobre a 
minha coxa. 
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— Escuta, tu não tá a fim de dar uma chegada comigo num lugar aí? 

— Que lugar? — Temi que a voz desafinasse. Mas saiu firme. 

Aranha lenta, a mão subiu mais, deslizou pela parte interna da coxa. E apertou, quente. 

— Um lugar aí. Coisa fina. A gente pode ficar mais à vontade, sabe como é. Ninguém incomoda. 
Quer? 

Tínhamos ultrapassado o ponto do bonde. Bem no fundo, lá onde o riacho encontrava com o Guaíba, 
só a parte superior do sol estava fora d’água. Devia estar amanhecendo no Japão — antípodas, 
mônadas —, nessas horas eu sempre pensava assim. Me vinha a sensação de que o mundo era 
enorme, cheio de coisas desconhecidas. Boas nem más. Coisas soltas feito aqueles reflexos e 
sombras metidos no meio de outras coisas, como se nem existissem, esperando só a hora da gente 
ficar ofuscado para sair flutuando no meio do que se podia tocar. Assim: dentro do que se podia 
tocar, escondido, vivia também o que só era visível quando o olho ficava tão inundado de luz que 
enxergava esse invisível no meio do tocável. Eu não sabia. 

— Me dá um cigarro — pedi. Ele acendeu. Tossi. Meu pai com o cinturão dobrado, agora tu vai me 
fumar todo esse maço, desgraçado, parece filho de bagaceira. A mão quente subiu mais, afastou a 
camisa, um dedo entrou no meu umbigo, apertou, juntou-se aos outros, aranha peluda, tornou a 
baixar, caminhando entre as minhas pernas. 

— Claro que quer. Estou vendo que tu não quer outra coisa, guri. 

Pegou na minha mão. Conduziu-a até o meio das pernas dele. Meus dedos se abriram um pouco. 
Duro, tenso, rijo. Quase estourando a calça verde. Moveu-se, quando toquei, e inchou mais. 
Cavidades-porosas-que-se-en chem-de-sangue-quando-excitadas 

Meu primo gritou na minha cara: maricão, mariquinha, quiáquiáquiá. O vento descabelava o verde da 
Redenção, os coqueiros da João Pessoa. Mariquinha, maricão, quiáquiáquiá. E não, eu não sabia. 

— Nunca fiz isso. 

Ele parecia contente. 

— Mas não me diga. Nunca? Nem quando era piá? Uma sacanagenzinha ali, na beira da sanga? 
Nem com mulher? Com china de zona? Não acredito. Nem nunca barranqueou égua? Tamanho 
homem. 

— É verdade. 

Diminuiu a marcha. Curvou-se sobre mim. 

— Pois eu te ensino. Quer? 

Traguei fundo. Uma tontura me subiu pela cabeça. De dentro das casas, das árvores e das nuvens, 
as sombras e os reflexos guardados espiavam, esperando que eu olhasse outra vez direto para o sol. 
Mas ele já tinha caído no rio. Durante a noite os pontos de luz dormiam quietos escondidos, 
guardados no meio das coisas. Ninguém sabia. Nem eu. 

— Quero — eu disse. 

 

3 

 

Vontade de parar, eu tinha, mas o andar era inconsolável, a cabeça em várias direções, subindo a 
ladeira atrás dele, tu sabe como é, tem sempre gente espiando a vida alheia, melhor eu ir na frente, 
fica no portão azul, vem vindo devagar, como se tu não me conhecesse, como se nunca tivesse me 
visto em toda a tua vida. 

Como se nunca o tivesse visto em toda a minha vida, seguia aquela mancha verde, mãos nos bolsos, 
cigarro aceso, de repente sumindo portão adentro com um rápido olhar para trás, gancho que me 
fisgava. Mergulhei na sombra atrás dele. Subi os degraus de cimento, empurrei a porta entreaberta, 
madeira velha, vidro rachado, penetrei na sala escura com cheiro de mofo e cigarro velho, flores 
murchas boiando em água viscosa. 
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— O de sempre, então? — ela perguntava, e quase imediatamente corrigi, dentro da minha própria 
cabeça, olhando melhor e mais atento, ele, dentro de um robe colorido desses meio estofadinhos, 
cheio de manchas vermelhas de tomate, batom, esmalte ou sangue. — O senhor, hein, sargento? — 
piscou íntimo, íntima, para o sargento e para mim. — Esta é a sua vítima? 

— Conhece a Isadora? 

A mão molhada, cheia de anéis, as longas unhas vermelhas, meio descascadas, como a porta. 
Apertei. Ela riu. 

— Isadora, queridinho. Nunca ouviu falar? Isadora Duncan, a bailarina. Uma mulher finíssima, má-
ravilhosa, a minha ídola, eu adoro tanto que adotei o nome. Já pensou se eu usasse o Valdemir que 
minha mãezinha me deu? Coitadinha, tão bem-intencionada. Mas o nome, ai, o nome. Coisa mais 
cafona. Aí mudei. Se Deus quiser, um dia ainda vou morrer estrangulada pela minha própria echarpe. 
Tem coisa mais chique? 

— Bacana — eu disse. 

O sargento ria, esfregando as mãos. 

— Não repare, Isadora. Ele está meio encabulado. Diz que é a primeira vez. 

— Nossa. Taludinho assim. E nunca fez, é, meu bem? Nunquinha, jura pra tia? — A mão no meu 
ombro, pedra de anel arranhando leve meu pescoço. Revirou os olhos. — Conta a verdade pra tua 
Isadora, toda a verdade, nada mais que a verdade. Tu nunca fez, guri? — Tentei sorrir, O canto da 
minha boca tremeu. Ele falava sem parar, olhinhos meio estrábicos, sombreados de azul. — Mas 
olha, relaxa que vai dar tudo certinho. Sempre tem uma primeira vez na vida, é um momento 
histórico, queridinho. Merece até uma comemoração. Uma cachacinha, sargento? Tem aí daquela 
divina que o senhor gosta. 

— O moço tá com pressa. 

Isadora piscou maliciosa, os cílios duros de tinta respingando pequenos pontinhos pretos nas faces. 

— Pressa, eu, hein? Sei. Não é todo dia que a gente tem carne fresquinha na mesa. De primeira, não 
é, sargento? — Ele riu. Ela rodou a chave nas mãos e, por um instante, pensei numa baliza na frente 
de um desfile de Sete de Setembro, jogando para o alto o bastão cheio de fitas coloridas. Tá bem, tá 
bem. Vou levar os pombinhos para a suíte nupcial. Que tal o quarto 7? Número da sorte, não? Afinal, 
a primeira vez é uma só na vida. — Passou por mim, enfiando-se no corredor escuro. — Tenho 
certeza que o mocinho vai a-do-rar, ficar freguês de caderno. Ninguém esquece uma mulher como 
Isadora. 

O sargento me empurrou. Entre a farda verde e o robe cheio de manchas, o cheiro de suor e perfume 
adocicado, imprensado no corredor estreito, eu. Isadora cantava que queres tu de mim que fazes 
junto a mim se tudo está perdido amor? Um ruído seco, ferro contra ferro. A cama com lençóis 
encardidos, um rolo de papel higiênico cor-de-rosa sobre o caixote que servia de mesinha-de-
cabeceira. Isadora enfiou a cabeça despenteada pelo vão da porta. — Divirtam-se, crianças. Só não 
gritem muito, senão os vizinhos ficam umas feras. 

A cabeça desapareceu. A porta fechou. Sentei na cama, as mãos nos bolsos. Ele foi chegando muito 
perto. O volume esticando a calça, bem perto do meu rosto. O cheiro: cigarro, suor, bosta de cavalo. 
Ele enfiou a mão pela gola da minha camisa, deslizou os dedos, beliscou o mamilo. Estremeci. Gozo, 
nojo ou medo, não saberia. Os olhos dele se contraíram. 

— Tira a roupa. 

Joguei as peças, uma por uma, sobre o assoalho sujo. Deitei de costas. Fechei os olhos. Ardiam, 
como se tivesse acordado de manhã muito cedo. Então um corpo pesado caiu sobre o meu e uma 
boca molhada, uma boca funda feito poço, uma língua ágil lambeu meu pescoço, entrou no ouvido, 
enfiou-se pela minha boca, um choque seco de dentes, ferro contra ferro, enquanto dedos hábeis 
desciam por minhas virilhas inventando um caminho novo. Então que culpa tenho eu se até o pranto 
que chorei se foi por ti não sei — a voz de Isadora vinha de longe, como se saísse de dentro de um 
aquário, Isadora afogada, a maquiagem derretida colorindo a água, a voz aguda misturada aos 
gemidos, metendo-se entre aquele bafo morno, cigarro, suor, bosta de cavalo, que agora comandava 
meus movimentos, virando- me de bruços sobre a cama. 

O cheiro azedo dos lençóis, senti, quantos corpos teriam passado por ali, e de quem, pensei. 
Tranquei a respiração. Os olhos abertos, a trama grossa do tecido. Com os joelhos, lento, firme, ele 
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abria caminho entre as minhas coxas, procurando passagem. Punhal em brasa, farpa, lança afiada. 
Quis gritar, mas as duas mãos se fecharam sobre a minha boca. Ele empurrou, gemendo. Sem 
querer, imaginei uma lanterna rasgando a escuridão de uma caverna escondida, há muitos anos, uma 
caverna secreta. Mordeu minha nuca. Com um movimento brusco do corpo, procurei jogá-lo para fora 
de mim. 

— Seu puto — ele gemeu. — Veadinho sujo. Bichinha-louca. 

Agarrei o travesseiro com as duas mãos, e num arranco consegui deitar novamente de costas. Minha 
cara roçou contra a barba dele. 

Tornei a ouvir a voz de Isadora que mais me podes dar que mais me tens a dar a marca de uma nova 
dor Molhada, nervosa, a língua voltou a entrar no meu ouvido. As mãos agarraram minha cintura. 
Comprimiu o corpo inteiro contra o meu. Eu podia sentir os pêlos molhados do peito dele melando a 
minha pele. Quis empurrá-lo outra vez, mas entre o pensamento e o gesto ele juntou-se ainda mais a 
mim, e depois um gemido mais fundo, e depois um estremecimento no corpo inteiro, e depois um 
líquido grosso morno viscoso espalhou-se pela minha barriga. Ele soltou o corpo. Como um saco de 
areia úmida jogado sobre mim. 

A madeira amarela do teto, eu vi. O fio comprido, o bico de luz na ponta. Suspenso, apagado. Aquele 
cheiro adocicado boiando na penumbra cinza do quarto. 

Quando ele estendeu a mão para o rolo de papel higiênico, consegui deslizar o corpo pela beirada da 
cama, e de repente estava no meio do quarto enfiando a roupa, abrindo a porta, olhando para trás 
ainda a tempo de vê- lo passar um pedaço de papel sobre a própria barriga, uma farda verde em 
cima da cadeira, ao lado das botas negras brilhantes, e antes que erguesse os olhos afundei no túnel 
escuro do corredor, a sala deserta com suas flores podres, a voz de Isadora ainda mais remota, se 
até o pranto que chorei se foi por ti não sei, barulho de copos na cozinha, o vidro rachado, a madeira 
descascada da porta, os quatro degraus de cimento, o portão azul, alguém gritando alguma coisa, 
mas longe, tão longe como se eu estivesse na janela de um trem em movimento, tentando apanhar 
um farrapo de voz na plataforma da estação cada vez mais recuada, sem conseguir juntar os sons 
em palavras, como uma língua estrangeira, como uma língua molhada nervosa entrando rápida pelo 
mais secreto de mim para acordar alguma coisa que não devia acordar nunca, que não devia abrir os 
olhos nem sentir cheiros nem gostos nem tatos, uma coisa que deveria permanecer para sempre 
surda cega muda naquele mais de dentro de mim, como os reflexos escondidos, que nenhum 
ofuscamento se fizesse outra vez, porque devia ficar enjaulada amordaçada ali no fundo pantanoso 
de mim, feito bicho numa jaula fedida, entre grades e ferrugens quieta domada fera esquecida da 
própria ferocidade, para sempre e sempre assim. 

Embora eu soubesse que, uma vez desperta, não voltaria a dormir, 

Dobrei a esquina, passei na frente do colégio sentei na praça onde as luzes recém começavam a 
acender. A bunda nua da estátua de pedra. Zeus, Zeus ou Júpiter, repeti. Enumerei: Palas-Atena ou 
Minerva, Poseidon ou Netuno, Hades ou Plutão, Afrodite ou Vênus, Hermes ou Mercúrio. Hermes, 
repeti, o mensageiro dos deuses, ladrão e andrógino. Nada doía. Eu não sentia nada. Tocando o 
pulso com os dedos podia perceber as batidas do coração. O ar entrava e saía, lavando os pulmões. 
Por cima das árvores do parque ainda era possível ver algumas nuvens avermelhadas, o rosa virando 
roxo, depois cinza, até o azul mais escuro e o negro da noite. Vai chover amanhã, pensei, vai cair 
tanta e tanta chuva que será como se a cidade toda tomasse banho. As sarjetas, os bueiros, os 
esgotos levariam para o rio todo o pó, toda a lama, toda a merda de todas as ruas. 

Queria dançar sobre os canteiros, cheio de uma alegria tão maldita que os passantes jamais 
compreenderiam. Mas não sentia nada. Era assim, então. E ninguém me conhecia. 

Subi correndo no primeiro bonde, sem esperar que parasse, sem saber para onde ia. Meu caminho, 
pensei confuso, meu caminho não cabe nos trilhos de um bonde. Pedi passagem, sentei, estiquei as 
pernas. Porque ninguém esquece uma mulher como Isadora, repeti sem entender, debruçado na 
janela aberta, olhando as casas e os verdes do Bonfim. Eu não o conhecia. Eu nunca o tinha visto em 
toda a minha vida. Uma vez desperta não voltará a dormir. 

O bonde guinchou na curva. Amanhã, decidi, amanhã sem falta começo a fumar. 
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DAMA DA NOITE – CONTO COMPLETO 
(Os dragões não conhecem o paraíso, São Paulo, Companhia das Letras, 1991)  

 
Para Márcia Denser 
 
"E sonho esse sonho que se estende 
em rua, em rua em rua 
em vão." 
 
(Lucia Villares: Papos de Anjo) 
 
 
Como se eu estivesse por fora do movimento da vida. A vida rolando por aí feito roda-gigante, com 
todo mundo dentro, e eu aqui parada, pateta, sentada no bar. Sem fazer nada, como se tivesse 
desaprendido a linguagem dos outros. A linguagem que eles usam para se comunicar quando rodam 
assim e assim por diante nessa roda-gigante. 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. Olhando de fora, a cara cheia, louca de vontade de estar lá, 
rodando junto com eles nessa roda idiota - tá me entendendo, garotão? 
 
Nada, você não entende nada. Dama da noite. todos me chamam e nem sabem que durmo o dia 
inteiro. Não suporto: luz, também nunca tenho nada pra fazer - o quê? Umas rendas aí. É, macetes. 
Não dou detalhe, adianta insistir. Mutreta, trambique, muamba. Já falei: não adianta insistir, boy . 
Aprendi que, se eu der detalhe, você vai sacar que tenho grana e se eu tenho grana você vai querer 
foder comigo só porque eu tenho grana. E acontece que eu ainda sou babaca, pateta e ridícula o 
suficiente para estar procurando O verdadeiro amor. Pára de rir, senão te jogo já este copo na cara. 
Pago o copo, a bebida. Pago o estrago e até o bar, se ficar a fim de quebrar tudo. Se eu tô tesuda e 
você anda duro e eu precisar de cacete, compro o teu, pago o teu. Quanto custa? Me diz que eu 
pago. Pago bebida, comida, dormida. E pago foda também, se for preciso. 
 
Pego, claro que eu pego. Pego sim, pego depois. É grande? Gosto de grande, bem grosso. Agora 
não. Agora quero falar na roda. Essa roda, você não vê, garotão? Está por aí. rodando aqui mesmo. 
Olha em volta, cara. Bem do teu lado. Naquela mina ali, de preto, a de cabelo arrepiadinho. Tá bom, 
eu sei: pelo menos dois terços do bar veste preto e tem cabelo arrepiadinho, inclusive nós. Sabe que, 
se há uns dez anos eu pensasse em mim agora aqui sentada com você, eu não ia acreditar? Preto 
absorve vibração negativa, eu pensava. O contrário de branco, branco reflete. Mas acho que essa 
moçada tá mais a fim mesmo é de absorver, chupar até o fundo do mal - hein? Depois, até posso. 
Tem problema, não. Mas não é disso que estou falando agora, meu bem. 
 
Você não gosta? Ah, não me diga, garotinho. Mas se eu pago a bebida, eu digo o que eu quiser, 
entendeu? Eu digo meu-bem assim desse jeito, do jeito que eu bem entender. Digo e repito: meu-
bem-meu-bem-meu-bem. Pego no seu queixo a hora que eu quiser também, enquanto digo e repito e 
redigo meu-bem-meu-bem. Queixo furadinho, hein? Já observei que homem de queixo furadinho 
gosta mesmo é de dar o rabo. Você já deu o seu? Pelo amor de Deus, não me venha com aquela 
história tipo sabe, uma noite, na casa de um pessoal em Boiçucanga, tive que dormir na mesma 
cama com um carinha que. 
 
Todo machinho da sua idade tem loucura por dar o rabo, meu bem. Ascendente Câncer, eu sei: cara 
de lua, bunda gordinha e cu aceso. Não é vergonha nenhuma: tá nos astros, boy. Ou então é veado 
mesmo, e tudo bem. 
 
Levanta não, te pago outra vodca, quer? Só pra deixar eu falar mais na roda. Você é muito 
garoto, não entende dessas coisas. Deixa a vida te lavrar a cara, antes, então a gente. Bicho, 
esquisito: eu ia dizer alma, sabia? Quer que eu diga? Tá bom, se você faz tanta questão, posso 
dizer. Será que ainda consigo, como é que era mesmo? Assim: deixa a vida te lavrar a alma, 
antes, então a gente conversa. Deixa você passar dos trinta, trinta e cinco, ir chegando nos 
quarenta e não casar e nem ter esses monstros que eles chamam de filhos, casa própria nem 
porra nenhuma. Acordar no meio da tarde, de ressaca, olhar sua cara arrebentada no espelho. 
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Sozinho em casa, sozinho na cidade, sozinho no mundo. Vai doer tanto, menino. Ai como eu 
queria tanto agora ter uma alma portuguesa para te aconchegar ao meu seio e te poupar essas 
futuras dores dilaceradas. Como queria tanto saber poder te avisar: vai pelo caminho da 
esquerda, boy, que pelo da direita tem lobo mau e solidão medonha. 
 
A roda? Não sei se é você que escolhe, não. Olha bem pra mim - tenho cara de quem escolheu 
alguma coisa na vida? Quando dei por mim, todo mundo já tinha decorado a tal palavrinha-chave e 
tava a mil, seu lugarzinho seguro, rodando na roda. Menos eu, menos eu. Quem roda na roda fica 
contente. Quem não roda se fode. Que nem eu, você acha que eu pareço muito fodida? Um pouco eu 
sei que sim, mas fala a verdade: muito? Falso, eu tenho uns amigos, sim. Fodidos que nem eu. 
Prefiro não andar com eles, me fazem mal. Gente da minha idade, mesmo tipo de. Ia dizer problema, 
puro hábito: não tem problema. Você sabe, um saco. Que nem espelho: eu olho pra cara fodida deles 
e tá lá escrita escarrada a minha própria cara fodida também, igualzinha à cara deles. Alguns rodam 
na roda, mas rodam fodidamente. Não rodam que nem você. Você é tão inocente, tão idiotinha com 
essa camisinha Mr. Wonderful. Inocente porque nem sabe que é inocente. Nem eles, meus amigos 
fodidos, sabem que não são mais. Tem umas coisas que a gente vai deixando, vai deixando, vai 
deixando de ser e nem percebe. Quando viu, babau, já não é mais. Mocidade é isso aí, sabia? Sabe 
nada: você roda na roda também, quer uma prova? Todo esse pessoal de preto e cabelo 
arrepiadinho sorri pra você porque você é igual a eles. Se pintar uma festa, te dão um toque, mesmo 
sem te conhecer. Isso é rodar na roda, meu bem. 
 
Pra mim, não. Nenhum sorriso. Cumplicidade zero. Eu não sou igual a eles, eles sabem disso. Dama 
da noite, eles falam, eu sei. Quando não falam coisa mais escrota, porque dama da noite é até bonito, 
eu acho. Aquela flor de cheiro enjoativo que só cheira de noite, sabe qual? Sabe porra: você nasceu 
dentro de um apartamento, vendo tevê. 
 
Não sabe nada. Fora essas coisas de vídeo, performance, high-tech, punk, dark. computador, heavy-
metal e o caralho. Sabia que eu até vezenquando tenho mais pena de você e desses arrepiadinhos 
de preto do que de mim e daqueles meus amigos fodidos? A gente teve uma hora que parecia que ia 
dar certo. Ia dar, ia dar. Sabe quando vai dar? Pra vocês, nem isso. A gente teve a ilusão, mas vocês 
chegaram depois que mataram a ilusão da gente. 
 
Tava tudo morto quando você nasceu, boy, e eu já era puta velha. Então eu tenho pena. Acho que 
sou melhor, sei porque peguei a coisa viva. Tá bom, desculpa, gatinho. Melhor, melhor não. Eu tive 
mais sorte, foi isso? Eu cheguei antes. E até me pergunto se não é sorte também estar do lado de 
fora dessa roda besta que roda sem fim, sem mim. No fundo, tenho nojo dela - você? 
 
Você não viu nada, você nem viu o amor. Que idade você tem, vinte? Tem cara de doze. Já nasceu 
de camisinha em punho, morrendo de medo de pegar Aids. Vírus que mata. neguinho, vírus do amor. 
Deu a bundinha, comeu cuzinho. pronto: paranóia total. Semana seguinte, nasce uma espinha na 
cara e salve-se quem puder: baixou Emílio Ribas. Caganeira, tosse seca, gânglios generalizados. 
 
Õ boy, que grande merda fizeram com a tua cabecinha, hein? Você nem beija na boca sem morrer de 
cagaço. Transmite pela saliva, você leu em algum lugar. Você nem passa a mão em peito molhado 
sem ficar de cu na mão. Transmite pelo suor, você leu em algum lugar. Supondo que você lê, claro. 
Conta pra tia: você lê, meu bem? Nada, você não lê nada. Você vê pela tevê, eu sei. Mas na tevê 
também dá, o tempo todo: amor mata amor mata amor mata. Pega até de ficar do lado, beber do 
mesmo copo. Já pensou se eu tivesse? Eu, que já dei pra meia cidade e ainda por cima adoro veado. 
 
Eu sou a dama da noite que vai te contaminar com seu perfume venenoso e mortal. Eu sou a flor 
carnívora e noturna que vai te entontecer e te arrastar para o fundo de seu jardim pestilento. Eu sou a 
dama maldita que, sem nenhuma piedade, vai te poluir com todos os líquidos, contaminar teu sangue 
com todos os vírus. Cuidado comigo: eu sou a dama que mata, boy. Já chupou buceta de mulher? 
Claro que não, eu sei: pode matar. Nem caralho de homem: pode matar. Já sentiu aquele cheiro 
molhado que as pessoas têm nas virilhas quando tiram a roupa? Está escrito na sua cara, tudo que 
você não viu nem fez está escrito nessa sua cara que já nasceu de máscara pregada. Você já nasceu 
proibido de tocar no corpo do outro. Punheta pode, eu sei, mas essa sede de outro corpo é que nos 
deixa loucos e vai matando a gente aos pouquinhos. Você não conhece esse gosto que é o gosto que 
faz com que a gente fique fora da roda que roda e roda e que se foda rodando sem parar, porque o 
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rodar dela é o rodar de quem consegue fingir que não viu o que viu. O boy, esse mundo sujo todo 
pesando em cima de você, muito mais do que de mim e eu ainda nem comecei a falar na morte... 
 
Já viu gente morta, boy? É feio, boy. A morte é muito feia, muito suja, muito triste. Queria eu tanto ser 
assim delicada e poderosa, para te conceder a vida eterna. Queria ser uma dama nobre e rica para te 
encerrar na torre do meu castelo e poupar você desse encontro inevitável com a morte. Cara a cara 
com ela, você já esteve? Eu, sim, tantas vezes. Eu sou curtida, meu bem. A gente lê na sua cara que 
nunca. Esse furinho de veado no queixo, esse olhinho verde me olhando assim que nem eu fosse a 
Isabella Rossellini levando porrada e gostando e pedindo eat me eat me, escrota e deslumbrante. 
Essa tontura que você está sentindo não é porre, não. É vertigem do pecado, meu bem, tontura do 
veneno. O que que você vai contar amanhã na escola, hein? Sim, porque você ainda deve ir à escola, 
de lancheira e tudo. Já sei: conheci uma mina meio coroa, porra-louca demais. Cretino, cretino, pobre 
anjo cretino do fim de todas as coisas. Esse caralhinho gostoso aí, escondido no meio das asas, é só 
isso que você tem por enquanto. Um caralhinho gostoso, sem marca nenhuma. Todo rosadinho. E 
burro. Porque nem brochar você deve ter brochado ainda. Acorda de pau duro, uma tábua, tem tesão 
por tudo, até por fechadura. Quantas por dia? Muito bem, parabéns: você tá na idade. Mas anota aí 
pro teu futuro cair na real: essa sede, ninguém mata. Sexo é na cabeça: você não consegue nunca. 
Sexo é só na imaginação. Você goza com aquilo que imagina que te dá o gozo, não com uma pessoa 
real, entendeu? Você goza sempre com o que tá na sua cabeça, não com quem tá na cama. Sexo é 
mentira, sexo é loucura, sexo é sozinho, boy. 
 
Eu, cansei. Já não estou mais na idade. Quantos? Ah, você não vai acreditar, esquece. O que 
importa é que você entra por um ouvido meu e sai pelo outro, sabia? Você não fica. você não marca. 
Eu sei que fico em você, eu sei que marco você. Marco fundo. Eu sei que, daqui a um tempo, quando 
você estiver rodando na roda, vai lembrar que, uma noite. sentou ao lado de uma mina louca que te 
disse coisas, que te falou no sexo, na solidão, na morte. Feia, tão feia a morte, boy. A pessoa fica 
meio verde, sabe? Da cor quase assim desse molho de espinafre frio. Mais clarinho um pouco, mas 
isso nem é o pior. Tem uma coisa que já não está mais ali, isso é o mais triste. Você olha, olha e olha 
e o corpo fica assim que nem uma cadeira. 
 
Uma mesa, um cinzeiro, um prato vazio. Uma coisa sem nada dentro. Que nem casca de amendoim 
jogada na areia, é assim que a gente fica quando morre, viu, boy? E você, já descobriu que um dia 
também vai morrer? 
 
Dou, claro. Ficou nervosinho, quer cigarro? Mas nem fumar você fuma, o quê? Compreendo, 
compreendo sim, eu compreendo sempre, sou uma mulher muito compreensiva. Sou tão 
maravilhosamente compreensiva e tudo que, se levar você pra minha cama agora e amanhã de 
manhã você tiver me roubado toda a grana, não pense que vou achar você um filho da puta. Não é o 
máximo da compreensão? Eu vou achar que você tá na sua, um garotinho roubando uma mulher 
meio pirada, meio coroa, que mexeu com sua cabecinha de anjo cretino desse nojento fim de todas 
as coisas. Tá tudo bem, é assim que as coisas são: ca-pi-ta-lis-tas, em letras góticas de neon. Mulher 
pirada e meio coroa que nem eu tem mais é que ser roubada por um garotinho ïmbecil e tesudinho 
como você. Só pra deixar de ser burra caindo outra vez nessa armadilha de sexo. 
 
Fissura, estou ficando tonta. Essa roda girando girando sem parar. Olha bem: quem roda nela? As 
mocinhas que querem casar, os mocinhos a fim de grana pra comprar um carro, os executivozinhos a 
fim de poder e dólares, os casais de saco cheio um do outro, mas segurando umas. Estar fora da 
roda é não segurar nenhuma, não querer nada. Feito eu: não seguro picas, não quero ninguém. Nem 
você. Quero não, boy. Se eu quiser, posso ter. Afinal, trata-se apenas de um cheque a menos no 
talão, mais barato que um par de sapatos. Mas eu quero mais é aquilo que não posso comprar. Nem 
é você que eu espero, já te falei. Aquele um vai entrar um dia talvez por essa mesma porta, sem 
avisar. Diferente dessa gente toda vestida de preto, com cabelo arrepiadinho. Se quiser eu piro, e 
imagino ele de capa de gabardine, chapéu molhado, barba de dois dias, cigarro no canto da boca, 
bem noir. Mas isso é filme, ele não. Ele é de um jeito que ainda não sei, porque nem vi. Vai olhar 
direto para mim. Ele vai sentar na minha mesa, me olhar no olho, pegar na minha mão, encostar seu 
joelho quente na minha coxa fria e dizer: vem comigo. É por ele que eu venho aqui, boy, quase toda 
noite. Não por você, por outros como você. Pra ele, me guardo. Ria de mim, mas estou aqui parada, 
bêbada, pateta e ridícula, só porque no meio desse lixo todo procuro o verdadeiro amor. Cuidado, 
comigo: um dia encontro. 
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Só por ele, por esse que ainda não veio, te deixo essa grana agora, precisa troco não, pego a minha 
bolsa e dou a fora já. Está quase amanhecendo, boy. As damas da noite recolhem seu perfume com 
a luz do dia. Na sombra, sozinhas. envenenam a si próprias com loucas fantasias. Divida essa sua 
juventude estúpida com a gatinha ali do lado, meu bem. Eu vou embora sozinha. Eu tenho um sonho, 
eu tenho um destino, e se bater o carro e arrebentar a cara toda saindo daqui. continua tudo certo. 
Fora da roda, montada na minha loucura. Parada pateta ridícula porra-louca solitária venenosa. Pós-
tudo, sabe como? Darkérrima, modernésima, puro simulacro. 
 
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. 

  


