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RESUMO 

 

O presente trabalho tem por objetivo analisar a obra de Caio Fernando Abreu, em relação ao 

contexto de sua época e as diferentes realidades cujas quais teve contato, principalmente nas 

temáticas que envolvem a questão da sexualidade durante a década de 1980. O recorte temporal, 

entre 1982 e 1988, é justificado a partir das obras analisadas – Morangos mofados (1982), 

Triângulo das águas (1983), Os dragões não conhecem o paraíso (1988) – devido a uma escrita 

anterior e posterior ao surgimento da Aids em realidade brasileira. As imagens produzidas pelo 

autor gaúcho sobre a sexualidade e a doença são trabalhadas em relação ao contexto da escrita 

de seus livros, marcante em nossa história recente devido as diversas mudanças ocorridas, tendo 

como principal o fim da Ditadura Civil-Militar que durou 21 anos. A pesquisa teve também 

como objetivo comparar a maneira que o autor retrata a questão da Aids, confrontando às 

imagens tradicionais sobre a síndrome no período.   

 

Palavras-chave: Caio Fernando Abreu. História da Sexualidade. Aids e suas representações.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This work has as one of objectives to read the writes of Caio Fernando Abreu related to his 

context and the diferente realities which the author has had any kind of contact, mainly focused 

in the theme of sexuality, during the decade of 1980. The time frame, between 1982 and 1988, 

is justified by the selection of his books – Morangos mofados (1982), Triângulo das águas 

(1983), Os dragões não conhecem o paraíso (1983) – because of the author’s writing before 

and after the outbreak of Aids in brazilian reality. The images created by Caio, born in the state 

of Rio Grande do Sul, were studied, in this work, regarding the context of these book’s writing, 

which is meaningful in our recent history due to several changes that occurred. The principal 

was the end of the Brazilian Military Dictatorship, which lasted  for 21 years. The research had 

also as a goal, the comparison between the way that Caio Fernando Abreu portrays the Aids’ 

theme and the traditionals images of the syndrome, which were created in the period. 

 

Key-words: Caio Fernando Abreu. The History of Sexuality. Aids and its representations.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

 Os contos do Caio Fernando Abreu estão repletos de situações e personagens que 

referenciam o contexto onde o próprio escreve, seja de modo pessimista em relação ao vazio da 

vida moderna, seja de alguma forma esperançosa em relação ao dia de amanhã, estrutura em 

que separa os contos do mais famoso livro do autor, Morangos mofados1.  

Dessa maneira, delimito o tema deste trabalho: em leituras prévias, percebi a presença 

de questionamentos acerca de personagens com uma identidade sexual não estabelecida, a 

questão da homossexualidade e sua repressão em alguns textos do autor, como “Sem Ana, 

blues”2 que conta as mudanças que um personagem tem após sua amada o deixar, expandindo 

seus horizontes, inclusive em relação às possibilidades de relações sexuais que não envolvam 

apenas corpos femininos e “Terça-Feira gorda”3 com a violência física e moral sobre relações 

homossexuais, assim como reflexões acerca dessa nova doença, que é descoberta na década de 

1980 e gera um grande alarme e, por que não afirmar, uma paranoia por parte da mídia em 

relação ao número de mortes e a grande associação que a Aids teve com os membros da 

comunidade gay ou que afirmavam ter relações com indivíduos do mesmo sexo. A partir disso, 

tentarei, portanto, entender a visão de um indivíduo do período sobre as questões trazidas - a 

homossexualidade e a crise da Aids na década de 80 - e como isso também refletiu no processo 

de escrita do autor e na própria construção que ele faz de sua própria subjetividade. 

 Considero importante a relação entre os dois temas justamente pela formação e 

repetições de chavões sobre a doença no período: inicialmente, a doença foi muito associada à 

comunidade gay ou aos indivíduos que se relacionavam com pessoas do mesmo sexo, sendo 

construída uma visão de reprovação ou condenação a partir do estilo de vida dessas populações, 

ou até considerado um sinal divino para condenar aqueles que viveriam em pecado. A 

importância de se estudar o autor está em seu pertencimento dentro dessas categoria, sendo que 

a pesquisa pretende investigar se ele possuía uma visão diferenciada em relação à imagem 

hegemônica da crise da Aids e sobre o modo de vida gay, como os meios de comunicação de 

massa e os saberes médicos. 

Levando em conta o estudo de agentes históricos que diferem dos tradicionais, além das 

fontes selecionadas - junto com Morangos mofados, utilizarei Triângulo das águas4 (um livro 

                                                           
1 ABREU, Caio Fernando. Morangos mofados. 12. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2015.  
2 Id. Os dragões não conhecem o paraíso. 4. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2014. p. 60 
3 Id. Op. Cit. 12. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2015. p. 73-78 
4 Id. Triângulo das águas. Porto Alegre: L&PM, 2015. p. 101-216 



11 
 

de novelas do autor), Os dragões não conhecem o paraíso5 (outro livro de contos de Caio 

Fernando Abreu) e Pequenas epifanias6 (uma coletânea publicada após a morte do autor com 

algumas das crônicas que escreveu nos anos 1980 e 1990) -, beneficio-me das mudanças 

ocorridas dentro da historiografia a partir da década de 1970 que passou a estudar a História 

Cultural enquanto não apenas uma consequência dos outros aspectos preferidos - o social, 

econômico e político - mas também como uma forma de se entender os mesmos, abrangendo 

outros personagens históricos que a agência não era contemplada pelas fontes tradicionais e 

oficiais, sendo importante resgatar esse tipo de memória. A própria definição dada à História 

Cultural por Chartier, um de seus representantes, já permite uma abrangência maior das fontes 

e temas selecionados, definindo-a, em A História Cultural: entre práticas e representações, 

como parte do estudo das formas de leitura que determinado grupo social faz de seu tempo, 

repensando e construindo a sua realidade.7 

 Dessa forma, a própria literatura foi passível de ser entendida enquanto fonte 

historiográfica e como um olhar que contesta a própria visão tradicional da historiografia sobre 

a história, dando valor às críticas feitas pelos movimentos sociais e que ressoaram dentro das 

ciências humanas, principalmente do movimento feminista, do movimento gay, a teoria queer 

e a história das mulheres, que questionam o status quase sagrado da autoria, colocando os/as 

autores/as em seu contexto histórico, problematizando também as relações de gênero que 

afetam a produção textual, literária ou não. Na interpretação da literatura enquanto objeto de 

estudo do historiador, debruço-me sobre o artigo de Valdeci Rezende Borges denominado 

“História e literatura: algumas considerações”, que faz um apanhado sobre o uso da literatura 

enquanto fonte, pensando nas estruturas culturais que estão por trás de uma representação 

literária: o contexto no qual o autor se insere, suas comunicações entre outros literatos ou suas 

experiências durante a vida, mas também dá um enfoque às leituras feitas sobre a obra do autor, 

sua recepção ou reação.8  

Os questionamentos introduzidos por diferentes historiadores durante a década de 1970 

acerca da posição que a História Econômica ocupava também possibilitou o trabalho com 

diferentes temas, não compreendidos pelos estudos das fontes seriais e das estruturas 

econômicas até então. Outros intelectuais, fora do ofício da História, apresentam trabalhos que 

                                                           
5 ABREU, Caio Fernando. Os dragões não conhecem o paraíso. 4. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2014.  
6 Id. Pequenas epifanias. 2. ed. Rio de Janeiro: Edigraf, 2012. 
7CHARTIER, Roger. A história cultural entre práticas e representações. Trad. de Maria Manuela Galhardo. 

Lisboa: Difusão Editora, 1988. 
8 BORGES, Valdeci Rezende. História e Literatura: Algumas Considerações. Revista de Teoria da História, Goiás, 

n. 3, p.94-109, jun. 2010. Disponível em: <www.historia.ufg.br/up/114/o/ARTIGO__BORGES.pdf>. Acesso em: 

09 out. 2016. 
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vão nessa direção e influenciaram os rumos da historiografia mais recente: o importante 

trabalho de Michel Foucault sobre a sexualidade ocidental9 e sua diferença com relação a outras 

sociedades, que interpretavam as condutas sexuais a uma maneira própria, desnaturalizando a 

relação de identidade e sexualidade do mundo ocidental contemporâneo. Veyne, este 

historiador, faz um recorte do mesmo tema para a Roma antiga, demonstrando a visão dos 

romanos em relação às práticas sociais condenáveis: a relação entre dois homens não era 

condenável, mas a desonra caía na posição sexual do passivo, além de uma visão extremamente 

negativa em relação à felação.10 

Junto com a sexualidade, outros temas foram passíveis de estudo, como o amor, a 

loucura, as práticas criminais etc. A virilidade também foi objeto de estudo, possuindo uma 

importância na realização do trabalho aqui pretendido: Jean-Jacques Courtine na introdução do 

terceiro volume da História da Virilidade - a virilidade em crise? Séculos XX-XXI afirma que, 

a partir da década de 1960, há um mal estar na parte masculina da civilização devido às tantas 

subversões nas definições de identidade sexual: o objetivo do volume, assim como de se fazer 

uma história da virilidade é retirar a naturalização da hegemonia viril na masculinidade e a sua 

transmissão na longa duração, sendo o que mantém a reprodução dos papéis sociais entre o 

masculino e o feminino, assim como a dominação de um sobre o outro.11  O autor aponta para 

o paradoxo da virilidade na época mais contemporânea: uma representação que se baseou na 

força física, na autoridade e no domínio, passou a significar ou parecer frágil, instável e 

contestada, ao entrar em contradição com as diversas transformações políticas, culturais e 

sociais do século XX, que redefiniram as identidades sexuais em algo que se baseasse na 

igualdade e na partilha. Tendo como base o texto para pensar na questão de novas identidades 

sexuais durante o século XX, assim como a crise na virilidade que o autor aponta na introdução, 

utilizo-me também do quarto capítulo da parte 4 do mesmo livro, denominado “Mutações 

homossexuais”, escrito pela autora Florence Tamagne, que apresenta o jogo das aparências 

entre os indivíduos que se identificavam a partir da homossexualidade, antes e depois dos 

movimentos de libertação sexual, assim como a relação dessas mesmas em relação à virilidade 

                                                           
9 Três volumes publicados entre 1976 e 1984, ano de falecimento do autor, que colocam a questão da sexualidade 

como problemática central. Ao que concerne este trabalho, serão utilizados o primeiro e o segundo volume. In: 

FOUCAULT, Michel. História da sexualidade I: a vontade de saber. 5. ed. Rio de Janeiro/São Paulo: Paz e Terra, 

2017. Id.  História da sexualidade II: O uso dos prazeres. 2. ed. Rio de Janeiro/São Paulo: Paz e Terra, 2017 
10 VEYNE, Paul. L'homosexualité à Rome. Communications: Sexualités occidentales, Paris, v. 35, n. 1, p.26-33, 

1982. Disponível em: <http://www.persee.fr/doc/comm_0588-8018_1982_num_35_1_1519>. Acesso em: 23 jan. 

2017. 
11 COURTINE, Jean-Jacques. Impossível virilidade. In: COURTINE, Jean-Jacques (org).História da Virilidade: 

a virilidade em crise? Séculos XX e XXI. Petrópolis: Vozes, 2013. p. 7-12. 
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dominante12. Ou seja, essa sociabilidade vivenciada por homens gays também produz inúmeras 

classificações, criando uma subcultura. Essas questões acerca da crise da virilidade serão 

fundamentais para compreender os escritos de Caio Fernando Abreu, procurando entender 

como ele contesta ou reproduz os ideais de masculinidade em torno da virilidade. Ainda, se o 

autor participava de uma dada cultura gay e em que medida esta categoriza, também, os 

comportamentos sexuais das pessoas que amavam o mesmo sexo.  

O tema da Aids, seus impactos nas políticas públicas além da relação desta com o 

movimento gay também será alvo de uma revisão bibliográfica: será feita a leitura do Histórias 

da aids no Brasil - as respostas governamentais à epidemia da aids13, pensando na questão 

institucional e as políticas públicas realizadas para pensar também e, a partir da dissertação de 

mestrado de Germana Fernandes Barata, as notícias veiculadas pelo programa Fantástico 

durante a década de 198014 assim como a questão dos movimentos sociais da época em relação 

à epidemia, a partir de um artigo produzido pelos autores Renato Caio Silva Santos e Néia Schor 

sobre o tema15. 

 Além do problema da ficção literária para a História, a categoria do autor será trabalhada 

também, pensando sua posição dentro da história da literatura e qual é o lugar  de Caio Fernando 

Abreu, visto ser um nome sempre presente nos cânones da história da literatura brasileira. Para 

isso, será fundamental uma pesquisa bibliográfica específica sobre a produção literária no 

Brasil: Ficção brasileira contemporânea,16 do autor Karl Erik Schollhammer, que analisa 

diferentes autores do período recortado para esta pesquisa, os aproximando e afastando a partir 

da sua produção literária.  

Também será utilizada um artigo que analisa a produção de Caio Fernando Abreu e suas 

influências durante a década de 1970, “ O ovo apunhalado: um diálogo entre Caio Fernando 

Abreu e as gerações de 60 e 70”17 e uma dissertação sobre a obra de Caio Fernando Abreu num 

                                                           
12 TAMAGNE, Florence. Mutações homossexuais. In: COURTINE, Jean-Jacques (org). História da Virilidade: a 

virilidade em crise? Séculos XX e XXI. Petrópolis: Vozes, 2013. p. 424-453. 
13 LAURINDO-TEODORESCU, Lindinalva; TEIXEIRA, Paulo Roberto. Histórias da aids no Brasil, v. 1: : as 

respostas governamentais à epidemia de aids. Brasília: Ministério da Saúde/secretaria de Vigilância em 

Saúde/departamento de Dst, Aids e Hepatites Virais, 2015. Disponível em: 

<http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002355/235557POR.pdf>. Acesso em: 23 jan. 2017. 
14 BARATA, Germana Fernandes. A primeira década da Aids no Brasil: o Fantástico apresenta a doença ao 

público (1983-1992). 2006. 196 f. Dissertação (Mestrado) – Programa de História Social, Departamento de 

História, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006. 
15 SANTOS, Renato Caio Silva; SCHOR, Néia. As primeiras respostas à epidemia de Aids no Brasil: influência 

dos conceitos de gênero, masculinidade e dos movimentos sociais. Psicologia Revista, São Paulo, v. 24, n. 1, p.45-

59, 2015.  
16 SCHOLLHAMMER, Karl Erik. Ficção brasileira contemporânea. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2009. 
17  NOVAIS, Urandi Rosa; GOMES, Alessandra Leila Borges. O ovo apunhalado: um diálogo entre Caio Fernando 

Abreu e as gerações de 60 e 70. In: XVIII CONGRESSO NACIONAL DE LINGUÍSTICA E FILOLOGIA, 2014, 

Rio de Janeiro. Disponível em: <http://www.filologia.org.br/xviii_cnlf/>. Acesso em: 23 jan. 2017. 
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todo, desde a década de 1960 até o fim de sua produção, durante a década de 1990, Literatura 

e vida literária em Caio Fernando Abreu: a escrita do ir-remediável18. 

Sobre a obra Morangos mofados, uma crítica fundamental é produzida no próprio 

contexto pela historiadora Heloísa Buarque de Hollanda denominada “Hoje não é dia de Rock” 

publicado no Jornal do Brasil em 1982, que analisa a obra a partir da perspectiva de desilusão 

em relação às ideias contraculturais das décadas passadas que muito influenciaram a escrita do 

autor, junto com o seu modo de vida, e que parece dar o tom à obra e muitos personagens, que 

apresentam constantes reflexões e pessimismo em relação ao futuro, devido a um presente de 

estagnação e crise existencial.19 

A importância desses textos e de seu uso para a minha bibliografia persiste na 

construção do meu tema: percebendo as questões da sexualidade, ainda mais as relações 

homossexuais, além da reincidência da Aids enquanto temática do conto ou citada de alguma 

forma, era necessário uma revisão historiográfica que permitisse a construção do projeto, visto 

a necessidade que há em discutir os dois temas na atualidade, com os diferentes avanços que os 

movimentos LGBTs  possuíram nos últimos anos e a contraposição entre os avanços na 

medicina em relação ao tratamento do vírus que causa a doença da imunodeficiência humana e 

o estigma que o portador do mesmo ainda sofre, devido aos estereótipos e desinformações que 

ainda se mantém em relação à Aids. 

 

1.1.DEFINIÇÃO DO OBJETO E DO PROBLEMA DE INVESTIGAÇÃO 

 

Como projeto de trabalho, proponho analisar a produção literária do autor Caio Fernando 

Abreu durante a década de 1980, com a publicação de três livros, Morangos mofados, Triângulo 

das águas e Os dragões não conhecem o paraíso - duas coletâneas de contos e uma de novelas 

- tendo como recorte temático a presença da homossexualidade/cultura gay, assim como a 

questão da Aids em diferentes escritos do autor da época, tida como o “câncer gay” no período. 

Os três livros publicados, as fontes que serão utilizadas para a realização da pesquisa, 

apresentam contos/novelas que têm como tema o recorte selecionado: em Morangos mofados 

                                                           
18 BAENA, Cristiane Torres. Literatura e vida literária em Caio Fernando Abreu: A escrita do ir-remediável. 

2008. 157 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Letras, Instituto de Letras, Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro, Rio de Janeiro, 2008. Disponível em: 

<http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UERJ_aa596fac8a49c9cc00b34e4d97c533e3/Description#tabnav>. Acesso 

em: 23 jan. 2017. 
19 HOLLANDA, Heloísa Buarque de. Hoje não é dia de rock. In: ABREU, Caio Fernando. Morangos mofados. 

12. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2015. p. 7-14. 
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(1982), o conto “Terça-feira gorda” apresenta dois personagens homens que se relacionam 

numa festa de Carnaval e são agredidos moral e fisicamente em uma festa que, em tese, deveria 

ser um lugar de menos respeito às convenções sociais; no livro de novelas, Triângulo das Águas 

(1983), a novela “Pela noite” descreve o encontro entre dois homens que saem pela noite gay 

paulistana e passam a discutir sobre os mais diversos assuntos envolvendo a vida de ambos, 

inclusive uma breve citação sobre a doença que está surgindo no país e que chama a atenção da 

mídia e de parte da comunidade homossexual do período; por fim, o último livro de contos, Os 

dragões não conhecem o paraíso (1987), o conto “Linda, uma história terrível” mostra o desejo 

de um personagem que possui Aids de reencontro com a sua mãe e a tentativa de abordá-la 

sobre a sua situação, mostrando a parte física da doença no personagem. É importante salientar 

que os textos selecionados para a definição do objeto apresentam uma ligação mais direta com 

o tema, no entanto, outros textos presentes nas fontes frequentemente fazem alguma alusão aos 

assuntos pretendidos para este trabalho, justificando, portanto, a intenção de trabalhar como 

essas questões presentes na vida do autor e no período estudado- a cultura gay/a identificação 

do autor em uma sexualidade e a crise da Aids dos anos 80 - afetam a produção literária de Caio 

Fernando Abreu, a construção da própria subjetividade e de sua forma de representar o mundo, 

além de entender a visão do mesmo em relação ao Brasil dos anos oitenta.   

Há a pretensão de se trabalhar a aproximação entre o estudo histórico e as fontes 

literárias, assim como pensar também como é a construção de Caio Fernando Abreu sobre 

questões em torno da crise da Aids, que podem se diferenciar da construção presente em 

periódicos de grande circulação do período como a Veja ou o Estado de São Paulo - este último 

que teve Caio Fernando Abreu enquanto cronista, no tempo que viveu em São Paulo -, como 

em prontuários e relatos médicos encontrados na imprensa tradicional.  

Junto a isso, procurarei investigar a visão e a construção do autor sobre a sexualidade, 

mais especificamente o tema da homossexualidade durante a década de 1980, tentando 

compreender se as transformações nas visões do período em torno da cultura gay impactaram 

nas suas produções literárias. Outra área de interesse do trabalho reside em destacar a 

elaboração que o autor faz de sua subjetividade por meio dos temas elencados, entendendo a 

escrita, mesmo que ficcional, como uma forma de construir a sua realidade, mais 

especificamente uma visão sobre a mesma a partir de sua experiência, levando-se em conta os 

jogos de relações de poder em que o contexto do autor o inseria, ou seja, prestando atenção em 

que medida ele reproduz ou transgride os estereótipos reproduzidos pela mídia em torno da 

doença e do modo de vida gay. 
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Assim procuro encontrar um olhar sobre a sexualidade e a Aids que escape dos moldes 

tradicionais associados à década de 1980, além da importância da literatura para questionar 

posições hegemônicas da historiografia sobre os dois temas. Apesar dessa intenção, também é 

necessário considerar a possibilidade do autor se aproximar dessas posições recorrentes acerca 

dos dois temas: o estigma da doença e sobre ser homossexual. 

Sendo assim, dentre os livros citados, foram separadas enquanto fontes as seguintes 

produções literárias: os contos “Terça-feira gorda”20, “Sargento Garcia”21 e “Aqueles dois 

(história de aparente mediocridade e repressão)22 de Morangos mofados; a novela “Pela noite”23 

de Triângulo das águas; e, por fim, “Linda, uma história horrível”24, Mel & Girassóis (ao som 

de Nara Leão)”25 e “Dama da noite”26. Dessa forma, o recorte cronológico do trabalho foi 

estabelecido seguindo a publicação dos livros trabalhados enquanto fonte ao estudo da história, 

entre 1982-1988, uma vez que o trabalho objetivava entender o impacto que a Aids causa na 

descrição de Caio Fernando sobre a sexualidade, especialmente dentro do modo de vida gay.  

 

1.2. QUADRO TEÓRICO-METODOLÓGICO 

 

 Paul Veyne, na introdução do primeiro volume da História da vida privada27 aponta a 

importância de começar a coletânea com os romanos, não pela necessidade de entender tal 

civilização como o berço da nossa, mas para pensar em como ela se diferencia da sociedade 

ocidental contemporânea em vários quesitos, principalmente em relação à divisão da vida 

privada e da vida pública. Dessa forma, utilizo-me de um texto do mesmo autor sobre como a 

homossexualidade romana era percebida por seus cidadãos, justamente por ser uma diferente 

realidade para compreender a relação da sociedade ocidental com as práticas sexuais, 

principalmente entre pessoas do mesmo sexo, que passam a estigmatizar um indivíduo devido 

à sua sexualidade discordante28. 

                                                           
20 ABREU, Caio Fernando. Morangos mofados. 12. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2015. p. 73-78 
21 Ibid., p. 109-131 
22 Ibid., p. 187-200 
23 ABREU, Caio Fernando Triângulo das águas. Porto Alegre: L&PM, 2015. p. 101-216 
24 ABREU, Caio Fernando. Os dragões não conhecem o paraíso. 4. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2015. p. 

15-28 
25 Ibid., p. 137-158 
26 Ibid., p. 125-135 
27 VEYNE, Paul. Introdução. In: VEYNE, Paul (Org.). História da vida privada, 1: do império romano ao ano 

mil. São Paulo: Companhia das Letras, 2009. p. 11-17. 
28 VEYNE, Paul. L'homosexualité à Rome. Communications: Sexualités occidentales, Paris, v. 35, n. 1, p.26-33, 

1982. Disponível em: <http://www.persee.fr/doc/comm_0588-8018_1982_num_35_1_1519>. Acesso em: 23 jan. 

2017 
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Nessa linha de raciocínio, há a produção de Foucault dentro de dois volumes da História 

da sexualidade, primeiramente em A vontade de saber29 em que o autor questiona a estabelecida 

teoria da repressão sexual presente na nossa sociedade ocidental, em que os indivíduos devam 

se libertar disso para chegar à verdade do próprio sujeito, a partir da genealogia do estudo sobre 

a sexualidade humana, levando-se em conta a racionalização que passa a surgir concomitante 

com o desenvolvimento do capitalismo e que se insere num discurso normativo sobre o sexo. 

Dessa forma, segundo Foucault, a relação entre a sexualidade como central à identidade é 

presente num contexto muito contemporâneo (principalmente com a medicina do século XIX) 

sendo necessário o cuidado para que a história/linguagem não transformem em naturais certos 

discursos que possuem uma autoridade no jogo de poderes: Foucault não nega que haja a 

repressão dentro da contemporaneidade em relação às práticas sociais, mas aponta a teoria da 

repressão como presente também nesse falar sobre o sexo. A liberação sexual não significaria, 

portanto, a verdade sobre o sujeito, uma vez que a própria relação entre a sexualidade e a 

identidade de um indivíduo é uma construção presente em jogos e discursos de poder modernos 

que, com o desenvolvimento das práticas médicas, passaram a racionalizar a sexualidade, 

normatizando e criando categorias dentro disso. 

 Já no segundo volume, História da sexualidade - o uso dos prazeres30, influenciado por 

autores como o próprio Veyne, Michel Foucault desloca-se para o estudo de fontes na 

Antiguidade, com o objetivo de demonstrar que as categorias criadas no século XIX que 

envolvem o estudo sobre o sexo não estão presentes em outras culturas da mesma forma que a 

sociedade capitalista ocidental contemporânea, apontando que a preocupação dos escritos e 

fontes sobre práticas sexuais na Antiguidade estavam pensando as práticas sexuais de outra 

forma. Fugindo da tese tradicional de que a cultura antiga deve ser entendida por uma liberdade 

sexual irrestrita, Foucault indica diferentes formas de problematizar as relações sexuais 

presentes nas fontes antigas: enquanto a contemporaneidade prevê uma negação e privação de 

qualquer prazer, na Antiguidade, era preferido evitar os excessos, através da elaboração de uma 

estética da existência. Importante diferença era a relação entre dois indivíduos do mesmo sexo 

não significar uma natureza diferente para os sujeitos, assim como a posição sexual ser 

importante dentro da Roma (uma visão negativa sobre a passividade) e que não importava ao 

cidadão grego. Esses questionamentos serão importantes nas análises dos contos em relação aos 

                                                           
29FOUCAULT, Michel. História da sexualidade I: a vontade de saber. 5. ed. Rio de Janeiro/São Paulo: Paz e 

Terra, 2017. 
30 Id.  História da sexualidade II: O uso dos prazeres. 2. ed. Rio de Janeiro/São Paulo: Paz e Terra, 2017 
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personagens que não se identificam com uma certa classificação em relação à sua prática sexual, 

pensando até numa visão do próprio autor sobre a sexualidade31. 

Ainda baseado nos trabalhos de Foucault, há a questão do trabalho sobre as fontes, 

pensando na literatura, a partir do método produzido pelo autor, em sua Arqueologia do saber32, 

que apresenta sobre a maneira que trabalhou em produções anteriores que tinham por objetivo 

estudar a formação do discurso sobre a Loucura e o pensamento clínico. O autor, empreende, 

em sua introdução, um estudo crítico da situação em que a História se encontra e as mudanças 

no trabalho com a fonte e de temáticas que, à sua época, ainda estão se desenvolvendo e se 

permitindo novos voos.  

Para o autor francês, a unidade do livro não é evidente: apesar da materialidade, é 

necessário questioná-la como algo variável e relativo. O livro não é algo unitário, mas imerso 

em uma rede de discursos que afetam a sua produção. Segundo o autor: “Assim que a 

questionarmos, ela perde sua evidência; não se indica a si mesma, só se constrói a partir de um 

campo complexo de discursos”33. 

Parto desse sentido, na forma como este trabalho foi pensado, na escrita de seus 

capítulos: os livros de Caio Fernando Abreu, trabalhados enquanto fonte, são interpretados a 

partir dessa relação complexa da literatura ficcional que se estabelece com a realidade que o 

autor dialoga. Longe da ficção ser reflexo dela, mas, ainda mais em um autor como o estudado, 

questões e implicações de sua época aparecem, de alguma forma, em diversos momentos na 

escrita de Caio.  

A sexualidade, do início ao final da década de 1980 segue nessa perspectiva: mesmo 

com uma construção quase que contínua sobre a mesma, com as mesmas características, o 

aparecimento da Aids como questão de saúde pública, impacta, de forma fundamental, a escrita 

do autor, visto a presença relativamente instantânea. É neste campo complexo de discursos 

sobre a doença - as diversas produções midiáticas - que o autor produz uma visão sobre a 

mesma, encarnada em seu livro, sendo esta visão, objeto de análise ao segundo capítulo. 

Já em 1988, Susan Sontag produz uma reflexão sobre a metaforização da Aids, entendo-

a partindo de sua definição de metáfora: o de dizer que uma coisa é ou parece outra que não ela 

mesma34. Baseada em escritos anteriores sobre o câncer como objeto de metáforas na sociedade 

                                                           
31 Também serão utilizadas entrevistas do Foucault, na coleção Ditos e escritos, para se tratar do tema da vida gay 

na década de 1980, considerando que os dois autores - Caio Fernando Abreu e Michel Foucault - foram 

contemporâneos e estavam imersos em questões parecidas, sendo o autor francês uma das primeiras personalidades 

conhecidas na época a ser vítima da Aids.,  
32 FOUCAULT, Michel. A arqueologia do saber. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2008. 
33 Ibid., p. 24 
34 SONTAG, Susan. Aids e suas metáforas. São Paulo: Companhia das Letras, 1989. p. 9 
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ocidental, a autora pensa a Aids a partir de metáforas, antigas e novas, que vão ressurgindo com 

o avanço epidêmico. Estas, não acrescentam em nada na forma de se lidar com a doença, sendo, 

na verdade, responsáveis por um sentimento de culpa do paciente diagnosticado e utilizadas de 

forma moralista por setores mais conservadores da sociedade, produzindo preconceitos e 

estigmas. Sontag relata como essas metáforas dificultam um trabalho mais honesto sobre as 

doenças, ainda mais a Aids, no sentido de busca por informações precisas e por respostas aos 

acometidos pela doença. 

Voltando a Foucault, ainda em Arqueologia do saber, a análise do campo discursivo 

que o autor propõe foi de muita importância na realização deste trabalho: entendo a ficção de 

Caio Fernando Abreu como um enunciado, na proposta que o filósofo empreende, houve a 

tentativa de: 

 

“compreender o enunciado na estreiteza e singularidade de sua situação; de determinar 

as condições de sua existência, de fixar seus limites da forma mais justa, de estabelecer 

suas correlações com os outros enunciados a que pode estar ligado, de mostrar que 

outras formas de enunciação exclui.”35 

  

Nessa categoria da escrita e do autor, é importante salientar o trabalho da historiadora 

que trouxe os estudos de gênero para a história: Joan Scott. Em seu texto, “A invisibilidade da 

experiência”36, a autora destaca a importância de considerar o autor como um indivíduo imerso 

dentro das relações de poder e que os historiadores devem ter cuidado quando associam a 

experiência do mesmo como sinônimo da verdade, algo que se manteve constante mesmo com 

as mudanças dentro da historiográfica recente. É necessário considerar a categoria do autor, 

principalmente a forma como o mesmo constrói a sua subjetividade a partir do contexto em que 

escreve. A experiência é lida por meio de uma narrativa, sendo a escrita uma forma de se 

enxergar a realidade, e não como a verdade sobre a mesma.  Por isso, os contos e crônicas de 

Caio Fernando Abreu não serão lidos como o reflexo de uma realidade, mas como uma 

construção dos temas selecionados. Ainda, sua subjetividade será compreendida como efeito 

dessas relações e dessas problemática em torno da Aids e da homossexualidade, nunca como 

um dado natural a partir do qual os contos serão explicados. 

 

1.3. ESTRUTURA DOS CAPÍTULOS 

                                                           
35 FOUCAULT, Michel. A arqueologia do saber. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2008. p. 31 
36 SCOTT, Joan W. A Invisibilidade da Experiência. In: Projeto História. N.16. SãoPaulo: PUC, 1998. p.297-

325.Disponível em: <http://revistas.pucsp.br/index.php/revph/article/view/11183>. Acesso em: 23 jan. 2017. 
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O trabalho foi dividido em duas temáticas, em função das fontes. A primeira, separada 

no primeiro capítulo da monografia, trabalha uma interpretação sobre a noção de sexualidade 

nos escritos de Caio Fernando Abreu, tendo como objeto os contos de Morangos mofados; a 

segunda temática, relativa ao segundo capítulo, destaca a presença da Aids na produção do autor 

e uma construção de um discurso sobre a mesma, temporalmente coincidindo com a notícia do 

primeiro caso de morte em decorrência de doenças oportunistas registrada no Brasil em 1983, 

tendo como objeto os livros Triângulo das águas e Os dragões não conhecem o paraíso. É 

importante salientar que a escrita dos capítulos trabalha em conjunto a análise das fontes com 

a contextualização historiográfica do período. 

 Assim, o primeiro capítulo, ao trabalhar com a sexualidade na obra do autor gaúcho, 

trouxe à escrita o contexto do período em que Caio Fernando se exilou na Europa e a situação 

do Regime Militar no que tange à censura institucionalizada no período. A sexualidade, neste 

capítulo, foi trabalhada em dois eixos: uma leitura interna individual e outra externa, por parte 

da sociedade que produz e estabelece sexualidades, tanto a normal quanto as desviantes, e 

normas de comportamento. Para dar uma contextualização da visão brasileira média, utilizo-

me do artigo produzido por Carlos Fico que analisa a questão das cartas dirigidas ao órgão de 

censura dentro da Ditadura Civil-Militar: tal prática não era um dos pontos de contestação do 

regime, mas sim um ponto de acordo com a sociedade civil. Haviam demandas em se restringir 

ainda mais o conteúdo de produções culturais quando a produção atacasse a sensibilidade do 

meio social que defende costumes tradicionais e a moral conservadora, tendo como alvo “temas 

dos mais polêmicos, a aparição do nu masculino e o homossexualismo também se inserem nesse 

contexto de censura moral”37. 

O primeiro conto analisado foi “Terça-feira gorda” seguindo diretamente essa ideia de 

recepção interna e externa da sexualidade: narrado em primeira pessoa, o texto apresenta a 

situação de aproximação entre dois homens numa festa de carnaval. O personagem principal 

constantemente naturaliza sua atração por outro homem: o corpo é fonte de atenção, ocupando 

um espaço de interesse principalmente quando o mesmo afirma “nem parece bicha, nem 

nada”38. O interessante é a utilização de máscaras por todas as pessoas presentes em tal festa, 

menos pelos dois homens, justamente pela forma como é lida a aproximação entre os dois pelos 

outros personagens. Primeiro, há ofensas e brincadeiras de cunho moral para evoluir a 

empurrões, praticamente expulsando os dois da festa. Quando se dirigem à praia, consumando 

                                                           
37 FICO, C. "Prezada Censura". Cartas ao regime militar. In: Topoi, Rio de Janeiro, n.5, p. 273, set. 2002. 

Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/topoi/v3n5/2237-101X-topoi-3-05-00251.pdf Acesso em: 06 set. 2017.  
38 ABREU, Caio Fernando. Morangos mofados. 12. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2015. p. 74 

http://www.scielo.br/pdf/topoi/v3n5/2237-101X-topoi-3-05-00251.pdf
http://www.scielo.br/pdf/topoi/v3n5/2237-101X-topoi-3-05-00251.pdf
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a relação física, são acordados aos chutes e pontapés, definindo de vez uma reação violenta por 

parte da sociedade, incapaz de aceitar dois corpos semelhantes numa relação física e afetiva.  

 O segundo conto do capítulo, “Sargento Garcia” foi analisado em uma perspectiva mais 

interna aos personagens e sobre a atividade sexual: a narrativa trabalha sobre a perspectiva de 

formação enquanto um jovem chamado Hermes passa pelo alistamento militar no mesmo dia 

em que tem a primeira relação sexual com o sargento responsável pela junta militar: é, 

sobretudo, um conto sobre a passagem da vida de adolescente à vida adulta de Hermes. Caio 

Fernando Abreu constantemente traz à narrativa deste a contextualização do período em que 

ela ocorreu: os anos iniciais pós golpe de 1964, devido a imagens do Castelo Branco e também 

a referência por parte do Sargento Garcia sobre a revolução ter dado fim a comunistas. 

 Finalizando o capítulo, o cuidado social em relação aos costumes e às formas de se 

relacionar é objeto de análise a partir do conto “Aqueles dois (história de aparente repressão e 

mediocridade)”: Caio Fernando Abreu desenvolve uma narrativa sobre a aproximação entre 

dois homens dentro do ambiente de trabalho de uma empresa que incomoda os outros 

funcionários devido a uma proximidade afetiva. Narrado em terceira pessoa, Caio Fernando 

Abreu nos apresenta a evolução da relação entre Raul e Saul que são demitidos por conta de 

cartas anônimas enviadas ao chefe de ambos devido à perversão dessa relação. Uma ponte com 

a atuação de defensores da moral e dos bons costumes durante o Regime Militar foi feita a partir 

dessa intervenção na vida alheia por personagens incomodados com a proximidade da relação 

entre os dois rapazes por intermédio das cartas, semelhante às denúncias destinadas aos órgãos 

de censura por meio da correspondência entre associações religiosas, de mulheres, entre outros. 

 Já o segundo capítulo tem por objetivo trabalhar a presença da Aids nos escritos de Caio 

Fernando durante o resto da década de 1980, dando ênfase a Triângulo das águas (1983) e Os 

dragões não conhecem o paraíso (1988), para entender a visão do autor sobre a doença e o 

impacto que a Aids teve no meio social, dentro da comunidade mais associada a ela e na vida e 

narrativa do autor.  

 Assim, foi selecionado na primeira parte do capítulo, “Pela noite” que, ainda na temática 

da sexualidade, apresenta dois homens que dão um giro pela noite paulistana, desde a pizzaria 

para jantar, definida na narrativa enquanto um espaço normal, até bares e boates destinadas a 

um público homossexual masculino. Os pontos de análise foram os espaços de 

homossociabilidade e a produção de uma subcomunidade partilhada a partir de uma identidade 

homossexual. Há também uma crítica sobre uma identidade gay e a padronização que ocorre 
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dentro desse gueto, noção trabalhada a partir da análise de Ana Paula Trofino Ohe39 assim como 

as primeiras menções à Aids em literatura brasileira. Outro ponto do trabalho com a fonte foi a 

questão de migração de indivíduos transgressores à norma sexual a grandes centro urbanos, 

principalmente por uma maior acepção e a possibilidade do anonimato. Situação apresentada e 

trabalhada por James Green ao realizar um histórico das homossexualidades masculinas no 

Brasil durante o século XX em Além do carnaval40, que tem como recorte geográfico principal 

Rio de Janeiro e São Paulo. “Pela noite” também apresenta os diferentes espaços de 

homossociabildiade do período, como saunas, boates e bares, situação contextualizada também 

pela obra de James Green, salientando o crescente número de espaços de homossociabilidades 

em tais cidades, acompanhando não só o fluxo de migração mais intenso a partir da década de 

1950, mas as transformações econômicas realizadas entre a década de 1960 e 1970. O chamado 

“Milagre econômico” impulsionou também a criação desses espaços que, apesar de enfrentar 

certos problemas com a Ditadura Civil-Militar, devido à configuração de guetos, manteve-se 

em crescimento e produziu uma subcomunidade nos grandes centros urbanos do período.  

 Já no trabalho com Os dragões não conhecem o paraíso de 1988, houve um esforço de 

contextualização política e econômica dos dois momentos para partir com a análise de “Linda, 

uma história horrível”. O conto traz à narrativa a história de um personagem portador do vírus 

HIV no estágio mais avançado da infecção quando o mesmo decide voltar à sua cidade natal e 

contar à mãe sua condição. As aproximações feitas com a novela “Pela noite” parte de um 

movimento contrário ao dos rapazes que saem pela noite paulistana: a volta à realidade de 

interior. Os personagens citados, inclusive o de “Linda”, são da fictícia cidade de Passo da 

Guanxuma, recorrente na obra de Caio Fernando Abreu após 1988. 

O conto, que se inicia com a chegada do personagem à casa da mãe, não é explícito 

sobre a doença: ela está nos aspectos visuais da história, no não dito dos personagens e na 

relação fria e distante, porém empática entre mãe e filho. Descobrimos a motivação da volta do 

personagem só no final da narrativa, no momento em que se observa em frente a um espelho, 

percebendo as manchas em sua pele - sarcoma de Kaposi-, sua figura deteriorada pela magreza 

e pela perda de cabelo, além de outros sintomas, que caracterizam uma construção imagética 

do portador da Aids no período. A ideia dessa parte do capítulo foi trabalhar com os aspectos 

visuais e metafóricos produzidos sobre a doença e o portador do vírus que, apesar das 

                                                           
39 OHE, Ana Paula Trofine. Um giro "pela noite" gay em Caio Fernando Abreu. In: SILVA, Antonio de Pádua 

Dias da; CAMARGO, Flávio Pereira (Org.). Configurações homoeróticas na literatura. São Carlos: Claraluz, 

2009. p. 11 
40 GREEN, James Naylor. Além do carnaval: a homossexualidade masculina no Brasil do século XX. São Paulo: 

Editora UNESP, 2000. 
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modificações e melhorias nos tratamentos que impedem a própria manifestação do último 

estágio da infecção pelo vírus - a Aids em si -, são constantes até os dias de hoje. Para isso, 

trabalho com as reflexões produzidas por Susan Sontag com Aids e suas metáforas assim como 

o trabalho de historiadores que analisaram a presença da doença em notícias e na mídia do 

período sobre a doença. 

 Assim, o segundo conto analisado foi “Mel & Girassóis (ao som de Nara Leão)” como 

forma de demonstrar uma preocupação, caracterizada como urbana, da constante presença 

escondida da Aids no outro: o conto também de Os dragões não conhecem o paraíso apresenta 

uma mulher e um homem que se encontram em férias em um hotel próximo a uma praia, 

aproximando-se numa situação de pausa da rotina e preocupações da vida caótica 

contemporânea da cidade de São Paulo. A escolha desse conto surgiu a partir de uma tendência 

do autor Caio Fernando Abreu em não nomear personagens em algumas narrativas, trabalhando 

os aspectos físicos, psicológicos e emocionais dele. Uma delas denuncia a paranoia urbana 

presente em subcomunidades homossexuais por conta da presença do vírus (“enquanto todos 

aqueles Atletas Dispostos A Tudo Por Um Corpo Mais Perfeito, Gays Fugindo Da paranoia 

Urbana Da Aids, Senhoras Idosas Porém Com Tudo Em Cima, e por aí vai, retiravam-se em 

busca do almoço”41). A doença é mencionada também quando o autor apresenta a preocupação 

da personagem principal sobre o homem objeto de seu interesse, sobre a procedência do mesmo: 

o contraste entre a casualidade do encontro, num momento de férias, e a presença constante do 

vírus também nas relações heterossexuais. 

 Por fim, essa paranoia em relação à Aids é retratada, de forma mais direta, com “Dama 

da noite”, o último conto analisado no capítulo: a narrativa apresenta, em primeira pessoa, uma 

mulher que já se considera de mais idade comparado-se ao rapaz com quem está falando; nesse 

conto, o choque geracional é evidente em muitos aspectos, principalmente em relação ao sexo: 

uma geração que já está imersa em mensagens de proteção e notícias de como as relações 

sexuais podem matar, causando uma certa paranoia à população em geral. Assim, foi trabalhado 

o papel da mídia nesse momento, o de fornecer informação à sociedade, mas também o de 

consolidar uma certa imagem do portador e da doença causada pelo HIV. A ideia desse 

momento de análise é sintetizado por Germana Fernandes Barata em sua dissertação de 

mestrado sobre a presença da Aids como temas de reportagens pelo Fantástico afirmando que, 

                                                           
41 ABREU, Caio Fernando. Os dragões não conhecem o paraíso. 4. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2015. p. 

148 
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apesar de haver uma tentativa de manter um fundo científico e de cunho informativo, também 

ajudou na produção de imagens e estigmas relacionadas à doença42 
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42  BARATA, Germana Fernandes. A primeira década da Aids no Brasil: o Fantástico apresenta a doença ao 

público (1983-1992). 2006. 196 . Dissertação (Mestrado) – Programa de História Social, Departamento de 

História, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006 
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“Apertou, apertamos. As nossas carnes duras tinham pêlos na superfície e músculos 

sob as peles morenas de sol. Ai-ai, alguém falou em falsete, olha as loucas, e foi 

embora. Em volta, olhavam”43  

 

2. “BICHO CURIOSO QUE BRILHA AO FAZER AMOR”44 

  

O trecho, presente no conto “Terça-feira gorda”45 de Caio Fernando Abreu, dá a ideia 

do objeto deste capítulo: entender como a temática da sexualidade é construída pelo autor, que 

viveu durante os anos posteriores à Revolução Sexual e a recorrente hostilidade que se mantinha 

a quem fugia de uma norma sexual estabelecida, durante seu período de escrita, tanto pelo 

governo militar que se manteve no poder entre 1964-1985 quanto pela sociedade do período 

que, de alguma forma, apoiava a perseguição dos costumes em valorização de um perfil 

tradicional e aliado à moral cristã-conservadora. 

 A primeira parte deste capítulo será destinado à contextualização do período, com ênfase 

dada à prática da censura, mas também sobre a vida do autor gaúcho, responsável pela obra 

selecionada como fonte ao trabalho. 

 

2.1. UMA BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

Em tempos de Ditadura Civil-Militar, a censura não tinha apenas objetivos institucionais 

como alvo, tal como a perseguição à subversão comunista e ideais da esquerda revolucionária. 

A luta contra a subversão também se encontrava em nível cultural: os militares se identificavam 

e se colocavam enquanto defensores da “moral e dos bons costumes” tradicionais brasileiros, 

muito associados a uma moral religiosa cristã.  Tanto é que os movimentos de liberação sexual 

eram vistos como uma estratégia comunista de degradação da juventude, com a inversão dos 

valores. 

Nesse sentido, os órgãos de censura da ditadura militar tinham um alvo cultural muito 

forte contra a transgressão na moral sexual. Tal perseguição pode se encaixar numa perseguição 

                                                           
43 ABREU, Caio Fernando. Morangos mofados. 12. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2015. p. 75 
44 Ibid., p. 77  
45 Ibid., p. 73-78 
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política, se não interpretá-la apenas pelo viés institucional, uma vez que a norma sexual entraria 

na categoria, a partir das reflexões acerca dos micropoderes, teorizada por Michel Foucault46 

.Junto do apagamento da oposição ideológica posicionada contra o regime militar, sobre 

as questões econômicas e sociais, os militares se aliaram a setores mais conservadores da 

sociedade, no sentido dos costumes, estabelecendo normas de conduta e moral para o brasileiro 

médio patriota, baseadas em valores tradicionais do comportamento sexual, na defesa do 

casamento e da família. 

Tal censura não enfrentou apenas resistência dos artistas e produtores de cultura: já que 

certos discursos de normatização social encontravam na população um lugar comum. Como 

apresenta o historiador Carlos Fico, em seu artigo sobre a censura por parte dos órgãos militares, 

“Prezada Censura”: cartas ao regime militar”47, ao analisar as cartas recebidas pelo DCDP, 

Divisão de Censura de Diversões Públicas, o autor percebe uma maioria de cartas recebidas 

pelo órgão defendendo a atividade da censura, pedindo inclusive uma restrição maior nos 

conteúdos veiculados na mídia brasileira. Alguns setores da sociedade, como organizações 

religiosas e donas de casa, ficavam incomodadas com a subversão dos valores que muitas 

programações traziam. Portanto, havia demanda em aumentar a censura em relação a temas que 

envolveriam o degradamento dos valores familiares como relações sexuais entre homens e 

mulheres, o uso de drogas, e como o próprio autor afirma, “temas dos mais polêmicos, a 

aparição do nu masculino e o homossexualismo também se inserem nesse contexto de censura 

moral.”48 

Este controle durante a Ditadura Civil-Militar era realizado a partir da Divisão de 

Censura de Diversões Públicas, órgão formalizado em 1972 e desfeito só com a Constituição 

de 1989, apresentando uma política oficial de governo no sentido de coibir práticas que 

                                                           
46 Em entrevista, Michel Foucault afirma a centralidade na noção de poder em seus trabalhos sobre a História da 

loucura e o Nascimento da clínica, em termos diferentes à questão constitucional e da soberania, ligadas à direita, 

ou à questão do aparelho do Estado, ligados à esquerda marxista. O filósofo enfatiza o trabalho sobre as 

engrenagens do poder, que com a formação dos Estados modernos, apresentou uma nova “economia do poder”, 

que não atua apenas no sentido repressivo e possui um papel na produção de verdade, uma vez que esta não existe 

fora do poder e suas relações. Assim, o autor francês problematiza a figura do intelectual, visto a verdade ser deste 

mundo, produzida tanto pelas coerções do poder, mas também responsável pela ordem regulamentadora deste. 

Foucault afirma a importância de seu estudo sobre a internação psiquiátrica e na normalização mental dos 

indivíduos devido à possibilidade de se conhecer essa relação do poder-verdade, na ação regulamentadora. Em 

termos parecidos, a sexualidade serviu de interesse histórico pela maneira como diferentes áreas do conhecimento 

se apropriaram da questão do corpo e construíram um discurso de verdade sobre o sexo. cf. FOUCAULT, Michel. 

“Verdade e poder”. A microfísica do poder. Rio de Janeiro: Edições Graal, ed. 5, 1985.  
47 FICO, C. "Prezada Censura". Cartas ao regime militar. Topoi, Rio de Janeiro, n.5, p.251-86, set. 2002. 

Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/topoi/v3n5/2237-101X-topoi-3-05-00251.pdf Acesso em: 06 set. 2017.   
48 Ibid., p. 273 

http://www.scielo.br/pdf/topoi/v3n5/2237-101X-topoi-3-05-00251.pdf
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fugissem à norma moral, como as citadas acima que a população, de forma geral, não se sentia 

confortável com a existência. 

 Não há uma necessidade de apresentar a sociedade brasileira do período apenas em 

termos como retrógrada e conservadora, no entanto, setores da nossa sociedade ainda, como 

hoje, mantinham um discurso de defesa de valores tradicionais que batiam de frente com os 

movimentos de liberação sexual da época. Sendo a sexualidade tema central do capítulo e uma 

temática recorrente nos contos de Caio Fernando Abreu, essa relação entre a sociedade e a 

transgressão sexual será analisada no conto que dá início ao texto. 

 

2.2.  A CONSTRUÇÃO DA SEXUALIDADE 

  

Como eixo de análise, a temática da liberação sexual, que recebia certa resistência por 

parte da população brasileira do período é recorrente nos textos de Caio Fernando Abreu 

durante a década de 1980. Como é objetivo deste capítulo, a utilização de contos estará no 

sentido de pensar a visão que o autor possuía sobre tal âmbito, assim como a relação dos 

indivíduos do seu tempo com o tema, percebida pelo escritor.   

 Como ponto de partida, a noção de sexualidade se ampara nos estudos do filósofo 

francês Michel Foucault e o impacto que teve sua produção na historiografia, principalmente 

sobre a temática seguinte: o poder que atua sobre a sexualidade não se dá de forma apenas 

repressiva, mas é também o que a produz. A sexualidade é fruto de uma obstinação do falar 

sobre o sexo que o autor data do início do período moderno e que, com as ciências do século 

XIX como a medicina, as ciências jurídicas, passa a colocá-la como central para a identidade 

do sujeito, produzindo um sujeito de desejo, e interferindo sobre os corpos com o fim de 

estabelecer uma norma de desenvolvimento sexual. Portanto: 

 

“A sexualidade é o nome que se pode dar a um dispositivo histórico: não à realidade 

subterrânea que se apreende com dificuldade, mas à grande rede de superfície em que 

a estimulação dos corpos, a intensificação dos prazeres, a incitação do discurso, a 

formação dos conhecimentos, o reforço dos controles e das resistências, encadeiam-

se uns aos outros, segundo algumas grandes estratégias de saber e poder”49 

 

O sexo é uma esfera do desejo humano, mas também uma instância que define a 

individualidade, sendo central para a construção da identidade, a partir do conhecimento e da 

verdade produzida sobre o sexo:  

                                                           
49 FOUCAULT, Michel. História da sexualidade I: a vontade de saber. 5. ed. Rio de Janeiro/São Paulo: Paz e 

Terra, 2017. p. 115 
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“É pelo sexo efetivamente, ponto imaginário fixado pelo dispositivo da sexualidade, 

que todos devem passar a ter acesso à sua própria inteligibilidade (já que ele é, ao 

mesmo tempo, o elemento oculto e o princípio produtor de sentido), à totalidade de 

seu corpo (pois ele é uma parte real e ameaçada deste corpo do qual constitui 

simbolicamente o todo), à sua identidade (já que ele alia a força de uma pulsão à 

singularidade de uma história).”50 

 

Mesmo a censura não sendo uma novidade dos militares, ela aumenta no período de 

governo militar, coincidindo com o início da produção de Caio Fernando Abreu e continuando 

até o seu reconhecimento, quando o autor publica boa parte de suas obras mais famosas e 

inseridas no cânone da literatura brasileira. O objeto de análise que sustenta o capítulo são os 

contos publicados em seu livro mais conhecido, Morangos mofados, de 1982. 

 A trajetória de Caio Fernando Abreu, durante a década de 1970, é de intenso trânsito 

pelo Brasil e afora: entre o Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro no início de sua vida 

adulta, em 1972, o autor gaúcho parte em direção à Europa, não fixando residência e pulando 

de casa-em-casa de amigos além de sobreviver a partir de empregos como faxineiro, lavador de 

pratos, modelo fotográfico.51 A importância desse período para a escrita do autor é ressaltada 

por Cristiante Torres Baena, autora de uma dissertação de mestrado biográfica sobre o autor de 

Morangos mofados: “Neste período, vale ressaltar, Caio aprofundará suas experiências 

lisérgicas, intensificando o contato com drogas mais pesadas e fazendo repercutir suas vivências 

sintéticas nos textos escritos nessa década”.52 

A gama de influências pela qual Caio Fernando Abreu percorreu é sempre considerada 

na análise de sua obra, por transitar entre diversos movimentos, levando alguns autores como 

Hilda Hist a terem considerado o autor gaúcho como o primeiro escritor pop do Brasil, 

principalmente pelo seu contato com diferentes espaços da contracultura. O próprio afirmou ter 

sido roqueiro, hippie, punk, encontrando assim, durante a década de 1970, diversas referências 

culturais, as quais marcaram a sua escrita.  

A existência de diversas temáticas consideradas de pouco perfil literário marcou uma 

produção inicial, como todo o resto de sua carreira, lançada no mercado a partir de pequenas 

editoras, como o Inventário do irremediável53 e o Limite branco54 (ambos de 1970) e a 

                                                           
50 FOUCAULT, Michel. História da sexualidade I: a vontade de saber. 5. ed. Rio de Janeiro/São Paulo: Paz e 

Terra, 2017. p. 169 
51 BAENA, Cristiane Torres. Literatura e vida literária em Caio Fernando Abreu: a escrita do irremediável. 

Dissertação (Mestrado) Programa de Pós-Graduação em Letras, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de 

Janeiro, 2008. p. 14 
52 Idem. 
53 ABREU, Caio Fernando. Inventário do irremediável. Rio Grande do Sul: Movimento, 1970 
54 Id. Limite branco. Rio de Janeiro: Expressão e Cultura, 1970 
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publicação de contos em revistas e jornais fora das grandes editoras. As temáticas presentes em 

seus textos estão de acordo com essa literatura marginal, tais como os personagens decaídos, 

uso de drogas, sexualidades desviantes da norma, mulheres com uma sexualidade desprendida 

de um ideal feminino de pureza, entre outras temáticas presentes na contracultura.  

Apesar de intensa publicação durante os anos setenta e até o reconhecimento literário 

nacional da crítica especializada com o Ovo Apunhalado (1975)55, o autor, nascido em Santiago 

de Boqueirão, estoura com a publicação de seu livro de maior renome Morangos mofados. A 

escolha dos contos, presentes na obra citada, “Terça-feira gorda”, “Sargento Garcia”56 e 

“Aqueles dois (história de aparente mediocridade e repressão)”57 tem, portanto, levado em conta 

essa percepção da inserção de temas poucos presentes numa literatura brasileira canônica, e 

entender como a temática da sexualidade é percebida pelo autor perguntando como pensa um 

escritor brasileiro em fins da década de 1970 (a concepção do livro é datada, pelo próprio Caio 

Fernando Abreu, de 1979) 58 e início da década de 1980 acerca da temática da sexualidade? 

 Posicionando-o historicamente como sujeito de seu tempo, marcado pelas relações de 

poder que envolvem uma norma sexual, de um lado, e a luta contra a repressão dos costumes e 

a libertação sexual, é interessante a construção de sua subjetividade, que difere de tais visões – 

ou seja, ele está longe tanto dos termos de patologização quanto da política de identidade dos 

movimentos pela libertação sexual. 

Para a continuidade desse trabalho, também será interessante a visão de Caio Fernando 

Abreu sobre a sexualidade na análise de outras produções literárias publicadas durante a década 

de 1980 para se perceber continuidades e/ou rupturas sobre a mesma, principalmente com o 

impacto que teve a Aids no período. 

Portanto, a ideia central é entender como funciona a sexualidade para o autor gaúcho 

analisando como os diferentes personagens nos contos de Morangos mofados se relacionam 

entre si, seja pela relação íntima entre dois personagens masculinos, seja pela relação dos 

mesmos com outras personagens do conto que interferem nessa relação. Prestarei atenção à 

visão crítica do autor acerca da sociedade brasileira de seu período, esta que apoiava a censura 

praticada pela Ditadura Civil-Militar quando esta se posicionou contrária dos desvios da 

normalidade sexual e comportamental. 

 

                                                           
55 Id. O ovo apunhalado. 4. ed. São Paulo: Siciliano, 1992 
56 ABREU, Caio Fernando. Morangos mofados. 12. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2015. p. 109-131 
57 Ibid., p. 187-200 
58 Presente na edição de 2015, o autor fala do processo criativo que resultou na obra analisada. Cf. ABREU, Caio 

Fernando. Morangos mofados. 12. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2015. p. 214-221 
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2.3.1. “AI-AI, ALGUÉM FALOU EM FALSETE, OLHA AS LOUCAS, E FOI EMBORA. 

EM VOLTA, OLHAVAM”59 

  

Um dos contos mais interpretados dentro da temática da sexualidade e, principalmente 

em relação ao homoerotismo é “Terça-feira gorda” , presente em Morangos mofados, livro de 

Caio Fernando Abreu de 1982.  

 Trata-se da narrativa sobre a aproximação entre dois homens durante uma festa de 

máscaras na terça-feira de Carnaval e a repercussão dos outros elementos da festa: a atração 

sexual é fortemente retratada, muito em função da característica física de ambos os 

personagens: “As nossas carnes duras tinham pêlos na superfície e músculos sob as peles 

morenas de sol”.60  

 Esta análise tem por objetivo entender a sexualidade como não central na identidade dos 

dois personagens centrais à narrativa, mas que, no entanto, apresenta-se dessa forma pelas 

agressões e ofensas por parte dos outros personagens secundários à trama. O conto será 

interpretado em continuidade com os outros textos do autor acerca da sexualidade. A finalidade 

é apontar a continuidade ou ruptura nessa visão que se apresenta durante a década de 1980, 

tentando perceber se houve alguma transformação na construção de histórias e personagens 

com o surgimento da Aids e os ataques às sexualidades desviantes, principalmente aos homens 

homossexuais do período, devido à doença inicialmente ser relacionada de maneira exclusiva 

ao modo de vida gay. 

 A narrativa do conto é marcada pela primeira pessoa. De um dos lados da relação entre 

dois homens, lemos o fluxo de consciência do personagem-narrador na percepção e 

aproximação com o outro: lemos suas sensações, suas divagações, além da descrição da cena 

que se concentra nos dois, apesar de estarem em uma festa de Carnaval, um espaço abarrotado 

de outras pessoas: 

 

“Me olhava nos olhos quase sorrindo, uma ruga tensa entre as sobrancelhas, pedindo 

confirmação. Confirmei, quase sorrindo também. (...) Eu estava suado. Todos estavam 

suados, mas eu não via ninguém mais além dele. Eu já o tinha visto antes, não ali. 

Fazia tempo, não sabia onde. Eu tinha andado por muitos lugares. Ele tinha um jeito 

de quem também havia andado por muitos lugares”61 

 

                                                           
59 ABREU, Caio Fernando. Morangos mofados. 12. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2015 p. 75 
60 Idem. 
61 Ibid., p. 73-74 
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Nesse reconhecimento e posterior aproximação entre os dois personagens, o narrador e 

o outro homem desmascarado pelo qual se interessa parecem estar numa espécie de transe. 

Ignorando a existência de todas as pessoas na festa de Carnaval, a atenção do personagem-

narrador tem como objeto principal aquele homem, ressaltando principalmente suas 

características físicas, marcadamente de um corpo masculino:  “Ele encostou o peito suado no 

meu. Tínhamos pêlos, os dois. Os pêlos molhados se misturavam”62  

 Essa fixação de um personagem pelo outro só é quebrada por frases avulsas das pessoas 

que estão presentes na festa: a narrativa do personagem-narrador se concentra tanto nos dois 

homens que quase faz com que o leitor esqueça do cenário festivo de Carnaval. No entanto, a 

realidade se apresenta quebrando a narrativa da aproximação, a partir das ofensas provenientes 

dos outros indivíduos do ambiente carnavalesco: “Ai-ai, alguém falou em falsete, olha as 

loucas, e foi embora”63. As agressões continuam, do momento da aproximação, quando 

posteriormente há uma movimentação de empurrá-los e os mesmos decidem por esquivar-se da 

festa: “Veados, a gente ainda ouviu, recebendo na cara o vento frio do mar”64 

 De volta à aproximação dos personagens, o narrador descreve a utilização de alguma 

droga sintética que o outro homem o ofereceu, pois o mesmo havia retirado da sunga. A atração 

continua a ponto do personagem não recusar a bolinha química devido à localização entre os 

“pentelhos dele”65. Do xingamento, a reação de outras pessoas parte para a questão física: já 

próximos e com a atenção do resto da festa, há a descrição do momento que resolvem ir embora, 

por motivos da repulsa de outros indivíduos devido à aproximação entre corpos de dois homens: 

“Nos empurravam em volta, tentei protegê-lo com meu corpo, mas ai-ai repetiam empurrando, 

olha as loucas, vamos embora daqui, ele disse. E fomos saindo colados pelo meio do salão, a 

purpurina da cara dele cintilando no meio de gritos.”66 

A narrativa da atração física dos dois retoma quando há a fuga de ambos da festa de 

máscaras e, numa praia, eles consumam sua relação pré-ditada pelo primeiro olhar de 

confirmação. A narrativa alterna entre uma descrição poética da relação sexual de duas almas 

e a parte explícita na relação entre dois corpos: “O mamilo duro dele na minha boca, a cabeça 

dura do meu pau dentro da mão dele. O que você mentir eu acredito, eu disse, que nem marcha 

antiga de Carnaval.”67 

                                                           
62 ABREU, Caio Fernando. Morangos mofados. 12. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2015. p. 74 
63 Ibid. p. 75 
64 Idem. 
65 Idem. 
66 Idem. 
67 ABREU, Caio Fernando. Morangos mofados. 12. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2015. p. 77 
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 A percepção do personagem-narrador é interessante no sentido dele interpretar de 

forma extremamente natural a relação sexual entre os dois indivíduos: não há nenhuma noção 

de repressão interna, o que importava é que “o corpo de um era metade perdida do corpo do 

outro. Tão simples, tão clássico”68. Esta talvez sendo uma referência ao próprio mito de 

Andrógino de Platão quando se fala sobre o amor69. A aproximação entre os dois indivíduos é 

principalmente física, mas, pela narrativa, parece ocorrer num nível além: “A gente se afastou 

um pouco, só para ver melhor como eram bonitos nossos corpos nus de homens estendidos um 

ao lado do outro, iluminados pela fosforescência das ondas do mar. Plâncton, ele disse, é um 

bicho que brilha quando faz amor”70 

Após o momento que o personagem descreve como ambos brilharam, o devaneio é mais 

uma vez destruído pela realidade: de forma violenta, ele descreve os relances em que vê a 

aproximação de um grupo de homens conseguindo escapar de forma confusa, porém deixando 

o outro ao jugo dos agressores, a seus chutes e pontapés: “Mas vieram vindo, então, e eram 

muitos. Foge, gritei, estendendo o braço. Minha mão agarrou um espaço vazio. O pontapé nas 

costas me fez com que me levantasse. Ele ficou no chão. Estavam todos em volta.”71 

Eles são acordados daquele momento de compreensão mútua. O corpo é mais uma vez 

levado em conta na narrativa: o personagem não consegue, mas quer proteger o outro homem, 

com quem teve um momento transcendental. Os outros não entendem o que se passou, a visão 

dos agressores é superficial, é física. Assim como a forma que o ataca, extremamente violenta, 

sem motivo aparente. 

A problemática do corpo passa a ser objeto de estudo para a historiografia72 baseada nas 

reflexões de Foucault sobre como o poder atua sobre o mesmo: não apenas de forma repressiva, 

pois seria muito frágil, mas também de forma positiva, colocando-o enquanto objeto de 

                                                           
68 ABREU, Caio Fernando. Morangos mofados. 12. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2015. p. 77. 
69 O trecho que indica o mito é o seguinte: “Cada um de nós portanto é uma téssera complementar de um homem, 

porque cortado como os linguados, de um só em dois; e procura então cada um o seu próprio complemento. Por 

conseguinte, todos os homens que são um corte do tipo comum, o que então se chamava andrógino, gostam de 

mulheres, e a maioria dos adultérios provém deste tipo, assim como também todas as mulheres que gostam de 

homens e são adúlteras, é deste tipo que provêm. Todas as mulheres que são o corte de uma mulher não dirige 

muito sua atenção aos homens, mas antes estão voltadas para as mulheres e as amiguinhas provêm deste tipo. E 

todos os que são corte de um macho perseguem o macho, e enquanto são crianças, como cortículos do macho, 

gostam dos homens e se comprazem em deitar-se com os homens e a eles se enlaçar, e são estes os melhores 

meninos e adolescentes, os de natural mais corajoso.” in: PLATÃO. O banquete. p. 12. Disponível em: 

http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cv000048.pdf. Acesso em: 04. dez. 2017. 
70ABREU, Caio Fernando. Morangos mofados. 12. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2015. p. 77 
71 Idem.. 
72 Cf. COURBIN, Alain. COURTINE, Jean-Jacques. VIGARELLO, Georges (orgs.). História do corpo. 3 

volumes. Petrópolis: Vozes, 2008. 

http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cv000048.pdf
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produção do saber e de intervenção, com o dispositivo da sexualidade e suas diversas produções 

de discursos sobre os diferentes corpos73.  

 O que se ouve, além da agressão, é o que gritam. “Ai-ai, gritavam, olha as loucas” 

indica a continuidade da injúria moral aos golpes físicos.  A situação de violência física produz 

um choque de narrativas: a que entende o encontro dos corpos por meio do prazer e a outra que 

o compreende por meio da aberração e da violência. A morte do personagem é denunciada de 

forma sutil. É também uma continuidade com outra descrição presente no início do texto sobre 

como o outro se parecia com um figo: 

 

“Fechando os olhos então, como um filme contra as pálpebras, eu conseguia ver três 

imagens se sobrepondo. Primeiro, o corpo suado dele, sambando, vindo em minha 

direção. Depois as Plêiades, feito uma raquete de tênis suspensa no céu lá em cima. E 

finalmente a queda lenta de um figo muito maduro, até esborrachar-se contra o chão 

em mil pedaços sangrentos.”74 
 

 O título Morangos Mofados tem uma inspiração clara: a música Strawberry fields 

forever75 da banda inglesa The Beatles, como o autor aponta em uma carta destinada a um amigo 

durante a escrita do livro76. É perceptível, no entanto, o dedo de Caio Fernando Abreu quando 

traz o mofo ao morango: é o gosto incessante que perpassa todos os contos do livro, um gosto 

que fica no fundo da boca e incomoda o paladar. Como Luana Teixeira Porto afirma em sua 

dissertação de mestrado acerca do livro: “Ao realizar uma leitura dos contos do livro, é 

impossível não reconhecer um tom amargo e a desilusão que norteiam os personagens e que 

são intensificados pelo trabalho do narrador.”77 

 Nesse sentido, o mofo é percebido em “Terça-feira gorda” pelas violências que os dois 

indivíduos sofrem durante a narrativa, principalmente a morte do outro homem no final da noite 

e da relação, por um grupo de indivíduos. O morango, a fruta associada à sensualidade, 

considerada até mesmo afrodisíaca, acaba se estragando com a violência e a quebra do momento 

idílico com a realidade da situação de violência física pela qual os indivíduos do texto passam: 

o morango mofado é o figo espatifado no chão. 

                                                           
73 FOUCAULT, Michel. “Poder-Corpo”. A microfísica do poder. Rio de Janeiro: Edições Graal, ed. 5, 1985. p. 

82-83 
74 ABREU, Caio Fernando. Morangos mofados. 12. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2015. p. 78 
75 Música lançada em 1967, presente na versão estadunidense do álbum Magical mistery tour da banda inglesa 

The Beatles. 
76 ABREU, Caio Fernando. Morangos mofados. 12. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2015. p. 215 
77 PORTO, Luana Teixeira. Morangos mofados, de Caio Fernando Abreu: fragmentação, melancolia e crítica 

social. 2005. 162 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Programa de Pós-graduação em Letras, Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2005. p. 89 
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Existe uma grande dificuldade em contabilizarmos os números exatos acerca dos 

assassinatos que ocorreram por motivação homofóbica, visto a inexistência jurídica da 

homofobia enquanto motivadora de crimes: casos de morte de LGBTs são categorizadas em 

relação a outras motivações. Apesar disso, de acordo com os números presentes provenientes 

do grupo Somos78, que passou a contabilizar os casos de homicídio por homofobia a partir de 

1980, a violência apresenta números crescentes durante as décadas de 1980 e 1990 no Brasil.79 

Importante é salientar que a homofobia, na contagem desse relatório, inclui também a morte 

não só de homossexuais, como também transgêneros e outros. 

 A agressão física a homossexuais, ou indivíduos com sexualidade e identidade de gênero 

diferentes, não era portanto novidade entre os anos 1970 e 1980. Possivelmente, Caio Fernando 

Abreu teve contato com diversas notícias ou situações de violência que tiveram como alvo 

indivíduos que transgrediam a norma sexual da época (os figos despedaçados em milhares de 

pedaços), como o próprio pode ter sido alvo. A sociedade brasileira da época assistia à 

perseguição dos costumes e dela não discordava. O autor gaúcho nos apresenta, em “Terça-

feira gorda”, uma continuidade da agressão moral à agressão física: as brincadeiras, as 

piadinhas envolvendo os dois indivíduos desembocam no grupo de homens que ataca os 

personagens. Algo move ambas as agressões e justifica a invasão do espaço pessoal dos dois 

homens: a intolerância, devido à fuga das normas, parece justificar os ataques. 

 Acredito que o pano de fundo do conto, a festa de Carnaval, não é à toa: é a denúncia 

de uma realidade brasileira, é a apresentação de uma festa que supostamente permite maior 

liberdade para a realização dos prazeres carnais, visto anteceder o período de quaresma e 

penitência aos cristãos, mas que reproduz certas restrições como o caso das relações 

homoeróticas.  

“Foi então que percebi que não usávamos máscara”80. Nesse sentido, a máscara é um 

elemento chave nessa interpretação: pois os únicos personagens que não as utilizavam , durante 

a festa, eram o narrador e o homem de seu interesse, ou seja, os “veados”. Em uma análise em 

relação ao homoerotismo e à violência no conto, Flávio Pereira Camargo discorre sobre a 

                                                           
78 O grupo Somos - grupo de afirmação homossexual - surge num contexto de final da Ditadura Civil-Militar - 

fundado em 1978 - com o objetivo de trazer a discussão sobre sexualidade, já existentes na Europa e Estados 

Unidos no período, à realidade brasileira, lida como conservadora e retrógrada, pelo grupo formado por estudantes, 

intelectuais e artistas. Evitava-se a utilização da palavra gay pela sua característica próximo à realidade norte-

americana. A principal publicação referente ao grupo, no período, foi a revista Lampião da esquina, emblemática 

historicamente dentro do movimento por direitos homossexuais no Brasil. O catálogo da revista encontra-se na 

internet, disponível em: http://www.grupodignidade.org.br/projetos/lampiao-da-esquina/ Acesso em: 04. dez. 

2017 
79 MOTT, Luís; CERQUEIRA, Marcelo. Causa mortis: homofobia. Salvador: Editora do Grupo Gay da Bahia, 

2001. p. 57 
80 ABREU, Caio Fernando. Morangos mofados. 12. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2015. p. 76 
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presença da máscara na narrativa e na sociedade. A máscara serve para cobrir o rosto e propiciar 

um disfarce, uma dissimulação: 

 

“Em nossa sociedade, é frequente o uso de máscaras, de disfarces e 

dissimulações para se esconder e dissimular o preconceito e a discriminação 

em relação a determinados sujeitos sociais, assim como serve ainda para 

mascarar identidades de gênero e sexuais daqueles que mantêm, ou pelo menos 

tentam sustentar, relações aparentes dentro dos padrões heteronormativos.81 

 

 O conto trabalhado tem função de dar o tom desta análise: “Terça-feira gorda” apresenta 

a parte mais reativa da sociedade brasileira às sexualidades discordantes de uma norma 

heterossexual estabelecida. É a percepção que Caio Fernando Abreu tem de sua época, e 

representá-la é recorrente dentro dos contos de Morangos mofados.  

 A relação entre dois corpos masculinos, que nada assusta o narrador do conto analisado, 

enxergando-a de forma naturalizada e sem necessidade de se fazer alarde pela relação de um 

com outro, que “nem parece bicha, nem nada”82 é interpretada de formas violentas e vexatórias 

pelos outros personagens.  

A sexualidade parece ser interpretada pelo autor como algo até simples: a junção de 

corpos, independente de quais sejam. É encarada como normal, em contraposição a uma norma 

sexual que estabelece tipos corretos de conduta e de relação entre pessoas. A violência aparece 

como elemento contrário a essa ideia assim como o corpo morto, percepção de como boa parte 

da sociedade não concorda e naturaliza a violência contra indivíduos que assumem uma 

sexualidade excêntrica. 

São pontos diferentes de interpretação: a do desejo interno dos indivíduos e a sociedade 

que percebe a transgressão à sexualidade normativa e a reprime, de alguma forma. Na hipótese 

de que a sexualidade para Caio Fernando Abreu se apresenta enquanto uma experiência humana 

não central à identidade do indivíduo é que continuo a análise de outros contos de Morangos 

mofados, enquanto uma visão privilegiada de análise que destoa e contrasta com o 

posicionamento oficial do regime político e de boa parte da população brasileira dos anos 80, 

produzindo uma denúncia contra a violência sofrida pelos comportamentos sexuais desviantes. 

 

                                                           
81  CAMARGO, Flávio Pereira. Homoerotismo e violência em "Terça-feira gorda", conto de Caio Fernando Abreu. 

Florianópolis: Fazendo Gênero, 2010. p.5-6 Disponível em: 

http://www.fazendogenero.ufsc.br/9/resources/anais/1277843817_ARQUIVO_HOMOEROTISMOEVIOLENCI

AEMTERCAFEIRAGORDA.pdf . Acesso em: 01 set. 2017. 
82 ABREU, Caio Fernando. Morangos mofados. 12. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2015. p. 74 

http://www.fazendogenero.ufsc.br/9/resources/anais/1277843817_ARQUIVO_HOMOEROTISMOEVIOLENCIAEMTERCAFEIRAGORDA.pdf
http://www.fazendogenero.ufsc.br/9/resources/anais/1277843817_ARQUIVO_HOMOEROTISMOEVIOLENCIAEMTERCAFEIRAGORDA.pdf
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2.3.2 “E, POR QUE NÃO, AFINAL, O PRÓPRIO VICENTE?”83 

  

A sexualidade, para Caio Fernando Abreu, não se apresenta cristalizada em categorias, 

como as colocadas pela medicina durante o século XIX. A frase que dá início a esse subtítulo 

dá uma noção do que essa temática significava ao autor, que afirmou a não existência de 

homossexualidade, após escrever sobre a Aids e o aumento dos ataques contra os que se 

identificavam enquanto gays em 1987 em uma crônica: “Só que homossexualidade não existe, 

nunca existiu. Existe sexualidade – voltada para um objeto qualquer de desejo. Que pode ou 

não ter genitália igual, e isso é detalhe”84.  

 “Sem Ana, sem blues”85, conto publicado em Os dragões não conhecem o paraíso, 

apresenta o questionamento de um personagem que, após o fracasso de um relacionamento com 

uma mulher e uma mudança radical no seu estilo de vida tanto em relação ao cuidado com o 

próprio corpo quanto a uma vida sexual mais intensa, questiona-se do porquê de não tentar a 

possibilidade de um contato físico com outro homem, depois de ter fantasiado com a esposa 

dele. 

 Apesar de publicado posteriormente (1988), essa visão sobre a sexualidade fora dos 

discursos identitários parece presente nos contos publicados em Morangos mofados, e se 

mantém durante a produção do autor na década. Continuando a ideia trazida pela crônica, a 

sexualidade, para Caio Fernando Abreu, não teria o porquê de ser classificada de forma 

diferente: ela seria o desejo realizado, independente da forma dos corpos envolvidos. Da mesma 

forma, incomodava-se em ser rotulado como algo só86. 

 A posição do autor difere tanto de uma norma heterossexual quanto dos movimentos 

de liberação sexual do período que apostavam numa criação de identidades centralizadas pelo 

desejo físico. Tal definição defendia que ao se assumir uma identidade baseada no desejo 

sexual, o indivíduo descobriria, na sexualidade, a sua verdade: uma crítica  semelhante à 

apresentada por Foucault sobre a produção de uma identidade que limitada no interesse sexual 

também seria parte do próprio dispositivo da sexualidade que estabeleceu a norma 

heterossexual. 

                                                           
83 ABREU, Caio Fernando.. Os dragões não conhecem o paraíso. 4. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2014. p. 

60 
84 ABREU, Caio Fernando. Pequenas epifanias. 4. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2014. p. 42 
85 Id. Os dragões não conhecem o paraíso. 4. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2014. p. 53-62 
86 A autora Cristiana Torres Baena retoma a entrevista que o autor dá no final de sua vida ao jornal Zero Hora que 

afirma seu incômodo ao ser como alguma coisa só. Cf. BAENA, Cristiane Torres. Op. cit., p. 39 
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 Levando em conta o paralelismo da visão dos autores citados, a leitura que faço da 

sexualidade nos contos e na produção do autor, ao menos durante a década de 1980, é da mesma 

enquanto uma experiência humana. Ao escapar da visão dos movimentos de libertação sexual 

dela enquanto traço identitário de uma pessoa, as experiências sexuais dos personagens em 

Morangos mofados não aparecem de modo a definir os mesmos em categorias como 

heterossexuais, bissexuais ou homossexuais.  

Outro paralelo com os escritos de Foucault está em relação à forma que o Ocidente 

produziu as diferentes sexualidades: marcadas pelas relações de poder, trazidas pelo 

conhecimento, a sexualidade humana passa a ser alvo de categorizações e modificações, 

criando-se tanto a heterossexualidade, enquanto norma, e a homossexualidade, enquanto uma 

das perversões, na ordem da anormalidade: 

 

“Através de tais discursos [os discursos sobre o sexo e as sexualidades] multiplicaram-

se as condenações judiciárias das perversões menores, anexou-se a irregularidade 

sexual à doença mental; da infância à velhice foi definida uma norma do 

desenvolvimento sexual e cuidadosamente caracterizados todos os desvios possíveis; 

organizaram-se controles pedagógicos e tratamentos médicos; em torno das mínimas 

fantasias, os moralistas e, também e sobretudo, os médicos, trouxeram à baila todo o 

vocabulário enfático da abominação”87 

 

 Caio Fernando Abreu, afirmando não escrever uma literatura gay, incomodava-se com 

as formas de rotulação únicas. O erotismo, inclusive quando entre dois homens, era um aspecto 

que não definia a identidade de muitos personagens, fugindo da noção identitária que é comum 

ao seu tempo e aos movimentos de libertação sexual, sendo esta a minha hipótese de análise 

aos contos deste capítulo e do próximo, após o advento da questão da Aids nos escritos de Caio. 

Enquanto o primeiro conto, “Terça-feira gorda” apresenta a aproximação entre dois 

personagens masculinos, a utilização de categorias para os definir só se apresenta no embate 

com outros personagens, nunca a partir do narrador-personagem, que se incomoda com o 

parecer “bicha”. E tais categorias se apresentam em forma de xingamentos e ofensas, 

justificadas por uma percepção social de imoralidade na relação física entre dois homens. A 

sexualidade é um acontecimento, que depende de como é interpretada pelas personagens. 

 No sentido de ser um acontecimento, “Sargento Garcia”88 passa uma ideia semelhante: 

a forma que os dois personagens principais deste conto estabelecem com a experiência sexual. 

O texto narra a experiência do jovem Hermes ao se alistar no exército, um rito de passagem 

                                                           
87FOUCAULT, Michel. História da sexualidade I: a vontade de saber. 5. ed. Rio de Janeiro/São Paulo: Paz e 

Terra, 2017, p. 40 
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para todo jovem adulto na sociedade brasileira, desde o início do século passado. A 

obrigatoriedade do alistamento militar aos homens a partir dos 18 anos causa a situação de 

exposição de diferentes jovens, sendo a percepção do narrador quando é chamado para frente 

pelo sargento Garcia. “De repente, mais nu que os outros, eu: no centro da sala. O suor escorria 

pelos sovacos”89. 

 A forma dura pela qual o oficial militar trata Hermes é comum durante a prática do 

alistamento militar: o palavreado chulo, a forma como o menino de 17 para 18 anos se sente ao 

ser exposto em frente a diversos outros indivíduos de idade semelhante, como cada um deseja 

ver sangue, o sadismo por parte dos outros jovens que riem da situação de fragilidade de Hermes 

é denunciado pelo personagem-narrador:  

 

“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. 
(...) 
- 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.”90 

 

Após toda a hostilidade e durante a análise minuciosa, o sargento muda de tom ao 

perguntar sobre a vida profissional, se estuda, se trabalha. Hermes, pré-vestibulando para o 

curso de Filosofia, torna-se uma forma de exemplo aos outros indivíduos: o sargento Garcia 

demonstra um certo respeito pelo menino ser de família e estar entrando em um curso com uma 

certa aclamação social. “E vocês, seus analfabetos, deviam era criar vergonha nessa cara porca 

e se mirar no exemplo aí do moço.”91  

 A escrita é semelhante ao conto “Terça-feira gorda”: uma narrativa em primeira pessoa 

que mistura descrições dos cenários e das impressões que os outros personagens causam com 

reflexões poéticas do personagem-narrador. Semelhante ao de “Terça-feira gorda” nesse 

aspecto, as diferenças entre os dois chamam a atenção: enquanto um esteve em diversos lugares, 

como o próprio descreve, Hermes é inexperiente, seus referenciais e comparações são mais 

ligadas a experiências de adolescente e jovem-adulto. 

 Após ser liberado, Hermes se encontra perdido, sem um rumo muito bem definido: uma 

sensação comum no processo de amadurecimento. Caminhando de volta à cidade, é 

surpreendido pelo militar lhe oferecendo carona para o lugar que iria. A mudança de tom é 
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90 Ibid., p. 111-112 
91 Ibid., p. 119 
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nítida quando o sargento pergunta ao garoto se ele havia ficado com medo dele: justifica-se, 

dizendo que trata de gente grossa o dia todo, porém “quando aparece um moço mais fino, assim 

que nem tu, a gente logo vê”92. 

 O interesse de Garcia, ou como se apresenta agora, Luiz Garcia de Souza, é sobre a 

filosofia de Hermes, uma vez que é também o curso que o jovem deseja, para então falar da sua 

própria. O conto se passa no começo da Ditadura Militar, como é possível perceber com 

referências como o retrato do general Castelo Branco na parede do estabelecimento militar no 

qual Hermes se alistou, além da história de vida que o militar conta ao menino: “A vida me 

ensinou a ser um cara aberto, admito tudo. Só não aguento 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.”93. E o papo continua dentro do carro culminando numa aproximação por 

parte de Garcia, que mostra suas verdadeiras intenções em relação a Hermes: 

 

 “-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.”94 

 

No momento que o personagem mais velho toma uma iniciativa mais direta, “Estendeu 

a mão. Achei que ia fazer uma mudança, mas os dedos desviaram-se da alavanca para pousar 

sobre a minha coxa”95, Hermes pede um cigarro: essa cena simboliza na narrativa que o 

personagem está prestes a ter outra experiência que significaria uma mudança presente da vida 

adulta.  

 O jovem personagem-narrador, em sua primeira experiência sexual, é levado também a 

ter contato com outra personagem que difere da norma comportamental do período. O militar 

leva o rapaz a um estabelecimento comandado por Isadora, que um dia fora Valdemir, e que dá 

a entender na narrativa, uma prática recorrente do sargento em ter relações sexuais com recrutas, 

quando a personagem pergunta a Garcia se este vai querer o de sempre96. Ao narrar a pergunta 

de Isadora, Hermes corrige o pronome que usa para ele, após um olhar mais atento. Percebendo 

a inexperiência do jovem, apresenta-se:  
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“Isadora, queridinho. Nunca ouviu falar? Isadora Duncan, a bailarina. Uma mulher 

finíssima, maravilhosa, a minha ídola, eu adoro tanto que adotei o nome. Já pensou se 

eu usasse o nome Valdemir que minha mãezinha me deu? Coitadinha, tão bem-

intencionada. Mas o nome, ai, o nome. Coisa mais cafona..97 

 

 Após a apresentação, há um diálogo em relação à inexperiência do vestibulando: Isadora 

é extrovertida em contraposição à introversão de Hermes. Este pouco fala, enquanto aquela joga 

pergunta atrás de pergunta, como um inquérito à nova vítima do Sargento Garcia. O narrador, 

encarnado em Hermes, no pouco contato com a personagem e entre as longas frases dela, 

descreve os acessórios e maquiagens de Isadora, algo que dá a entender uma surpresa e 

curiosidade: “A mão molhada, cheia de anéis, as longas unhas vermelhas, meio descascadas, 

como a porta. Apertei. Ela riu”98. Junto a isso, a percepção de que era uma figura que não parava 

de falar: “Ele falava sem parar, olhinhos meio estrábicos, sombreados de azul.”99. A conversa, 

mais para um monólogo de Isadora, continua até que a mesma, surpresa por ser a primeira vez 

de Hermes e definindo-a como um momento histórico, decide um quarto para que os dois 

consumassem o ato: 

 

“-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”.100 

  

O personagem-narrador passa em seguida a descrever a forma que se dá a relação sexual entre 

os dois: conduzida pelo Garcia, homem mais velho e experiente, ela é dura desde o início até o 

momento da penetração. Esta ocorre de forma violenta com Hermes tentando lançá-lo para 

longe enquanto o sargento continuava, numa posição de dominação, afirmando pela forma que 

o tratava: “Seu puto – ele gemeu – Veadinho sujo. Bichinha-louca”101 

Essa posição do homossexual no campo do dominado e da submissão está de acordo 

com uma visão identitária: o militar, associado a uma virilidade e uma posição de poder, delega 

ao gay uma posição menor na relação sexual, a de dominado. Foucault aponta, numa 

entrevista102, a potencialidade de criação que a homossexualidade deveria se usufruir e defende 

as práticas sadomasoquistas do início da década de 1980 como uma forma criativa de se lidar 
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101 Ibid., p. 128 
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com a sexualidade, brincando com as identidades das posições de dominador e dominado, 

invertendo-as e fazendo um jogo com as mesmas, que remetiam a uma norma sexual e até 

mesmo à lógica sexualidade-desejo sendo subvertida com a utilização do corpo como meio para 

se atingir o prazer.   

 Após o ocorrido, Hermes põe-se de volta à casa, sentindo-se diferente: como se algo 

dentro dele tivesse mudado, algo tivesse despertado e, portanto, não voltaria mais ao estado de 

sonolência anterior. Sente-se alegre, de uma forma que os passantes, os outros seres humanos 

que continuavam suas vidas cotidianas, dentro dos bondes, indo e voltando, não o entenderiam: 

 

“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.”103 

 

 A experiência sexual para os dois personagens ocorre de forma diferente: a maneira que 

cada um percebe o ocorrido, apesar de só termos o contato com as reflexões de Hermes, é 

relevante nesse sentido. Algo havia mudado para este personagem: assim como o alistamento 

militar e o primeiro cigarro, a relação sexual parece ser um rito de passagem. Marcado por uma 

sensação de estar perdido, uma visão infantilizada do mundo, Hermes parece desejar ter 

amadurecido, após passar por tantas experiências durante o seu dia. A decisão final de começar 

o hábito do fumo é marcante nesse aspecto; é um sinal de algo que já não era o mesmo. 

 Diferente da relação que o sargento Garcia estabelece com o seu desejo sexual, ele não 

define sua identidade, enquanto membro da hierarquia militar, é necessário que tais atos 

ocorram de forma escondida: em um contexto ditatorial, que é necessário uma restrição dos 

costumes e que havia uma política pública de defesa dos bons valores, os militares seriam o 

exemplo a ser seguido pelos cidadãos brasileiros médios. O militar parece possuir o hábito de 

se relacionar com outros homens, mas se afirma na posição assumida durante a relação sexual: 

a atividade é necessária para se manter uma identidade de homem, de macho.  

Como percebe Peter Fry, ao analisar comunidades periféricas na Bahia durante a década 

de 1970104, o relacionamento entre um homem e uma bicha não atribui àquele uma identidade 

homossexual: o importante é o papel assumido nesse relacionamento. De forma paralela, o 

papel de dominado se apresenta enquanto problema na cultura antiga, não por constituir uma 
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identidade, um sujeito de desejo, mas pela passividade não identificar uma possibilidade a um 

indivíduo que vá exercer um cargo de poder como no governo de uma cidade grega: 

 

“O que é difícil de ser aceito para os atenienses — tal é, no discurso contra Timarco, 

o sentimento que Esquines tenta fomentar — não é que não pudesse ser governado 

por alguém que ama os rapazes ou que, quando jovem, foi amado por um homem; 

mas sim que não se pode aceitar a autoridade de um chefe que se identificou outrora 

com o papel de objeto de prazer para os outros”
105 

 

Essa visão, que o autor inglês aponta modificações durante a década de 1980, com 

relacionamentos “igualitários” entre homens e a assunção da homossexualidade, no entanto, 

permanece ainda hoje em grupos de indivíduos que assumem uma identidade homossexual: a 

repetição de papéis e estigmas identificados a partir de uma identidade de gênero masculina e 

feminina, baseados no papel sexual de ativo e passivo. Ou seja, há uma visão da passividade 

associado ao homossexual “mais afeminado” ou que tem características ditas mais femininas. 

O ativo, o que provoca a ação, mantém seu papel enquanto homem, atributos que simulam uma 

relação hierárquica entre o homem e a mulher, numa relação entre dois indivíduos masculinos.  

 A violência por trás do ato sexual causada pelo Sargento Garcia parece ser uma forma 

do mesmo se afirmar enquanto homem, apesar da sua atração pelo igual: estabelece uma 

hierarquia, tanto na posição sexual e a forma bruta que a realiza quanto no jeito que o 

personagem caracteriza o outro. A afetividade entre dois homens não está de acordo com um 

ideal de virilidade presente na época: a relação deve ser de violência, como os jovens “romanos” 

esperando a humilhação de Hermes por parte do militar na hora de seu alistamento. 

 

2.3.3. “UM ATENTO GUARDIÃO DA MORAL”106 

  

Essa quebra de expectativa na relação entre dois indivíduos do sexo masculino é 

apresentada noutro conto do mesmo livro, denominado “Aqueles dois (história de aparente 

mediocridade e repressão)”: trata-se do conto que fecha o livro e que apresenta a relação de 

patrulhamento que parte da sociedade produz sobre o relacionamento entre dois homens. 

Quando dois indivíduos se encontram, num “deserto de almas” que é a caracterização de Raul 

sobre o escritório em que trabalham, a proximidade que os dois criam, até uma tensão afetiva, 

passa a incomodar os outros empregados da repartição. 

                                                           
105 FOUCAULT, Michel. História da sexualidade II: O uso dos prazeres. 2. ed. Rio de Janeiro/São Paulo: Paz e 

Terra, 2017. p. 268 
106 ABREU, Caio Fernando. Morangos mofados. 12. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2015. p. 198-199 



43 
 

 A narrativa tem como alvo os dois personagens e como eles se encontram em um 

sentido quase espiritual: eles querem estar próximos e passam a sentir a falta um do outro, como 

a ausência de Saul sentida por Raul na forma de ansiedade, traduzida em muitos copos de café 

e um abuso de nicotina: 

 

“Dia seguinte, de ressaca, Saul não foi trabalhar nem telefonou. Inquieto, Raul vagou 

o dia inteiro pelos corredores subitamente desertos, gelados, cantando baixinho “Tu 

me acostumbraste”, entre inúmeros cafés e meio maço de cigarros a mais que o 

habitual”107 
 

 Ambos têm experiências fracassadas em relacionamentos heterossexuais monogâmicos: 

Raul, de um noivado desfeito, Saul de um divórcio. Afirmam estar cansados das mulheres, mas 

não se identificam enquanto indivíduos homossexuais: 

 

“Uma noite, Raul pegou o violão e cantou “Tu 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.”108 

 

Os personagens, além de apresentaram uma postura heteronormativa, em relação a 

relacionamentos, repetem discursos preenchidos de misoginia, envolvendo as mulheres, 

comum a homens marcados pelo fim do relacionamento que reproduzem e produzem um 

discurso machista sobre uma feminilidade naturalizada.  

A violência, dos outros, não é direta: surgem piadas, passam a comentar a aproximação 

deles que culmina em cartas anônimas entregues ao diretor da repartição que, porém, por serem 

anônimas, parecem apontar para outro indivíduo que trabalhava com os dois: “Mas nada 

perceberam, nem os olhares, nem duas ou três piadas enigmáticas. Quando faltava dez para as 

seis, saíram juntos, altos e altivos, para assistir ao último filme da Jane Fonda”109.  

Os dois personagens não ligam: eles se permitem uma amizade com algo a mais110, pois 

passam a precisar um do outro, inclusive numa declaração de que agora, ambos tinham um ao 

outro, depois de uma tensão sugestivamente sexual entre Raul e Saul:   
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“Afastaram-se, então. Raul disse qualquer coisa como eu não tenho ninguém no 

mundo, e Saul outra coisa 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 choro e álcool”111 

  

Tanto é que o bolero Tu me acostumbraste do músico cubano Frank Domínguez é pano 

de fundo do relacionamento dos dois: Raul cantava olhando nos olhos do amigo, que depois o 

enviou a letra em escrito. Eles trocam presentes, passam domingos juntos, bebem e dormem 

um na casa do outro. Sempre aos olhos dos outros indivíduos da repartição, que reparam um 

dia que ambos chegam juntos e com os cabelos ainda molhados, por conta do banho: “Uma 

noite, porque chovia, Saul acabou dormindo no sofá. Dia seguinte, chegaram juntos à 

repartição, cabelos molhados do chuveiro”112 

 Não há uma relação física entre ambos, mas na visão do deserto de almas, dois 

indivíduos que botaram um fogo nas mortas relações humanas que a rotina contemporânea do 

trabalho em escritório produz, causa a impressão do resto. O lugar é comparado a uma clínica 

psiquiátrica ou a uma penitenciária duas vezes durante a narrativa: sempre em contraposição às 

ações humanas que Raul e Saul trazem à repartição: inicialmente quando passam a conversar 

sobre um filme que ambos gostavam113 e, posteriormente, quando são demitidos e saem ainda 

mais altos e altivos114. 

Enquanto os outros indivíduos aparecem enquanto massa: as moças da repartição que 

demonstram interesse inicialmente e os trabalhadores barrigudos e desalentados, que possuem 

uma postura em contraste com à daqueles dois: “Ao contrário dos outros homens, alguns até 

mais jovens, nenhum deles tinha barriga ou aquela postura desalentada de quem carimba ou 

datilografa papéis oito horas por dia”.115 

A aproximação de ambos aparece como uma necessidade, em meio a uma rotina que 

parece querer que isso se evite: 

 

“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?) meses depois 

chamaria de um “deserto de almas”, para não sentirem tanto frio, tanta sede, ou 

simplesmente por serem humanos (...) que mais restava àqueles dois senão, pouco a 

pouco, se aproximarem, se conhecerem, se misturarem? Pois foi o que aconteceu.”116  
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A narrativa aponta o interesse por parte de outras pessoas dentro da companhia: as 

moças, sentindo uma nova faísca proveniente da relação de ambos ou surgindo enquanto 

novidade, frente aos “funcionários barrigudos e desalentados”117, passam a sugerir “esticadas 

aos bares depois do expediente, gafieiras, discotecas, festinhas na casa de uma, na casa de 

outra”118. Os dois parecem trazer uma vida além do cotidiano frio da firma. No entanto, quando 

as aparências do relacionamento dos dois parece algo mais que amizade aos olhos da repartição, 

a reação destes é de estranhamento, afastamento e olhares tortos, principalmente no dia que 

chegam ambos com os cabelos molhados para o serviço : “Nesse dia, as moças não falaram 

com eles. Os funcionários barrigudos e desalentados trocaram alguns olhares que os dois não 

saberiam compreender, se percebessem”.119 

 A violência ocorre, portanto, quando o chefe chama ambos para a demissão, justificada 

pelo envio de cartas anônimas assinadas por alguém que se denominava guardião dos bons 

costumes e da moral: há a preocupação de manter o ambiente da firma enquanto respeitável e 

a relação dos rapazes causava o espanto, a necessidade de denúncia: 

 

“Quando janeiro começou, quase na época de tirarem férias – e tinham planejado 

juntos quem sabe Paraty, 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, os dois ouviram expressões como “relação anormal 

e ostensiva”, “desavergonhada aberração”, “comportamento doentio”, “psicologia 

deformada”, sempre assinadas por Um Guardião da Moral.”120 

 

No trecho citado, é interessante pensar acerca das expressões utilizadas pelo chefe, 

baseado nas cartas enviadas, que são sempre na ordem da anormalidade, da fuga do comum, da 

patologização dos comportamentos: a homossexualidade, considerada como uma doença no 

período e até 1990, surgiu como uma categoria da psiquiatria, como apresentou Foucault. 

“Psicologia deformada” dá a entender essa noção de um desenvolvimento sexual normal do 

indivíduo e um desvio quando há a relação sexual entre dois corpos iguais. Notável é como uma 

amizade entre dois homens passa a ser visto enquanto uma “relação anormal e ostensiva”. 

“Aqueles dois (História de aparente mediocridade e repressão)” é irônica até em seu 

subtítulo em relação aos outros indivíduos preocupados com a vida alheia. A narrativa, dessa 

vez em terceira pessoa, termina com ambos no mesmo táxi, indo na mesma direção, enquanto 
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ouvem o grito de “Ai-ai” pela janela da repartição, para depois descrever como os outros, ali 

dentro, não conseguiriam mais trabalhar em paz e se sentiriam infelizes para sempre, ao acabar 

com a última brasa de calor humano dentro da fria empresa:  

 

“Pelas tardes poeirentas daquele resto de janeiro, quando o sol parecia a gema de um 

enorme ovo frito no azul sem nuvens do 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.”121 
 

A ligação entre o último conto com os outros analisados se dá nessa preocupação com 

a vida alheia, motivada pela intolerância, que justifica a violência verbal: a interjeição “Ai-ai” 

presente nos dois contos estabelece uma ligação das realidades, é a sociedade brasileira do 

período que é pano de fundo dos preconceitos e violências que são direcionadas a indivíduos 

que diferem da norma, principalmente quando envolve o comportamento sexual. 

Até mesmo quando não há o relacionamento físico, a afetividade emocional entre dois 

homens chama a atenção e choca boa parte de uma repartição. Os indivíduos, que pouco se 

importavam uns com os outros, visto o deserto de almas do local, passam a se interessar pelo 

relacionamento entre Raul e Saul e inferir experiências entre os dois que nem mesmo haviam 

ocorrido. Algo que deveria lhes dizer respeito é de assunto geral e traz um pouco de vida às 

pessoas acostumadas com a sensação da rotina e do trabalho diário. Até que a interferência ao 

ponto direto de serem enviadas cartas anônimas ao chefe de ambos sobre a relação: em um 

período de intensa repressão política e principalmente dos costumes, a demissão é justificada 

pela necessidade de se manter uma aparência de respeito ao local de trabalho. 

Engraçada é a coincidência na forma que os personagens intervêm na relação entre Raul 

e Saul no conto trabalhado e a maneira que uma parcela da população brasileira requisitava um 

maior cuidado por parte da censura: o envio de cartas aos órgãos de censuras assinadas por 

grupos de pessoas e as cartas anônimas assinadas por um “Guardião da Moral” que pode ser 

qualquer outro personagem incomodado com a situação da repartição é elemento comum.  

Caio Fernando Abreu não narra o que acontece aos personagens principais depois da 

demissão, depois de terem ido embora do lugar: sabemos que os indivíduos, numa certeza de 

infelicidade mencionada no trecho anterior, confirmada pelo narrador, continuarão sem o calor 

das relações humanas que Raul e Saul encontraram um no outro, no deserto de almas que ambos 

criticavam. 

 A fuga dos padrões de virilidade justifica situações de violência: o assassinato de um 
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dos homens em “Terça-feira gorda”, além das agressões anteriores; a relação sexual entre o 

Sargento Garcia e o jovem Hermes, baseado numa relação hierárquica em que o mais sensível 

é humilhado a fim daquele reclamar sua virilidade; e, por fim, a relação afetiva, não tendo por 

base a violência ou a competição entre dois homens, entre Raul e Saul, em “Aqueles dois”, e a 

demissão de ambos por conta de uma inverdade, um boato sobre a relação anormal que ambos 

mantinham.  

A sexualidade em Morangos mofados se apresenta dessas formas: a partir da percepção 

interna de cada personagem; a relação que deveria dizer respeito somente aos dois indivíduos 

e possui uma interferência por parte de outros; o estranhamento social na relação afetiva e a 

patrulha em relação à sexualidade alheia; a violência justificada por uma visão negativa, a 

intolerância, em relação a sexualidades ou, pelo menos, relações sexuais que fogem à norma. 

Como exposto anteriormente, Caio Fernando Abreu foi um autor que trouxe à literatura 

de seu período diversas temáticas baseadas nas diferentes relações sociais e culturais que 

estabeleceu durante o período de escrita: as sexualidades discordantes, o uso de drogas, o sonho 

e a desesperança de personagens da contracultura são exemplos de temáticas que dão o tom de 

sua obra.   

A sexualidade é um tema que perpassa sua produção literária durante a década de 1980 

e se mantém na escrita até o fim da sua vida. No entanto, a forma dela ser retratada sofre 

modificações de acordo com as diferentes questões pelas quais passam os indivíduos que dão a 

inspiração ao autor. Até mesmo questões que são incômodas a Caio: em 1983, com o primeiro 

caso de Aids retratado no Brasil, a doença passa a ser também de interesse na escrita do autor 

gaúcho.  

A sexualidade continuará a ser tema do próximo capítulo, mais focado na análise do 

modo de vida gay ou pelo menos a relação entre dois homens homossexuais que estão se 

conhecendo pela noite gay paulistana: a novela “Pela noite”122 presente no livro publicado em 

1983, Triângulo das águas, que além de tudo, consta a primeira citação sobre a doença na obra 

do autor.  
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“-Parecem todos iguais. 
-E são. Tipo androides, em série. Vestem as mesmas roupas, usam o mesmo cabelo, 

dizem as mesmas coisas, veem os mesmos filmes, ouvem as mesmas músicas. Não 

existe uma tal cultura gay? E se acham todos muitos originais, muito exclusivo. Odeio 

guetos. 
- Odeio a palavra gay. 

 

3.  “VOCÊ ME RECONHECE? E POR ME RECONHECER, TEM MEDO? A PESTE 

QUE NOS ACUSAM”123  

 

Semelhante ao que foi feito no primeiro capítulo, que tentava compreender a produção 

de Caio Fernando Abreu sobre a sexualidade humana, com os contos envolvendo 

homoerotismo, preconceitos e agressões a sexualidades discordantes, neste capítulo, o trabalho 

será feito em duas etapas. 

A primeira terá como objetivo refletir sobre a questão identitária envolvendo a 

sexualidade: tendo como alvo uma identidade gay, será analisada os espaços de 

homossociabilidade124 e a fabricação de espécie de guetos, nos grandes centros urbanos, 

destinados a homens que se relacionam com outros homens e que permitem uma maior 

liberdade de ação e comportamento, diferente dos outros espaços dessas cidades. Para tal ponto 

de trabalho, “Pela noite”, uma das três novelas do Triângulo das águas125, será utilizada 

enquanto fonte a ser analisada no capítulo.  

Um dos pontos de trabalho é a crítica a uma nova identidade que nasce nesse período, a 

identidade gay, que é de certa forma importada dos movimentos por luta de direitos de fora da 

realidade brasileira, que utilizavam a palavra como forma de tirar o tom pejorativo e patológico 

da figura do homossexual, mas que, segundo os personagens de “Pela noite”, produziu figuras 

em massa, com as mesmas preocupações, mesmos estilos, entre outros.  

Uma vez que o movimento baseado nessa identidade passar a adquirir um caráter 

integracionista, surge, dentro dele, outro que questiona a política identitária de caráter 

                                                           
123ABREU, Caio Fernando. Triângulo das águas. Porto Alegre: L&PM, 2015. p. 116-117 
124 O autor James Green em Além do carnaval utiliza  termos como “espaços de sociabilidade homossexual” para 
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analisados, sendo utilizada no sentido de encontro, erótico ou não, de homens que buscam a companhia de outros 

homens, principalmente no sentido sexual. Cf.  SEDGWICK, Eve Kosofsky. Between Men: English Literature 

and Male Homosocial Desire. New York, Columbia University Press, 1985. 
125 ABREU, Caio Fernando. Op. Cit., p. 101-216 
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essencialista126 que a luta por direitos dos homossexuais estava defendendo - similar às críticas 

de Foucault no sentido da repressão - o queer surge da insatisfação às duas formas de luta: o 

enfrentamento direto contra o regime normativo além de um modelo político de identidades 

que não se baseasse no gay/lésbica, consideradas excludentes, como apresenta David Córdoba, 

ao produzir uma síntese analítica do surgimento do queer dentro do movimento gay127. 

A segunda parte do capítulo terá como objetivo entender o impacto da Aids na narrativa 

de Caio Fernando Abreu, uma vez que “Pela noite” tem uma das primeiras menções à doença 

dentro da literatura brasileira e os contos de Os dragões não conhecem o paraíso de 1988 estão 

repletos de referências a mesma, sendo em “Linda, uma história horrível”128 temática principal 

do conto. Além deste, servirão de fonte neste capítulo os contos “Mel & Girassois (ao som de 

Nara Leão)”129 e “Dama da noite”130, justamente pela relação entre sexualidade e doença que 

os textos apresentam.  

 

3.1. CAIO E A REDEMOCRATIZAÇÃO 

 

 Para entender a lacuna temporal entre as duas fontes, de 1983 a 1988, será necessário a 

realização da contextualização de cada produção literária tanto na vida do autor quanto no 

contexto político e cultural no qual estava imerso, que influenciou diretamente seu processo de 

escrita. Tendo como principal eixo as crises pela qual o Brasil estava passando: o final de uma 

Ditadura Militar falida e dependente do capital externo, resultando em sucessivas crises 

econômicas, assim como os entraves à redemocratização, que foi conduzida de forma lenta e 

controlada pela junta militar. 

Não interpretando os indivíduos envolvidos dentro das forças armadas de forma 

homogênea durante a Ditadura Militar, os autores Sebastião Cruz e Carlos Martins apresentam, 

em “De Castello a Figueiredo: uma incursão na pré-história da “abertura” “131 todas as 

mudanças e lutas internas e externas dentro do Brasil autoritário. Os autores trabalham com 

duas características importantes do período: a das mudanças e da durabilidade do governo, 

                                                           
126 CÓRDOBA, David. El contexto sociopolítico de surgimiento de la teoría queer. In: CÓRDOBA, David; SÁEZ, 

Javier; VIDARTE, Paco (Org.). Teoria queer: Políticas Bolleras, Maricas, Trans, Mestizas. 2. ed. Madrid: Egales, 

2007. p. 42. 
127 Ibid., p. 44 
128 ABREU, Caio Fernando. Os dragões não conhecem o paraíso. 4. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2015. p. 

15-28 
129 Ibid., p. 137-158 
130 Ibid., p. 125-135 
131 CRUZ, Sebastião C. Velasco E.; MATINS, Carlos Estevam. De Castello a Figueiredo: uma incursão na pré-

história da "abertura". In: SORJ, Bernardo; ALMEIDA, Maria Hermínia Tavares de (Org.). Sociedade política no 

Brasil pós-64. Rio de Janeiro: Centro Edelstein de Pesquisas Sociais, 2008. p. 8-90. 
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sendo que “as mudanças (do regime) viabilizaram a conservação (do poder)”132. Dessa forma, 

caracterizam esses 21 anos da história do Brasil entre momentos de maior e menor 

autoritarismo, sendo os de maior intensidade logo após o Golpe de 64133, a instauração do AI-

5134 e a simbólica derrota dos militares nas eleições de 1974, com a oposição realizada pelo 

MDB ocupando um terço das cadeiras do congresso135. 

 Assim, em conjunto com as sucessões de governantes dentro da Ditadura Civil-Militar, 

há o trabalho sobre as diversas lutas internas por maior hegemonia de poder entre diferentes 

representantes das ideias militares, principalmente os sobornistas e os da linha-dura136. Dessa 

forma, a década de 1970 começa com um presidente extremamente ligado à ala mais reacionária 

e autoritária, com um aumento da censura e da perseguição a oposições assim como uma grande 

aceitação do Regime Militar, que propagandeava grandes feitos (a economia assim como a 

conquista da Copa do Mundo entram como forte propaganda da Ditadura), terminando com a 

esperança da reabertura e o reavivamento de movimentos sociais de oposição137. 

Um dos motivos de demorada distensão é o objetivo dos militares de não entregar o 

poder em uma situação que a esquerda, principal alvo de preocupação sobre a oposição se 

encontrasse forte e unificada, sendo capaz de se eleger, caso houvessem eleições em 1985 ou 

também encontrasse lideranças dispostas a promover investigações acerca das violações de 

direitos civis durante os 21 anos de Ditadura Militar138.  O governo de Figueiredo teve algumas 

ideias, desde a extensão de seu mandato até uma transição indireta a um líder civil, o que acabou 

acontecendo: 

 

“Diante desse quadro, o que o regime poderia fazer? Apesar dos trunfos repressivos, 

seja do ponto de vista militar e legal que ainda possuía, a cena política era complexa, 

dado o tamanho da crise econômica e a presença da sociedade civil de oposição, ainda 

mobilizada. Um documento do SNI [] em Fevereiro de 1984 construiu quatro cenários 

possíveis: a) prorrogação do mandato por dois anos, seguido de eleições diretas e 

convocação de uma Assembleia Constituinte; b) eleição direta “já”, com aval do 

                                                           
132 CRUZ, Sebastião C. Velasco E.; MATINS, Carlos Estevam. De Castello a Figueiredo: uma incursão na pré-

história da "abertura". In: SORJ, Bernardo; ALMEIDA, Maria Hermínia Tavares de (Org.). Sociedade política no 

Brasil pós-64. Rio de Janeiro: Centro Edelstein de Pesquisas Sociais, 2008. p. 9 
133  Ibid., p. 10-11 
134 Idem. 
135 Ibid., p. 76-77 
136 Os autores do texto trabalham com as diferentes formas de embates que o regime militar participou, seja a 

oposição externa, com a sociedade civil e movimentos de luta armada, assim como uma disputa interna ao poder. 

Apesar de mais complexas, uma simplificação dos grupos militares pode ser feita entre sorbonistas e os da linha-

dura. in: CRUZ, Sebastião C. Velasco E.; MATINS, Carlos Estevam. De Castello a Figueiredo: uma incursão na 
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governo; c) sucessão, via Colégio Eleitoral, conforme Constituição vigente; d) 

“fechamento” e retrocesso, com suspensão do projeto de redemocratização.”139 

 

 Não sem movimentações da sociedade civil que enfrentava diversas crises, 

principalmente econômica, que ressurgiu em 1979, de forma mais significativa, com as greves 

do ABC paulista e principalmente a este capítulo, os motins e greves ocorridas na cidade de 

São Paulo em 1983, reflexo do aumento da desigualdade e fome: 

 

“No começo de abril de 1983, a cidade de São Paulo viveu quatro dias tensos, com 

saques e motins pela cidade toda. O tumulto começou em Santo Amaro, local de forte 

concentração de desempregados, vitimados pela crise econômica. Os desempregados 

se concentraram na frente de uma fábrica que supostamente ofereceria trezentas vagas, 

mas a oferta não passava de um boato. Alguns líderes tentaram organizar uma passeata 

até o centro comercial do bairro, mas ao longo do trajeto a multidão explodiu em raiva, 

saqueando lojas e quebrando fachadas. Após essa primeira explosão localizada, o 

protesto sem controle, sem centro, sem liderança organizada, se espalhou pela 

cidade”140.  
 

A preocupação ocorria nesse sentido, evitando uma manifestação popular mais grave e 

cuidadosos com a transição a um novo período democrático: Marcos Napolitano apresenta tal 

período em um texto denominado “Tempo de caos e esperança”141, o que parece sintetizar o 

contexto de escrita de Triângulo das águas 

O autor gaúcho Caio Fernando Abreu, depois de figurar nos meios alternativos e 

angariar prestígio e fama com o lançamento de Morangos mofados em 1982, agora se apresenta 

enquanto um literário renomado dentro da crítica brasileira. Logo em seguida, passa um tempo 

no Rio de Janeiro para finalizar a escrita do Triângulo das águas, finaliza a produção em São 

Paulo, onde passará a viver durante o resto da década de 1980. O livro lançado em 1983 chama 

a atenção da crítica, recebendo o prêmio Jabuti no ano seguinte142. 

Já residente em São Paulo e publicando novo livro, passa a realizar trabalhos enquanto 

roteirista de séries de televisão para emissoras como Globo e TV Manchete, apresentando um 

programa na Cultura (chamado Leitura livre) assim como trabalha como crítico de teatro em 

revistas e escreve crônicas em jornais143. Apesar disso, Caio Fernando Abreu reclama aos seus 

mais próximos sobre a falta de dinheiro lhe ser constante durante o seu período de produção. 
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Janeiro, 2008. p. 41 
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Perto do final da década, ainda morando na capital paulista, lança um livro de crônicas 

inéditas, após trabalhos em histórias infantis e cinema144, chamado Os dragões não conhecem 

o paraíso em 1988. Como o autor escreve em seu prefácio, o livro é composto de 13 histórias 

independentes, que giram em torno de um mesmo tema: o amor. “Amor e sexo, amor e morte, 

amor e abandono, amor e alegria, amor e memória, amor e medo, amor e loucura.”145 Mas que 

também poderia ser lido enquanto um romance desmontável, que, apesar de aparente 

fragmentação, os contos se complementariam. E é assim que passa a sua vida, pelo menos 

profissionalmente e reclamando dessa instabilidade, durante a década de 1980. 

 

3.2. “SÓ PORQUE É SÁBADO. ESSA OBSESSÃO URBANÓIDE DE ALIVIAR A 

NEUROSE A QUALQUER PREÇO NOS FINS DE SEMANA”146 

 

De Triângulo das águas (1983) provém a primeira fonte que dá embasamento a este 

capítulo: “Pela noite”, a terceira e última novela do livro que, apesar de não apresentar uma 

continuidade entre elas, Caio Fernando Abreu escreve cada uma pensando nos três signos do 

elemento de água no zodíaco ocidental. A novela selecionada representaria o signo de 

Escorpião, marcada pela volúpia e sensualidade.  

É centrada, principalmente, no aventurar-se de dois homens pela vida noturna 

paulistana, onde se conhecem e expõe suas opiniões, medos e paixões. Como a seguir, em um 

bar destinado ao público composto por homens que se relacionam com homens, refletem sobre 

a clientela:  

 

“-Parecem todos iguais. 
-E são. Tipo androides, em série. Vestem as mesmas roupas, usam o mesmo cabelo, 

dizem as mesmas coisas, veem os mesmos filmes, ouvem as mesmas músicas. Não 

existe uma tal cultura gay? E se acham todos muitos originais, muito exclusivo. Odeio 

guetos. 
- Odeio a palavra gay. 
- Mas ela existe, rapaz. E não é só uma palavra. É mais grave, um comportamento, um 

feeling. A sacralização da bobagem. E são todos exatamente assim. Felizes, 

descontraídos, sem problemas. Leves, levissimos. Soltos,  sem culpas nem traumas. 

Todos muito bem vestidinhos com os modelinhos que trouxeram de Nova York, todos 

adoram Nova York. Todos muito bem amados. Musculosinhos, liberadinhos, 

burrinhos. Umas gracinhas.”147 

                                                           
144 BAENA, Cristiane Torres. Literatura e vida literária em Caio Fernando Abreu: a escrita do irremediável. 

Dissertação (Mestrado) Programa de Pós-Graduação em Letras, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de 

Janeiro, 2008. p. 42 
145 ABREU, Caio Fernando. Os dragões não conhecem o paraíso. 4. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2015. p. 

13 

146 ABREU, Caio Fernando. Triângulo das águas. Porto Alegre: L&PM, 2015. p. 124 
147 Ibid., p. 182 



53 
 

 A conversa entre os dois homens retrata uma das visões possíveis acerca dessa nova 

identidade que está a surgir dentro de uma realidade brasileira: próxima à categoria dos 

entendidos, trabalhada por Peter Fry148, no entanto, é percebida por Santiago e Pérsio, os 

protagonistas da trama, de forma crítica justamente pela padronização que ela representa, no 

período. Há a crítica ao modo de vida, uma necessidade de repetição de um estilo de vida feliz 

e leve, sem problemas, em que, de maior poder aquisitivo, estariam em maior ligação às 

tendências internacionais, principalmente com Nova York. Interessante é a origem da palavra 

gay e seu significado, que foi utilizado como uma forma de passar uma imagem totalmente 

diferente da criada pela ideia do homossexual invertido. 

A seleção do trecho também representa outro ponto de interesse a esse capítulo: o bar 

em que estão, destinado ao público masculino e, principalmente, a homossexuais, representa 

um movimento de expansão de espaços de homossociabilidades no Brasil. Como apresenta 

James Green, ao fazer uma análise do histórico das homossexualidades no Brasil durante o 

século XX, tendo como eixo de análise os grandes centros urbanos como São Paulo e Rio de 

Janeiro, em Além do carnaval, destaca o surgimento de boates, das mais diversas características 

durante a década de 1970: algumas com uma popularidade comparadas a de cidades europeias 

e norte-americanas149. Estas, apresentavam uma política mais restrita do contato entre dois 

homens a fim de não incomodar a parcela de simpatizantes heterossexuais da clientela que 

compunha o lugar150. Também é interesse do autor o trabalho com outros espaços, em ascensão, 

de sociabilidade entre homens que procuravam outros homens, como saunas, cinemas e bares.  

A formação desses espaços acontece muito pelas mudanças econômicas ocorridas no 

Brasil desde a década de 1950 e, principalmente, com o chamado “Milagre Econômico” dos 

militares, mas também devido à migração de homens com sexualidades discordantes a grandes 

centros urbanos pela maior acepção que tais centros ofereciam aos indivíduos, como James 

Green apresenta em alguns relatos de homossexuais dessa época. Esse movimento é também 

realizado pelos protagonistas da novela de Caio Fernando Abreu, que se reencontram noutro 

espaço de homossociabilidade trabalhado por James Green, as saunas:  

 

“O banheiro nublado pelo vapor do chuveiro morno. Como a sauna onde mal divisava 

as formas do outro, diluídos naquela neblina, chegando muito perto, subindo os olhos 

pelo peito largo coberto de crespos pelos negros reluzentes de suor, depois o pescoço 

forte, taurino, nascendo reto dos maxilares, uma massa escura de cabelos pretos 
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empastados e os olhos pretos também olhando atentos, vindos de longe, de muito longe, 

tanto que não conseguiria precisar quando, nem onde, nem quanto, em que lugar, em 

que tempo, de que jeito, com que intenção escondida. Identificou-se aos poucos, 

hesitante tateava aqui, ali, na sombra. Para não errar, tateava. Não errava, que eram eles 

mesmos, embora de muitas formas talvez já não fossem iguais - os anos, a distância, a 

cidade, os caminhos. Pérsio suspirou paciente, deixando os olhos vararem pelos outros 

homens nus dispostos feito estátuas nos bancos de azulejos, entre o vapor um músculo 

mais nítido, relance, coxa, braço, bunda, reconhecendo também, mas há quanto tempo, 

o que é que você faz aqui. Logo depois, sentindo-se um pouco idiota, o que é que um 

cara podia fazer num lugar daqueles senão procurar outro homem?”151 

 

Ambiente caracterizado enquanto mais democrático pelo autor inglês152, visto a 

possibilidade de homens de diferentes extratos sociais se encontrarem em busca de uma relação 

casual, é por onde a narrativa, pelo menos cronologicamente, começa: após anos e diversas 

experiências que separou os caminhos de ambos, Pérsio e Santiago se encontram na sauna, a 

partir de uma breve lembrança de que são da mesma cidade, fictícia e recorrente na obra de 

Caio Fernando Abreu, Passo da Guanxuma. A sauna é descrita pelo narrador, que incorpora o 

pensamento de Pérsio, como um espaço de encontro entre homens à procura de uma relação 

com outros homens. Apesar de uma forte tendência casual, os dois homens estabelecem um 

contato mais duradouro, principalmente devido às raízes provincianas. 

Mesmo com esse vínculo, pouco conhecem um ao outro: além de não terem sido 

próximos quando novos, todas as experiências de anos vivendo numa realidade diferente da que 

era ofertada na fictícia cidade gaúcha, fizeram-se diferentes do que o pouco que se conheciam 

no período. A aventura dos dois homens pela vida noturna paulistana acontece nesse momento 

de redescobrimento deles, tanto que a narrativa se baseia nisso: um aparece enquanto 

contraposição do outro. Enquanto Pérsio é extremamente extrovertido e tagarela, o que reflete 

em longos parágrafos do personagem falando sem parar, Santiago é mais quieto e introspectivo 

e, em momentos que fica absorto em seus próprios pensamentos, há longos parágrafos de 

narração que se confundem com seus pensamentos, apesar do narrador estar na terceira pessoa. 

Muitas respostas a Pérsio acontecem dentro dessa narrativa, não em forma de diálogo, mas em 

frases que quer dizer, mas não o consegue: “Mas-se-você-é-um-cara-tão-bem-sucedido, quase 

disse o outro. Mas continuava sentindo-se meio idiota, sentado ali feito um touro pastando no 

charco, e preferiu continuar calado.”153 

 Apesar de não aparecer o termo identidade diretamente na narrativa, essa questão parece 

ser alvo de brincadeira durante o seu desenvolvimento principalmente nessa situação dentre 
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dois homens que se reconheceram na sauna e estão no processo de estabelecerem uma conexão. 

Nessa ideia, surge uma jogada narrativa de Caio Fernando Abreu sobre os personagens, que 

decidem por serem outros nesta noite, sendo Pérsio e Santiago os codinomes da aventura:  

 

   “- Olha, Pérsio, o que eu não entendi foi. 
- Fala, Santiago. 
- Foi o que isso tinha a ver com o que eu falei antes. 
- Antes? 
- É, o negócio de ser bailarino. E aquilo que você falou depois, de. 
Parecia sério, embalando-se sobre os joelhos cruzados, numa imitação de surto 

catatônico. frente, para trás. Os olhos fixos num ponto remoto da parede, bem acima da 

cabeça dele.  
- Sei, sei. Qualquer coisa que ficar falando no que a gente podia ter sido não é bom. Dá 

uma sensação de… 
- … fracasso… 
- Justamente. Em cima. De fracasso, amargura, frustração. Tipo Walter Hugo Khoury, 

bem pensar. Aí resolvi que nesta noite de inverno em que vamos virar a noite de sábado 

pelo avesso da noite de julho, ninguém vai falar no que podia ter sido e não foi. 

Simplesmente porque você não se chama João nem Paulo, assim como eu não me 

chamo Carlos nem Pedro. Você se chama Santiago, eu me chamo Pérsio. Além de evitar 

amarguras, é superpolitizado. Mais do que, sei lá, Jean-Paul ou Vittorio ou Steeve ou 

Wolfgang. Com um nome desses você pode virar a noite impunemente. Do champanhe 

à cachaça, dos Jardins ao Jeca, do Off à Terra de Marlboro. Sem culpa alguma, rapaz. 

Dois latino-americanos virando a noite pelo avesso da noite na noite da maior cidade 

da América do Sul.”154 

  

O espaço da sauna, pelas características ditas anteriormente, favorecida pelo anonimato 

de grandes centros urbanos, acaba reunindo homens de diferentes extratos sociais e também 

papeis sociais: uma forma de subversão das identidades, os espaços de homossociabilidades 

acabam reunindo diferentes homens, dos casados aos jovens que estão experimentando novas 

coisas. Assim, tais ambientes favorecem criação de novas identidades, semelhantes a de Pérsio 

e Santiago, que podem criar uma imagem pela noite, proveniente do espaço em que se 

encontraram. 

São pessoas diferentes do que eram em Passo da Guanxuma, fato de interjeição 

escandalosa de Pérsio ao saber de como a vida de Santiago mudou quando o mesmo veio a São 

Paulo estudar: 

 

“- Dez anos? God! longas paixões, hein? SEIS anos com a Rejane Magalhães, DEZ 

anos com o Beto. Como é que você pode? Porra, eu nunca consegui ficar mais de um 

mês transando com a mesma pessoa. Sempre me dá uma. Uma coisa, já conheço aquele 

corpo, aquele cheiro, aquele gosto. Aí vou à luta.”155 
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A perplexidade do personagem se apresenta principalmente pelas duas experiências 

duradouras de relacionamento que Santiago teve, diferentemente de Pérsio, lançado aos amores 

breves: quando jovem, havia noivado com uma garota da cidade fictícia para depois romper 

com ela, após conhecer Beto, seu mais longo relacionamento que termina com sua morte. É 

motivo de graça a Pérsio, o fato da Rejane também não ser heterossexual: Santiago afirma ter 

encontrado-a no Ferro’s bar, localidade real da vida lésbica paulistana do período, com histórico 

de lutas muito importante às mulheres do movimento LGBT. 

Pérsio reafirma uma dificuldade em manter relacionamentos de longa data: é fruto de 

incômodo do personagem, devido à natureza de seus relacionamentos, que se apresentam vazios 

e baseados numa relação sexual e que, no entanto, é a imagem que o próprio personagem tenta 

passar a Santiago: uma vida ativa, em diversos sentidos, principalmente no sexual. 

Isso é percebido dentro do apartamento de Pérsio: uma tentativa de passar a Santiago 

uma imagem jovem e não estagnada, sendo necessário que os dois fossem dar uma volta pela 

noite, ainda mais num sábado à noite, visto as exigências do meio social que está inserido 

(Pérsio responde tal coisa quando perguntado se está cansado e quer sair: “Como se a gente 

tivesse a obrigação de fazer alguma coisa toda noite. Só porque é sábado. Essa obsessão 

urbanoide de aliviar a neurose a qualquer preço nos fins de semana, pode?)e em relação a 

quantidade de outros homens e relações fugazes que o dono do apartamento quer apresentar, 

diminuindo até o significado de uma carta que recebeu de um homem de Paris, que o convidava 

para ir lá em Julho e assinara como “Teu J.”156: 

 

“Olhou para Santiago, irônico. – O que você achou desse número? 
- O quê? 
- Ora, esse do Telefone Que Toca Insistentemente. Você deve estar impressionado, não 

está? Tantas so-li-ci-ta-ções. O jovem crítico de teatro tão disputado. 
Santiago riu sem vontade. 
- É que pedi a um amigo meu que telefonasse de quinze em quinze minutos. Para 

impressionar você. – Começou a calçar os tênis. – Tudo estudadíssimo, cara. Para você 

não supor que nunca acontece nada na minha vida. Esta é a primeira vez que você vem 

aqui, preciso passar uma imagem ultradinâmica, hiper jovem & 

supermovimentada.”
157 

 

Pérsio até brinca com a impressão que quer passar a Santiago, algo muito relacionado 

ao que criticam posteriormente no que chamam de cultura gay: uma necessidade de passar uma 

imagem sem problemas, movimentada e produzida. Essas cenas aparecem no começo do conto, 

momentos depois de Santiago chegar ao apartamento do crítico de teatro e este se arrumar para 
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que saíssem pela noite. Assim, partem à pizzaria, localidade denominada como normal pelo 

personagem de Pérsio, onde estabelecem um contato maior sobre as origens e vivências em São 

Paulo, longe do Passo da Guanxuma. 

É nesse momento que os dois personagens compartilham a experiência de serem 

indivíduos de trejeitos mais femininos crescendo numa cidade de interior. O jeito mais sensível 

e a forma com que se portavam eram alvo de ataques constantes com nomes pejorativos em 

forma de coro pelas outras crianças, algo lembrado por Pérsio na pizzaria: 

 

“-Sabe que quando eu saía na rua as meninas gritavam biiiiiiiiicha! Não, não era bicha! 

Nem veado. Acho que era maricas, qualquer coisa assim.  
- Fresco - Santiago disse. - Era fresco que se dizia. 
- Isso. Fresco, elas gritavam. Todas gritavam juntas. Ai-ai, elas gritavam. Bem alto, 

elas queriam ferir. Elas queriam sangue. E eu nem era, porra, eu nem sabia de nada. Eu 

não entendia nada. Eu era superinocente, nunca tinha trepado. Só fui trepar aqui, já 

tinha quase vinte anos. E cheio de problemas, beijava de boca fechada.”
158 

 

O grande centro que é São Paulo permite uma fuga dessa realidade em que cresceu: é 

também um escape do destino que indivíduos não heterossexuais possuem na realidade da 

fictícia Passo da Guanxuma. Uma vida que se tornaria solitária e se encaixaria a certos papéis 

fadados pela construção de uma imagem e de estereótipos nessas realidades, quase como uma 

espécie de lenda urbana em que a pessoa se torna referência a algo. É assim que um dos únicos 

“iguais a eles” é lembrado por Santiago, quando Pérsio lembra a existência de outros - uma vida 

que se encerra de forma trágica, devido à infelicidade do cotidiano: 

 

“- Só tinha um na cidade, lembra? 
- Lembro. O seu Benjamin, o barbeiro. Ele se matou, sabia? 
- Claro, não é? E fez muito bem. Sábia decisão. Só podia mesmo era cortar os pulsos.  
- Ele se enforcou. Bem no meio da praça. Num domingo de Páscoa. Na figueira. O 

padre encontrou na hora de abrir a porta da igreja, antes da missa.”159 
 

Sendo assim, há duas formas de fuga dessa realidade: a migração em busca do 

anonimato ou o fim da vida, como aponta Pérsio (“Sabia decisão”). Santiago relembra a 

existência ainda de outro homossexual: também envolvido no cuidado dos cabelos, é nesse 

momento que os dois personagens refletem sobre a infeliz realidade a qual estariam fadados. 

Uma solidão diferente da solidão que viviam em São Paulo: 

 

“Santiago esfregou as mãos. Desviou os olhos.  
- Tinha outro, também - tentou. - Como era o nome dele? Ary, era o Ary do Instituto 

de Beleza. 
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- Mania que veado tem de mexer no cabelo dos outros. 
 Santiago riu: 

- Não tem graça. 
- Eu sei, era triste? 
- Triste, você disse triste? Era medonho, cara. Era duma solidão horrenda, era dum 

desespero pânico. Era duma agressão. Duma agressão, de um desespero, de uma 

crueldade. Você não lembra? 
- Eu já tinha ido embora.”160 

 

Em sua análise de “Pela noite”, a autora Ana Paula Trofino Ohe pensa a narrativa na 

perspectiva da formação de guetos, trabalhando com o conceito e a criação de guetos gays em 

grandes centros urbanos: 

 

“A nosso ver, o gueto traz em si uma situação paradoxal: ao mesmo tempo em que é 

um espaço que concentra pessoas com traços, comportamentos, estilos, enfim, 

afinidades e interesses em comuns, proporcionando uma liberdade de pensar e agir, é 

também, um espaço que delimita e aprisiona, acabando por rotular seus habitantes e 

frequentadores ao atribuir-lhes um estigma. Assim, se por um lado trata-se de um 

espaço que proporciona liberdade, por outro lado é um espaço limitador e excludente 

no qual a diferença é “inserida”, seja por vontade própria, seja pelas imposições 

sociais”161 

 

Os guetos na narrativa de Caio Fernando Abreu parecem se apresentar da forma como 

a autora descreve: a situação paradoxal de criar uma cultura própria e uma produção em massa 

de indivíduos muito ligados ao mesmo estilo, mesmo padrão de pensamento e ação, mas que, 

no entanto, apresenta-se como um espaço seguro e de conforto. Algo percebido nas ações de 

Pérsio durante a narrativa, quando o mesmo se sente incomodado no espaço que não é o gueto 

da pizzaria, devido a possíveis olhares das outras pessoas que recairiam sobre os dois indivíduos 

e o questionamento acerca da natureza da relação de ambos: 

 

“Santiago corou: 
- Mas contar o quê? 
- Qualquer coisa, já disse. Senão eu piro. Conte depressa, senão eles vão começar a 

olhar. 
- Olhar? 
- Todo mundo. As mammas, as possessivas gordas, as criancinhas odiosas, os maridos 

subjugados, as nonnas de saco cheio.”162 

 

É algo que acontece na cabeça de Pérsio, uma vez que as pessoas só passam a reparar 

nos dois rapazes quando o crítico de cinema, de forma teatral, insiste ao outro que comece a 

falar, justamente para disfarçar o que os dois seriam. Os guetos seriam limitadores no sentido 
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também de impedir qualquer ação física fora dos mesmos: é nítida a diferença do toque entre 

os dois personagens na pizzaria e depois no bar. Como é também interessante a maior 

aceitação que James Green apresenta em relação a homossexuais dentro de um contexto 

brasileiro pós-1950 que, no entanto, em boates de maior popularidade havia a restrição do 

toque entre dois homens163. 

O contato entre os dois homens, dentro da pizzaria, deveria ser velado, não dando a 

entender uma relação de perversão, pelo menos não naquele local. Menos preocupado e de 

forma ainda teatral, Pérsio demonstra como os outros começariam a confabular sobre o 

momento da relação entre os dois homens - o silêncio representando tanto o final de 

relacionamento no qual não haveria mais nada a dizer quanto o início em que se olham tão 

bobos e com tanto desejo, que não haveria espaço para as palavras. Esta situação ainda iria 

requerer discrição, a vontade física seria substituída por toques aparentemente involuntários 

que significariam muito aos dois namorados: 

 

“Você sabe, aquela coisa de olho no olho, um gole, um cigarro. Muitos cigarros, o 

cinzeiro. Talvez até terminarem os cigarros e terem que dividir um. Suprema perversão, 

lamber a saliva do outro. Um roçar de mãos ocasional, completamente ocasional, ao 

bater o cigarro, de repente. Assim.”164 

  

 A suprema perversão que Caio Fernando Abreu apresenta na voz de Pérsio também 

foram termos analisados no primeiro capítulo quando o chefe dos personagens de “Aqueles 

dois” lê a carta de algum anônimo que denuncia a relação perversa dos membros da empresa. 

Voltando ao desconforto sentido por Pérsio quando os dois chegaram à pizzaria, o trecho em 

que o personagem dá o seu show também é interessante ao trabalho com a fonte: 

 

“Já começaram a olhar, viu? Você quer que pensem isso de você, hein? Que nós somos 

veados, bichas, baitolas, putos, maricões, chibungos, jaciras, frescos, peras, 

homossexuais, invertidos? Hein, cara? - Bateu forte no joelho sob a mesa. - Então, 

como disse Michelangelo dando a martelada: parla, catso”165 

 

Os personagens parecem apresentar uma rejeição a diversos termos: desde os mais 

pejorativos como os apresentados no trecho acima até os mais amenos, como o gay e em algum 

momento da narrativa, o entendido. Enquanto as ofensas remetem a uma infância marcada pela 

dificuldade de se enquadrarem à norma, os outros se apresentam como associados a 

determinados estereótipos e características que também não parece compreender a 

                                                           
163 GREEN, James Naylor. Além do carnaval: a homossexualidade masculina no Brasil do século XX. São Paulo: 

Editora UNESP, 2000. p. 401 
164 ABREU, Caio Fernando. Triângulo das águas. Porto Alegre: L&PM, 2015. p. 152 
165 Idem. 



60 
 

personalidade de Pérsio e Santiago.  

 Apesar dessa relação ambígua, tanto o gueto quanto essas categorias aparecem como 

uma possibilidade de liberdade, mesmo com as críticas das personagens sobre uma certa 

padronização dos frequentadores destes espaços. Retomando o diálogo que dá início a este 

capítulo, Caio Fernando Abreu apresenta, de forma ácida, os indivíduos gays como uma série 

de andróides que usam as mesmas roupas, utilizam-se das mesmas gírias, os mesmos costumes, 

vão aos mesmos lugares e assim vai. A despeito das características negativas, o bar em que 

estão, representante desse gueto, aparece como um lugar livre das meninas odiosas imprimidas 

na memória dos dois, provenientes do Passo da Guanxuma:  

 

“Pérsio segurou o queixo dele entre o indicador e o polegar, como se faz com os bebês, 

obrigando-o a voltar-se. Santiago foi se virando lento, sem vontade, a pressão forte no 

queixo, até olhá-lo bem dentro dos olhos. Uns olhos claros brilhantes, inquietos, 

irônicos, o vinco de lado, no canto da boca. Na coluna de espelhos quebrados viu 

refletidos os rostos dos dois. Vários rostos espatifados, divididos em ângulos, em 

pedaços. Um rapaz de cabelos curtos eriçados, segurando o queixo de um outro mais 

moreno, de óculos, sobrancelhas densas, cacos também. Tirou os óculos, colocou-os no 

bolso. E sorriu à toa. Pérsio acariciou de leve seu queixo, rascando a barba forte. 
- Isso, assim, bom. Bom menino. Não precisa esgazear os olhos, apavorado como se 

visse abantesmas. Aqui está tudo em casa, não tem aquelas mammas repressoras. Nem 

garotas monstras vaiando em coro. Esse trauma é pessoal, mas todo homossexual sul-

americano tem no subconsciente um grupo de garotas monstras vaiando enfurecidas. 

Está tudo bem, tudo zen. - Soltou os dedos, desviou os olhos, acendeu um cigarro. - Só 

quero que você se sinta bem, meu bem.”166 

 

Pérsio apresenta o lugar onde se encontram, o espaço que serve de contraposição à 

pizzaria, como um lugar livre desses traumas do passado, livre das meninas em coro gritando 

termos ofensivos, livre da influência familiar que o mesmo caracteriza como origem das 

preocupações no lugar onde comeram: a família que ficaria estupefata com a relação de suprema 

perversão entre os dois. 

A situação do toque entre os dois indivíduos também ocorre de forma diferente nos dois 

lugares: dentro da pizzaria, ele aparece de forma velada, apesar do jogo que Pérsio faz com a 

situação, no “Deer’s bar” ocorre de forma explícita e sem preocupação, um signo da liberdade 

que os dois rapazes teriam naquele lugar, sem a ocorrência de ofensas e virares de pescoços 

dramáticos. 

Esses aspectos da narrativa de Caio Fernando Abreu apresentam uma possibilidade de 

existência desses indivíduos em grandes centros urbanos, justamente pelas características de 

anonimato e extensão, que, no entanto, ocorrem de formas diferentes, dependendo do lugar em 

que se inscrevem: a existência em espaços normais, como a pizzaria, é totalmente possível, mas 

                                                           
166 ABREU, Caio Fernando. Triângulo das águas. Porto Alegre: L&PM, 2015. p.183 



61 
 

a expressão de afeto ou de transgressão tem que estar na ordem da discrição. Os guetos 

aparecem como uma forma de subverter tal restrição social, sendo lugares de uma maior 

permissividade a contatos íntimos. As saunas aparecem como lugar de busca por sexo fácil, 

assim como algumas boates e discotecas no período. É a partir de uma leitura do sociólogo 

Zygmunt Bauman, que a autora Ana Paula Trofino Ohe descreve a relação social entre a 

existência de guetos, numa sociedade que se descreve de forma plural: 

 

“Como pontuado pelo autor, a sociedade se mostra incompetente para acolher todos os 

membros que a compõe de forma igualitária. Para manter uma imagem de ordem e de 

equilíbrio ela exclui os que não se enquadram às normas idealizadas para que a vida 

social pareça ocorrer de forma saudável, sem danos para aqueles que, vivendo a 

situação alienação ou a “normalidade”, sintam-se confortáveis com a situação.”167 

 

O medo apresentado por Pérsio de outros indivíduos longe dos guetos tem por base a 

forma como as pessoas vivendo suas vidas normais sabem da existência de homossexuais e 

outros indivíduos que fogem a normas de comportamento e, no entanto, reagem negativamente 

à demonstração pública de afeto num ambiente familiar caracterizaria uma situação de maior 

contato com tais subcomunidades que subverteriam a sensação de normalidade. 

 A mesma autora apresenta a existência de guetos reais e os voluntários, enquanto os 

primeiros se apresentam como a negação da liberdade aos membros desses espaços, os 

voluntários servem de forma a manter essa possibilidade168. A leitura de Trofino Ohe sobre o 

trabalho de Jurandir Freire Costa e a formação dos guetos gays trabalha na possibilidade da 

liberdade, circunscrita aos ambientes de homossociabilidade:  

 

“O gueto é formado por um circuito de locais de encontro exclusivo de homossexuais, 

que vão de praias a ponto de prostituição masculina. Nesses locais, alguns 

extremamente sórdidos, os indivíduos gozam da “liberdade” que a discriminação 

permite. Mas justamente por se tratar de uma liberdade vigiada e concedida, carrega 

todas as sequelas do preconceito. Os sujeitos sabem, mesmo quando não explicitam, 

que a liberdade vivida no gueto é precária e, num certo sentido, artificial. [...] 

Participando da cultura do gueto, sobretudo das idas a saunas, boates e locais de 

prostituição, todos se sentem promíscuos e convivendo com a promiscuidade, 

realizando, assim, a imagem do ‘homossexual’ criada pelo estereótipo do 

preconceito”169 

 

Essa confrontação desses indivíduos com a produção de um estereótipo baseado na ideia 

de promiscuidade pode ser lido a partir do personagem de Santiago, que apresenta um 
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sentimento de culpa, dentro do momento da realização de liberdades permitidas por tais 

espaços. Já bem alcoolizado, senta-se sozinho ao lado de um homem, longe de Pérsio, seu 

parceiro pela noite, para dar um tempo: 

 

“Pérsio não estava lá. Estou bêbado, disse em voz baixa. Descobriu a mesa no canto, 

pediu licença ao homem solitário ao lado e sentou-se debruçado no balcão, olhando 

para baixo. Guardou os óculos no bolso para que se emanherassem melhores os corpos, 

as formas, as cores, os gestos. Com os olhos fechados, depois, as serpentes coloridas 

voltaram a se revolver inquietas.”170 

 

Em uma certa confusão mental, causada pela bebida e pelas emoções trazidas pela noite 

- principalmente na forma que Pérsio quando utilizou-se do nome do falecido parceiro de 

Santiago para despistar um homem que vem perguntar se os dois homens eram “um caso”171 - 

passa a pensar sobre um momento de sua infância, quando havia ficado sozinho com um outro 

menino esquisito e tendo as primeiras experiências afetivas com ele, fechando os olhos para se 

lembrar da situação: 

“Não conseguiria lembrar ao certo. Talvez fosse verão, porque usavam roupas leves, 

calções largos, camisetas. Estava entardecendo, não fazia frio. Por alguma razão, 

tinham ficado os dois para trás, ele e aquele garoto esquisito, silencioso, esguio como 

um daqueles egípcios das gravuras no livro de História. Ele tinha uma bola de futebol 

embaixo dos braços. [...]. O rosto do outro muito perto com seus olhos claros que não 

eram egípcios, eram olhos de gato fixos, redondos, entre o verde, amarelo, e dizia então 

que não era igual aos outros, os que estavam do outro lado, que um dia iria  embora 

para outra cidade, uma cidade grande, uma cidade imensa, para outras cidades de outros 

países, e viveria coisas tão inteiramente diferentes de todas aquelas vividas ali que 

nenhum de todos aqueles seria mais capaz de compreendê-lo, nunca mais.172  

 

 O sentir-se diferente desde sempre, a vontade de fugir e viver outras vidas, coisa que 

uma realidade de interior se fazia ao menino como necessidade, uma vez que os únicos 

diferentes possuíam trajetórias e fins trágicos. Essa fuga para viver outras coisas tão 

inteiramente diferentes que a realidade dele permitia acaba sendo a experiência de Pérsio e 

Santiago nesta noite que, apesar de se conhecerem desde jovens, mesmo que indiretamente, 

estão estabelecendo contato depois de terem vivenciado coisas tão diferentes daquelas que 

Passo da Guanxuma oferecia. Nesse momento - com os olhos fechados e o homem ao lado 

tentando partir para o contato físico na boate em que estavam - Santiago passa a tentar lembrar 

de como aconteceu, quem deu o primeiro passo. Não recorda os detalhes, mas lembra de como 

foi de forma geral:  

 

                                                           
170 ABREU, Caio Fernando. Triângulo das águas. Porto Alegre: L&PM, 2015. p. 198 
171 Ibid., p. 185 
172 Ibid., p. 200 



63 
 

“Tinham começado a suar, sujos de terras e muito vermelhos, e riam alto às gargalhadas 

rolando pelo campo afora. Não lembraria agora, não lembraria aqui nem naquele dia 

ou outro qualquer, pudesse avançar ou voltar, e não voltaria, não saberia precisar qual 

deles parou primeiro para olhar bem perto o rosto do outro. [...] Não saberia dizer qual 

das bocas avançou antes de outra para que se encontrassem vencendo o espaço 

molhadas, se misturando.”173 

 

 O despertar dessas lembranças acontece enquanto o toque do outro homem vai ficando 

mais intenso e Santiago passa a ceder à vontade física, mesmo triste pela situação. É algo 

apresentado por Pérsio durante toda a narrativa: a necessidade de relações sexuais com o 

objetivo de saciar alguma espécie de vazio que os acompanha. A carência sexual de Santiago 

aparece desde o começo da novela, já dentro do apartamento de Pérsio, quando o visitante pega 

uma revista erótica do dono do apartamento, quando sozinho. Também nesse momento, o 

personagem apresenta uma sensação de culpa: “Animals love maneaters, leu, uma sensação de 

proibido. Na memória, um professor bateu com estrondo um livro no tampo de sua mesa, porque 

esta i-mo-ra-li-da-de, Carlos Zéfiro, Suzana Flag, Adelaide Carraro”174. 

 A satisfação sexual dentro da narrativa, no entanto, não aparece como libertadora, uma 

vez que os personagens, principalmente o de Pérsio, reclamam de um certo vazio, de uma 

solidão que, apesar dos frequentes contatos sexuais, não abandonava a vida dos dois. Santiago 

também aparece insatisfeito na narrativa, principalmente devido à morte do ex-parceiro Beto, 

em um acidente de carro, que o fez viver essas experiências. É no relance em que abre os olhos 

e vê Pérsio na pista dançando que o faz despertar também do contato íntimo que havia iniciado: 

 

”O contato morno na perna direita tinha subido desde o joelho, avançando pela coxa 

até deter-se móvel, circular, em sua braguilha. O ruído da voz, o silêncio do campo, o 

deslizar do zíper da calça sendo abaixado e dedos penetrando feito cobras quentes, um 

ninho contorcido de cobras lentas, afastando os panos, os pelos, procurando. Bebeu 

mais um gole de conhaque e sem sentir, num gesto mecânico, tornou a colocar os óculos 

para ver as pessoas dançando lá embaixo. Os dedos no ritmo da música, cada vez mais 

acelerados, um calor que não sabia se vinha da bebida ou da proximidade do corpo do 

homem a seu lado, cada vez mais perto, embora olhasse para a frente, para baixo, os 

dedos alcançando a cabeça redonda do seu pau duro, depois um braço passado em torno 

dos seus ombros timidamente, como se tivesse medo de ser afastado, pedindo desculpas 

uns olhos de cão, viu sem olhar. Santiago abriu mais as pernas, deitou o corpo para trás 

na cadeira, lentamente cedendo, os dedos do homem se fechavam, moviam-se ritmados, 

para cima, para baixo. Foi quando começava a apoiar a nuca no encosto da cadeira que 

seus olhos descobriram inesperados os olhos de Pérsio dançando sozinho no meio das 

pessoas lá embaixo, voltados para ele, um jato de luz iluminando primeiro o rosto de 

um, depois o rosto de outro. Pérsio ergueu o copo sorrindo para ele. 
 - Desculpe - disse levantando-se. 
O homem limitou-se a sacudir os ombros. Não importava, havia tantos.”175 
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As configurações do gueto trazidas por Ana Paula Trofino Ohe é que caracterizam essa 

visão ambígua dos personagens: Pérsio e Santiago ocupam tais locais, aproveitam da liberdade, 

mesmo que artificial, que bares, boates, saunas, cinemas, outros permitem aos dois, ao mesmo 

tempo que se apresentam de forma crítica a massificação dos indivíduos (os comentários ácidos 

à cultura gay) e também ao estilo de vida, principalmente com a infelicidade demonstrada por 

Santiago durante a narrativa. A contraposição da pizzaria com o bar e a boate é uma forma de 

pensar que, apesar de se sentirem contemplados pela identidade produzida, acabam sendo reféns 

dessa realidade para manter uma vida afetiva-sexual ativa. 

A noite aparece como cenário dessa vida quando Santiago afirma ter saudade das 

manhãs, Pérsio começa a refletir sobre nunca acordar cedo e como isso é reflexo da vida que 

foi levando, ou que lhe fizeram levar, e o mesmo foi seguindo sem pensar muito sobre, 

encontrando-se no meio de um caminho. 

 

“- As noites não são brilhantes. As manhãs sim. Por isso eu queria. 
- Mas as manhãs são péssimas. Eu nunca vejo as manhãs. Eu sinto um humor nazista 

de manhã. - Pérsio fez um risco no vidro. Depois outro, cortando o primeiro com um 

grande X. - Talvez seja esse o problema. Uma vida sem manhãs. Estranho é que não 

escolhi. Não consigo precisar o momento em que escolhi. Nem isso, nem qualquer outra 

coisa, nem nada. Foram me arrastando. Não houve aquele momento em que você pode 

decidir se vai em frente, volta atrás, se vira à esquerda ou à direita. Se houve, eu não 

lembro. Tenho a impressão que a vida, as coisas foram me levando aos trancos, de 

qualquer jeito. Agora olho em volta e não tenho certeza se gostaria mesmo de estar 

aqui. Só sei que dentro de mim tem uma coisa pronta, esperando acontecer. O problema 

é que essa coisa talvez dependa de uma outra pessoa para começar a acontecer.”176 

 

“Pela noite” trabalha muito no jogo da contraposição entre os dois personagens: Pérsio 

mais extrovertido, Santiago introvertido e “por aí vai”. No entanto, no decorrer da escrita de 

Caio Fernando Abreu os papéis vão se invertendo e ambos parecem mudar durante a narrativa. 

Pérsio parece ouvir mais o que Santiago tem a lhe dizer, enquanto este é responsável por grandes 

respostas e falas. 

 Pérsio que se esforçava por manter uma imagem jovem e ativa de sua vida social, 

aproxima-se da insatisfação demonstrada por Santiago pela vida que levava. A reflexão do 

personagem sobre as manhãs aparece nessa ideia mais dialética da relação entre os dois. No 

entanto, suas ações e sua necessidade de afastar qualquer contato mais duradouro e íntimo, 

resultam, por um momento, na volta de Pérsio à solidão do apartamento, quando a noite acaba: 

 

“Besteira, besteira, besteira, repetiu enfiando a chave na porta, fáceis realismos. 

Acendeu a luz, a sala grande demais, branca demais. Parado na porta, impulso breve de 

voltar, tornar a descer pelo elevador, atravessar outra vez o tapete vermelho, sair para 
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as ruas, não era longe, quatro, cinco quadras, um café na esquina, outra bebida talvez, 

uma cerveja, rebater todas, qualquer um, o primeiro, ao acaso, uni-duni-tê, como é seu 

nome, o que você faz, chupa-dá-come? quanto você cobra, só da cintura para baixo, 

paraplegia às avessas, nada de beijos, lambeções, macho, sei, sei, examinar o volume 

apertado pelas calças justas como quem compra carne, talvez apalpar, mas quem 

garante que é de primeira? depois esconder a carteira, a chave, o creme, a camisinha, a 

porra, a grana, pausa, banho, banho longo, trocar lençóis, Neocid nos pentelhos.”177  

 

 Seu impulso é retornar ao ponto inicial da noite, ao que era antes de Santiago: à velha 

forma de conhecer outros caras, ou pelo menos realizar os desejos físicos mais urgentes. A 

própria descrição que a narrativa faz apresenta um estilo de vida cíclico, que começa com uma 

bebida, uma necessidade de se afastar de si próprio, conhecer alguém qualquer, mesmo que 

cobre, ter a relação e depois a parte da higiene. 

 Banhos longos, trocar os lençóis, a utilização de pomadas nas partes íntimas, Pérsio 

apresenta uma necessidade de limpeza dupla, o cuidado exagerado após o toque íntimo do corpo 

e a uma maior que envolve uma parte mais da culpa e da insatisfação pela vida. Dessa vez, a 

vontade física não foi o suficiente, Pérsio desejava algo mais significativo, algo que fosse 

perfeito, que estava apenas à espera de que acontecesse: 

 

“Fazia tempo, não tinha vontade. Atento apenas à coisa, ao ponto palpitante, pronto por 

dentro, redondo, era redondo? - perguntaram. Era perfeito, responderam. Tão silencioso 

e remoto que quase não existia, ali à espera. Um toque, uma palavra mágica, um beijo 

no sapo, desencantaria. Redondo, aberto, perfeito. Pêssego maduro, os vermes 

rondavam, apodreceria se logo ninguém. Jogou o casaco sobre o sofá e chamou, 

baixinho, sacudindo o quadro: 
- Kay Kendall, onde está você, meu amor? Apareça: o prisioneiro da cela ao lado voltou 

da condicional. Está péssimo lá fora, meu bem. 
Mas não aconteceu nada. “178 

 

A imagem do pêssego, para simbolizar esse amor potencial, essa espera significa que 

desencantaria em uma maturidade dessa fruta, pode apresentar uma continuidade com o conto 

“Terça-feira gorda”179, presente no primeiro capítulo: o pêssego que se esborracha no final do 

conto é resultado do amor maduro de ambos e finda pela violência, pela agressão física. No 

caso de Pérsio, o fim do pêssego maduro é o apodrecimento no contato com vermes, marcados 

pela espera de algo que nunca vinha, a fruta deixada de lado e guardada Pérsio se sente 

prisioneiro da vida que levava, representada no apartamento. No início da narrativa, Santiago 

vai conhecendo quem era o crítico de teatro a partir das coisas que o mesmo mantinha em seu 

lar. 
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Apesar da dramaticidade dessa cena, os dois terminam a noite juntos, fruto de uma 

corajosa volta e tomada de posição por parte de Santiago, que afirma não ser este o seu nome e 

que o deseja conhecer de verdade, contrariando todas as expectativas e atitudes apresentadas 

durante a narrativa pelo não-Pérsio: 

 

 “Não existe volta para quem escolheu o esquerdo.  
Tirou a roupa aos poucos, completamente nu, começou a girar de braços abertos no 

meio da sala. Remoto, então, como se viesse do apartamento ao lado, ou de baixo, de 

cima - talvez o de Lavínia, a lasciva, lembrou querendo rir, mas não conseguiu -, o som 

da campainha cortou o movimento. Uma voz que chega de longe. Navalha, alfanje, 

cimitarra. A cabeça ainda girava no meio da tontura quando entreabriu a porta para ver 

Santiago parado no corredor, mãos nos bolsos.  
- Resolveu aceitar aquele chá, Santiago? 
- Eu não me chamo Santiago - ele disse. 
 Não afastou o corpo para que o outro entrasse. Mas ele entrou. Fechou a porta às suas 

costas. Estendeu as mãos. Tocou-o nos ombros. De frente.  
- Eu também não me chamo Pérsio. Portanto não nos conhecemos. O que é que você 

quer? 
Ele sorriu. Estendeu as mãos, tocou-o também. Vontade de pedir silêncio. Porque não 

seria necessária mais nenhuma palavra um segundo antes ou depois de dizerem ao 

mesmo tempo: - Quero ficar com você. 
Provaram um do outro colo da manhã. 
E viram que isso era bom.”180 

 

Essa contraposição dos personagens se apresenta também na forma que ambos lidam 

com intimidade: apesar de saírem para se conhecerem de fato, há uma tentativa constante de 

Pérsio afastar o companheiro, que até demonstra certo afeto por Santiago, mas de forma geral 

mantém a imagem descompromissada, desenhada desde o início com a ideia de passar uma 

impressão ao outro - outro homem ligando durante o momento em que estavam no apartamento, 

assim como a tentativa de Pérsio de diminuir o significado afetivo da carta que recebe de outro 

homem. 

A relação de oposição se dá também entre as opiniões dos dois sobre experiências de 

vida, principalmente quando Santiago narra a experiência com Beto, parceiro falecido, que 

conheceu quando foi a São Paulo fazer faculdade, abandonando família e o noivado, assumindo 

um relacionamento que durou dez anos, apesar de altos e baixos, que se estabelecia sobre o 

amor que sentiam. Algo de extrema perplexidade à cabeça de Pérsio, uma vez que o mesmo 

afirma enjoar de qualquer experiência mais duradoura, por uma sensação de nojo que a relação 

física entre dois homens nele provoca: “Entre dois homens, amor é igual a sexo que é igual a 

cu que é igual a merda”181 
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Essa discussão, que ocorre no ambiente da pizzaria, apresenta a primeira fala mais 

alongada de Santiago, que passa a discorrer sobre o que seria o amor, e como esse sentimento 

esvaziaria de sentido o nojo que Pérsio sente. Amor estaria em não se importar com a 

naturalidade de certos cheiros que uma relação íntima provoca, que a intimidade causa entre 

dois seres humanos, que no fundo, ao personagem, seriam bichos com seus odores, alvo de 

consternação por parte do crítico de cinema: 

 

“ -  Me diz.  
- Hein?  
- A merda, o cheiro, o nojo. E o amor, o amor, cara. O que eu faço com isso? 
- Você esquece, sei lá. Não tem tanta importância assim. E se for mais forte?  
- A merda?   
- Claro que não. O amor.  
- Amor não existe. É uma invenção capitalista. 
- Isso é só uma frase. 
- Eu não sei, pode ser. 
- Mas se. Tudo bem. Suponhamos que os dois caras gostem um do outro. 
- O que já é difícil. 
- Pode ser, mas. Suponhamos. Eu já vivi isso. E se realmente gostarem? [...] E se tudo 

isso que você acha nojento for exatamente o que chamam de amor? Quando você chega 

no mais íntimo. No tão íntimo, mas tão íntimo que de repente a palavra nojo não tem 

mais sentido. Você também tem cheiros. As pessoas têm cheiros. É natural. Os animais 

cheiram uns aos outros. No rabo. O que é que você queria? Rendas brancas imaculadas? 

Será que amor não começa quando nojo, higiene ou qualquer outra dessas palavrinhas, 

desculpe, você vai rir, qualquer uma dessas palavrinhas burguesas e cristãs não tiver 

mais nenhum sentido?”182 

 

Em outras situações, fragilizado pela perda do companheiro, Santiago apresenta 

confusão por não ter superado a morte de Beto e uma dificuldade em se encaixar nesses espaços 

de homossociabilidade, na vida que Pérsio estava levando até então. O costume com a 

intimidade o faz se sentir estranho em relação aos contatos sexuais mais efêmeros. É nesses 

momentos de abertura que Santiago oferece que Pérsio sente a necessidade de afastá-lo, 

acontecendo o seguinte diálogo em seguida da primeira vez em que o introvertido se abre sobre 

antigos amores: 

 

 “Pérsio deu a partida. Depois repetiu, o carro passando por baixo do viaduto da 

Rebouças: 
- Veni de sancta sede, Adonai: timor que omnia ad voluntatem nostram coarctabit.

 - O que foi que você disse? 
- Um feitiço, cara. Aprendi num livro de magia, seduções e tal. Estou te ensinando um 

encantamento da pesada. Seguinte: se na sequência você ficar a fim de um cara, olha 

bem fixo para ele e repete mentalmente. Bem concentrado, sete vezes. É tiro e queda. 

Repete junto comigo até decorar. Vamos: Veni de. 
Santiago suspirou: 
- Mas não vou ficar a fim de ninguém. 
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- Como é que você tem tanta certeza? Vamos, eia, sus, avante, companheiro! E se de 

repente, no meio da noite, um garoto lindíssimo avançar para você e perguntar como 

nos velhos tempos que livro você está lendo? Não, livro não. Livro em bar de veado 

não dá muito certo. Veado só lê Vogue e Interview. Livro parece a Theresa Dunn em 

Looking for Mr. Goodbar, só pinta baixo-astral. Mas pode perguntar que bebida, isso, 

o que é você está tomando, garotão? E você diz um supernovo drinque chamado Perto 

do coração selvagem. Que tal?”183 
 

A brincadeira, de extremo mau gosto por parte de Pérsio, sobre o drinque chamado Perto 

do coração selvagem, é uma referência à forma como Santiago e Beto se conheceram: este se 

aproxima interessado no que aquele estava lendo, então acabam trocando referências literárias 

sendo o nome do drinque um dos livros que Beto indica ao personagem de “Pela noite.”, escrito 

por Clarice Lispector184, uma autora muito importante na escrita de Caio Fernando Abreu, como 

citava em suas correspondências lançadas a público junto com reedições de seus livros, como, 

por exemplo, Morangos mofados185. 

Essa forma de conhecer outro homem é muito diferente das experiências que Pérsio está 

acostumado, dentro dos guetos que facilitam a finalidade de uma relação sexual. Algo 

confortável à visão do mesmo sobre a intimidade de dois homens, sem o cheiro de amor, trazido 

anteriormente. Pérsio comete essas gafes com Santiago de forma contínua.  

Devido ao estilo de vida que o crítico de cinema levava, recebe com surpresa o 

telefonema do outro homem, uma vez que o havia o conhecido na sauna, após reconhecê-lo de 

Passo da Guanxuma e comentado que os dois deviam sair algum dia juntos. Pérsio talvez pense 

de tal forma visto que a sauna seja um lugar de encontros casuais e Santiago o surpreenda com 

um interesse maior do que o do sexo: 

 

“ - E agora você não entende como está aqui. 
- Eu não entendo? 
- Você disse. 
- Eu disse? Não sei bem. As coisas foram indo. Quase não conheço você. - Hesitou. E 

acrescentou: - Pérsio. 
- Faz muito tempo. 
- Muito, faz muito tempo. 
- E de repente eu ia dizer não, não posso, não quero, não devo, estou doente, descobri 

que estou com AIDS, tenho um compromisso, tentei pular da janela. Quando vi tinha 

dito te espero às oito, não foi? E de repente era só sete e meia quando a campainha 

tocou e eu não pensei que fosse você. Oh Deus, tudo tão típico. Eu queria ter tomado 

um banho antes e feito a barba, uns cheiros, uns charmes, essas coisas. Eu queria dar 

uma boa. Sei lá, troço mais babaca, impressão. Eu queria que você gostasse de mim. 

Eu estava superchapado, supercheirado. Torto, eu estava torto. Detonado. Ainda estou 

um pouco, comecei a aterrissar só depois do banho. Eu ia espiar pelo olho mágico e 

não ia abrir, a não ser que fosse um. Um James Caan, um Nuno Leal Maia, paizão. Mas 

de repente já tinha aberto a porta e você disse oi, e eu devia estar um horror, uma cara 
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de Christiane F. antes da desintoxicação, eu disse oi com aquele olho vermelho, o nariz 

meio pingando, aquele bafo de maconha.”186 

 

Assim, Pérsio se encontra despreparado, ansioso, pensa em manter uma boa impressão, 

destruída pelo adiantamento do amigo; antes ainda, desconfiado de como a noite seria e como 

ele se portaria com o mínimo de intimidade, arranja em sua cabeça formas de cancelar, de 

afastar Santiago da sua casa. 

 Uma delas é a primeira menção direta à patologia que é primeiramente lida enquanto 

uma noção de epidemia destinada a toda uma subcomunidade: uma de suas primeiras 

denominações populares é a chamada peste gay187. A menção à doença188 reaparece quando 

Pérsio fala de ter medos:  

 

“- Sinto, sinto. Claro que sinto. Tenho milhões de medos. Alguns até mais graves. Medo 

de ficar só, medo de não encontrar, medo de AIDS. Medo de que tudo esteja no fim, de 

que não exista mais tempo para nada. E da grande peste. Mas hoje não, agora não. 

Agora só tenho vontade de galinhar um pouco. Portanto nós vamos estacionar esse 

batmóvel, se os orixás ajudarem. Depois vamos descer e tomar uns bons drinques ali 

no Deer’s, conhece o Deer’s?” 

 

 Nesse trecho, é interessante o jogo de Caio Fernando Abreu: a Aids não aparece 

enquanto a Grande Peste, historicamente associada à peste negra, que devastou a Europa em 

fins da idade média e com surtos recorrentes até o século XVIII189. A metaforização da Aids 

enquanto uma peste aparece, segundo Susan Sontag, neste período como a principal metáfora 

que age sobre essa epidemia, sendo utilizada como metáfora do que pode ser considerado a pior 

em termos de calamidade e males coletivos190, levando em conta um caráter de condenação da 

sociedade, um castigo imposto a nível individual e coletivo191. 

 Mas talvez, uma primeira referência apareça anteriormente, de forma indireta, ainda na 

cena do apartamento. Quando Pérsio decide os nomes que assumirão durante a noite, sentados 

próximos, os olhos dos dois se cruzam e Caio Fernando Abreu escreve, refletindo sobre o 

reconhecimento dentro da sauna e a existência de diversos indivíduos de sexualidades que 
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fogem à da norma dentro de diversas situações sociais, escondidos pelo anonimato dos grandes 

centros urbanos, marcando uma certa onipresença, sobre as acusações destinadas 

principalmente aos homossexuais sobre tal epidemia: 

 

“Os olhos dos dois tornaram a se cruzar. Tão raro. Nas ruas, nos ônibus, nos elevadores. 

Você me reconhece? E por me reconhecer, tem medo? A peste de que nos acusam. E 

assustado. Baixou-os, baixavam quase sempre, os olhos, para os pés, as listras, azul, 

amarelo, sobre o bordão do tapete.” 192 

 

Segundo informação trazida por Ana Paula Trofino Ohe, baseada em Marcelo Secron 

Bessa, ““Pela noite” é provavelmente o primeiro texto literário brasileiro que trabalha a 

temática da Aids”193. Pelo menos de forma tangencial, a doença, já presente de forma regular 

em noticiários, jornais, na mídia como um todo do período, passa a fazer parte de interesse 

temático ao autor gaúcho, já desde 1983. 

É em Os dragões não conhecem o paraíso de 1988194, que a doença e os portadores dela 

aparecem como temática central de alguns contos do livro. São deste, as fontes selecionadas à 

segunda parte deste capítulo e alvo da análise historiográfica, escolhidos pela possibilidade de 

acesso à construção que o autor produz sobre a Aids, no final da década, em diversos contos, 

com as notícias sobre o vírus, envolvendo avanços e retrocessos.  

 

3.3. ‘PAÍS MERGULHA NO CAOS, NA DOENÇA E NA MISÉRIA”195  

 

A análise contextual dessa parte do capítulo terá como temática central a questão da 

Aids, com o pano de fundo político-institucional brasileiro e econômico, principalmente 

durante a escrita de Os dragões não conhecem o paraíso. Um ponto principal de análise será a 

construção da mitologia sobre a patologia, baseada em parte na medicina, mas muito pela 

maneira que a sociedade civil e a mídia percebeu a doença, assim como a imagem do portador 

do vírus HIV, encarnado no protagonista de “Linda, uma história horrível” de Caio Fernando 

Abreu, principalmente pelas características físicas do último estágio da infecção, responsável 

pela identificação do aidético, imagem pejorativa criada já na época. 

O título dessa parte dará uma noção do que será analisado durante o restante do capítulo: 

retirada de Os dragões não conhecem o paraíso, “Linda, uma história horrível” identifica a 
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relação de crise e doença, além do interesse da mídia nesses pontos. As crises econômicas 

afetam uma área do regime militar responsável por manter um certo respeito: o Milagre 

Econômico trouxe ao governo de Médici uma certa estabilidade. Com uma volta generalizada 

dos movimentos sociais em fins da década de 1980 e maior contestação ao cerceamento de 

liberdades civis e à censura, a década se inicia com promessas de abertura política, ao mesmo 

tempo que os militares pensavam numa maneira de realizá-la de forma gradual, que não 

apresentasse uma oposição de esquerda forte e pronta a tomar o poder com eleições ou líderes 

interessados em abrir processos devido à violação dos direitos humanos, por parte das Forças 

Armadas. 

Interessante é a menção de uma crise econômica sucateando o estado das artes e da 

cultura num geral já em 1983 com “Pela noite”: o personagem Carlinhos, que aparece 

primeiramente de forma discreta dentro da pizzaria e posteriormente mais solto no Deer’s bar, 

ao pedir um apoio ao crítico de teatro sobre sua montagem de Antígona, menciona as 

dificuldades financeiras em que Pérsio comenta a dificuldade que isso inflige dentro da cena 

cultural do período:  

 

“- Meio mal, sabe como é - enfiava as mãos até o fundo dos enormes bolsos, 

balançando-se para a frente e para trás. - Hoje nem teve. Só meia dúzia de pessoas. Puta 

crise, não é? 
- Putíssima - concordou Pérsio. E repetiu, olhando para as três mocinhas: - Putésima, 

de pleno acordo. Eu não sei aonde vamos parar com. Para teatro então, nem se fala. 

Artes em geral.”196 

 

Dessa forma, a transição política é marcada por uma pressão social cada vez maior pelo 

final do regime e crises econômicas que vão causando ainda maior furor social, como os casos 

de motins em São Paulo, esse período é marcado também por outra crise: uma responsável por 

estigmatizar toda uma população e retroceder na ordem dos avanços de direitos: a Aids entra 

em cena com o primeiro caso confirmado de morte em consequência da patologia, em 1983, no 

Brasil197. 

Susan Sontag, ao repensar a parte metafórica da construção de uma doença, como o 

câncer que teve no começo dos anos 1980, reflete sobre a Aids e suas metáforas no mesmo ano 

de escrita de Os dragões não conhecem o paraíso da década, no sentido de Aristóteles do dar a 
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discurso midiático na representação do estigma social. 2014. Dissertação (Mestrado) - Curso de Linguística 
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uma coisa o nome de outra198 pensa sobre os efeitos que as metáforas causam aos indivíduos 

afetados pela doença, como o sentimento de culpa e vergonha199, além da sensação de 

condenação moral sobre a sociedade por conta da forma que o vírus se espalha, pelo contágio 

sexual200. A Aids em si não designa especificamente uma doença, mas um estado clínico que 

tem como consequências o aparecimento de diversas doenças oportunistas, necessárias à 

própria definição da doença (Síndrome de imunodeficiência adquirida)201, a mesma aparecendo 

como uma das primeiras epidemias a níveis globais que causou um acompanhamento 

instantâneo da mídia e acometimento de diferentes parcelas da população, apesar da incidência 

maior nos países africanos e em subcomunidades dos países ricos. Isso favoreceu a produção 

de imagens e relações metafóricas da Aids com tais populações. 

 A doença, em si, aparece como um marco na história da imunologia, dentro da medicina 

moderna, fazendo com que alguns fundamentos dela fossem postos à prova202. Nesse sentido, 

a doença é pela primeira vez diagnosticada em 1981 em um artigo científico com quatro 

pacientes jovens apresentando sintomas, dentro de um grupo de homens homossexuais, 

aparentemente saudáveis anteriormente que apresentaram sintomas de uma doença 

debilitante203. 

 A Aids no Brasil teve interesse midiático desde o início da epidemia nos Estados 

Unidos, no entanto, é tida inicialmente como uma doença estrangeira, uma vez que não haviam 

casos diagnosticados em território nacional. As primeiras reportagens aparecem inclusive como 

traduções de reportagens de fora.204  

Apesar de um certo interesse científico e uma tentativa de rigor médico nas análises 

produzidas dentro das reportagens da “revista semanal”, uma construção da imagem do doente, 

do aidético, é cimentada com os relatórios médicos e as produções midiáticas do período, 

principalmente pela rapidez da debilidade e fatalidade que a Aids, assim diagnosticada, causava 

ao indivíduo acometido pela síndrome.  
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Posteriormente, descobriu-se que o vírus causador da Aids, o HIV, funcionava em 

formas de estágios, sendo a doença o mais crítico e mais violento de todos, porém também o 

mais tardio, apresentando um período de latência de quase 10 anos205. Alguns casos não 

chegavam nem a desenvolver o estado clínico, assim como, após anos de avanços no 

tratamento, hoje é possível viver com o vírus controlado por remédios e nunca desenvolvê-la. 

É nesse clima político e nesse bombardear de notícias em que vive Caio Fernando 

Abreu, principalmente por ter se estabelecido em São Paulo no período de escrita do livro 

lançado em 1988: Os dragões não conhecem o paraíso. Após lançar-se em diversas ocupações, 

como redator e autor de peças e teatros, literatura infantil, volta ao estilo literário que o 

consagrou, seu primeiro livro de contos desde Morangos mofados.  

A Aids, mencionada primeiramente em 1983, com “Pela noite”, passa a ser temática, 

senão central como no caso de “Linda”, tangencial em alguns dos contos e alvo de preocupação 

dos personagens, quando não a principal. “Linda, uma história horrível” se encontra nessa 

categoria: um portador da doença que volta à sua cidade natal com o objetivo de contar à sua 

mãe sobre sua condição. 

O principal do conto não são os diálogos: sua narrativa se concentra no não-dito. A 

história por trás, um homem que volta à casa da sua mãe sem avisar, depois de anos sem contato, 

para assumir a doença que o mesmo carrega, não consegue, por fim, dizer. Ele chega de 

madrugada e está quase irreconhecível, devido ao avanço do estado clínico como a perda de 

peso, de cabelo etc. O aspecto visual é muito ressaltado durante a narrativa.  

A mãe, surpresa, vai perguntando sobre a vida e as motivações que o trouxeram de volta 

ao antigo lar. A relação entre ambos parece meio frívola, o que a faz desconfiar quando o mesmo 

afirma ter voltado por sentir saudade:  

 

“-Vá dormir - pediu. - É muito tarde. Eu não deveria ter vindo assim, sem avisar. Mas 

a senhora não tem telefone. 
Ela sentou à frente dele, o robe abriu-se. Por entre as flores roxas, ele viu as inúmeras 

linhas da pele, papel de seda amassado. Ela apertou os olhos, espiando a cara dele 

enquanto tomava um gole de café. 
- Que que foi? - perguntou, lenta. E esse era o tom que indicava a abertura para um 

novo jeito. Mas ele tossiu, baixou os olhos para a estamparia de losangos da toalha. 

Vermelho, verde. Plástico frio, velhos morangos. 
- Nada, mãe. Não foi nada. Deu saudade, só isso. De repente, me deu tanta saudade. Da 

senhora, de tudo. 
Ela tirou um maço de cigarros do bolso do robe. 
- Me dá o fogo. 
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Estendeu o isqueiro. Ela tocou na mão dele, toque áspero das mãos manchadas de 

ceratose nas mãos muito brancas dele. Carícia torta:”206 

 

Nessa situação de “botar o papo em dia”, explicando-se sobre as motivações que o 

trouxeram de volta ao interior, à casa da mãe que não via há muito tempo, sentam-se na cozinha, 

com ela lhe oferecendo um café, enquanto ele deseja voltar à situação de anonimato, ao grande 

centro urbano de onde vinha, à vida longe do Passo da Guanxuma, cidade fictícia compartilhada 

pelos personagens de “Pela noite”, esperando até a morte para que o protagonista do conto não 

passasse pelo contar à mãe sobre a Aids, devido a uma sensação de vergonha:  

 

“Ele mexeu o café, sem vontade. De repente, então, enquanto nem ele nem ela diziam 

nada, quis fugir. Como se volta a fita num videocassete, de costas, apanhar a mala, 

atravessar a sala, o corredor de entrada, ultrapassar o caminho de pedras do jardim, sair 

novamente para a ruazinha de casas quase todas brancas. Até algum táxi, o aeroporto, 

para outra cidade, longe do Passo de Guanxuma, até a outra vida de onde vinha. 

Anônima, sem laços nem passado. Para sempre, para nunca mais. Até a morte de 

qualquer um dos dois, teve medo. E desejou. Alívio, vergonha.”207 

 

Essa sensação de vergonha é trabalhada por Susan Sontag sobre a metaforização da 

Aids: os indivíduos acometidos acabam se envergonhando pela estigmatização que a doença 

traz, pela culpabilização, uma vez que foram responsáveis por terem causado isso a si próprios, 

algo muito semelhante à sífilis em períodos anteriores208. 

Como “Linda, uma história horrível” não diz diretamente sobre a doença, diferente dos 

outros contos de Os dragões não conhecem o paraíso e a novela “Pela noite” do Triângulo das 

águas, o aspecto visual da narrativa é muito importante: é o que chama a atenção da mãe do 

protagonista, fazendo com que a mesma ponha os óculos e passe a observar o filho com mais 

atenção: 

 

“Ela remexeu nos bolsos do robe. Tirou uns óculos de hastes remendadas com 

esparadrapo, lente rachada. 
- Deixa eu te ver melhor - pediu. 
Ajeitou os óculos. Ele baixou os olhos. No silêncio, ficou ouvindo o tique-taque do 

relógio azul da sala. Uma barata miúda riscou o branco dos azulejos atrás dela. 
- Tu está mais magro - ela observou. Parecia preocupada. - Muito mais magro. 
- É o cabelo - ele disse. Passou a mão pela cabeça quase raspada. - E a barba, três dias. 
- Perdeu cabelo, meu filho, 
- É a idade. Quase quarenta anos. - Apagou o cigarro. Tossiu. 
- E essa tosse de cachorro? 
- Cigarro, mãe. Poluição.”209 
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Apesar da abertura da mãe, analisando as mudanças físicas do personagem em relação 

à última vez que o viu, o protagonista se mantém desviante; é nesse momento que quase fala 

sobre sua situação, mas, no último instante, por conta de um movimento de olhos da mãe, que 

direciona o olhar à cadela Linda, desiste. A mãe então questiona acerca da saúde do filho: 

 
 “- Mas vai tudo bem? 
- Tudo, mãe. 
- Trabalho? 
Ele fez que sim. Ela acariciou as orelhas sem pelo da cadela. Depois olhou outra vez 

direto para ele: 
- Saúde? Dizque tem umas doenças novas aí, vi na tevê. Umas pestes. 
- Graças a Deus - ele cortou. Acendeu outro cigarro, as mãos tremiam um pouco. - E a 

dona Alzira, firme?”210 
 

Com a presença nos noticiários do período, a mãe apresenta ao filho as fontes de 

informação que mostram a existência de novas doenças que surgem por aí. É também fonte a 

nós historiadores a forma que a epidemia foi trabalhada pelos noticiários e discursos médicos 

do período. A utilização do termo peste é também alvo de análise por Sontag, uma vez que é 

uma metaforização recorrente sobre diversas moléstias que acometem a humanidade, sendo a 

Aids o exemplo mais contemporâneo211. 

Um ex-parceiro do personagem principal é citado pela sua mãe e, assim como todos os 

outros detalhes da vida íntima de seu filho, aparece de forma discreta, não como uma namorado, 

mas como um amigo: 

“- O Beto gostou da senhora. Gostou tanto - ele fechou os dedos. Assim, fechados, 

passou-os pelos pelos do próprio braço. Umas memórias, distância. - Ele disse que a 

senhora era muito chique. 

- Chique, eu? Uma velha grossa, escleorosada. - Ela riu, vaidosa, mão manchada no 

cabelo branco. Suspirou. - Tão bonito. Um moço tão fino, aquilo que é moço fino. Eu 

falei pra Elzinha, bem na cara do Pedro. Pra ele tomar como indireta mesmo, eu disse 

bem alto, bem assim. Quem não tem berço a gente vê logo de cara. Não adianta ostentar, 

tá escrito. Que nem o Beto, aquela calça rasgadinha. Quem ia dizer que um moço assim 

tão fino, de tênis? - Voltou a olhar dentro dos olhos dele. - Isso que é amigo, meu filho. 

Até meio parecido contigo, eu fiquei pensando. Parecem irmãos. Mesma altura, mesmo 

jeito, mesmo.”212 

 

Mesmo Beto sendo lido como amigo do filho, a mãe o compara a Pedro, genro dela e 

casado com sua filha, já que não gosta do mesmo e do que considera falta de classe, 
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principalmente de berço, visto que provavelmente possuía bens a ostentar. Também na ordem 

do não falar, a relação dos dois fica ainda mais implícita quando o personagem principal diz 

não manter mais contato com Beto. 

Em “Pela noite”: o falecido parceiro de Santiago (não sabemos seu nome real) também 

se chama Beto. Os dois protagonistas são da mesma cidade: Passo da Guanxuma. Não há mais 

evidências que são, de fato, o mesmo personagem ou o conto estabelece uma continuidade com 

a novela, no entanto, o fato de não sabermos o nome de ambos os personagens e as 

movimentações que fazem, do interior à grande cidade, deixa uma possibilidade: mesmo assim, 

a confluência de histórias ainda é interessante no sentido da percepção de Caio Fernando Abreu 

sobre essas migrações. Beto nessa história não é dado como morto, nem como vivo - os 

personagens apenas não se falam mais -, possivelmente numa forma de despistar a relação dos 

dois, o filho toma a coragem de, finalmente, falar sobre o que lhe aflige: 

 

“ - E por quê? 
- Mãe - ele começou. A voz tremia. - Mãe, é tão difícil - repetiu. E não disse nada. 
Foi então que ela levantou. De repente, jogando a cadela ao chão como um pano sujo. 

Começou a recolher xícaras, colheres, cinzeiros, jogando tudo dentro da pia. Depois de 

amontoar a louça, derramar o detergente e abrir as torneiras, andando de um lado para 

outro enquanto ele ficava ali sentado, olhando para ela, tão curva, um pouco mais velha, 

cabelos quase inteiramente brancos, voz ainda mais rouca, dedos cada vez mais 

amarelados pelo fumo, guardou os óculos no bolso do robe, fechou a gola, olhou para 

ele e - como quem quer mudar de assunto, e esse também era um sinal para um outro 

jeito que, desta vez sim, seria o certo - disse: 
- Teu quarto continua igual, lá em cima. Vou dormir que amanhã cedo tem feira. Tem 

lençol limpo no armário do banheiro.”213 

 

A mudança brusca de assunto por parte da mãe aparece, talvez, como uma forma de 

confirmar o hábito do silêncio tácito sobre certos assuntos. A discrição nessa relação parece 

muito importante à mãe, que não reage de forma violenta ou decepcionada, mas demonstra 

amor, mesmo que de uma forma desajeitada, reflexo de sua relação com o filho, deixando-o 

sozinho na cozinha, recolhendo-se:  

 

“Então fez uma coisa que não faria, antigamente. Segurou-o pelas duas orelhas para 

beijá-lo não na testa, mas nas duas faces. Quase demorada. Aquele cheiro - cigarro, 

cebola, cachorro, sabonete, cansaço, velhice. Mais qualquer coisa úmida que parecia 

piedade, fadiga de ver. Ou amor. Uma espécie de amor.”214 

 

Antes da cena final, o aspecto visual da narrativa de Caio Fernando Abreu é muito 

importante para seu fim: em conjunto aos trechos separados, durante outras cenas do conto, a 
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descrição do narrador apresenta a existência de manchas pela casa, na pele da mãe, na cadela 

Linda, na xícara de café, no tapete gasto e desbotado, na cozinha engordurada:  

 

“Manchadas de gordura, as paredes da cozinha. A pequena janela basculante, vidro 

quebrado. No furo do vidro, ela colocara uma folha de jornal. País mergulha no caos, 

na doença e na miséria.  
[...] 
A xícara amarela tinha uma nódoa escura no fundo, bordas lascadas.”215 

  

A solidão é mais uma vez ressaltada na prosa de Caio, assim como algo que rondava os 

personagens de “Pela noite: o morrer sozinho é sina da família, uma herança semelhante aos 

olhos verdes do avô, que o homem observa sozinho no retrato da sala. Eram os olhos verdes de 

sua mãe que também observavam seu aspecto físico. São os seus olhos verdes que, após uma 

tragada de uísque, compartilhado pela cadela a partir das gotas que caem dos cantos de sua 

boca, que o protagonista do conto passa a observar sua própria imagem no espelho, aquém do 

que fora outrora:  

 

“Ele abriu os olhos. Como depois de uma vertigem, percebeu-se a olhar fixamente para 

o grande espelho da sala. No fundo do espelho na parede da sala de uma casa antiga, 

numa cidade provinciana, localizou a sombra de um homem magro demais, cabelos 

quase raspados, olhos assustados feito os de uma criança. Colocou a garrafa sobre a 

mesa, tirou o casaco.. 
Suava muito. Jogou o casaco na guarda de uma cadeira. E começou a desabotoar a 

camisa manchada de suor e uísque. 
Um por um, foi abrindo os botões. Acendeu a luz do abajur, para que a sala ficasse mais 

clara quando, sem camisa, começou a acariciar as manchas púrpura, da cor antiga do 

tapete da escada - agora, que cor? -, espalhadas embaixo dos pelos do peito.”216 

 

É no final da narrativa que entendemos os motivos de tanta aflição, da volta ao antigo 

lar e as tentativas de se abrir com sua mãe. Absorvido em sua própria imagem, manchas são 

novamente ressaltadas nessa parte da narrativa: as da camisa marcada pelo suor e por uísque e 

as do corpo, uma imagem muito associada à Aids no período e historicamente. As manchas 

púrpuras que aparecem, devido ao câncer de pele que se manifesta como uma das doenças 

oportunistas da síndrome causada pelo vírus HIV em seu estágio mais avançado, o sarcoma de 

kaposi.  

O protagonista de “Linda, uma história horrível” continua a se observar no espelho, 

percebendo mais sintomas da Aids, assustado pelas mudanças físicas que o acometiam:  

 

“Na ponta dos dedos, tocou o pescoço. Do lado direito, inclinando a cabeça, como se 

apalpasse uma semente no escuro. Depois foi dobrando os joelhos até o chão. Deus, 

pensou, antes de estender a outra mão para tocar no pelo da cadela quase cega, cheio 
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de manchas rosadas. Iguais às do tapete gasto da escada, iguais às da pele do seu peito, 

embaixo dos pelos. Crespos, escuros, macios. 
- Linda - sussurrou. - Linda, você é tão linda, Linda.”217 

 

A doença subentendida e presente nos aspectos visuais da narrativa, no quase falar do 

personagem com a mãe, na imagem refletida no espelho, mas também no toque com os gânglios 

inchados, faz com que o mesmo seja empático com a cadela sarnenta, vendo beleza em um 

corpo transfigurado pela sarna.  

Caio Fernando Abreu usa a imagem do portador da Aids, construída no período devido 

às características físicas da síndrome, como centro de sua narrativa: a magreza, a perda de 

cabelo, as manchas púrpuras na pele e os gânglios inchados, trazendo os medos e a vergonha 

que representa a síndrome no período. A dificuldade da relação familiar é ressaltada, 

trabalhando no aspecto humano do medo da rejeição e a solidão de muitos indivíduos que 

preferiam esconder da família a condição de saúde para não trazer o embaraço causado 

justamente pelo estigma que a situação causava, apresentando uma imagem diferente da 

cobertura midiática. Sontag apresenta que, diferente do câncer que muitas vezes no período não 

era informado ao paciente, os portadores do HIV decidiam por esconder da família a condição, 

uma vez que assumi-la representaria a associação a algum tipo de grupo de risco ou 

comportamento218.  

A sexualidade é temática recorrente na obra de Caio Fernando Abreu, como foi objeto 

de análise ao primeiro capítulo, principalmente nos contos de Morangos mofados. Em Os 

dragões não conhecem o paraíso, a temática é apresentada de forma bem semelhante: 

personagens que não definem uma identidade sexual e até de forma ambígua. Um exemplo é  

“Sem Ana, sem blues”219 que narra as experiências de um homem após ser abandonado pela 

sua amada, passa por diversas mudanças, desde o estilo de vida mais saudável a uma vida sexual 

mais ativa e feroz: o apetite sexual é narrado pela experiência com diversas mulheres e nomes, 

assim como o interesse que demonstra na mulher do seu amigo, mas que também não se 

restringe a mulheres. Vincente, o amigo, é considerado uma possibilidade, junto com sua 

esposa. 

“Mel & Gissaróis (ao som de Nara Leão)”220 é um conto sobre um amor de férias entre 

um homem e uma mulher. Caio Fernando Abreu narra primeiro a rotina mais calma desta, longe 
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do caos urbano da Avenida Paulista e as características do cotidiano acelerado da cidade de São 

Paulo até que ela encontra o rapaz, que chama sua atenção. 

 Importante ao capítulo, são as questões retiradas na análise do conto, quando a questão 

da sexualidade é construída junto com a da Aids: dentro de um hotel que simula uma 

experiência havaiana e em uma região litorânea, Caio Fernando Abreu narra os encontros dos 

personagens, marcados pelo bronzeado que a experiência de veraneio os proporciona.  

Como é de costume em outros contos do autor, neste os personagens são aparecem 

identificados por seus nomes, mas por características físicas e psicológicas que carregam:  

 

“Não se encontraram de imediato. Ela ficou numa mesa do lado esquerdo, com a 

Professora Secundária Recuperando-se Do Amargo Desquite, a Secretária Executiva 

Louca Por Uma Transa Com Aqueles Garotões Gostosos e a Velha Tia Solteirona 

Cansada De Cuidar dos Sobrinhos. Ele sentou numa mesa à extrema direita - nada 

ideológico - junto do Casal Em Plena Segunda Lua De Mel Arduamente Conquistada 

e o Jogador de Basquete Em Busca De Uma Vida Mais Natural.”221 

 

 Os personagens principais também são descritos de tal forma, sem serem denominados, 

mas apresentados pelos pronomes pessoais respectivos a cada gênero:  

 

“Deitados na areia, lado a lado, falaram. Se você quer que eu conte, repito, mas não é 

nada original, garanto. Ela era qualquer coisa como uma Psicóloga Que Sonhava 

Escrever Um Livro; ele, qualquer coisa como um Alto Executivo Bancário A Fim De 

Largar Tudo Para Morar Num Barco Como O Amyr Klink.”222 
 

Os dois se encontram tanto num nível profissional quanto na identificação com uma 

certa parcela social: uma classe média intelectualizada a partir de uma forte formação cultural, 

mas com sonhos que fogem à realização material. São apresentados a partir de suas 

insatisfações e se encontram também em uma certa infelicidade com o estilo de vida que 

mantinham, mesmo com os bem planejados e pequenos apartamentos na maior cidade da 

América Latina.  

Nessa tendência do autor em apresentar os personagens deste conto a partir de suas 

características, Caio Fernando Abreu nos apresenta mais uma menção à Aids, dentre as diversas 

presentes em Os dragões não conhecem o paraíso:   

 

“Empatados, encontraram-se em João Gilberto, que ouviam sozinhos, em seus 

pequenos mas bem-decorados apartamentos urbanos, quando queriam abrir o gás, 

jogar-se pela janela ou cortar os pulsos, e não tinham ninguém na madrugada. 

Encontraram-se tanto que, mais de meio-dia, ela aceitou também uma cerveja. Meio 

idiota, mas felizes, ficaram cantando “O pato”, enquanto todos aqueles Atletas 

Dispostos A Tudo Por Um Corpo Mais Perfeito, Gays Fugindo Da Paranoia Urbana Da 
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Aids, Senhoras Idosas Porém Com Tudo Em Cima, e por aí vai, retiravam-se em busca 

do almoço.”223 

  

Essas descrições dos personagens vão de acordo com o espaço em que convivem no 

momento da narrativa: uma praia em temporada de férias simboliza a fuga dos problemas e de 

uma realidade, uma pausa no cotidiano e na rotina, assim como dos dilemas enfrentados. Os 

gays descritos, de forma breve, fogem da paranoia que se instalou em função da doença, já não 

tão nova em 1988, mas que ainda figura nos noticiários, é alvo de políticas públicas e ainda não 

apresenta um tratamento eficaz com a capacidade de diminuir a mortalidade da doença. 

Posteriormente, os personagens principais são descritos de outra forma: uma 

possibilidade de como identidades não compreendem a complexidade dos seres humanos, 

havendo diferentes aspectos da vida que não são levados em conta a partir de um nome ou uma 

característica. A psicóloga que sonha em ser escritora é também uma mulher liberada que não 

se sente compreendida, enquanto o bancário executivo que sonhava em largar tudo, sentia-se 

independente, principalmente do amor: 

 

“Assim foram pelos dias, que não eram muitos mais. Quatro, cinco, nem uma semana. 

Caminhavam descalços na areia, à noite, à beira-mar - juro. Devagar, as mãos se 

tocavam: a tua é tão longa, a tua é tão quadrada. Ele não queria entrar noutra história, 

porque doía. Ela não queria entrar noutra história, porque doía. Ela tinha assumido seu 

destino de Mulher Totalmente Liberada Porém Profundamente Incompreendida E 

Aceitava A Solidão Inevitável. Ele estava absolutamente seguro de sua escolha de 

Homem Independente Que Não Necessita Mais Dessas Bobagens De Amor. 

Caminhavam assim, lembrando juntos letras de bossa nova.” 224 

  

No passar dos dias e nas tonalidades de seus bronzeados, há mudanças na forma em que 

se enxergam, além da clara atração física e afetiva dos protagonistas. No entanto, o embate 

interno das personagens é grande uma vez que ambos apresentam um histórico de sofrimento 

envolvendo o amor.  

O romance de verão aparece como algo breve, porém significativo na vida dos 

personagens que pensavam apenas em tirar um tempo das responsabilidades e da caótica vida 

urbana de São Paulo. .  

 A afeição deixa de ser um evento de curta duração, passa a ser algo de maior 

consideração aos dois. Isso é visto em uma das reflexões sobre o Homem Independente, a 

Mulher Totalmente Liberada pensa acerca da saúde e da procedência do rapaz dele: 

 

“Ela achava um pouco forte estar exibindo assim com um homem afinal desconhecido 

debruçado desse jeito no pescoço dela, mas encostava mais e mais a bacia dele - a pelve, 
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a pelve, repetia, mentalmente ensaiando passos de dança e-um-e-dois-e-três -, um 

homem tão abandonado e limpinho cheirando não sabia ainda se Paco Rabana ou Eau 

Sauvage, seria Phebo? cheiro de homem direito decente e porra caralho: afinal, estavam 

de férias. E livres, mas esse maldito vírus impõe prudência. Ela deixou que a mão dele 

descesse até abaixo da cintura dela.”225 

  

 O temporário período de férias e um estilo de vida mais “solto” é responsável pelo 

embate interno da personagem sobre se jogar à situação: tanto o amor como a Aids é algo que 

não ficaria estacionado no tempo, acompanhando-a em toda a sua vida. As paranoias urbanas 

viajam junto com a personagem, sendo o medo da doença e os amores fracassados do passado 

motivos de hesitação da mulher. 

Sua visão de mundo mais liberada é ameaçada pela existência de tal vírus, uma vez que 

o portador é lido enquanto um indivíduo transgressor a uma sexualidade normatizada - 

heterossexual, monogâmica e não promíscua. Apesar disso, a relação de verão dos dois não 

termina no último dia de férias e sim, com Ele e Ela se jogando e colhendo o fruto maduro de 

dias de cultivo: “Estenderam as mãos um para o outro. No exato gesto de quem vai colher fruto 

completamente maduro.”226 

 Finalizando, o terceiro conto do livro Os dragões não conhecem o paraíso sintetiza, de 

forma breve, os aspectos trabalhados nesse capítulo: a constante presença da sexualidade nos 

escritos do autor; a Aids, inicialmente mencionada em Triângulo das águas e depois como 

temática e alvo de preocupação narrativa a Caio Fernando Abreu no livro seguinte; além do 

medo e paranoia por trás da doença, seja pela sua mortalidade, seja pelo seu aspecto 

estigmatizador. 

“Dama da noite”227 é um conto que apresenta uma mulher mais velha, resolvida 

financeiramente com um bom poder aquisitivo, mas com uma falta que não consegue realizar 

com o que possui. A própria define que ainda está esperando o amor no final do conto  -“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.”228-, enquanto 

estabelece contato dentro de um bar de características de uma tribo que usa preto e cabelo 

arrepiadinho com um jovem, que repetidamente a mulher chama de boy.  

Apesar de narrado em primeira pessoa, assemelha-se bastante com “Pela noite” pela 

constante alusão à vida noturna e a insuficiência que os personagens apresentam durante a 
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narrativa: contrastando com os dois homens da novela, em “Dama da noite” Caio Fernando 

Abreu nos apresenta agora uma mulher que se sente desiludida pela posição externa ao que 

define enquanto roda da vida. Esta seria destinada àqueles que aceitassem as normas 

comportamentais e a vida programada: 

 

“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 eu 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 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 chama 

de filhos, casa própria nem porra nenhuma. Acordar no meio da tarde, de ressaca, olhar 

sua cara arrebentada no espelho. Sozinho em casa, sozinho na cidade, sozinho no 

mundo. Vai doer tanto, menino.”229 
 

 A tudo que a Dama da Noite se sente vacinada, devido às suas diversas experiências 

noturnas e idade mais avançada, sente-se no papel de educar o jovem no que considera aspectos 

negativos do viver fora das normais sociais. O choque geracional entre a Dama da Noite e o 

“boy” com quem ela fala fica evidente principalmente em relação ao sexo, mas também em 

como a mulher parece um elemento externo até no bar, marcado pela existência de gente vestida 

de preto e cabelos espetadinhos: 

 

“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.”230 

 

 Uma reflexão que possivelmente passa tanto pelos sonhos vendidos pelas revoluções 

contraculturais que, apesar de terem seu impacto, são percebidas pelo autor, como afirma a 

historiadora Heloísa Buarque de Hollanda no prefácio à edição de Morangos mofados como 
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vencidas231. Essa nova crise assim como as outras que acompanham o autor em sua escrita dão 

uma noção de fim aos ideais da contracultura.  

 Toda a liberação sexual dos anos 60 e 70 acompanham no final da década de 80 um 

enorme declínio: o centro dessa crise é a Aids, que estimula uma culpabilização em 

comportamentos desviantes e uma preocupação dos costumes, uma maior valorização à 

castidade. As propagandas oficiais e políticas governamentais dão ainda mais impacto nessa 

percepção, trazendo sempre a questão da mortalidade da doença no período232. 

 A Dama da Noite percebe no rapaz mais jovem, o medo excessivo em relação à 

sexualidade, trazendo à narrativa a questão alarmante das políticas públicas e, principalmente, 

o impacto midiático das notícias na formação das paranoias em tudo que envolvia o toque em 

outro ser humano, lido como geracional ao “boy” com quem dialoga durante a narrativa: 

 

“Você não viu nada, você nem viu o amor. Que idade você tem, vinte? Tem cara de 12. 

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: paranoia 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?”233 
 

 Durante a década, o caráter de epidemia também traz avanços medicinais em relação à 

infecção pelo vírus HIV: visto as condições em que a medicina moderna se encontrava no 

período, houve uma maior atenção a fim de se lidar com uma nova peste, o que produziu 

inúmeros avanços no sentido de se entender a epidemia, em um curto período de tempo - a 

imunologia em pouco tempo identificou o vírus e a forma que o mesmo agia no corpo 

humano234. No entanto, a mídia acompanhava as informações médicas com certa ansiedade e 

acabava sendo responsável por desinformações em relação às formas de contágio, o que 

refletem na paranoia e preocupação do rapaz mais jovem com quem a Dama da Noite dialoga:  

 

“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, 
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beber do mesmo copo. Já pensou se eu tivesse? Eu, que já dei pra meia cidade e ainda 

por cima adoro veado”235 

  

Uma vez que os grupos de risco são definidos no período como homossexuais, os 

homens que se relacionavam com outros homens e usuários de drogas injetáveis, a 

bissexualidade, um tabu tanto hoje quanto à época, podia ser lida como motivo da existência da 

doença entre heterossexuais, ignorando as realidades de países africanos236. Consolida-se uma 

imagem dessa expressão sexual ligada à promiscuidade e uma preocupação enorme com a 

própria heterossexualidade em termos de castidade.  

Caio Fernando Abreu ironiza a desinformação em que o homem nem em peito molhado 

toca, visto a transmissão ocorrer pelo contato de fluídos, até o excreções como o suor. No 

entanto, em crônica publicada pelo Estado de São Paulo, o autor apresenta um bom 

conhecimento acerca das práticas sexuais que envolviam um maior risco de transmissão, sendo 

crítico à forma que a sociedade reagiu aos homossexuais e os regressos à aceitação social, 

culpabilizando-os pela disseminação da Aids237.  

 No trecho de “Dama da noite”, é importante o questionamento da personagem sobre as 

formas de como o rapaz se informaria sobre a doença, sendo a televisão a responsável por ser 

o maior veículo de informação. Germana Fernandes Barata em sua dissertação de mestrado, 

estudou a presença de várias matérias recorrentes no programa Fantástico, no ar até os dias de 

hoje no formato de revista eletrônica semanal, entre 1983-1992, afirmando que, apesar da 

tentativa de manter um fundo científico e de cunho informativo, também ajudou na produção 

de imagens e estigmas relacionados à doença.238  

 

“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.”239 
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 A personagem parece incorporar a analogia dela enquanto Dama da Noite, uma espécie 

de planta que exala seu cheiro pela noite e é tóxica aos humanos. Apresentando-se de tal forma, 

pelo estilo de vida que leva, traz mais uma vez a questão do perigo do contágio, afirmando-se 

enquanto carnívora e que arrastará o homem para os jardins pestilentos.  

 

“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 rodar dela é o rodar de quem consegue fingir que não viu 

o que viu. Ô boy, esse mundo sujo todo pesando em cima de você, muito mais do que 

de mim - e eu ainda nem comecei a falar da morte…”240 
 

 A paranoia se transfigura na imagem de como o outro, externo à roda da vida, é lido 

como um perigo iminente. Como a sexualidade torna-se alvo de preocupação e o desejo passa 

a matar e, principalmente, como a Aids foi responsável pela estigmatização social e a 

construção de uma imagem que se mantém, apesar de avanços de tratamento e mudanças na 

percepção médica da doença.  

 Apresentada pelo autor em 1983, a síndrome causada pelo vírus da imunodeficiência 

humana é alvo de preocupação de Caio Fernando Abreu em diversas produções literárias após 

a primeira morte confirmada em território brasileiro. De crônicas a contos, a sexualidade que 

foi tão discutida em sua obra, apresenta uma nova característica em Os dragões não conhecem 

o paraíso: a imagem que a Dama da Noite apresenta muito bem, a paranoia sobre o outro, muito 

encarnado naqueles que, por alguma razão considerada como de risco, estavam à margem da 

sociedade brasileira do período, que muito comemorava o fim de 21 anos de Ditadura Civil-

Militar e as esperanças de um novo período democrático.  
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Primeiramente, às minhas conclusões, quero retornar ao início de tudo: desde a 

formação do meu projeto de pesquisa às primeiras leituras que fiz da obra de Caio Fernando 

Abreu. O que mais motivou a escrever este trabalho foi entender a continuação de imagens 

criadas sobre a Aids e o portador da doença, ainda na década de 1980, até hoje.  

Os primeiros contatos que tive com o autor gaúcho foram ainda na minha adolescência, 

com Morangos mofados: após aulas de Literatura no Ensino Médio, houve o interesse devido 

às temáticas que Caio abordava em sua ficção. A sexualidade foi a minha principal área de 

interesse, desde o início. Ainda mais por estar desacostumado com um discurso minimamente 

positivo sobre a relação entre corpos semelhantes, raro na época da minha formação escolar. 

Também pude ter um exemplo de um indivíduo que se consolidou na história da Literatura, 

mesmo quando havia uma sociedade que o próprio caracterizava de forma tão conservadora. 

Às primeiras inquietações, surgiram novas durante a graduação em História e o contato 

com mais livros de Caio Fernando Abreu: a forma que o autor construía a sexualidade foi 

pensada junto com o contato a diferentes discussões e teoria sobre tal questão nas disciplinas, 

principalmente em relação à sexualidade enquanto objeto de pesquisa histórica. Foi quando 

passei a ler mais o autor, percebendo a presença, desde os primeiros anos, da Aids em escritos 

do autor. Nessa época, interessei-me sobretudo pela forma que a doença era produzida, 

construída e mantida, a partir de imagens, que passavam da questão médica da moléstia, mas 

adentravam na percepção sócio-cultural da mesma: sobretudo, a forma que o portador do vírus 

HIV ainda era considerado enquanto aidético, sendo esta, uma imagem que em comparação à 

realidade atual da luta contra o vírus, não se sustenta de forma alguma. 

A formação do meu tema parte tanto de inquietações pessoais, quanto das leituras 

historiográficas que foram feita durante a minha formação no curso de História. A temática da 

Aids foi de difícil construção, principalmente pelas imagens que ela remonta. Algo que, sob a 

minha perspectiva, é presente ainda nos dias de hoje, apesar dos inúmeros avanços na medicina 

sobre maneiras de barrar o desenvolvimento da doença e o HIV ser algo controlado e, - num 

esforço de esperança, semelhante ao que li em diversos trabalhos sobre essa temática - em vias 

de se produzir uma cura em definitivo. Apesar desta ainda não existir, o portador do vírus, hoje, 

com o tratamento e o acesso universal, vive tanto quanto pessoas não portadoras. A carga viral 

torna-se indetectável, além da transmissão ser próximo a zero. 

 Pejorativa, mesmo com os avanços citados e a possibilidade de nunca se desenvolver a 

doença, é a imagem do aidético a que fica, junto com a vergonha e uma sensação de culpa 
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enfrentada pela pessoa no momento da descoberta de seu estado enquanto positivo. Parte disso, 

atribuo a uma continuidade sobre a metáfora produzida sobre a Aids, apontada por Sontag ainda 

na década de 1980, que se fortaleceu e se reconstruiu em décadas posteriores. Hoje, o resultado 

positivo não é sinônimo de condenação, mas ainda se mantém um aspecto condenável dessa 

descoberta. 

 Então, objetivei trazer à narrativa histórica, um discurso sobre a Aids que não fosse o 

do fatalismo, do negativismo, da paranoia, do alarde e da desinformação. Com os dois capítulos, 

quis mostrar uma construção sobre aspectos da doença, que são a mim, necessárias de se trazer 

a discurso, pelas implicações que elas possuem ainda hoje. Também tive por objetivo pensar na 

questão do paciente como uma história a ser contada e ser superada. Assim foi a forma que li 

Caio Fernando Abreu quando o autor, também imerso em meio a notícias sensacionalistas e um 

medo constante da doença, passou a escrever sobre ela numa perspectiva cuidadosa, que trouxe 

à literatura a preocupação com os indivíduos acometidos pela doença e a forma que o mesmo 

percebia toda a comoção generalizada e os perigos da desinformação, que o sensacionalismo 

pode resultar, assim como a paranoia disso.  

 Antes das considerações sobre os resultados dos capítulos, o Caio Fernando Abreu, 

objeto do trabalho, é o autor com um certo renome, está presente na produção cultural do 

período e atento às notícias que vêm de fora e por dentro, sobre essa nova doença que parece 

acometer apenas homossexuais. Não é o autor que já ciente de ser portador da doença, passa a 

escrever sobre ela de outra forma. É um indivíduo que está preocupado com as vítimas assim 

como a reação social, à associação da Aids diretamente ligado a indivíduos não-heterossexuais.  

 Pensando nisso, o trabalho foi estruturado a partir de uma temática recorrente na obra 

de Caio Fernando Abreu e diretamente ligado à Aids: o primeiro capítulo, portanto, foi 

destinado à análise da construção que o autor fez sobre a Sexualidade, antes do surgimento da 

Aids como problema de saúde e social, mas em Morangos mofados, de 1982, para depois pensar 

a temática em relação aos primeiros casos da doença e, em um momento posterior, da Aids 

enquanto epidemia.  

 No primeiro capítulo, apresentei uma construção que Caio Fernando Abreu fez sobre as 

relações humanas, baseadas no contato e desejo físico, ou a sexualidade, em termos próximos 

ao que Foucault apresenta na História da sexualidade. Essa aproximação, produto da 

subjetividade do historiador, se deu pelas formas que os personagens são retratados: o desejo 

sexual não define as identidades e não há um problema nesse sentido, dentro da narrativa, 

quando se trata do sexo entre dois homens. 
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 As reações negativas à relação física entre dois homens, ou pelo menos a suposição de 

sua existência, aparecem sempre por parte de outros personagens enquanto massa. Aí surge a 

aproximação que fiz da escrita literária de Caio Fernando Abreu ao contexto de sua produção: 

a forma como o autor retrata a sociedade brasileira do período final da Ditadura Civil-Militar 

em relação ao controle dos costumes morais. Nesse ponto, a sociedade civil está em acordo com 

a condução feita pelos militares sobre o Brasil e a censura realizada.. Ainda no primeiro 

capítulo, houve o trabalho da sexualidade não estar no centro identitário dos personagens, com 

o exemplo do sargento em “Sargento Garcia” e a sua recorrente relação sexual com outros 

homens, geralmente mais jovens, como Hermes, protagonista do conto. A relação entre os dois 

se baseia na dominação e na violência, repetindo estruturas e papéis sexuais relacionados ao 

contato heterossexual.  

 Mesmo na parte mais passiva dessa relação, a sexualidade não aparece como um 

problema no sentido do jovem Hermes se questionar sobre o que a relação com o outro homem 

significou à sua identidade: ela é interpretada como uma experiência de passagem à vida adulta, 

similar ao processo de alistamento militar.  

 Já no segundo capítulo, a sexualidade aparece ligada à questão identitária na análise de 

“Pela noite”, uma longa novela sobre dois homens que, vindos da mesma cidade no interior 

gaúcho, reencontram-se pela cidade de São Paulo em um espaço de sociabilidade homossexual: 

a sauna. Depois disso, decidem sair pela noite paulistana, onde ocupam diferentes lugares, 

desde os normais, como a pizzaria, até os de guetos, como bares e boates. Há uma discussão 

sobre a identidade gay, não nesses termos, durante a narrativa: os personagens são críticos à 

padronização dos costumes, modo de agir, se vestir, etc, mas também à futilidade que ambos 

percebem em tal comportamento. Apesar disso, é dentro desses espaços que os dois homens se 

sentem mais confortáveis, apontando uma certa aceitação social da homossexualidade, quando 

esta está restringida a certos espaços em que pode ocorrer explicitamente.  

 A aproximação historiográfica se faz a partir dos trabalhos do historiador James Green 

na produção de um histórico sobre as homossexualidades no Brasil do século XX: 

principalmente, sobre os espaços de sociabilidade homossexual - homossociabilidade - que o 

autor apresenta em seu Além do carnaval, mas também aproximando a narrativa ao contexto 

brasileiro das crises políticas e econômicas, no período da redemocratização. A conexão, entre 

a primeira parte e a segunda, neste capítulo, parte de uma “terceira crise”: em 1983, à mídia é 

apresentado o primeiro caso de morte em decorrência da Aids, na realidade brasileira. É também 

ano da primeira menção à doença na produção literária de Caio Fernando Abreu, justamente 

em “Pela noite” de Triângulo das águas.  
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 Então, houve o trabalho de entender a construção que o autor faz sobre a Aids, em Os 

dragões não conhecem o paraíso, pois é neste livro que a doença aparece como temática central 

de um conto e menções cada vez mais presentes noutros. O não dito de “Linda, uma história 

horrível” é apresentado principalmente sobre a relação do protagonista com a mãe: a questão 

do portador da doença e a sua família, o difícil dizer, sobre algo que está cada vez mais latente, 

na sociedade e na pele do personagem.  

 Por fim, a Sexualidade volta a ser objeto de análise na parte final do segundo capítulo: 

como ela foi construída por Caio Fernando Abreu, após o advento da Aids? As respostas que 

obtive, nas análises dos contos selecionados, foi muito próxima à forma que o autor já construía 

em Morangos mofados. A adição nessa fórmula seria a questão do medo, a onipresença do vírus 

e a possibilidade da relação sexual significar uma condenação. Em “Mel & Girassois” temos a 

preocupação da personagem feminina em relação à procedência do homem pela qual se 

interessa. Nunca se sabia por onde este havia andado. Também a relação da Aids ao contexto 

urbano e como o período de férias numa praia pode significar a fuga da rotina caótica dos 

grandes centros, e para alguns personagens, a fuga da paranoia urbana da Aids.  

 Mas a “Dama da noite”, do conto homônimo, possui uma postura mais sincera sobre a 

doença, a forma como a personagem relata suas experiências e como a mesma vê as diferenças 

geracionais e a maneira como o rapaz com quem ela estabelece um diálogo, é interessante à 

narrativa quando denuncia a construção de uma paranoia, de um medo exacerbado baseado na 

desinformação, sobre as formas de contágio. A realidade é confrontada pela personagem 

desbocada que debocha do medo generalizado do rapaz, até quando este apresenta medo de 

tocar o suor de outra pessoa, por receio de se contagiar. 

 As aproximações feitas do contexto foi sobre a forma que a Aids foi retratada e 

construída no período de escrita do autor: a partir da notícias alarmantes e baseadas no medo. 

A desinformação gerava uma paranoia, quando a informação sobre as formas de contágio 

podiam gerar uma relação diferente da sexualidade, como a produzida por Caio.  

 Não é um trabalho sobre a experiência de alguém desconhecido da História sobre o qual 

quero retomar as suas experiências: é um personagem de certo renome que produziu um 

discurso, de certa forma, perdido sobre uma doença que afetou milhares no período e continua 

até os dias de hoje. Tive por objetivo retomar uma visão que fugisse à construção tradicional e 

trouxesse uma discussão a um assunto tão necessário, que, uma vez que uma metaforização da 

doença nos termos que foram feitos no período, não ajudam na forma de se lidar com a Aids, 

ainda mais na situação que a doença se encontra atualmente. A construção da figura do aidético 
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ainda menos se justifica: ter o HIV e desenvolver a doença são realidades cada vez mais 

distantes, enquanto a saúde das pessoas portadoras do vírus se mantém por anos a fio. 

 Somos resultado de tantas histórias, por isso quis trazer a escrita do autor gaúcho, 

conhecido pelas citações descontextualizadas em redes sociais, mas corajosa quando produziu 

sobre temas concernentes à sua realidade. A Aids esteve presente em toda sua escrita, desde a 

sua aparição em terras brasileiras, apresentando um discurso interessante de ser trabalhado 

sobre a doença, em termos da posição que Caio Fernando Abreu ocupava e não se esquivou de 

trabalhar.  

 E que a partir das construções dessas vozes do passado e os inúmeros avanços que estão 

sendo produzidos recentemente, possamos revisitar esse período de maneira mais crítica, 

apontando continuidades e rupturas, levando em conta sempre as pessoas que foram mais 

atingidas pela devastadora doença que, contrariando os discursos mais pessimistas, é possível 

de ser controlada e até erradicada, quando há um discurso sincero sobre a sexualidade, essa 

experiência que para Caio Fernando Abreu, era tão humana.  

 Que esta “história horrível” sobre qual escreveu seja uma possibilidade de esperança às 

novas gerações, principalmente quando se pensa sobre a diferença. O assombro que a Aids 

trouxe não pode ser esquecido, mas a doença tem de ser construída em termos diferentes da 

tragédia construída em seu início. 
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