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RESUMO

Os mergulhos na obra de Caio Fernando Abreu estão predestinados a ter uma profunda
análise social e resultar numa luta agônica entre amor, sociedade e política. Esta
dissertação, Política, Canção e Teatro: o conto “Aqueles Dois” de Caio Fernando
Abreu reverberando no cotidiano brasileiro, mostra que o mergulho dado aqui busca
analisar, a partir de uma perspectiva comparativista, os ângulos observados pelo autor
ao escrever durante os anos de chumbo no Brasil, a época da Ditadura Militar, a
influência dos Beatles e a do músico/poeta Caetano Veloso com o movimento
Tropicalismo. Neste trabalho, analisa-se o papel do narrador no desenvolvimento do
conto como uma representação de uma sociedade irremediável e de como essa narrativa
se acomoda em um fazer teatral. A leitura deste trabalho dissertativo se apóia na análise
do conto “Aqueles Dois”, do livro Morangos Mofados, e a influência da música
Strawberry Fields Forever, dos Beatles, e as discussões acerca das imagens que se
fazem presentes na narrativa como estrutura essencial para o processo da montagem do
espetáculo homônimo pela Cia. Luna Lunera, MG, através do mecanismo de tradução,
do literário ao cênico, apoiado nas ideias de Patrice Pavis.

Palavras-chave: Política, Canção, Teatro, Morangos Mofados, Aqueles Dois.

RESUMÉ
Quand on se plonge sur l‟œuvre de Caio Fernando Abreu, on est forcement mené à faire
une profonde analyse social qui résulte dans une grande bataille entre l‟amour, la société
et la politique. Cette Memoire de Master, Politique, chanson et théâtre : Le conte
« Ces deux-là » de Caio Fernando Abreu répercute au quotidien brésilien, montre
que la plongé faite ici cherche à analyser, à partir d‟une perspective comparative, les
angles observés par l‟auteur dans son œuvre écrite pendant les années de la Dictature
Militaire brésilienne, l‟influence des Beatles et du musicien/poète Caetano Veloso avec
le mouvement du Tropicalismo. Dans ce travail, on observe le rôle du narrateur au sein
du développement du conte comme représentation de la société irrémédiable et comme
cette narrative s‟ajuste en mode théâtral. La lecture de cette memoire est basée sur
l‟analyse du conte « Ces deux-là », du livre Fraises Moisies, et l‟influence de la
musique Strawberry Fields Forever, des Beatles chez l‟écriture de l‟auteur, ainsi que les
discussions sur les images présentent dans la narrative comme la structure essentielle
pour le processus du montage du spectacle homonyme par la Cia. Luna Lunera, Minas
Gerais, à partir du mécanisme de la traduction, du littéraire au scénique, appuyée sur les
idées de Patrice Pavis.
Mots-clés : Politique, Chanson, Théâtre, Fraises Moisies, Ces deux-là.
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INTRODUÇÃO

O escritor gaúcho Caio Fernando Abreu imprimiu na literatura muitos dos
temas polêmicos que cercam

a nossa contemporaneidade, com leveza e,

contraditoriamente, com uma dureza com a qual ele sabia burilar e tornar paradoxais as
palavras, marca autêntica da sua irreverência e criatividade.
A matéria-prima abordada em sua obra continua rondando, assiduamente, as
ruas: o comportamento humano mesquinho, a solidão adensada e verificada num
sentimento hedonista, as doenças do homem e da humanidade. Aportada nesse viés e na
cultura dominante, que continua propagando os mesmos preconceitos da década em que
viveu o escritor, as mesmas instituições capitalistas e mercantis, a obra de Caio F. –
como ficou largamente conhecido – perpetua também o gênero humano assolado pela
discriminação, pela indiferença e intolerância social.
Numa tentativa de imortalizar o autor, a sua produção literária continua
aparecendo na mídia – e, nos últimos anos, ao que parece, com maior intensidade. Sites,
blogs, revistas, encontros, dissertações e teses têm dado enlevo ao nome do escritor da
paixão, conforme assinala Sílvio Demétrio ao escrever sobre Caio na revista Cult, de
maio de 2011. Além dessa produção, alguns grupos teatrais têm investido na elaboração
cênica de alguns dos contos do autor gaúcho para encenar no palco. E, contradição
exposta: mesmo o autor tendo escrito também para o teatro é a sua narrativa literária
que tem servido de inspiração, tem sido montada, adaptada, traduzida para grandes
representações dramáticas.
Nascido em Santiago do Boqueirão, em 1948, Caio produziu intensamente
contos, crônicas, novelas, romances, peças teatrais e escreveu inúmeras cartas para os
amigos, sendo considerado por Maria Adelaide Amaral o considerou de “um grande
epistolista”1. No final da década de 60, Caio começou a escrever o seu romance de
formação Limite Branco, que anos mais tarde foi revisto pelo próprio escritor e
considerado um texto infantilizado, o qual narra a vida de um personagem entre os seus
doze e dezenove anos.
Sufocado pelo poder da ditadura, Caio viveu momentos intensos na história do
país e escreveu sobre isso, registrando em alguns contos o momento em que o Brasil
passa pelo constrangimento das forças militares comandando o país, período no qual foi
1

"Para Sempre Teu, Caio F." traz cartas e memórias de Caio Fernando Abreu. Disponível em:
http://www.youtube.com/watch?v=n7FxndtoTds&feature=fvsr Acesso no dia: 05 de setembro de 2011.
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perseguido por demonstrar simpatia à causa militante dos contrários ao sistema. Assim,
as memórias da repressão, da crítica e de um consumismo supérfluo condensam livros
como, por exemplo, O ovo apunhalado (1972) e Pedras de Calcutá (1977).
Em 1982, lança Morangos Mofados, em que uma juventude aparentemente
mais amadurecida está dando continuidade aos jovens ideologicamente localizados, mas
fragilizados de Pedras de Calcutá. Nesse ínterim, Caio publica, em 1975 a peça Uma
visita ao fim do mundo, que mais tarde seria denominada Pode ser que seja só o leiteiro
lá fora, uma marca substancial da sua veia dramatúrgica.
Paula Dip (2009, p. 313), amiga das redações de jornais e revistas nos quais
Caio F. trabalhou, fala sobre essa peça: “O texto Pode ser que seja só o leiteiro lá fora
foi a primeira investida independente de Caio na dramaturgia, escrito em Londres no
início dos anos 70. Antes, ele só havia feito A comunidade do arco-íris, peça infantojuvenil”. Esse empenho fez surgir outros textos para o teatro e dar concretude a um
autor e dramaturgo mais familiarizado com o fazer teatral.
O teatro era uma das paixões de Caio Fernando Abreu que, conforme Marcos
Breda afirma (apud Dip, 2009, p. 311): “[Caio] sempre adorou o teatro, não apenas
como um espectador atento, que via tudo e conhecia todo mundo da classe teatral: era
um homem de teatro.” A sua marca no teatro e, principalmente na literatura, influenciou
gerações de autores e diretores, que incorporaram temas e personagens e transpuseram
para o palco inúmeros contos do autor. Nunes (apud Dip, 2009, p. 317) comenta sobre
esse interesse de Caio pelo teatro:

A arte da palavra é incorpórea, inconsútil, enquanto a arte da cena é matéria
palpável, espessa. A primeira não oferece entraves ao voo alto, à queda livre.
A segunda, por sua concretude incontornável, torna as coisas bem mais
complicadas. Quem sabe, vencer o peso, a dureza e a inércia dos materiais
com que se escreve a cena e abrir as asas da poesia tenha sido o desafio que
fascinou o nosso herói.

A motivação do autor era evidente na literatura e no teatro. Ele que sentia
vontade de ser amado por aquilo que escrevia, deu raros finais felizes aos seus contos,
cuja temática do amor nunca, ou quase nunca, se estendeu por toda a narrativa. Essa era
uma das marcas do homem e o seu tempo, sufocado pela angústia que o afligia
existencialmente. O texto de Caio Fernando Abreu marca a essência de um tempo que
parece ter gerado a sociopatia, os anseios inalcançáveis, a solidão como companheira,
embora exista, paradoxalmente, o medo do outro e o horror à sociedade.
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Durante o seu processo de vida, Caio dividiu seu fazer literário e dramatúrgico
com as redações de jornais e revistas em que trabalhou para se sustentar e fazer as suas
viagens pelo meio do mundo, registrando ácidos comentários acerca da vida ao seu
redor. Ele considerava a profissão de escritor, no Brasil, um problema de ordem técnica
e constatou isso em uma entrevista à professora Vera Aguiar, no suplemento literário de
Autores Gaúchos: “Eu acho que o escritor brasileiro é um escritor de fim de semana,
feriados e horas vagas” (1995, p. 4). Esse escritor descrito figura uma suposta
despreocupação com o seu fazer literário. A preocupação em Caio relatar isso faz
mostrar um senso crítico daquele que sabia registrar o abstrato do homem do século
XX: suas dores e sentimentos.
Tem espaço no texto de Caio Fernando Abreu o sabor amargo daquele que sai
de sua terra natal e comprova o contraste com as oportunidades ofertadas, incoerentes
com os sonhos, seja por incapacidade de adequação, como nos contos de Estranhos
Estrangeiros ou como no conto analisado neste trabalho, “Aqueles Dois”, do livro
Morangos Mofados, no qual os personagens sentem o peso do preconceito e da
marginalização que o mundo os impõe. Os sonhos são frustrados pela consolidação de
uma amizade entre homens.
Ao analisar a literatura do escritor gaúcho, constata-se a incidência contínua de
marcas que registram a natureza da busca da liberdade perfeita, da compreensão de um
mundo incompatível com o seu espaço intelectivo. Em sua obra saltam os seus
personagens perfeitos – perfeitos porque cheios da imperfeição que o mundo
consubstancia, experimentam o sexo, a droga, a realidade, a vida. “Aqueles Dois”
registra essa (im)perfeição, trazem a experiência humana e o seu limite com o
preconceito e a intolerância do “deserto de almas” (ABREU, 1984, p. 145) que a
repartição onde os dois amigos trabalham soube fazer eclodir.
Verificada a arquitetura do texto e corroborando os processos da análise
comparativa, pretende-se fomentar discussões acerca da identidade sexual e o paralelo
inclusão/exclusão social, gerados pelo sentimento solitário e muitas vezes
experimentados pelo próprio Caio, e, sobretudo, compreender o processo criativo do
texto de Caio Fernando Abreu e a adaptação do conto literário para o espaço teatral
constituindo a essência iniciativa deste trabalho.
“Política, Canção e Teatro: o conto “Aqueles Dois” de Caio Fernando Abreu
reverberando no cotidiano brasileiro” tem a intenção de analisar a estrutura do conto
“Aqueles Dois” e influência literária desse texto para o teatro. Desse modo, o que
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substancia o trabalho não é o texto teatral, que também faz parte da obra do escritor
gaúcho, mas a literária, levada ao palco através do processo de tradução pelo grupo
mineiro Cia. Luna Lunera.
As cenas são expressivas. Dois amigos vão, pouco a pouco, fortalecendo uma
amizade entre confidências, bebidas e arte – telas, cinema, música. Concomitantemente,
outros personagens dão forma a uma visão pejorativa desse encontro. No palco, quatro
atores dividem um espaço mínimo para narrar toda a história. Correm de um lado e de
outro e o cenário final mostra olhos enormes sem íris observando do prédio a demissão
d‟Aqueles Dois. As concretizações artísticas do texto literário e do texto cênico formam
o escopo deste trabalho, demarcando as semelhanças e diferenças existentes entre eles,
apontando para a liberdade da tradução e a subordinação ao texto original.
Curto, mas complexo, o gênero “conto” dá a possibilidade das inúmeras
inferências que são postas no texto cênico, fomentando a razão pela qual muitos
diretores têm escolhido essa forma de narrativa para adaptação no teatro. No caso do
escritor gaúcho, a tendência da encenação parece ser mais forte pelo motivo da situação
desenvolvida, matéria-prima do ethos humano, o phatos do personagem ao crescer
dentro da história indo em direção a uma catástrofe humana.
O dizer do escritor, na literatura, mantém um drama inerente ao teatro. A sua
escrita performática auxilia numa identificação mais enfática com aqueles que a
encenam, encorpando a narrativa a inúmeras leituras possíveis nas entrelinhas do conto
e a situações cênicas que estruturam substancialmente o entendimento concreto do que é
visto. A relação dessas obras vai confirmar a presença de elementos narrativos no
espaço teatral.
Enredo, tempo, espaço, ação e personagens, elementos caros à literatura,
também fazem um aporte no espaço dramático. As organizações narrativas refletem no
encenador, que munido desses conhecimentos vai direcionando o tempo de duração, a
noção essencial para o espetáculo. O tempo vai conduzindo as ações dos personagens
que, atentos ao propósito do enredo, criam, em cena, a atmosfera própria – ou ambígua
– do texto literário. Conto e espetáculo emitem sensações ora similares, ora opostas; os
olhares do espectador e do leitor vão se direcionando à temática, personagens e ao
universo criado por Caio F. ou pelos atores em cena.
Assim, a fim de consolidar a verificação das hipóteses apresentadas na relação
literatura/teatro, este trabalho está dividido em três capítulos: “Morangos Beats e
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Mofados”, “„Aqueles Dois‟: a vida numa sociedade irremediável” e “Cenas Múltiplas:
„Aqueles Dois‟ invade o palco”.
Focado na geração Beat, o primeiro capítulo mostra um panorama da época em
que viveu o escritor gaúcho e suas nuances literárias, o período da ditadura militar
enquanto pano de fundo para a vida e obra desse autor que visou o íntimo do ser
humano e a suas influências. Nesse capítulo, percebemos o Tropicalismo – a influência
de Caetano Veloso – como fonte de influência para a transmutação da literatura
acompanhada de sons, uma marca indelével e indissociável para o escritor.
O segundo capítulo traz a análise crítica do conto “Aqueles Dois”, do livro
Morangos Mofados, associada a análises de outras obras suas, com as quais dialogam a
narrativa. É nesse capítulo que são demonstradas as inferências estruturais do conto.
Houve uma preocupação detalhada com as estruturas do texto, como narrador,
personagens, espaço e tema.
O terceiro capítulo evidencia os liames da literatura e dramaturgia, visando a
elaboração do espetáculo montado pela Cia. Luna Lunera. Analisados esses aspectos, há
uma análise mais aprofundada da passagem intersemiótica do texto literário para o texto
cênico. Há a tentativa de dirimir o entendimento sobre “obras baseadas em” e
“inspiradas em” para clarificar o mecanismo de adaptação de uma obra literária para
uma cênica. Nesse capítulo, ainda, tem-se a intenção de aprofundar a relação entre texto
narrativo e a encenação, bem como as características mais fortes que o teatro, em sua
amplitude, deixa o texto literário adentrar em suas camadas mais profundas, para, assim,
ressignificar os espaços e marcas textuais que um texto dramatúrgico possa conter.
Efetivadas as devidas análises – narrativa e intersemiótica–, o terceiro capítulo
segue na intenção de apresentar as considerações finais dessa relação apresentada.
Aprofundar indagações expostas no capítulo anterior quanto ao paralelo apresentado,
mantendo a coerência que a Literatura Comparada permite analisar em trabalhos dessa
natureza, mostrando a intenção comunicativa desses dois trabalhos. É nesse capítulo que
o espetáculo “Aqueles Dois”, montado pelo grupo mineiro Cia. Luna Lunera é
analisado. A história do conto será mencionada para servir de guia para o entendimento
dos processos e recursos cênicos utilizados pelo grupo para fazer a montagem que foi
eleita um dos melhores espetáculos do Brasil, segundo a revista Bravo!, de setembro de
2011.
Sistematicamente, a intenção deste trabalho é analisar a estrutura narrativa e
discutir as relações entre o texto literário de Caio Fernando Abreu servindo de base para
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a tradução teatral, ampliando os horizontes de conhecimento social, teatral e literário,
produtos da cultura que se distinguem, mas se complementam pela força representativa
que têm em nossa sociedade. Dessa forma, põe em destaque, a literatura gaúcha
(embora não se trate de uma literatura regional) desse escritor renomadamente
conhecido, inserindo-o num contexto mais amplo que a literatura alcança.
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Aqueles Dois, Cia. Luna Lunera. Pausa para um café. Nogueira do Vale

1. MORANGOS BEATS E MOFADOS

Existem dois tipos de escritor: aqueles que, como Borges, trabalham sem
sair do escritório e criam uma existência imaginária, e outros como o
Jack Kerouac, que vão atrás das histórias e vivem com o pé na estrada.
Eu admiro os primeiros, mas, sem dúvida, pertenço à segunda geração.
(Caio Fernando Abreu)

Com esse texto, Paula Dip, na biografia de Caio Fernando Abreu, começa o
capítulo que mostra o período mais intenso da vida do autor gaúcho. Época na qual o
escritor iniciou suas viagens pela Europa à procura de vivências pessoais e literárias.
Alguns de seus livros retratam situações inusitadas nas quais os seus personagens, que
põem se interpretados como duplos do próprio autor, vivenciam em países e cidades
diferentes, incitando uma espécie de biografia ficcionalizada.
O mundo era a casa mais confortável para Caio Fernando Abreu e essa
característica fica explicitada nas suas mudanças. De Santiago do Boqueirão, no Rio
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Grande do Sul, ao Sítio do Sol, e à Casa da Lua, casas da amiga Hilda Hilst em
Campinas, São Paulo, passou por Estolcomo, Londres, Rio de Janeiro e Porto Alegre.
Admirador e leitor assíduo de grandes nomes da literatura universal, entre
William Shakespeare, Virgínia Woolf, Jorge Luis Borges, Jack Kerouac, Carlos
Drummond de Andrade, Erico Veríssimo, Clarice Lispector, João Gilberto Noll e
outros, conforme se pode ver na sua biografia, o autor gaúcho se destacou pela forma
confessional e dolorosa com a qual escreveu seus textos, levando-o a um distanciamento
da formalidade acadêmica esperada pelas universidades, embora já existissem estudos
sobre livros como Bom Crioulo e A Carne, de Adolfo Caminha e Júlio Ribeiro,
respectivamente, que tratavam de temáticas repudiadas pela crítica literária. Caio
vivenciou o âmbito acadêmico, embora não tenha concluído nenhum curso
universitário. Iniciou os cursos de Letras e de Arte Dramática na UFRS, mas os
abandonou antes de finalizá-los.
Percebe-se a intensidade dos seus textos, bem como uma propensão à
dramaturgia, visto que contêm a fluidez do texto cênico. Essa fluidez emerge da sua
literatura e deságua nas vias do teatro, caminho pelo qual também fez trajetória,
enquanto ator e dramaturgo. Alguns textos são dedicados a amigos, parentes e/ou
amores, e são repletos de referências musicais e cinematográficas. Assim, pode-se dizer
que a obra de Caio F. também reverbera outras artes.
Viver on the road fez com que Caio pudesse experimentar mais do mundo e,
assim, escrever mais enfaticamente sobre as dores do ser humano. Ao assumir a leitura
de Jack Kerouac, Caio assume também o comportamento desviado que a geração beat
impunha tão sutilmente. E tão sutilmente se impunha também no contexto político.
Kerouac, escritor de origem franco-canadense, em sua “Bíblia beat”, inaugurou um
novo modo de narrar e, aliado a esse estilo, uma história sobre o lado sombrio
americano, deflagrada pela volumosa história de On the road, publicado em 1957. Esse
teor beat não se verifica apenas na literatura, mas em outros movimentos artísticos da
época, conforme sugere Willer (2009).
Em Caio, essa tendência parece se transformar em filosofia. Histórias que
delineiam fortes conotações identitárias, polêmicas quanto a sexo, drogas e o
comportamento como reflexão introspectiva do ser humano. Personagens que
concretizam a mesma dose das viagens e experiências de Sal Paradise e Dean Moriarty,
protagonistas do livro de Kerouac, autor que escreveu numa fase intensa de
transformação capitalista e consumista nos Estados Unidos da década de 1950.
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Apenas simpatizante político, Caio, sem definição partidária nenhuma, agrega
a sua obra valores que sustentam um pensamento ideologizante no país, contrário às
ações governamentais do pós-64, período repressivo do Brasil, o que resulta em
perseguições e em uma literatura aclamada pela crítica.

1.1 – Caio Fernando Abreu: guerras exteriores e pessoais

“Pensem nas feridas como rosas cálidas.”
(A rosa de Hiroshima, Vinícius de Moraes)

Caio Fernando Abreu assinalou o seu nome na literatura brasileira a partir dos
anos 1970, logo após e durante o trânsito político de dois importantes momentos
históricos: a Segunda Guerra Mundial e a ditadura militar no Brasil, sob o comando do
presidente Castelo Branco, em 1964. O autor também foi vítima da ditadura, que só
findaria em 1985 com o movimento popular conhecido como as “Diretas Já”,
movimento substancialmente impulsionado pelos jovens de então.
Com a Segunda Guerra, o comportamento das pessoas, sobretudo na literatura,
mudou. As cenas de violência passaram a ser fortes, permeando uma cultura identitária
diferente entre as sociedades ocidentais. Carpeaux (2008, p. 2529), sensivelmente
analítico, traz à tona os efeitos dos horrores desde a Primeira Guerra Mundial na
literatura:

A Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, exerceu influência profunda
sobre a literatura; mas a „literatura de guerra‟, no sentido de uma expressão
nova de uma experiência nova, não surgiu antes de 1928 ou 1929; quer
dizer, quando novas catástrofes de espécie diferente, econômico-sociais,
ensinaram nova compreensão daquele grande acontecimento militar, já meio
esquecido durante anos de euforia.

Esse padecimento reverbera-se na literatura pós Segunda Guerra, a qual atinge
a sociedade enfraquecida. Com o seguinte fragmento, podemos entender a existência de
um contraponto elaborado pelo próprio Carpeaux (2008, p. 2659), quando ele se refere à
Segunda Grande Guerra, entre 1939 e 1945.
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Em geral, não se pode falar de novo estilo dessa literatura da Segunda
Guerra. Os horrores físicos da guerra técnica e sua influência destruidora
sobre as almas humanas são apresentados com os mesmos recursos literários
dos Barbusse e Remarque. Tudo é mais violento, em The Naked and the
Dead, do americano Norman Mailer; a acumulação de detalhes terríveis
chega ao limite do insuportável e dá, no entanto, a impressão de absoluta
veracidade. Mas nenhum ideal, nenhuma consciência de valores, justifica os
sofrimentos ou redime a lamentável insuficiência e perversão dos homens.

A violência presente na literatura aclarava o comportamento do homem, a cada
década mais violento. A falta de expectativa na sociedade e a supressão de valores
passaram a compor, substancialmente, o cotidiano do homem. Gilles Lipovetsky (2005,
p. 17) lista inúmeros acontecimentos dos séculos XIX e XX para corroborar a ideia de
que o homem está fascinado pelo nada, atrelado a um poder de exterminação. Assim,
ele próprio (2005, p. 17) instiga: “Neste tempo em que as formas de aniquilação
assumem dimensões planetárias, o deserto, fim e meio da civilização, designa essa
figura trágica que a modernidade substitui à reflexão metafísica sobre o nada.”
A sociedade está à margem de um caos, cujo nada é o epicentro das
inquietações do homem. Nas palavras de Heidegger, o niilismo como ponto central da
problemática. Na visão do filósofo, conforme sublinha Vattimo (1996, p. 4), “o ser se
aniquila na medida em que se transforma completamente no valor”. A sociedade está,
então, transformada na troca e/ou inversão dos valores.
A identidade passou a ser vista por outros vieses; a rapidez dos
acontecimentos, a vida sem um sentido fortemente arraigado na sociedade, a
multiplicidade de valores foi transformando a unicidade identitária. Uma crise se
alastrou no então humanismo existente, revelando um aspecto desconfortável entre as
pessoas. Vattimo (1996, p. 19) analisado esse contexto, conclui: “Não há humanismo a
não ser como desenvolvimento de uma metafísica em que o homem determina um papel
para si, que não é necessariamente central ou exclusivo”. Os valores da sociedade
estavam cada vez mais determinados no eu que demonstrava interesse em si próprio ou
tornava claro um benefício mútuo, tanto nas relações interpessoais, quanto sociais,
políticas e econômicas.
Sob o aspecto econômico, a Segunda Guerra fez o Brasil manter uma política
de boa vizinhança com os Estados Unidos, a fim de manter estreitas relações
comerciais. Tota (2000, p. 28), que defende uma americanização culturalmente positiva
da nossa sociedade, afirma indubitavelmente: “Não há como negar: a Segunda Guerra
Mundial é o ponto de virada na história das relações culturais entre o Brasil e os Estados
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Unidos.” Essa aproximação entre os dois países trouxe o teor da cultura norte-americana
para o Brasil, em termos econômicos e sociais. Devido a sua característica cosmopolita,
Caio circunscreve em sua obra o caráter da cultura beat, muito embora fosse contrário à
“colonização cultural a que os Estados Unidos submetiam os outros países” (Callegari,
2008, p. 38).
O homem está perdido na multidão, mas a sua preocupação é direcionada para
acontecimentos localizados. Esse comportamento foi absorvido pela literatura, a qual,
sob os efeitos da fragmentação causada pela bomba lançada no Japão e pelo
comportamento promíscuo sugerido pelo capitalismo, incorporou a crise da identidade
individual, o isolamento das pessoas e a asfixia das comunicações. Percebeu-se então,
com esse efeito, um enfraquecimento na sociedade, nos costumes, no indivíduo. Esse
novo comportamento reverberava timidamente na literatura brasileira.
Esses temas, presentes no cotidiano do brasileiro, devido ao então recente
advento da televisão no Brasil, são, também, recorrentes na ficção de Caio, cuja obra
sublinha uma fragmentação do sujeito contemporâneo, essência da literatura que
incorporava os efeitos desastrosos de conflitos mundiais, causando um isolamento
maior das pessoas. Stuart Hall (2005) dá a noção fragmentária do sujeito pós-moderno,
o qual foi se formando com o contraste entre a identidade do Iluminismo, cujo sujeito
era dotado de razão, e da identidade do mundo moderno, em que o sujeito era pensado
conforme a interação entre ele e aqueles que representavam alguma importância para a
construção da visão que ele tinha do mundo. Na esfera pós-moderna, “o sujeito
previamente vivido como tendo uma identidade unificada e estável, está se tornando
fragmentado; composto não de uma única, mas de várias identidades, algumas vezes
contraditórias ou não-resolvidas” (Hall, 2005, p. 12). Assim, o próprio Hall (2005, p.
13) corrobora: “O sujeito assume identidades diferentes em diferentes momentos,
identidades que não são unificadas ao redor de um „eu‟ coerente”.
Essa ênfase de um eu que não se reconhece coerente é o resultado das
constantes mudanças que o mundo tem apresentado, resultado de movimentos
econômicos e comportamentais, como, por exemplo, a globalização e a supressão das
distâncias. Lipovetsky (2005, p. 32), analisando um comportamento típico das
Américas, faz referência à fase narcisista que a sociedade incorpora, e clarifica:

Instala-se um novo estágio de individualismo: o narcisismo designa o
surgimento de um perfil inédito do indivíduo nas suas relações consigo
mesmo e com o seu corpo, com os outros, com o mundo e com o tempo no
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momento em que o „capitalismo‟ autoritário cede lugar a um capitalismo
hedonista e permissivo.

O capitalismo, imiscuído de desastres políticos e ambientais, ergue um novo
perfil destrutivo para a posteridade e os indivíduos, sem a devida consciência
econômica, se deleitam nesse aspecto negativo, segundo o qual a ordem é o prazer do
agora. A falta de consciência substituída pelo caráter narcisista, conforme Lipovetsky
(2005) nos convida a pensar, deságua, no Brasil, nos aspectos econômicos que a
Segunda Guerra Mundial e a ditadura militar fizeram ecoar pelo país. O resultado dessa
equação é a indecisão social e política engrandecida no ser, envolto pela falta de
ideologia humanista. Uma vez que configurado o capitalismo, começava, também, a
corroer o sistema social.
Leitor de Kerouac, Caio se reconhecia na geração beat, cuja literatura tinha
Allen Ginsberg enquanto idealizador. O movimento, que tinha início e fim na amizade,
assimilava as viagens que os amigos dessa geração propunham; aliando-o a visões e a
vertentes políticas bem definidas de esquerda, o movimento também teve “conexões
com outras modalidades artísticas. (...) Expressou-se através do cinema e da fotografia
com Robert Frank e Alfred Leslie. Na música, com David Amram; na pintura, com
Larry Rivers.” (Willer, 2009, p. 11) Caio parece transpor esse legado para a sua obra, na
qual se encontram presentes os temas da amizade, do sexo fácil, das drogas, da política
e, substancialmente, de manifestações artísticas.
Em seu trabalho de dissertação, Aline Bizello (2006) mostra que há uma
leitura entre Caio e Kerouac, no trabalho “Caio Fernando Abreu e Jack Kerouac:
diálogos que atravessam as Américas”, em que a autora examina desde o estilo de vida
dos personagens até o período histórico no qual foram elaborados, concluindo que esses
autores, através da literatura, conseguem expressar a existência das lutas por uma
desconstrução da ordem social autoritária. Respectivamente, um na tentativa da vida de
um isolamento norte-americano do homem do século XX; o outro na tentativa de
superar o caráter político ditatorial. Para a pesquisadora, não se pode dissociar a geração
Beat do autor franco-canadense, por ser atribuída a ele a verdadeira forma de narrar a
vida beat e a representação de um estilo novo na forma de introduzir a fala de seus
personagens. Bueno (apud Kerouac 2008, p. 11) esclarece alguns pontos da escrita de
On the road:
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O mais irônico é que ele desenvolveu seu estilo – o estilo beat por
excelência: laudatório, verborrágico, impressionista, vertiginoso, incontido,
„espontâneo‟, repleto de sonoridade, de gíria, de coloquialismo e de
aliterações – não a partir de fontes literárias clássicas, mas com base nas
cartas quase iletradas que recebeu de Neal Cassady, o delinqüente juvenil
que, no capítulo um de On the road, vem procurar Kerouac para aprender a
„ser escritor‟.

Em On The Road, Jack Kerouac narra as viagens e experiências empreendidas
por Sal Paridise e seu amigo Dean Moriarty ao atravessarem os Estados Unidos pela
lendária Rota 66. Para Willer (2009, p. 75), os “Beats tinham a viagem no sangue”. E,
em defesa desse comportamento do autor Kerouac, traz à tona (2009, p. 75): “Entre a
saída da universidade e o ingresso na Marinha, Kerouac circulou pelos Estados Unidos,
tentando chegar ao Sul de carona para refazer trajetos de Thomas Wolfe”.
Num contraponto, Bueno (Kerouac, 2008, p. 11) esclarece que a viagem
idealizada pelo jovem escritor traz ressonâncias de outras histórias, de outros autores,
como Mark Twain, Herman Melville, John dos Passos e Walt Whitman e afirma: “Em
certo sentido, portanto, Kerouac não estava impondo, nem propondo, uma total
inovação, mas a retomada de uma trilha genuinamente americana, já percorrida por
autores que ele admirava”. O caráter viajante de Kerouac foi transposto para a obra,
perpetuando a geração Beat. No entanto, Willer, se valendo de Ginsberg, outro ativista
da cultura Beat, (2009, p. 101) data o fim dessa geração: “o movimento literário da
geração beat durou até que o termo se tornasse nacionalmente popular, no final dos
anos 1950”.
Nos anos de 1950, o Brasil sentiu a intensificação política e o avanço
industrial, mantido, principalmente, pelas relações exteriores com os Estados Unidos.
Em 1955, Juscelino Kubistchek assume a presidência com a promissora ideia de
impulsionar o país dentro do menor espaço de tempo ao maior avanço progressista. Seu
slogan de campanha, “50 anos em 5”, ficou largamente conhecido, propagando uma
visionária percepção desenvolvimentista da nação.
Com a mudança da capital – do Rio de Janeiro para o interior do país – o então
presidente promoveu um processo de crescimento industrial e urbano e propulsionou
uma grande migração, fazendo com que um número substancial de nordestinos se
mudasse para o sudeste, a fim de melhores condições de vida. Caio Fernando Abreu, em
1964, aos quinze anos, fez o mesmo movimento, seguindo, no entanto, de um polo
oposto. Do sul, Santiago do Boqueirão – sua cidade natal –, parte, inicialmente, para
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Porto Alegre e, posteriormente, para as grandes cidades do país, São Paulo e Rio de
Janeiro.
Nessa década, politicamente, o Brasil pós-guerra saía do então Estado Novo
que para Mota (2008, p. 167) era “o tempo de partidos e homens partidos”, para um
sistema político mais centrado no capitalismo, mas ainda amargando os dissabores
sociais da Segunda Guerra. Bosi (2003, p. 384) lembra que “o Estado Novo e a II
Guerra exasperaram as tensões ideológicas”. Desses homens partidos e dessas tensões,
nomes fortes invadiam um espaço de introjeção na consciência artística brasileira. O
pensamento de Mota coincide com os versos iniciais do poema “Nosso tempo”, do livro
A Rosa do Povo, publicado pela primeira vez em 1945, de Drummond (1999, p. 29):
“Este é tempo de partido, tempo de homens partidos”, linhas que aludem à realidade do
tempo vivido pelo poeta: um tempo de mudanças, de fragmentação. No livro, a poesia é
considerada complexa pela crítica, conforme declara Achcar (2000, p. 48): “Livro
difícil, é dos mais discutidos e apreciados da poesia de participação social, é, ao mesmo
tempo, marco da linguagem modernista, por sua expressão vigorosa e arrojadamente
inventiva” e traz à tona o período de sua elaboração:

Foram escritos nos anos sombrios da ditadura de Getúlio Vargas e da
Segunda Guerra Mundial. Os acontecimentos provocam o poeta, que se
aproxima da ideologia revolucionária anticapitalista, de inspiração socialista,
e manifesta sua revolta e sua esperança em poemas indignados e intensos.
(ACHCAR, 2000, p. 49-50)

O envolvimento do poeta com a situação deflagrada era contundente nos
poemas desse livro. A vida estava sem sentido e o sentimento de culpa estava presente
naqueles dias inglórios, em que o homem buscava sair do tédio que o sufocava,
procurando se harmonizar com o novo tempo em que estava se inserindo.
No que tange à ditadura militar no Brasil, instaurada a partir do golpe de 64 –
quando os militares derrubaram Jânio Quadros do poder –, o qual se prolongou por
vinte e um anos caracterizados por atos bárbaros e perversos, o país passou por
governos militares que, conforme Sandoval, apud Ansara (2009, p. 147), teve três fases:

A primeira fase que se dá entre 1964 a 1968, abrangendo os governos de
Castelo Branco e Costa e Silva; uma segunda fase, entre 1969 a 1974, que
compreende o governo do general Emílio Garrastazu Médici, caracterizado
por uma rigorosa repressão política e uma acelerada industrialização; e uma
terceira fase, entre 1974 a 1985, caracterizada por um período de abertura
política, que compreende os governos de Ernesto Geisel e João Batista
Figueiredo balizado pelo início da democratização do sistema político, com
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o fim do bipartidarismo, e pelo surgimento das atividades grevistas e dos
movimentos sociais.

Cada uma dessas fases refletia negativamente no comportamento do povo. O
regime militar foi implantado no Brasil como forma de perpetuar o poder direitista,
alega o livro Brasil: nunca mais – doravante chamado de BNM –, elaborado pela
arquidiocese de São Paulo. Paulo César de Carvalho (2011)2, ao afirmar que todo
escritor é fruto do seu momento histórico, fala da visão dominante do período da
ditadura militar, explicando que havia uma espécie de “guerra santa estética” vivida
pelos artistas de então. Nessa seara dos acontecimentos, aqueles que não estavam
engajados com a visão do coletivo, eram considerados alienados, o homem assumia
então uma abstração teórica. Carvalho (2011) expõe: “Falar do homem particularizado,
individualizado, com suas dores e inquietações existenciais, com seus problemas
pessoais, com seus dilemas passionais, era visto como desvio pequeno-burguês:
condenação certa no tribunal da santa inquisição stalinista.” Caio teve semelhante
condenação: cortou contos de livros e foi perseguido pelo DOPS.
Benjamin Moser, na minuciosa biografia de Clarice Lispector, contemporânea
de Caio Fernando Abreu, endossa o aspecto direitista (2011, p. 466): “A renúncia de
Jânio desencadeou uma crise. Seu sucessor legal era João Goulart, o Jango.” E, mais
adiante reforça (2011, p. 467): “Goulart (...) teve dificuldades desde o início, com o
Brasil terrivelmente cindido e sem o talento necessário para tranquilizar a direita e ao
mesmo tempo empreender as reformas sociais necessárias.”, nesse quadro, o golpe
deporia o presidente Jango em pouco tempo. Moser ambienta esse momento histórico e
decreta (2011, p. 468): “A era da bossa nova, de Brasília e das garotas de Ipanema, de
energia, otimismo e esperança no futuro da nação, estava definitivamente terminada.
Muitos (...) saudaram o golpe como um expediente temporário para salvar o Brasil do
comunismo.” O resultado, entretanto, foi sombrio com as marcas do intenso período da
ditadura militar.
No livro BNM, além de haver a descrição dos horrores dos castigos físicos,
com depoimentos pormenorizados de vítimas do sistema ditatorial, há um relato
importante da história de agruras do país, iniciado com a Confederação do Equador, em
1824, passando pela Cabanagem, Guerra dos Farrapos, Sabinada e concluindo – nesse
olhar histórico – na Revolução Praieira, em 1848. Assim,
2

CARVALHO, Paulo César de. 16 anos sem Caio Fernando Abreu. Disponível em.:
http://www.musarara.com.br/16-anos-sem-caio-fernando-abreu Acesso em : 10 de março de 2012.
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Quando em abril de 1964, os militares derrubaram o Presidente João Goulart
e ocuparam o poder, na verdade estavam dando sequência a uma longa
tradição intervencionista que remonta aos séculos da nossa história. Ainda
antes da Proclamação da República e durante a época escravista registraramse inúmeros episódios de participação dos militares na repressão contra lutas
populares. (2011, p. 55)

O rigor do regime militar se acentuou ao ser decretado, pelo presidente Costa e
Silva, em dezembro de 1968, o Ato Inconstitucional Nº 5 (AI-5), que cassava violenta e
deliberadamente os direitos políticos de qualquer cidadão contrário ao governo
ditatorial. Três fatores serviram de pretexto para desencadearem o AI-5, conforme se lê
no BNM (2011, p. 67): “as denúncias sustentadas dentro do próprio partido de oposição
criado pelo regime, o crescimento das manifestações de rua e o surgimento de grupos de
oposição armada”. O AI-5 promovia danosas perseguições, rigorosa censura, torturas e
proibição de manifestações culturais. Sua ação surpreendia a todos, de intelectuais e
artistas a estudantes e religiosos. O BNM traz o resultado dessa intervenção (2011, p.
67): “a paralisação quase completa do movimento popular de denúncia, resistência e
reivindicação, restando praticamente uma única forma de oposição: a clandestina”.
A clandestinidade, portanto, faria aumentar o furor dos militares, tendo como
consequência o número de atos violentos de tortura. Esses atos, embora prática muito
antiga no Brasil e no mundo, foi, conforme o livro BNM (2011, p. 55), “a condição de
instrumento rotineiro nos interrogatórios sobre atividades de oposição ao regime,
especialmente a partir de 1964.” Essas práticas não coibiam a literatura, visto que à
época, estudantes, intelectuais, artistas e inúmeros setores da classe média engrossavam,
em nome de um forte nacionalismo, as lutas sociais. Caio fazia parte dessa massa.
Clarice Lispector, no entanto, não conseguia se inserir no contexto social das lutas.
Moser traz em seu texto a confissão da autora (2011, p. 472):

Por exemplo, minha tolerância em relação a mim, como pessoa que escreve,
é perdoar eu não saber como me aproximar de um modo „literário‟ (isto é,
transformando na veemência da arte) da „coisa social‟. (...) Mas é que tenho
um modo simplório de me aproximar do fato social: eu queria era „fazer‟
alguma coisa, como se escrever não fosse fazer. O que não consigo é usar
escrever para isso, por mais que a incapacidade me doa e me humilhe.

A autora da introspecção via em seu fazer literário uma impotência substancial
para escrever o lado social que afligia e dilacerava os autores da época. Termo corrente,
os ditos alienados pagavam um preço alto por escreverem contra o governo. Santiago
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(1989, p. 12), por sua vez, clarificando o aspecto literário que o golpe produziu na
época, e, de alguma forma endossando o pensamento de Compagnon em Literatura
para quê? (2009, p. 34), ao afirmar que a literatura é de oposição e contesta a submissão
ao poder, o crítico brasileiro mostra que:

De maneira tímida e depois obsessiva, a literatura brasileira, a partir da
queda do regime Goulart e do golpe militar de 64, passou a refletir sobre o
modo como funciona o poder em países cujos governantes optam pelo
capitalismo selvagem como norma para o progresso da nação e o bem-estar
dos cidadãos.

A incorporação do poder como eixo temático permitiu que os autores
brasileiros olhassem para os antepassados e percebessem visões utópicas, quando havia
força e humanização. A violência estava estampada nas ruas, a opressão estava cada vez
mais forte e o país estava perdendo a sua segurança. A violência física e psíquica e as
várias manifestações de poder estavam maciçamente presentes na literatura de então.
Santiago (1989, p. 16), percebendo que no Brasil o capitalismo supervisionava a esteira
dos acontecimentos desaguando na estrutura militar, define: “A opção dramática é, de
maneira geral, pelos temas que, no particular e no cotidiano, na cor da pele, no corpo e
na sua sexualidade, representariam uma alavanca que pudesse balançar a sólida e
indestrutível planificação do Estado militarizado.”
Nesse contexto, a obra de Caio se insere numa forte conjuntura política e às
suas letras são acrescentadas as visões de um país capitalista e subversivo. Essa
subversão é, também, dos desejos, do corpo, acentuadamente presente em seus textos,
das opções de vida e, igualmente, da violenta crise existencial por que passavam
algumas pessoas daquela época. Carvalho (2011) intensifica essa visão:

Para Caio, o que confere à vida uma dimensão épica não é o compromisso
histórico do soldado bolchevique, a sua luta contra a ordem capitalista.
Como diziam os anarquistas e os surrealistas na revista Le Libertaire, o mais
importante é o mais sutil: o capitalismo do espírito, o capitalismo das
consciências. É contra isso que insurge a pena do escritor. A grande epopéia
da vida humana, assim, é o amor: é no sujeito apaixonado que reverberam as
repressões menos evidentes, as grandes travas, a “microfísica do poder”, a
repressão que age nos capilares, penetra nos poros, direciona o olhar,
modula os comportamentos. Em suas palavras: “o bicho homem não faz
outra coisa a não ser pensar no amor”. Mudança de ponto de vista: ao invés
de olhar para o grandioso, o heróico, trata-se aqui de procurar Deus nas
miudezas, de ver as “grandezas do ínfimo”: é aí que reside o “humano,
demasiado humano”. É como se dissesse que, para se chegar à revolução
coletiva, é necessário primeiro passar por uma revolução individual.
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O seu lado político é proeminente e ele investe sobremaneira nas suas
narrativas, igual aos compositores que, para driblarem a censura, compunham
metaforicamente. Paula Dip (2009, p. 137) conta que ele chegou a ser preso pela
repressão quando estava numa passeata. Chegou, inclusive, a apanhar para delatar a
amiga Graça Medeiros, envolvida numa busca pelo DOPS (Departamento de Ordem
Política e Social), órgão da repressão, mas não revelou onde ela estava. Esse
acontecimento está literalizado no conto “Garopaba, mon amour”, do livro Pedras de
Calcutá. O professor Jaime Ginzburg (apud DIP, 2009, p. 137) analisa essa força
política do escritor e em depoimento para a biografia do autor gaúcho, revela:

Caio Fernando Abreu ainda está por ser compreendido em um de seus lados
mais fortes, a política. Escritor de resistência, não sem contradições, é
responsável por alguns dos principais momentos de lucidez crítica com
relação à opressão do regime militar na ficção brasileira.

Assim, pode-se verificar em livros como O ovo apunhalado – que teve três
contos cortados pela censura –, Pedras de Calcutá e Morangos Mofados um acentuado
teor político. Nesses dois últimos, está em foco a juventude de uma época conflituosa,
cheia de repressão e perseguição, salientadas no auge do Tropicalismo, movimento
cultural surgido no III Festival da Canção.
1.2 – Um instante, maestro: a influência do Tropicalismo

“Eu organizo o movimento/ Eu oriento o
carnaval/ Eu inauguro o monumento/ No
planalto central do país.”
(Tropicália, Caetano Veloso)

No final dos anos 1960, culturalmente, a televisão já estava presente em boa
parte dos lares brasileiros, que, conforme Severiano (2008), teve a sua estreia em 1950,
contra as transmissões regulares em nível mundial, nos Estados Unidos, iniciadas em
1941. Severiano (2008, p. 346) relembra:

A era da televisão no Brasil começou às 22 horas do dia 18 de setembro de
1950. Na ocasião, num estúdio montado na sede das rádios Tupi e Difusora,
no bairro paulistano do Sumaré, a atriz Iara Lins anunciou: “Senhoras e
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senhores, boa noite. A PRF-3-TV, Emissora Associada de São Paulo,
orgulhosamente apresenta neste momento o primeiro programa de televisão
da América Latina”.

No entanto, a difusão da TV brasileira foi complexa e se deu pelo espírito
audacioso do empresário Assis Chateaubriand, conforme relata Severiano (2008, p.
346): “Para que os primeiros programas tivessem espectadores, ele importou duzentos
aparelhos receptores, doando boa parte deles a figurões da política e da sociedade”.
Depois de lentamente difundida – somente no início dos anos 60, quando o
preço dos televisores se tornou acessível –, a televisão manteve uma harmônica parceria
com a música popular brasileira, durante quase oito brilhantes anos, com a conhecida e
renomada Era dos Festivais da Canção.
Os festivais, ocorridos nas emissoras Globo Rio e Record São Paulo, entre
1965 e 1972, ganharam uma manifestação popular muito grande, no que diz respeito à
participação da plateia – a qual adquiriu um poder quase irrestrito na aferição da
qualidade das canções, ovacionadas quando representavam o momento político do país.
Não obstante, alguns músicos e compositores começaram a ser perseguidos. Zuza
Homem de Mello explica essa participação homérica (2003, p. 222):

Os festivais juntaram públicos diferentes, cada um com suas preferências
específicas. Daí nasceram as torcidas, que, se antes limitavam-se a aplaudir
suas canções prediletas, passaram a prejudicar as „inimigas‟, como uma
torcida de futebol. Daí as vaias, protestos e perturbações que ficaram tão
nítidas no de 1967. A platéia dos festivais, formada em sua maioria pela
juventude estudantil, estava sintonizada com aquele movimento musical que
falava de realidade social brasileira. Tão sintonizada que, ao menor sinal, era
capaz de decodificar, nas letras e músicas, aquela realidade de insatisfação
com a ditadura militar e com a impossibilidade de expressar suas idéias.

Caetano (1997, p.177) explica que “os festivais eram o ponto de interseção
entre o mundo estudantil e a ampla massa de telespectadores.” E que nesses dois níveis
“tinha-se a ilusão, mais ou menos consciente, de que ali se decidiam os problemas de
afirmação nacional, de justiça social e de avanço na modernização.” Em 1967, no III
Festival da Música Popular Brasileira, realizado pela TV Record de São Paulo, foram
apresentadas as músicas Alegria, Alegria, de Caetano Veloso e Domingo no parque, de
Gilberto Gil, que se diferenciavam das consideradas “músicas de festival” e, embora
despertassem impacto pela complexidade, não ganharam o certame. Favaretto (1979, p.
9) considera: “As músicas de Caetano e Gil, apesar do impacto, não foram as
vencedoras do festival, ficando, respectivamente, em quarto e segundo lugar. As
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classificadas em primeiro e terceiro foram Ponteio, de Edu Lobo, e Roda Viva, de Chico
Buarque de Holanda”. Meller (2006, p. 142) ressalta a mescla feita por Caetano na
composição do festival:
Sua construção fragmentária [Alegria, alegria, do Caetano Veloso] – mesmo
cinematográfica – e suas referências muito atuais, da Coca-Cola a Brigitte
Bardot, de Claudia Cardinale a espaçonaves, de bombas a fuzis e guerrilhas,
das bancas de revista aos programas de televisão, traziam uma informação
nova à canção popular brasileira. E mais: ao escolher para o arranjo dessa
marchinha (...) uma banda de rock (os Beat Boys, da Argentina), ele
propunha uma solução para o impasse na música brasileira: a mescla
irrestrita de códigos estéticos, num procedimento que Bakhtin chamaria de
carnavalização e que, se lido sob a óptica da absorção de códigos estéticos,
podemos também vincular à Antropofagia oswaldiana.

Ponteio, música de Edu Lobo venceu um dos mais disputados festivais da
história, ao passo que Roda Viva, de Chico Buarque, entrou para a lista das músicas
perseguidas pela censura, mas, conforme as palavras de Severiano e Mello (1998, p.
114): “Não seria porém como música de festival e sim como tema de uma peça
homônima que „Roda Viva‟ entraria para a história.” A música fora adaptada pelo
próprio autor para o teatro e, ao ser encenada em São Paulo, “no agitado ano de 1968,
quando a radicalização da ditadura caminhava para a edição do AI-5, Roda Viva gerou
uma intensa reação de grupos de direita ligados ao regime” (Severiano e Mello, p. 115),
e isso culminou em agressões aos atores e destruição do cenário. Posteriormente, em
Porto Alegre, houve novas agressões em cena pela ação do Comando de Caça aos
Comunistas e o espetáculo deixou de ser apresentado.
O festival de 1967, segundo Severiano (2008, p. 351), marcou o apogeu da Era
dos Festivais e, para Favaretto (1979, p. 9), foi o ponto de partida do tropicalismo, o
qual, por sua vez, continha ideologias políticas, artísticas e muita crítica. A intenção dos
tropicalistas era contrapor as tendências da música pós-bossa nova e inserir o caráter
explosivo das experiências culturais, criticando a tradição. Favaretto (1979, p. 13), a
respeito desse estilo musical, que se caracterizou como um movimento poético-musical
de vanguarda, o Tropicalismo, declara:

A mistura tropicalista notabilizou-se como uma forma sui generis de
inserção histórica no processo de revisão cultural, que se desenvolvia desde
o início dos anos 60. Os temas básicos dessa revisão consistiam na
redescoberta do Brasil, volta às origens nacionais, internacionalização da
cultura, dependência econômica, consumo e conscientização. Tais
preocupações foram responsáveis pelo engajamento de grande parte dos
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intelectuais e dos artistas brasileiros na causa da construção de um Brasil
novo, através de diversas formas de militância política.

Na seara das discussões políticas, a repressão exauria o movimento que já
começava fadado à censura. Calado (1997, p. 297) ratifica: “De certo modo, a
Tropicália já nasceu como um movimento com a vocação para extinguir de vez os
movimentos na música brasileira. Por isso, não demorou a promover seu próprio
enterro.” A ditadura fornecia censores para cortar as músicas que denotassem sentidos
ambíguos. Isso propulsionou a criação de músicas com caráter libertário. Logo, a
posição cultural das músicas de festival refletia os acontecimentos políticos pós-64. O
tropicalismo se valeu de uma forte massificação cultural e, contraditoriamente, de uma
descentralização cultural, resultando numa nova articulação da música popular brasileira
com ingredientes de outras artes. Essa mistura, para Favaretto (1979, p. 13):
“notabilizou-se como uma forma sui generis de inserção histórica no processo de
revisão cultural, que se desenvolvia desde o início dos anos 60.” Os temas consistiam
numa (re)descoberta de um Brasil cuja internacionalização da cultura já estava em
atividade.
Caetano (1997, p. 17), idealizador do movimento tropicalista, ao lado de
outros artistas, como, por exemplo, o cantor Gilberto Gil e o poeta Capinam, fala do
surgimento da Tropicália:

O movimento que, nos anos 60, virou a tradição da música popular brasileira
(e sua mais perfeita tradução – a bossa nova) pelo avesso, ganhou o apelido
de „tropicalismo‟. O nome (inventado pelo artista plástico Hélio Oiticica e
posto como título em uma canção minha pelo homem do Cinema Novo Luís
Carlos Barreto) Tropicália, de que o derivaram, me soa não apenas mais
bonito: ele me é preferível por não se confundir com o „luso-tropicalismo‟ de
Gilberto Freyre (algo muito mais respeitável) ou com o mero estudo das
doenças tropicais, além de estar livre desse sufixo ismo, o qual, justamente
por ser redutor, facilita a divulgação com status de movimento do ideário e
do repertório criados.

No entanto, o movimento era enfraquecido pelo AI-5 que, ancorado na
ditadura, atuava sobre os cantores, exilando-os do país e, substancialmente, sobre os
festivais televisivos, que, conforme Severiano (2008, p. 358), apressou o fim do ciclo
desses: “Reconhecendo a importância do FIC [Festival Internacional da Canção], capaz
de projetar uma imagem saudável do Brasil, a ditadura militar, fortalecida pelo AI-5,
resolve intervir de forma integral em sua realização.”
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Cultura e política estavam em dessintonia e, para romper com o fim dos
festivais, já decadentes de audiência – a exaustão de espetáculos contribuíra para
diminuir o público, também assombrado com a ditadura. Severiano (2008, p. 360),
categórico, pontua:

Para não fugir à regra dos últimos anos, a ditadura continuou tendo
destacada atuação, superando-se no item brutalidade. Disso resultou a
destituição do júri nacional, presidido por Nara Leão, e um grave incidente
no palco, com agressão ao jurado Roberto Freire, que precisou ser internado
em um hospital para recuperar-se da pancadaria. Terminou assim de forma
lamentável o VII FIC e com ele a Era dos Festivais, o que não chegou a
desmerecer a importância que esse período representou para a nossa música.

Caio Fernando Abreu, nessa esfera política, simpatizava com os tropicalistas e
já começava a esboçar as suas primeiras letras. De uma cidade predominantemente
militar, “Santiago do Boqueirão, antiga São Tiago das Missões, perto da fronteira com a
Argentina, no Rio Grande do Sul, se destacava das outras cidades da região. (...) pela
quantidade de quartéis.” (Callegari, 2008, p. 19), mudou-se para Porto Alegre em 1964.
Nos anos seguintes, publicaria pela primeira vez um texto seu num veículo de grande
publicação: o conto “O Príncipe Sapo”, na revista Cláudia. Uma narrativa distante da
sua verve política e da sua fórmula futura que adentra o espírito inquieto das
personagens solitárias. Trata de uma história ingênua e romântica sobre uma solteirona
que, na sua última tentativa de amar, se apaixona por um professor de piano, o qual
representa o príncipe sapo das histórias infantis, lidas por Caio.
À época da ditadura e dos festivais, Caio era novato em São Paulo – o escritor
trancou o curso de Letras, em Porto Alegre, para integrar a primeira equipe da revista
Veja, aos 19 anos, indo morar na capital paulista. Nesse período, em que o Brasil sofria
a pululação dos crimes ditatoriais, Caio chegou a frequentar alguns movimentos de
oposição à ditadura. Callegari (2008, p. 41-2) diz que “politicamente, sua influência era
muito mais dos tropicalistas, como Gil e Caetano – que ele sempre fez questão de
afirmar que adorava – que de qualquer outro movimento cultural esquerdista do país”.
Laerth Pedrosa, gaúcho igual a Caio e com quem trabalhou na revista BACD
(posteriormente, Veja), afirma, num depoimento a Paula Dip, que “A censura já existia,
mas a revista só ia sair em setembro, o AI-5 só em dezembro, portanto aquele era um
ano sem pé nem cabeça.” (Dip, 2009, p. 123)
Meses depois de ter saído da equipe da revista, Caio foi procurado na editora
pelo pessoal do DOPS, Paula Dip (2009, p. 127), com quem conviveu durante muitos
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anos nas editoras de jornais e revistas do país, afirma: “Novo na cidade e simpatizante
de esquerda, Caio havia participado com alguns conhecidos de passeatas e reuniões de
grupos de oposição. (...) sua figura marcante foi suficiente para que ele fosse (...)
fichado no DOPS.” Essas ambientações políticas estão registradas em O ovo
apunhalado, 1975. Caio viveria o horror do Quixote (analogia empregada pela amiga
Clarice Lispector – de quem era leitor voraz, ao ponto de se proibir de ler para não se
influenciar tanto) contra os moinhos dos mandos e desmandos da ditadura militar.
Paula Dip (2009, p. 132) sobre a participação do autor nas manifestações
populares, nas ruas do Rio de Janeiro, relata: “Caio ficou eletrizado com o movimento:
Clarice Lispector, Chico Buarque de Hollanda, Gil e Caetano, só para citar alguns dos
seus ídolos, participaram das manifestações. Isso para não falar das atrizes que ele
adorava: Odete Lara, Norma Bengell, Leila Diniz”. Na ocasião, houve uma enorme
passeata contra a ditadura militar e Caio comenta posteriormente, com muito bom
humor, que havia ido ver o Paco Rabanne que Norma Bengell vestia.
Dip (2009, p. 141) ainda encorpa a pressão daquela época: “A ditadura
endurece: tudo o que é publicado passa por uma pesada censura e os contos de O ovo
apunhalado são proibidos, lidos como uma metáfora do sufoco que amordaçava o país.”
Os contos que compõem esse livro expõem jovens que estão em pleno desenvolvimento
intelectivo e sofrem com a pressão ditatorial da época. O próprio Caio, ao comentar
sobre o livro, diz que os contos (ABREU, 2008, p. 11): “foram escritos entre 1969 e
1973”, num tempo de “lindos sonhos dourados e negra repressão”. Nogueira do Vale
(2010, p. 1) endossa ao fazer um paralelo com os livros do autor: “Outros livros de Caio
também giram nessa época repressiva, contendo, de igual forma, um cunho massivo
contra a ideologia da ditadura, consoante as suas palavras na apresentação do romance
„Limite Branco‟.” As palavras do escritor, na revisão do livro, ressoam como uma ferida
vertiginosa na memória: “„é um romance de e sobre um adolescente no final dos anos
60. Naquela transição, no Brasil, entre o golpe militar e o fatal AI-5, um pouco antes do
psicodelismo e do sonho hippie mudarem os comportamentos.‟”
Depois de algumas outras turbulências em sua vida pessoal, como ser preso
por porte de droga, mudança de cidade – em 1971, Caio vai para o Rio de Janeiro –, e
refúgio na casa da amiga também escritora Hilda Hilst, em Campinas, São Paulo, o
escritor foge da ditadura. A Era dos Festivais parecia ter plantado em Caio a essência
ambígua que o tropicalismo investia em suas letras que associavam a “brasilidade” e o
cunho político-social. Caio estava no auge das ideias subversivas que permeavam o
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país. Em 1982, depois de agraciado com alguns prêmios por seus trabalhos já
publicados, Caio escreve o seu livro de maior sucesso, Morangos Mofados, livro que
circunscreve ideários e revoluções pessoais. O livro é dedicado ao seu ídolo tropicalista
Caetano Veloso e também à memória de John Lennon, líder dos Beatles, e à da cantora
Elis Regina.

1.3 – Morangos e Mofos

“Eles venceram e o sinal está fechado pra nós/
Que somos jovens.”
(Como Nossos Pais, Belchior)

Medo, angústia, decepções, subversão, solidão cortante, sexo (e sexualidade) e
morte são alguns dos temas frequentes na obra de Caio Fernando Abreu. Morangos
Mofados, publicado originalmente em 1982, é o resultado desses temas que eram
assíduos em sua vida. Morango representando vida, suporte necessário para todas as
outras características que o homem pode nutrir. A parte d‟O mofo parece mostrar o tema
que Caio mais gostava de desenvolver na sua escrita: a morte – do corpo, dos desejos,
das opções, da beleza.
No mesmo ano de publicação dos Morangos de Caio F., Heloísa Buarque de
Holanda, no Jornal do Brasil, publicou uma resenha do livro do escritor gaúcho, sob o
título “Hoje não é dia de rock”3, a qual traçava um paralelo com a peça quase
homônima “Hoje é dia de rock”, de José Vicente, que aborda a vida daqueles anos cuja
vontade de se desligar do mundo era uma necessidade pungente.
Sobre Morangos Mofados, Holanda declara: “o que primeiro chama a atenção
nesse livro é um certo cuidado, uma enorme delicadeza em lidar com a matéria da
experiência existencial de que fala”, e continua, elucidando sob o julgo dos parâmetros
da época, a matéria da qual é elaborada a obra do escritor gaúcho, o qual não procura

3

A versão consultada, no entanto, é a virtual, que se encontra na página, disponível em:
http://books.google.com.br/books?id=UChBh5oyLpAC&pg=PA7&hl=ptBR&source=gbs_toc_r&cad=4#v=onepage&q&f=false Acesso em: 10 de março de 2012.

37
analisar ou avaliar um caminho acabado ou interrompido. E assume uma postura
taxativa:

Não se trata de revisar uma opção de intervenção. Apesar da tentativa de
olhar com certo distanciamento histórico-existencial a viagem do desbunde,
Morangos não deixa de revelar uma enorme perplexidade diante da falência
de um sonho e da certeza de que é fundamental encontrar uma saída capaz
de absorver, agora sem a antiga fé, a riqueza de toda essa experiência.

A essência das narrativas dos Morangos traz o sentimento da época e faz
aflorar dramaticamente o espírito repressivo de então; há um caminho traçado nas linhas
de Caio, todavia, essas linhas se mostram tênues na (des)construção do ser livre, que
busca cumprir os seus desejos e objetivos. Na galeria de Caio, esses são os personagens
que assumem o perfil ousado da época traçado sutilmente em sua obra. As narrativas
desse livro são contos curtos, dezoito ao total, e que registram as impressões,
construídas paulatinamente pelo autor, de uma vida que se desenhava caótica.
O gênero conto, que no Rio Grande do Sul estava, na década de 60,
“praticamente esquecido”, como se observa nas palavras de Bernardi (1997, p. 126),
retomou significativo espaço na literatura gauchesca, com a presença de Moacyr Scliar.
Bernardi continua: “Depois de Moacyr, vários autores se dedicaram ao gênero, além de
Caio Fernando Abreu, Tânia Jamardo Faillace e Laury Maciel, que também publicaram
outros gêneros.” Bernardi (1997, p. 127), inclinado a explicitar o teor da literatura de
Caio, dentro e fora do contexto local, expõe:

Como contista, segue na mesma linha intimista do romance. Integra o grupo
de autores que compilam textos breves. As personagens de seus contos são
geralmente anônimas e apenas identificadas por pronomes pessoais. A
justificativa está na massificação que a sociedade impõe ao indivíduo. Outra
marca de suas personagens é a solidão e o abandono a que são jogadas,
também fruto do capitalismo ocidental.

A

palavra-chave

“capitalismo”,

enquanto

detentora

do

sentido

de

massificação, seria um dos elementos mais presentes na obra de Caio; encontramos em
seus textos o que seria a explosão desse sistema: propagandas no cenário por onde
transitam seus personagens, vida acelerada e uma caudalosa crise existencialista
provocada pela pressão voraz do sistema. As interrogações são inferidas nas entrelinhas
de sua prosa. É o personagem que se frustrou com uma viagem planejada, alguém
arrasado com uma vida que nunca quis ter, mas não pode escolher outra, alguém que
está titubeante diante de alguma decisão que não sabe tomar, ou de uma decisão que
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retardou e não pode mais voltar atrás. Os personagens de Caio estão perturbados com a
vida, porque o capitalismo não deixou opções claras.
Culturalmente cosmopolita, ele insere as tendências mais intimistas da
juventude brasileira dos anos 70/80, associadas a um universo financeiramente
desestabilizado. No livro em análise, Morangos Mofados, o autor gaúcho quis mostrar
as tendências mais capciosas dessa juventude, tendo adotado exatamente a técnica
descrita por Bernardi, cujo sucesso registrou em muitos dos contos que compõem a
obra: personagens anônimas permeando uma linha intimista criada pelo escritor. Esse
método substancia o caráter subversivo que a ditadura implantava na sociedade
brasileira daquelas décadas de 1970-80. A respeito da estrutura da obra, Demétrio
(2011, p. 43) ratifica:

Nele [no livro Morangos Mofados], Caio Fernando Abreu dá acabamento à
sua forma de romance-móbile, constituído por contos que podem ser lidos
como estruturas independentes ou então como momentos articulados numa
unidade maior que os amalgama numa narrativa que se tece em intervalos.
Livro poliédrico e incrustado no cotidiano de utopias espatifadas da década
de 1980.

Essas utopias eram constantemente observadas nos jovens pós-ditadura que,
conforme os versos da música do compositor Belchior, Como nossos pais, “Viver é
melhor que sonhar”, mostravam jovens desiludidos com os sonhos, preteridos por uma
suposta vida fácil, característica do imediatismo daquele início de década. Lembrar os
jovens do passado reunidos em nome de uma causa, ainda conforme a música do
compositor cearense, parecia ser o máximo conseguido pelos jovens de 1980,
contraditoriamente preparados pelo poder asfixiante da ditadura ou pela continuidade
dela.
A mocidade passou de um posicionamento ativo, preocupado com o meio
social, para um comportamento hedonista. Os jovens pareciam não entender direito a
situação vivenciada, como que na tentativa de passarem a história a limpo e, assim,
alcançarem o patamar da vitória não conquistada pelos pais, como constata a música
Aos nossos filhos, de Ivan Lins e Vitor Martins: “Quando colherem os frutos, digam o
gosto pra mim.”
A juventude parecia nutrir um medo pela ditadura, que representava a morte
dos sonhos, da liberdade e da própria vida; esse turbilhão de medos rapidamente se
constituiu tema para que Caio, atento aos fatos do seu tempo, o absorvesse em sua obra.
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Karl Erik Schϕllhammer (2009, p. 26-7) observa que “com a abertura política, e durante
o processo de retorno à democracia, surge uma escrita mais psicológica que configura
uma subjetividade em crise.” Essa abertura fora o fio de Ariadne de que Caio se valeu
para tecer o seu caminho na literatura brasileira, dando vazão ao caráter subjetivointimista. Schϕllhammer (2009, p. 27) constata que essa subjetividade está presente nos
contos de Caio, “por intermédio de situações cotidianas em que questões de sexualidade
e de opção de vida vêm absorver as resistências contra a violência de um sistema
autoritário.”
O processo literário estava encontrando novos rumos com uma escrita que se
diferenciava do tradicional. Schϕllhammer (2009, p. 28) lembra os críticos da época,
que batizaram os anos 80 como a década da “literatura „pós-moderna‟”. Sob um símbolo
que caracterizava ruptura com a escrita tradicional, Caio impinge às personagens um
abismo subjetivo no qual os personagens são conduzidos a um desfecho negativo no
conto, coerente com o momento político e social. Assim, o fracasso, a desilusão e a
morte são temas frequentes de suas narrativas. Nesse ambiente nocivo, cuja identidade
do autor parecia se revelar em seus contos, Castello (2006, p. 59) afirma que “Caio
Fernando Abreu passou boa parte de seus quarenta e sete anos de vida enamorado da
morte.” E, fazendo um paralelo entre o Caio terminal e o Caio saudável, quando da
publicação dos Morangos Mofados, assinala (2006, p. 70) que já no livro “se podem ler
alguns indícios da doença que, no momento do diagnóstico, os médicos consideraram
incubada havia dez ou doze anos, o que coincide com a primeira edição do livro, de
1982”, ou seja,

reafirmando que as relações entre vida e morte, assim como entre vida e
literatura, mesmo estando sempre a agir, não guardam as proporções
mecânicas que, por desleixo intelectual, por preguiça, lhe emprestamos. (...)
Mesmo sendo um livro da era pré-Aids, Morangos mofados traz um tom
agourento que o percorre de ponta a ponta, como uma cerração depressiva,
inflexão que se inverte e se torna positiva nos livros terminais, quando todos
os argumentos estavam dados para a melancolia. (CASTELLO, José. 2006,
p. 70)

No entanto, dez anos antes, o jornalista de Zero Hora, Paulo Sant‟ana, escreveu uma
crônica, em janeiro de 1996, a qual chamou de “Hino à vida” e ressaltou o amor à vida
nutrido pelo escritor gaúcho (Vide Anexo): “Caio Abreu, como todas as pessoas que
conversam com a morte, tem um encanto superior e delicioso pela vida. Extrai dela
riquezas e atrativos que não são avaliados ou percebidos pelos sentidos das pessoas
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comuns.” Caio, em seu espaço, no mesmo jornal, respondeu ao jornalista “Querido
amigo Paulo Sant‟ana” (Vide Anexo):

Preciso dizer a você que não há nada de extraordinário nem de heróico no
meu comportamento. O que acontece é muito mais simples: sempre escolhi
trilhar aqueles “caminhos do coração”, de que fala Carlos Castañeda em
seus livros-bíblias de minha geração. Persigo sempre aquilo que pode dar
mais alegria. A dor é adiável, se for possível, mas a alegria jamais: ela é
fugaz, pode escapar.

A melancolia presente nos Morangos pode, então, ser explicada pela fúria
violenta que o nada e a desesperança começaram a assentar nos jovens daquela década.
Caio estava com 35 anos e a força dos jovens estava sendo abrandada, sem causas. Não
havia o interesse em atuar na sociedade, já que não havia vozes uníssonas em torno do
sistema autoritário, o qual fincava raízes profundas na subjetividade dos jovens. E, no
cenário brasileiro, somado às crises que o mundo político exterior ofertava, a identidade
se mostrava mais confusa.
Desde o título do livro, Caio F. – como começou a assinar depois de assistir ao
filme biográfico da menina alemã que se prostituía para se drogar, (Christiane F. –
drogada e prostituída) – começa a instigar o leitor, uma vez que a proposta dos contos
era mostrar os jovens e a sua relação com o mundo das drogas, da política, do sexo e do
rock and roll. Num inocente paralelo, os morangos se mostram frutos fáceis de
apodrecer, se mal conservados. A metáfora pode servir para designar os jovens da
época, desistindo de sonhos facilmente.
Mais enfaticamente, o título do livro parece fazer interligação com a canção
dos Beatles – quarteto que Caio adorava –, Strawberry Fields Forever, de 1967, do
disco Magical Mistery Tour, composta por John Lennon – que entra nas homenagens
póstumas do livro – e Paul McCartney. Os contos podem ser lidos como uma possível
interpretação à música do quarteto de Liverpool, um trecho dela aparece como epígrafe
para a última parte do livro, homônima ao título.
Os campos de morangos, do título da canção inglesa, – e aqui aludimos o
entendimento à sociedade brasileira – estavam mofando com a inércia da juventude, que
tinha, também no Brasil, conquistado espaço, haja vista que a ditadura tinha a UNE
(União Nacional dos Estudantes) como foco, devido à força que os estudantes
preconizavam.
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Queria-se ir a algum lugar, mas não havia força motriz. Nessa mesma década,
em 1988, Cazuza comporia a música Ideologia, e a sua letra, de aceitação entre os
jovens, autenticava o comportamento de indecisão. “Pois aquele garoto que ia mudar o
mundo agora assiste a tudo em cima do muro”. Alguns dos personagens de Caio
parecem obedecer a esse comportamento e se valem da metáfora de estar “em cima do
muro”, antes de tomarem decisões políticas e/ou de cunho pessoal.
Os personagens entremeados nos Morangos são, em sua maioria, jovens que
estão atravessando fases pessoais, a fim unicamente de resolver esses problemas,
querendo ser alguém – como se fosse uma resposta ao verso da música “Strawberry
Fields Forever” dos Beatles: “It‟s getting hard to be someone4.” Como exemplo disso, o
personagem Hermes, do premiado conto “Sargento Garcia”, depois de conseguir
dispensa do serviço militar e ter a sua primeira experiência sexual, com o próprio
sargento, tem, conforme Nogueira do Vale (2010, p. 8), “a permissão para a escolha de
sua orientação sexual”. Ou, ainda respondendo aos versos do Beatles, com os
personagens do conto “O dia que Urano entrou em Escorpião” que parecem entender
que “Nothing is real, and nothing to get hung about5.”
Via de regra, os personagens estão em busca de amores, de vida harmônica ou
constatando decepções, tristezas, infortúnios, e por isso enveredam por caminhos muitas
vezes desconhecidos, mas de alguma forma desejados. Alguns estão circundados de um
individualismo sufocante, tônica da década, resultado frustrado do predomínio político,
e se mantêm à procura de experimentar a necessidade de serem livres. A liberdade,
porém, pode ser vista como fuga. Bauman (2011, p. 21) constata que: “a desintegração
social é tanto uma condição quanto um resultado da nova técnica do poder, que tem
como ferramentas principais o desengajamento e a arte da fuga.” Mas explica que:

O corolário dessa possibilidade [da necessidade de ser livre] é a suposição
de que as pessoas podem ser juízes incompetentes de sua própria situação, e
devem ser forçadas ou seduzidas, mas em todo caso guiadas, para
experimentar a necessidade de ser „objetivamente‟ livres para reunir a
coragem e a determinação para lutar por isso. (Bauman, 2011, p. 25)

Os personagens de “Terça-Feira Gorda” parecem possuir essa determinação,
muito embora o sistema social vigente tente aniquilá-los, como faz com Saul e Raul, de
“Aqueles Dois”. Aqueles correm para não ser apedrejados, mas não sem antes
4
5

“Está difícil se tornar alguém” (Tradução livre do próprio autor)
“Nada é real, e não há nada com o que se preocupar” (Idem)
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começarem a ser espancados pela força do preconceito. Estes últimos são demitidos sem
poder argumentar contra as acusações a que são expostos. Leal, ao esclarecer a trajetória
dos personagens de Caio, detalha (2002, p. 79):

Seu percurso [dos personagens] passa pelo abandono de um mundo
tradicional, centrado em vínculos e comportamentos preestabelecidos, típico
de cidades pequenas, e a adoção de um mundo cada vez mais
arraigadamente urbano. Da sensação de isolamento no mundo chega-se à
convivência pacífica com a solidão inerente ao eu, ao fato de um ser um. A
busca de laços, de raiz no espaço habitado resulta em um desenraizamento
total, em um mundo ficcionalizado pelo excesso. Da procura pelo outro,
pelo cúmplice, chega-se à valorização – e também à desmistificação – da
relação amorosa. O mundo harmônico da infância dá lugar à harmonia em
meio ao caos. De um olhar curioso, passa-se a um que delira, a outro de
desespero, a outro que é triste e aprende a esperança e, finalmente, a outro
tolerante e solidário.

Apesar de longa, a citação caracteriza, além da vida dos personagens de Caio,
a própria vida do escritor gaúcho. Callegari (2008, p. 39) endossa essa ideia,
explicitando que o jovem escritor passou pelas dificuldades que retratou em seus
personagens: “Caio diria que toda sua literatura seria fruto do choque, do contraste entre
a vida interiorana em Santiago do Boqueirão e a vertigem causada pela velocidade da
capital paulista.”
Ao fazer uma análise panorâmica da juventude de então, percebe-se que os
jovens saíam do clima tenso da repressão ditatorial, cada vez menos forte em 80, e
estavam começando a dar os primeiros passos de independência. No entanto, esses
jovens ainda se sentiam inseguros, sem orientação. Culturalmente, continuavam
aficcionados pela herança dos jovens do quarteto de Liverpool, cujo líder foi morto no
início da década, e que no auge do sucesso fizeram uma revolução da música no mundo,
inserindo diferentes culturas em seus arranjos musicais e/ou compondo com a aguçada
visão política que o jovem Bob Dylan fez observar, ao escrever letras engajadas que
refletiam as lutas pelos direitos civis e contra a Guerra do Vietnã, ao passo que os
Beatles ainda compunham letras que falavam de amores pueris, nos informa Meller
(1998, p. 15), que destaca:
Dylan compunha canções politicamente engajadas que refletiam uma época
em que se lutava pelos direitos civis e contra a Guerra do Vietnã, enquanto
os Beatles ainda falavam de amores pueris. Deste modo, o autor de
“Blowing in the wind” pode ser apontado como o principal responsável pela
evolução de John Lennon como letrista, ou, pelo menos, como aquele que
induziu Lennon a enxergar o enorme potencial das letras de canções.
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A ascensão da “beatlemania” ficou conhecida pelas ideias progressistas,
revolucionando a sociedade culturalmente. Em 1970, houve a separação definitiva da
banda de rock britânica, o que causou grande impacto para seus fãs. Seu líder, motivado
pela dessintonia com o grupo, declara, no seu primeiro disco solo, God, 1970: “The
dream is over” (o sonho acabou). Frase que ficou mundialmente conhecida, marcando
uma desesperança aos jovens, fãs de “The Beatles”. Esse comportamento ajudava a
moldar a escrita do jovem autor gaúcho.
Demétrio (2011, p. 42) aponta que, no Brasil, “depois dos 1960, a barra pesou
porque foi a morte das ilusões. Nenhuma utopia seria mais do que a urgência do
imediato, o aqui e agora.”
Empolgados, mas apáticos. Essa é a visão dos jovens das sociedades dos anos
80 em detrimento da visão da imagem da juventude dos anos 60. O recrudescimento da
Guerra Fria, a política externa dos Estados Unidos reorientando os ambientes políticos
de uma década difícil e a ofensiva comercial contra os países subdesenvolvidos são
características de um mundo em adaptação ao capitalismo. E os jovens estavam em
dessintonia com essa nova esfera, esse contexto que desarticulava os pensamentos de
vinte anos antes. Abramo (1997, p. 31) ratifica:

O problema relativo à juventude passa então a ser a sua incapacidade de
resistir ou oferecer alternativas às tendências inscritas no sistema social: o
individualismo, o conservadorismo moral, o pragmatismo, a falta de
idealismo e de compromisso político são vistos como problemas para a
possibilidade de mudar ou mesmo de corrigir as tendências negativas do
sistema.

Com essa gêmea perspectiva, querendo mostrar a existência de jovens
tendenciosos inseridos numa inadimplente identidade social, seja política, cultural ou
individual, Caio dividiu o livro em três partes. O mofo; os morangos; e, por último, com
apenas um conto, homônimo ao título do livro, morangos mofados; no qual, com
gêneros musicais próprios de uma ópera – e não do rock in roll próprio dos Beatles, já
que é a parte na qual figura a epígrafe com trecho da música do quarteto, Strawberry
Fields –, o autor compara, em definitivo, a juventude tal qual morangos que apodrecem
antes do tempo, têm sua apoteose repentina, mas logo deixam de servir para o consumo.
Os jovens estavam seguindo o mesmo caminho dos morangos que apodrecem
rapidamente, no tocante à vida pública, à participação social, tão presente em outros
tempos.
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N‟O mofo, parte composta por nove contos, há a falta de esperança
transparente desses jovens. Aqui, quase nenhum personagem é nomeado. Duas
epígrafes floreiam essa secção. E entendemos, igual a Compagnon (1996, p. 46), que “a
citação trabalha o texto, o texto trabalha a citação.” Nessa perspectiva, ao encontrarmos
o verso da poesia “Ay”, de García Lorca: “Dejame em neste campo llorando6”,
compreendemos que ele parece marcar a desesperança mais substancial de uma
juventude inapta, incapaz de sair da situação fria na qual se encontra, que prefere ficar
chorando a ter de lutar contra a falta de princípios e/ou em favor de uma ideologia
determinante. Essa citação, cuja noção essencial, conforme Compagnon, é o seu sentido
dentro do texto, pode trazer para o leitor a visão das narrativas que vai encontrar no
“campo de morango”: esperanças desestabilizadas e choros compulsivos.
E consta, ainda, uma segunda epígrafe de Henrique do Valle, com a qual Caio
quer indicar a mudança do tempo, outrora puro: “O monstro de fogo e fumaça roubou
minha roupa branca. O ar é sujo e o tempo é outro.” Para encorpar o seu texto,
Compagnon se vale de autores como Deleuze e Nietzsche para explicar que “o sentido
da citação depende do campo das forças atuantes”, sendo, por isso, variável. Assim,
entendemos que a roupa branca, que traduz esperança, está deixada para trás por não
haver mais a substância que o tempo requer, suja pela pressão ditatorial.
Festas, aborto, sexo e ousadia desmedida constituem a temática dessa primeira
etapa do livro. Os ideais estavam se invertendo. O próprio umbigo era a consciência de
uma vida desinteressante. E na busca por algum sentido, os jovens começaram a
encontrar, neles mesmos, a saída para a melancolia. A narradora-personagem de “Os
sobreviventes”, por exemplo, confessa que vive angustiada com a falta de ideais,
constata que os pontos de vista “sócio político artístico filosófico existenciais e bababá
em comum só podiam dar mesmo nisso: cama”, demonstrando a falta de interesse
político da juventude (ABREU, 1986, p. 16) em detrimento de uma vida fácil, e vive
com o “gosto podre de fracasso” (Ibdem, p. 20). Ela, a mais enfática das personagens
dos primeiros contos, caracteriza, irônica, o comportamento dos jovens e as décadas
(Ibdem, p. 17):

Ai que gracinha nossos livrinhos de Marx, depois Marcuse, depois Reich,
depois Castañeda, depois Laing embaixo do braço, aqueles sonhos
colonizados nas cabecinhas idiotas, bolsas na Sorbonne, chás com Simone e
Jean-Paul nos 50, em Paris; 60 em Londres ouvindo here comes the sun here
6

“Deixa-me chorando neste campo” (Tradução livre do próprio autor)
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comes the sun little darling; 70 em Nova York dançando disco-music no
Studio 54; 80 a gente aqui mastigando essa coisa porca sem conseguir
engolir nem cuspir fora nem esquecer esse azedo na boca.

A sensação comum na sociedade era mesmo a de que velhos ideais estavam sendo
abandonados; o reconhecimento de derrota estava pungente. A sociedade não conseguia
mais vislumbrar os sonhos e as pessoas não apostavam mais em ideais coletivos,
permanecendo com o gosto amargo da derrota. Uma derrota, ao que parece, sem lutas,
permitida.
N‟Os morangos, também com duas epígrafes, Caio grava a insignificância de
que a vida é nada nos versos de Fernando Pessoa: “Dá-me mais vinho, porque a vida é
nada”. Esse nada é registrado por Caio em sua obra, na intensidade dos personagens, no
vazio nutrido por eles, uma ausência de significados para a vida preenchida pelo álcool.
Os personagens centrais d‟Aqueles Dois estão imersos numa espécie de procura de si
mesmos e parecem constatar que a vida é o nada registrado pelo poeta português, e
bebem, dando sequência à frase, à vida.
Há outra epígrafe do poeta Henrique do Valle que demarca uma pseudo-visão
de eternidade, atrelada à efemeridade dos morangos: “Quem conhece Deus sente as
coisas internas e é amigo dos morangos que nunca morrem”. Propositadamente
escolhida, essa epígrafe mescla a fé em Deus e a ironia dos morangos, que logo morrem.
Igual à juventude tacanha da sociedade pós-64. Igual aos jovens que, no livro, preferem
os relacionamentos amistosos com seus próprios interesses a ter uma responsabilidade
política preocupada com o social. A ironia da epígrafe com o conto é a resposta social
que os personagens têm em relação à amizade com os morangos: quando se tornam
amigos sofrem uma morte metafórica no ambiente de trabalho.
Nessa parte, oito contos compõem o cenário efusivo das transformações, da
experiência, das decisões, parecendo mais descomprometidos com o coletivo. “O dia
que Júpiter encontrou Saturno (Nova história colorida)” é um conto que traduz essas
sensações dos morangos, valorizando o eu individualista de cada um. A epígrafe, verso
da canção Gente, do baiano Caetano Veloso, ratifica essa ideia. É nesses “morangos”
que se encontra o premiado conto “Sargento Garcia” e toda a truculência desse
personagem com o tímido e contraditório Hermes, que, parecendo incerto quanto aos
próprios desejos desviantes, toma atitude frente a situações que, no íntimo, esperava
ansioso. O conto a ser analisado neste trabalho, “Aqueles Dois”, se encontra nessa
secção. O último d‟os morangos.
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Aqueles Dois, Cia. Luna Lunera. Música para Saul, Nogueira do Vale.

2. “AQUELES DOIS”: A VIDA NUMA SOCIEDADE IRREMEDIÁVEL

Eu tenho refletido ultimamente se todos nós não estaremos nos
transformando em simulacros do que a gente supõe que seria o ser
humano: seres humanos sentam assim, cruzam as pernas, uma coisa meio
esquizofrênica. Eu acho que o ser humano original está meio à deriva.
(Caio Fernando Abreu)7

O julgamento da sociedade, a perseguição e a humilhação de indivíduos
classificados como diferentes eram preocupações que Caio levava para o texto ao
analisar a convivência dos seus contemporâneos, que demonstravam largos indícios da
7

INSTITUTO ESTADUAL DO LIVRO. (Rio Grande do Sul). Secretaria de Estado da Cultura. Caio
Fernando Abreu. 2ª ed. Atualizada. Porto Alegre: IEL: ULBRA: AGE, 1995. (Autores Gaúchos; v. 19)
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fragilidade do humanismo. Esse comportamento de perseguição é substancialmente
observado em “Aqueles Dois”, quando os personagens Raul e Saul são demitidos
devido a um suposto padrão inaceitável de comportamento, analisado por “Um Atento
Guardião da Moral” (Abreu, 1986, p. 154).
De natureza narrativa, “Aqueles Dois” se classifica como prosa de ficção,
embora dê mergulhos na sociedade da década da publicação do livro (que parece não ter
mudado trinta anos depois!) para dar vida ao caos narrado ficcionalmente. É um conto
curto, divido em seis minúsculas partes para, na didática do narrador, dar conta da
progressão narrativa. O conto se edifica com a liberdade quase elíptica desse narrador
que, ao mostrar as ações obscurecidas pela sua lente maliciosa, parece alcançar uma
tensão a mais na narrativa. Tensão essa observada amiúde nos espetáculos teatrais.
Para encorpar a narrativa, o narrador perpassa por um caminho sinuoso que vai
desde as breves descrições dos lugares por onde os personagens passam até as ações
executadas por eles e pelos que estão a sua volta. Analisaremos as principais estratégias
no conto, observando o discurso sob o qual está pautada a voz do narrador. É importante
resumir, ainda que brevemente, o enredo do conto no começo desse nosso capítulo, para
facilitar ao nosso leitor a compreensão da análise que segue. Nosso ponto de partida é o
sutil tratamento temático explorado no conto de Caio Fernando Abreu: o homoerotismo,
no qual há a suposta união homossexual que permeia a narrativa, com perseguições
sofridas pelos dois personagens Raul e Saul, protagonistas da história.
“Aqueles Dois”, cuja inextinguível temática homoerótica se corporifica, é a
história de um mundo preconceituoso, no qual o clímax narrativo se verifica no tempo
passado e, mais enfaticamente, na amizade desenvolvida entre os dois personagens que
dão substância ao conto: Raul e Saul. Funcionários de um escritório, eles vivem num
mundo conturbado por políticas externas e internas difíceis de lidar pelos próprios
governantes e pelo povo, um mundo de crises pessoais e exteriores, cujos sentimentos
explodiam à flor da pele.
Os amigos, protagonistas da história, representam a complementaridade de um
e de outro. Todos os fatos vividos na esfera narrativa tocam na existência deles dois,
que têm por destino a mesma sina: o emprego, a amizade, as insinuações, a posterior
demissão. Os dois amigos, morango e mofo se unificando, tornando-se um ser, são
compatíveis com as reflexões da vida em comum e da solidão da cidade grande na qual
foram recebidos. Com esse prisma, a narrativa se alonga revelando as carências de um,
insinuando os desejos do outro, massageando o ego dos dois e salientando os gostos
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artísticos até o desfecho: a demissão deles pela suspeita de um comportamento
homossexual.
A situação vivida pelos personagens, nesse momento da narrativa, pode ser
compreendida pela estrutura do texto, o qual se apresenta de forma sistemática, com um
tímido modelo de exposição ou introdução. O conto começa quando os personagens
parecem divagar sobre as ações sofridas por eles, as quais o leitor ainda tomará
conhecimento na laudatória voz do narrador em terceira pessoa.
Saul e Raul se conhecem no primeiro dia de trabalho, mas se mantêm
introspectivos até o dia em que o primeiro chega atrasado ao emprego e o outro inicia
um diálogo. Nasce então uma amizade entre os dois, tão forte e tão coesa que os amigos
de repartição começam a perceber e supor que existe uma relação mais aproximada do
que a amizade: tratando-se de um caso homossexual. O leitor, conduzido pelo narrador,
percebe o que os protagonistas não têm malícia alguma para perceber: os olhares
indiscretos e as piadas maldosas com os dois na repartição onde trabalham, até
entrarem, no circuito do preconceito, as cartas anônimas encaminhadas ao chefe da
repartição, que os demite sumariamente. Essa inocência dos personagens é avisada pelo
próprio narrador indicando o comportamento alheio a eles. O narrador apresenta todo o
contexto da história, mas é ele quem sugere a discriminação inicial do conto, são dele as
palavras discriminatórias: “aqueles dois”, como entraves da sociedade. Não sabendo se
referir de forma mais coerente aos dois amigos, o narrador inicia um olhar diferenciado
para Raul e Saul, muito embora ele não participe da história contada e apenas especule a
sexualidade dos protagonistas.
Quem conta a história é um narrador em terceira pessoa que tenta não se
posicionar frente aos fatos, mas o não-posicionamento transparece uma posição. Ele
empresta a sua voz aos personagens e em poucos momentos os deixa falar, prefere
misturar a fala deles ao seu discurso. É um narrador ambíguo, que tenta se manter
distante, mesmo estando virtualmente presente para contar os fatos; em alguns
momentos, lança perguntas no texto (não direcionadas a quaisquer pessoas, mas,
hipoteticamente, a si próprio, caso estivesse envolto na situação); no nosso ponto de
vista, é o teor parcial que ele não deixa suprimir. Esse narrador laudatório não pode
antecipar o que passa na mente dos personagens, o que pode gerar uma dúvida no leitor.
O narrador é onisciente?
Partindo do pressuposto de que ele não é onisciente, e sim imparcial,
encontramos uma contradição, pois, ao contar os fatos com sua estratégia, é o primeiro a
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julgar os personagens. É ele quem se refere a Saul e a Raul com o pronome “aqueles”,
indicando a repulsa característica que o pronome encerra. Se ele é onisciente, e essa é a
nossa defesa, ele coaduna com o regime político vigente de sua época, o sistema
ditatorial, que pune, cerceia e cassa os direitos dos cidadãos. A sua atitude em apontar
para Raul e para Saul é fruto da coerção ditatorial, que julga e não deixa os livre para
escolhas. Sendo onisciente e parcial, outra contradição é exposta: ele, após narrar o
episódio da demissão, parece se compadecer do fato e sentencia os inquisidores, dandolhes prisão perpétua na infelicidade que envolvia todos da repartição.
O comportamento desse narrador elucida uma relação de autoritarismo
inerente a sua natureza e o contexto da repressão militar. A sua natureza de contar a
história denota os elementos presentes na obra, dando ênfase aos elementos fônicos
(presentes nas músicas dispostas no conto), artísticas (com as obras citadas), que se
misturam com outros elementos, como forma e espaço dispostos pelo narrador.
A medição da homossexualidade entre eles é feita a partir da proximidade que
eles mantêm e o seu resultado é implacável para os dois, indicando que aquela
sociedade se mostrava intolerante às questões homossexuais. A mesma sociedade que
sofria as agruras da ditadura militar reprimia os cidadãos que, aparentemente, se
desviavam do padrão de comportamento esperado.
O discurso do chefe no momento da demissão dos dois amigos ilustra essa
ocorrência que envolve os dois personagens, a qual se configura como a apoteose da
discriminação sexual revelada pelo narrador, é o “gran finale” inesperado. Na cena, não
há discussão, há apenas a má sucedida fala de Raul ao dirigir a palavra “nunca” ao
chefe, como forma de redenção daquele momento, como forma de comprovar a
inexistência das acusações, enquanto Saul baixava os olhos para não ver o olhar
discriminador do patrão. A mão de Raul deita em seu ombro como forma de apoiá-lo
naquela situação. Era como um respaldo à amizade ou uma confirmação às suspeitas
levantadas, também pelo narrador. Depois de esvaziarem as gavetas, um tanto distraídos
pegando seus pertences – e dentre eles, desenhos e letras de música trocados entre os
dois –, pegam o mesmo táxi e não escutam o “ai-ai” (Abreu, 1986, p. 155)
preconceituoso que os colegas da repartição lançam do alto do prédio.
Após esse episódio, o narrador se lança a uma breve reflexão e, quase se
mantendo parcial, constata, no revés dos contos de fadas maravilhosos, que na
repartição as pessoas não mais trabalhariam em paz e que “seriam infelizes para
sempre”, e conclui satisfeito: “E foram.” (op cit, p. 155)
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“Aqueles Dois” é, no nosso entendimento, a aproximação mais perfeita das
figuras sugeridas pelo título: morango e mofo traduzidos no choque anafilático sentido
pelos personagens dessa narrativa, Raul e Saul, respectivamente. E, sob outra
perspectiva, a aproximação adequada para analisar um narrador que se mantém cênico,
mediando, entre um espaço e outro, a história que se delineia, mostrando entre tensões e
marcações, o papel que cada actante assume no palco da narrativa. O conto apresenta,
também, os traços necessários para observarmos a força da repressão ditatorial, cujo
clima adensava o período imediatamente anterior ao da publicação do livro – em 1982,
a repressão estava sendo anestesiada –, e, ainda, o espaço acentuado para a presença da
música, evidenciada através dos diálogos revelados (ou suspensos) pelo narrador da
história.
2.1 – Inventário de um escritor irremediável8

“Toda essa gente se engana/
Então finge que não vê que eu nasci
Pra ser o superbacana.”
(Superbacana, Caetano Veloso)

Caio escrevia para um público que ele não conhecia – o inverso também era
verídico, uma vez que ele ainda não tinha popularidade na literatura, embora tivesse
sido já premiado desde os anos 70. Paula Dip destaca (2009, p. 133): “Em 1970, dois
contos de Caio saíram na coletânea Roda de fogo, uma antologia de contistas gaúchos,
com conhecidos como Moacyr Scliar e novatos como João Gilberto Noll.” Mas o
público leitor da década de 80 estava, segundo o editor Pedro Paulo de Sena Madureira
(apud Dip, p. 178) “pronto e maduro. Era o apogeu de todas as aberturas”.
O próprio Caio, que defendia a ideia de o escritor brasileiro ser um “escritor de
fim de semana, feriados e horas vagas” (INSTITUTO ESTADUAL DO LIVRO, 1995,
p. 4), se queixava da pouca abertura literária que tinha no Brasil. Numa entrevista para o
suplemento “Autores Gaúchos” deixa clara essa insatisfação (1995, p. 8): “A literatura
brasileira é feita de telefonemas oportunos, de cartões e tal, mas eu não tenho saco. E é

8

O título deste subcapítulo é uma referência ao subtítulo da biografia romanceada da autora mineira
Jeanne Callegari: Caio Fernando Abreu: inventário de um escritor irremediável, que, por sua vez, é uma
alusão ao subtítulo do livro Inventário do ir-remediável, de Caio Fernando Abreu.
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engraçado que em qualquer apanhado sobre literatura contemporânea, sou sempre
omitido. (...) Eles não conseguem absorver o tipo de coisas que escrevo”.
Essa dívida da crítica literária parece ter sido perdoada pelo próprio Caio ao
entender, com a ajuda de seu terapeuta, a “função” da literatura em sua vida de escritor.
No fascículo acima referido, em resposta ao dilema do contista, numa citação direta, o
autor reproduz a fala de seu terapeuta (1995, p. 5):

Os escritores, os ficcionistas e os poetas são os biógrafos da emoção. Se
alguém, no ano 2010, quiser saber o que as pessoas sentiam nos anos 80, ele
não vai ler a Veja, o Estado de São Paulo, o Jornal do Brasil; ele vai pegar a
ficção, os poetas. Você tem que estar consciente de que a tua função social é
fazer esta biografia do emocional.

Ítalo Calvino (1990, p. 11) parece dialogar com esse pensamento, ao ressaltar
em seu livro Seis propostas para o próximo milênio, que “há coisas que só a literatura
com seus meios específicos pode nos dar”. Compagnon, em Literatura para quê?,
inserido nesse diálogo virtual e diacrônico, arremata taxativo (2009, p. 26): “Exercício
de reflexão e experiência de escrita, a literatura responde a um projeto de conhecimento
do homem e do mundo.”
Prática constante em sua vida, Caio esteve em harmonia com a escrita desde os
primórdios de sua vida, em Santiago do Boqueirão, onde chegou a ganhar um concurso
literário, com o conto “A maldição dos Saint-Marie”, posteriormente incluído no livro
Ovelhas Negras. Ele insistia em dizer que a escrita era a organização da sua vida. Dip
(2009, p. 131) registra na biografia do autor uma declaração (dele próprio) desse
envolvimento com a escrita:

A primeira vez que escrevi alguma coisa eu tinha acabado de aprender a ler
e escrever e logo escrevi um conto. Depois, sei lá, foi indo assim, por
necessidade de escrever. Quando eu escrevo consigo ordenar tudo aquilo
que eu penso. Agora, quando eu falo ou quando eu sou, simplesmente não
consigo ordenar nada. Eu sou da maneira mais caótica possível.

Com Morangos Mofados, que teve ampla aceitação da crítica, a sua vida de
escritor começou, definitivamente, a despontar. Ele deixou marcas de sua vida em seu
fazer literário e, identificado com a forma narrativa do “conto”, produziu uma obra
volumosa desse gênero. Bosi (1981, p. 7) analisa a estrutura do gênero e explica:
“Proteiforme, o conto não só consegue abraçar a temática toda do romance, como põe
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em jogo os princípios de composição que regem a escrita moderna em busca do texto
sintético e do convívio de tons, gêneros e significados.”
Em Caio Fernando Abreu, o conto é avaliado pela forma densa que
determinadas narrativas assumem, entrando no âmago dos personagens e revelando a
essência do ser humano em analogias e/ou profusão das ideias que o narrador ousa
fazer. Bosi (1981, p. 8) reforça: “Quanto à invenção temática, o conto tem exercido,
ainda e sempre, o papel de lugar privilegiado em que se dizem situações exemplares
vividas pelo homem contemporâneo.”
Fruto de uma experiência de largos e vividos anos, passados pelo amargor da
ditadura militar, seus Morangos Mofados eram, na verdade, um legado para a abertura
da globalização dos anos daquela década: livro de contos que evidencia a sociedade
jovem de então. É assim que entendemos o ponto de vista do escritor gaúcho CFA: o
conto assume a velocidade e a voracidade da vida urbana, o homem moderno está
inserido nas páginas da sua literatura e nos Morangos reificam essa visão desnorteada
do homem daquela época. Na tentativa de entendermos a estética do conto, Nádia
Battela Gotlib (2006, p. 8) nos induz a pensar a forma dessa narrativa e nos diz que a
teoria do conto está ligada à teoria geral da narrativa, conclamando um inábil problema
de estética literária:

Embora sujeito às determinações gerais da narrativa, ele [o conto] teria
característica específica de gênero, tal como existem características
específicas de romance? de teatro? de cinema? de novela de TV? Quais os
limites da especificidade do conto enquanto um tipo determinado de
narrativa? E mais ainda: o que faz com que os contos continuem sendo
contos, apesar das mudanças que, naturalmente, foram experimentando, no
curso da história? Em que aspectos permaneceriam eles fiéis às suas
origens?

Diante dos questionamentos levantados pela autora, vemos que se a própria
teoria do romance afirma que ele é um gênero inacabado, que não possui uma forma
definida, entendemos que o conto fica à mercê de uma profusão estética maior. Parece
não haver uma definição do conto que dê conta de sua liberdade estética. Há contos
longos de trinta e cinco páginas (os de Joseph Conrad, por exemplo), assim como há
contos curtos de quatro ou menos páginas, como os de Kate Chopin. Edgar Allan Poe,
na sua Filosofia da Composição, (1985, p. 103), a respeito da extensão da obra de arte
literária, entende haver um limite a balizar os gêneros e calcula “uma só assentada” para
a leitura de alguns poemas, mas lembra que: “em certas espécies de composição em
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prosa, tais como Robinson Crusoé (que não exige unidade), esse limite pode ser
vantajosamente superado”. (1985, p. 104)
Para Arturo Gouveia (2009, p. 11), que assume uma postura crítica mais
ferrenha,

Há um enorme descompasso entre as formulações da teoria do conto e as
inúmeras vertentes do conto; e a teoria não tem dado conta de tal
abrangência; e continua a empregar os mesmos princípios, alguns julgados
universais, a uma produção extraordinária que, em muitos casos, pouco
corresponde ao que se elaborou em termos teóricos.

A teoria da narrativa parece ter encontrado um obstáculo para adentrar o
gênero em estudo e, dessa forma, a teoria do conto tem se limitado a aspectos
generalistas que são improfícuos na sua totalidade. Os termos teóricos estão
ultrapassados, pois não conseguem fazer correlação entre conceito e texto.
Gouveia (2009, p. 22-3), ao analisar a estrutura do conto, e nesse processo,
observar milimetricamente a teoria desse gênero, comparando os legados de Cortázar e
Põe, diz que o conceito não consegue ultrapassar a visão quantitativista do limite do
número de páginas “quando procura diferenciar o conto de outras modalidades
narrativas. Por extensão, esse mesmo critério empobrecedor é o que serve de base para
avaliar personagens, tempo, espaço, entre outras categorias”. Gouveia (2009, p. 21)
deixa claro que, para ele, o número de páginas não “sintomatiza a qualidade do texto
nem sua classificação como gênero”. E afirma, ainda, que esse teor quantitativista não
corresponde às categorias internas do conto.
A leitura do conto “Aqueles Dois” pode ser feita na medida do poeta norteamericano, mas contrai uma dívida com o leitor desatento que não percebe as imagens
das quais o autor gaúcho se vale para adentrar as minúcias do tempo, dividido no enredo
entre uma noção cronológica e uma dimensão psicológica. Essa multiplicidade de
tempos corrobora a intenção da análise do conto. Acentua-se, ainda, um corolário dos
elementos, que também estão presentes na estrutura do romance, como espaço, narrador
e personagens, contornando a legitimidade do caráter que se pretende narrativo no
gênero em análise. Não existe uma frustração narrativa por parte de Caio Fernando
Abreu no tocante à escrita de um suposto romance eclipsado, a sua preferência era clara
e trazia inserida na literatura a vertente do mundo a sua volta.
Gotlib cita Boris Eikhenbaum que, ao definir o conto como short story que
subentende uma história, mostra que o termo deve responder a duas considerações:
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“dimensões reduzidas e destaque dado à conclusão. Essas condições criam uma forma
que, em seus limites e em seus procedimentos, é inteiramente diferente daquela do
romance.” (2006, p. 40) Esse recurso estilístico, com a finalidade de classificar os
gêneros, clarifica a representatividade que o conto assume na literatura de Caio
Fernando Abreu.
Por seu turno, Julio Cortázar (1974, p. 149) ilustra o seu paralelo com o conto
e a poesia e se remete: “a esse gênero de tão difícil definição, tão esquivo nos seus
múltiplos e antagônicos aspectos, e, em última análise, tão secreto e voltado para si
mesmo, caracol da linguagem, irmão misterioso da poesia em outra dimensão do tempo
literário” num paralelo entre o gênero e a fotografia. Gouveia (2009, p. 12) nos alerta
para essas expressões vagas da teoria de Cortázar quando da aplicabilidade delas a
algum conto, e salienta sobre o alto teor estilístico das figuras empregadas pelo teórico:

O estatuto de uma sentença teórica, que lhe dá sustentabilidade e distinção,
não deve confundir-se com outras formas de elaboração da linguagem. O
conceito tem que manter sua propriedade referencial, sua consistência
crítica, inclusive em termos estilísticos, sob pena de rarefação e relativismo.
No caso de Cortázar, a recorrência a termos imprecisos é muito grande e
nenhum deles contribui para o efetivo discernimento do que seja a natureza
e a estrutura de um conto.

Cortázar (1974, 151) constrói a sua metáfora entre o fotógrafo e o contista,
cuja necessidade de limitar o espaço a ser demonstrado é imprescindível para a
(re)produção do argumento visual/literário. Assim, entendemos que diante do gênero
analisado não há limites estéticos, permanece a incógnita, como permanece a incógnita
diante desse conto que pode ser configurado como obra-prima do escritor gaúcho. Cada
conto parece trazer a sua peculiaridade, o seu compromisso com o real, com a história
ali contada. A própria Gotlib afirma que cada conto é um caso teórico (2006, p.83).
Na verdade, há uma carência de teóricos do conto, como bem afirma Arturo
Gouveia, lembrando-se de Allan Poe e de Julio Cortázar, de quem faz uma análise
cortante e afirma categórico sobre as expressões usadas por este último: “são imagens
poéticas fora do lugar (...) além de insultos às inteligências qualificadas.” (Severo, 2010,
p. 130). Sua crítica à falta de argumento literário para o conto vai além desse parecer e
volta à tese aristotélica:

Os "teóricos" do conto ainda estão presos à visão clássica da centralidade do
enredo. Eles se dizem modernos, mas reproduzem a tese aristotélica
do mythos como categoria hegemônica do texto. E ainda acrescentam que
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nada - descrições, interrupções, reflexões, digressões, nada - deve atrapalhar
o fluxo do enredo até o desenlace. Ora, inúmeros contos do século vinte para não citar o próprio Poe, como o célebre "William Wilson" - já
quebraram esse modelo clássico do conto. (SEVERO, 2010, p. 128-9)

A relação de Caio Fernando Abreu com o conto analisado demonstra uma fuga
da centralidade referida. A técnica é posta na fala de um narrador que se vale do recurso
de ir aonde lhe convém para dar volume ao enredo; ele reflete sobre as cenas, pensa,
analisa e parece ponderar o que vai ser dito e confundir, ou simplesmente não deixar
claro, para o leitor, as intenções dos personagens.
Massaud Moisés, em seu Dicionário de Termos Literários (2004, p. 87),
esclarece as vicissitudes históricas nas quais o conto foi se transformando e o aponta, no
século XX, como ápice de uma fisionomia estética da cena do cotidiano poeticamente
surpreendido. Ele, na tentativa de diferenciar o conto de outros gêneros, como a novela,
explicita (2004, p. 88): “Subordinado a leis específicas, que se foram cristalizando no
transcurso dos séculos, não pode converter-se em qualquer das outras estruturas
ficcionais, ao mesmo tempo que nenhuma lhe é redutível.” Longe de uma produção
fordista, CFA, mesmo dividindo o conto em partes menores, traça uma narrativa cujos
moldes estão dentro do que Moisés entende ser a fórmula do conto: personagens, espaço
e tempo fortemente arraigados ao enredo. No verbete que tenta responder as indagações
sobre o gênero conto, ele acrescenta às três unidades já mencionadas, o termo tratado
por Poe (1985, 105): o tom; e assinala (2004, p. 88): “Efetivamente, os ingredientes da
narrativa devem convergir para um único objetivo e ocasionar um único efeito no leitor:
ofertar-lhe uma imagem, um aspecto, do dia a dia multitudinário.” No conto em análise,
esses ingredientes estão dispostos de forma a favorecer o caráter composicional da
história. Gouveia (2009, p. 48-9) chama a atenção para as categorias internas do conto e
mostra que, além do espaço físico/geográfico, delimitado pelo contista,

Há também outros espaços, simbólicos e não-geográficos, que o crítico
[Massaud Moisés] deixa de reconhecer. Um conto pode trabalhar com
espaços imaginários e oníricos onde se desenvolve algum tipo de ação, ainda
que imaterial e até mesmo absurda.

Gouveia (2009, p. 39), analisando a teoria de Massaud Moisés em “O conto”,
ao qual o professor paraibano se refere como “precioso ensaio”, mostra que o teórico
distingue a estrutura do gênero a partir das unidades, o que torna caro o estudo, e
arremata: “O conto se diferencia dos demais gêneros pela univalência e univocidade do
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conflito dramático.” Para ele, as falhas das teorias analisadas podem, por exemplo, ser
embargadas ao se deparar com contos que vão além da expectativa dessa análise.
Assim, Gouveia aduz (2009, p. 41): “Em muitos contos contemporâneos, como os de
Hilda Hilst e Caio Fernando Abreu, a diferença estrutural – que extrapola o suposto
limite fabular de uma ação – reside exatamente no excesso de reflexões dos
personagens”.
A linguagem e a forma como são traçados os eventos no conto “Aqueles Dois”
mostram o itinerário de um conto que se propõe esquivo de uma classificação taxativa
de gênero, é, inclusive, tão plástico que se permite em outros ambientes artísticos, como
o teatro, por exemplo.
Desaguando na força crítica de Gouveia (apud Severo, 2010, p. 125), o conto
tem essa pobreza teórica auferida por outros estudiosos do gênero que, segundo ele,
analisam vestígios que são insuficientes para se constituir uma teoria. É ele quem vai,
criticando o legado de Poe e de Cortázar, por eles não terem feito autocrítica de seus
postulados, examinar a crítica feita aos dois teóricos (ibdem, p. 127-8):

Na crítica que eu faço, há um levantamento sistemático das expressões mais
vazias utilizadas por Poe e Cortázar – tão vazias que: a) podem ser diluídas
na aplicação a qualquer gênero, o que foge da reflexão sobre o conto e
iguala o conto a qualquer outro gênero (...); b) entravam um esforço mais
preciso em torno da elaboração conceitual; c) deformam efetivamente a
empiria, considerada esta aqui como o corpus ou o repertório representado
pelas inumeráveis propostas de contos.

Essa imprecisão teórica está fadada a confirmar infinitamente a reputação de
contos que assume a forma poliédrica sugerida por Bosi. No entanto, sem diluir as
forças argumentativas em favor do que é o gênero, vemos que a essência imagética e
temporal de “Aqueles Dois”, sem igualá-lo a outro gênero, confirma uma visão que o
estudioso Arturo Gouveia tem em relação à riqueza da peculiaridade do conto enquanto
produto literário a ser consumido pela sociedade.
Deixando um pouco de lado essa reflexão teórica a respeito do conto,
seguimos agora com o pensamento de Compagnon (2010, p. 37), que, ao definir a
função da literatura, chega a uma aporia que parece estabelecer conexão com a obra do
nosso escritor gaúcho: “a literatura pode estar de acordo com a sociedade, mas também
em desacordo; pode acompanhar o movimento, mas também precedê-lo”. Sentindo os
dissabores da política, da convivência, da difícil aceitação sexual, Caio, numa sintonia
avessa, dissecou a sociedade, descobriu desejos, desengasgou as palavras na garganta do
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homem da sua época, revelou as suas angústias, fazendo da sociedade que o cercava o
miolo inspirador da sua literatura. Dentro dessa perspectiva, adotando ainda o ponto de
vista de Adorno (2006, p. 66), que nos diz: “A referência ao social não deve levar para
fora da obra de arte, mas sim levar mais fundo para dentro dela. É isso que se deve
esperar, e até a mais simples reflexão caminha nesse sentido”, evidenciamos essa
tendência nas narrativas de Caio.
Nessa esteira que envolve discussões sociais e literárias, encontramos Eco
(1993, p. 74) discutindo sobre a estrutura do mal gosto, alongando-se sobre o estilo
Kitsch e a sua impressão nas sociedades. Como num desfecho para entendermos o
envolvimento da arte com a sociedade, ele acrescenta às suas letras: “o fato é que, em
determinadas sociedades, a arte se integra tão profundamente na vida cotidiana que sua
função primeira parece ser a de estimular determinadas reações lúdicas, religiosas,
eróticas, e de estimulá-las bem.” Caio parece ter estimulado a sociedade a pensar nas
próprias atitudes, inserindo-a na literatura de um país contraditório: faltava o espaço
para afirmar a liberdade, embora houvesse a vontade de exercer a cidadania e
intensificar as buscas pelo amor, que desaguaria numa sociedade mais plena.
Para se fazer entendido pelo grande público, Caio dava respaldo às
personagens e aos narradores. Há momentos em que alguns de seus narradores, filhos da
pós-modernidade, cansados ou sem competência suficiente para desenvolver a narrativa,
veem o personagem como válvula de escape para o desfecho da história e a função de
continuar a narrativa é transferida do narrador para o personagem. Diferente do que
acontece em “Aqueles Dois”, em que há um narrador envolvendo as vozes dos
personagens principais e invadindo, lúcida e calmamente, as emoções e sentimentos de
cada um deles.
Os personagens de Caio Fernando Abreu transitam entre signos zodiacais,
fortes personalidades, profundas solidões e tristezas, doenças e distâncias. Trazem
arraigadas as semelhanças e comportamentos da esfera da vida moderna a qual são
submetidas pelo poder do capitalismo, tal qual acontece na vida fora da ficção; esses
mesmos personagens são mergulhados na linguagem que os concretiza e, a partir dela,
agem, sonham, vivem, experimentam uma busca que parece ser inerente a todo ser
humano: a felicidade, ora consubstanciada, ora camuflada em muitos dos seus
personagens. Não estamos aqui nos referindo à felicidade clandestina que se percebe em
alguns dos seus contos ou a sugerida pela autora Clarice Lispector no livro homônimo,
mas a viva, passível de gozos que a vida pode oferecer.
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Em “Aqueles Dois”, a caracterização dos personagens é direta, mas apresenta
uns pontos ancorados na complexidade psíquica desses dois amigos, através dos quais
se verifica a tensão conflitante do conto em questão: a solidão e o silêncio como
comportamentos definidores de suas atitudes e a arte representando os espaços
necessários para serem preenchidos pela lacuna que os dois deixam em suas vidas.
Observados esses traços, podemos identificar o papel que cada personagem exerce nos
planos indicados pela voz que fala no texto.

2.2 – Aquele que conta

“Mensageiro natural de coisas naturais
Quando eu falava dessas cores mórbidas
Quando eu falava desses homens sórdidos
Quando eu falava desse temporal
Você não escutou.”
(Paisagem da Janela, Milton Nascimento)

O conto a ser examinado traz consistentes os elementos da narrativa, como,
por exemplo, narrador, personagens, tempo e espaço, e é dividido em seis partes, as
quais estão interligadas numa unicidade que compõe a história dos personagens
centrais.
Há um caráter identitário observado nos personagens que é aferido pela lente
do narrador; ele nos mostra distanciados os personagens do leitor, em alguns momentos
da história, através da postura narrativa em terceira pessoa. Booth (1980, p. 166) nos diz
que essa distinção de pessoa, nas narrativas, é a mais ignorada nas análises literárias, e
reforça: “Dizer que uma história é contada na primeira ou terceira pessoa nada nos diz
de importante, a menos que sejamos mais precisos e descrevamos o modo como
qualidades particulares de cada narrador se relacionam com efeitos específicos.”
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Dessa forma, façamos uma investidura no nosso narrador que, facundo, é parte
essencial do conto e parece ter competência para contar a história. Benjamin (1987, p.
213) alega que o narrador, explícito ou não, faz companhia ao leitor. O da nossa análise
nunca se remete aos leitores de forma direta, mas, como se estivesse dialogando, faz
perguntas e comentários rápidos, sem, contudo, se distanciar da história contada, ao
contrário, imerge ainda mais nela. De certos ângulos, o nosso narrador se assemelha
com o que prevê Benjamin (1987, p. 201) ao tratar da narrativa de Leskov: “O narrador
retira da experiência o que ele conta: sua própria experiência ou a relatada pelos
outros.” Embora pareça estar distante da experiência na própria pele – ele sequer
participa dos fatos mencionados –, esse narrador, perspicaz que é, traz a experiência de
que fica sabendo: a amizade feita entre os dois amigos e a demissão ocasionada pelos
boatos oriundos da repartição. Ele empresta a voz aos personagens, imiscuindo ao seu
discurso, com aspas ou outras marcas textuais – como o travessão – ou a ausência
desses recursos, aglutinando-os à sua fala, praticamente sem dar folgas para que os
personagens falem. “Foram apresentados no primeiro dia de trabalho de cada um.
Disseram prazer, Raul, prazer, Saul, depois como é mesmo o seu nome? sorrindo
divertidos da coincidência.” (Abreu, 1986, p. 146)
A fim de estimular o interesse do leitor pela história a ser contada, o narrador,
como se se distanciasse do núcleo central, lança perguntas que, parece, faria a si
próprio, caso estivesse envolto na situação, como ocorre no momento que lança
perguntas sobre o que conspirava contra os protagonistas: “Mas desde o princípio
alguma coisa – fados, astros, sinas, quem saberá? – conspirava contra (ou a favor, por
que não?) aqueles dois.” (Abreu, 1986, p. 146). Ou, talvez, tenha lançado a pergunta
imbuída de intenções próprias, sobre a essência do encontro que os juntava, numa
rápida tentativa de se posicionar a favor dos dois amigos. A ambiguidade do narrador
evita explicações e se alonga em insinuações, descortinando a história. Benjamin (1987,
p. 203), na intenção de salientar a importância do narrador que não se perde em
explicações, confronta o conto com a notícia, explicando que aquele não se detém em
minúcias explicativas, enquanto esta, ao apresentar os fatos, não se priva de mostrar as
explicações oriundas do acontecimento; esse fator nos deixa, segundo ele, mais pobres
de “histórias surpreendentes”. E conclui (1987, p. 203): “quase nada do que acontece
está a serviço da narrativa, e quase tudo está a serviço da informação.”
Assim, com a intenção de tangenciar explicações e se deter nas minúcias da
história, o narrador se mistura de tal forma, que não cria uma identidade própria:
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sabemos apenas que ele é um falante incorrigível. Instala-se, pois, a dúvida: não se sabe
se ele está contando os fatos de uma forma maliciosa e acusativa ou se está contando de
forma imparcial, embora no final do conto ele se posicione sutilmente “a favor” dos
personagens, talvez por, ao se encaminhar para o desfecho da história, perceber, contra
a sua própria força narrativa, que os dois foram injustiçados. Toda a sua forma de contar
mostra as escolhas quanto ao que vai ser narrado, impedindo de inferir uma
imparcialidade dos fatos e tencionando a célula dramática do conto, com as suspensões
e aparições eleitas por esse meticuloso contador de história.
Personificado, mas distante de um narrador protagonista ou personagem cujos
fatos sucedem a sua volta, o nosso narrador entra na classificação que Defina (1975, p.
33) traz à tona em seu livro, citando Brooks e Warren: “o narrador é observador que
observa o objetivável, o mundo físico em que se movem seus personagens; ouve-os e
escuta; vê-os atuar, contudo não pode antecipar o que passa por suas mentes; não pode
seguir o fluxo de seus psiquismos.”
A classificação se encaixa tão perfeitamente com o narrador em análise que ele
não sabe precisar alguns detalhes que se perderam no tempo, cronológico e psicológico,
como quem falara algo ou porque agia de determinada maneira. Ele não incorre no erro
de tentar decifrar os sentimentos dos personagens, talvez por isso se esquive dizendo
que eles não sabem nomear o que sentem. De fato, os personagens não falam sobre
sentimentos, logo, não tem como ele, o narrador, escutá-los. Ainda que na tentativa de
entrar no pensamento dos dois amigos, ele se vale de palavras que expressam dúvida,
pois tenta impingir a imagem de que não é onisciente. Como se constata logo no início
do conto: “Não chegaram a usar palavras como „especial‟, „diferente‟ ou qualquer coisa
assim.” (Abreu, 1986, p. 145)
Booth (1980, p. 22) faz um paralelo do narrador onisciente, na literatura, e do
narrador da vida real, afirmando que a técnica é artifício que devemos observar tão logo
empreendamos a leitura da narrativa, já que, na vida real, não se pode decifrar o
comportamento dos outros, e conclui:
É, então, de certo modo estranho que em literatura, e desde o princípio, nos
tenham sido ditos motivos, directa e autoritariamente, sem que nos víssemos
obrigados a depender das frágeis inferências sobre os outros que, nas nossas
próprias vidas, não podemos evitar.
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O interesse nesse apontamento reside, qualitativamente, na possibilidade de
inferência que podemos fazer nos textos literários, independente da classificação do
narrador. Na nossa análise, entendemos que essa voz que conta a história não consegue
adentrar o íntimo dos personagens, mas é a partir dela que fazemos todas as inferências
para simpatizar, ou não, com a história contada e com os personagens cuidadosamente
apresentados. Responsável por descrevê-los, o nosso narrador se prende a um método
econômico e limita-se a descrições físicas e poucas tentativas de uma caracterização
psicológica deles. Depois de empreender essa tarefa, coloca-nos à disposição de sua
estratégia narrativa: conta-nos a história e elege os fatos para descrevê-los, suprimindo
(ou não sabendo precisar) interesses para que o leitor encaixe as peças da narrativa, ele
então se inclina para os fatos e se dirige para o desenvolvimento da história.
O desfecho é guiado pelo narrador à sua expressão mais misteriosa possível,
nem os personagens nem as suas saídas e os seus encontros fortuitos são vistos sob uma
luz funesta, e esses fatores tendem a ser vistos como uma aproximação afetiva, não
amistosa. De modo que, por não afirmar se existe a efetiva união entre os dois, o
narrador deixa o leitor começar a construir, à medida que se vai pincelando a história,
uma visão que pode ser uma farsa ou uma constatação.
Como o desfecho não produz bons resultados para Raul ou Saul, o efeito
lacônico que o narrador emprega, no que tange à expressão sexual deles, pode ser fatal.
A precisão (ou falta desta) na construção identitária dos personagens remonta à injustiça
feita contra eles. Embora consigam estabelecer harmônica conexão de amizade, o
comportamento deles confunde as pessoas da repartição.
Além dos protagonistas e de Carlos Gardel, o sabiá de Raul, nenhum outro
personagem é nomeado. O narrador se vale de pronomes e/ou funções que os
secundários exercem no conto; talvez por esquecimento ou de propósito, o narrador não
se concentra nos secundários, nem sequer deixa que eles falem. Raul e Saul são os
únicos que, quando permitido pelo narrador, falam, mas, ainda assim, têm a sua fala
imiscuída no discurso desse mediador ininterrupto. Compreendemos, então, que há uma
relação de autoritarismo desse narrador e o contexto da repressão militar. Ele se ausenta
da responsabilidade de explicitar a história tal como aconteceu para então condená-los.
Para ele, entendemos, Raul e Saul são apenas números numa cidade grande, que os
engole no meio da multidão, eles estão sob o julgo de uma sociedade que os condena,
mas é o próprio narrador o primeiro a julgá-los, a partir do pronome demonstrativo,
“aqueles”, que parece acusar os dois a partir do título.
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2.3 – Um Pas-de-Deux: a dança de Eros e Thanatos

“Sei que nada será como está /
Amanhã ou depois de amanhã /
Resistindo na boca da noite um gosto de sol.”
(Nada será como antes, Milton Nascimento)

“Aqueles dois” registra um universo em desentendimento, cheio de
preconceitos e de sentimentos perturbadores, marcas patenteadas pelas décadas de 1970
e 1980, quando o mundo parecia ainda não ter balizado os direitos e deveres dos
cidadãos. Adentrar um mundo conturbado na literatura de Caio Fernando Abreu é
revelar o périplo que a sociedade engendra, cheia de meandros sinuosos: seus atores
distorcem a realidade, e com ela são distorcidos, iguais a personagens que vivem na
mente de seus autores. Candido (2002, p. 53), analisando a personagem do romance,
nos traz um pensamento a respeito dessa entidade, nessa antinomia:

Quando pensamos no enredo, pensamos simultaneamente nas personagens;
quando pensamos nestas, pensamos simultaneamente na vida que vivem, nos
problemas em que se enredam, na linha do seu destino – traçada conforme
uma certa duração temporal, referida a determinadas condições de ambiente.

Um pouco mais à frente, como num diálogo consigo próprio, Candido (2002,
p. 63), trazendo a distinção estabelecida por Forster, contra-argumenta: “O Homo fictus
é e não é equivalente ao Homo sapiens, pois vive segundo as mesmas linhas de ação e
sensibilidade, mas numa proporção diferente e conforme avaliação também diferente.”
Os personas – e aqui adotamos o vocábulo latino hodiernamente utilizado para
designar personagens literários –, Raul e Saul, são filhos das incertezas da modernidade
e vivem sob uma tensão que aclimata o desenrolar da história, sem saber exatamente o
rumo que estão tomando em suas vidas. A linguagem deles é entremeada pelo silêncio
agudo que os caracteriza como homens de poucas palavras, não marcando o texto por
uma predominância dialogal, o que dificulta o entendimento esclarecido dos seus
sentimentos, dos quais até mesmo o narrador não sabe falar. Para o leitor, esses traços
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podem pressupor uma consciência mínima ou nula do universo atmosférico
caracterizado por Caio nessa cidade grande que parece engoli-los.
Na tentativa de delinear melhor a caracterização das personagens, entendamos
a explicação sobre o personagem que Defina (1980, p. 83), valendo-se das
classificações feitas por Castagnino, nos dá, entendimento também adotado no nosso
trabalho:

O que denominamos personagem é o herói condutor e intérprete dos motivos
da narrativa. Compreende sempre uma atitude existencial, a situação
humana no cosmos e no tempo histórico, isto é, o homem em sua dupla
personalidade: tempo histórico, isto é, o homem em sua dupla realidade:
imanifesto ou subjetivo, dominado pelos impulsos motores fundamentais da
emoção e manifesto ou objetivo, condicionado pelo meio e sociedade. Sob o
ponto de vista histórico, o herói interpreta as aspirações e angústias humanas
transfundidas em ideias culturais.

Embora sejam praticamente emudecidos pelo narrador, são os nossos
personagens que conduzem a história – ou melhor, vivem-na –, interpretando assim o
fluxo dos fatos, igual às personagens num teatro, que ganham vida própria, mesmo
estando sob a “vigília” do narrador. Essa ideia é estabelecida por Almeida, no livro
organizado por Candido, num paralelo entre a personagem do romance e a do teatro:
“No romance, a personagem é um elemento entre vários outros, ainda que seja o
principal. (...) No teatro, ao contrário, as personagens constituem praticamente a
totalidade da obra: nada existe a não ser através delas.” (2002, p. 84)
No conto em análise, o narrador não mostra a sua identidade, como se servisse
da cortina que é aberta sobre a ribalta, e, paulatinamente, vamos construindo a
identidade dos protagonistas, atores que se debruçam sobre o enredo. Essa falta de
posicionamento já é um posicionamento e enquanto a identidade do narrador não se
consubstancia por falta de espaço do próprio recurso narrativo que adota, a dos
personagens que parece, inicialmente, vaga, confusa, vai se solidificando na medida em
que a história também avança e se define: morango e mofo, silêncios e sons.
Entendemos aqui a figura “morango” como representatividade de algo vivaz; “mofo”,
morte e/ou sentimentos negativos.
Correspondendo às características atribuídas ao “morango”, Raul tem a
mocidade revelada nas músicas que gosta de cantar, demonstra-se independente. No
entanto, ele também é, concomitantemente, morango e mofo: traz um casamento
fracassado e nenhum filho. Seu silêncio é artisticamente produtivo. Saul, cujas
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características podem ser aproximadas às do “mofo”, não tem atitude de experimentar
os sabores da vida, precisa de estímulo, identifica-se com Raul pela destreza que ele tem
com a música e outras artes e coleciona algumas frustrações que a vida lhe apresentou.
Talvez por isso se mostre o menos empolgado dos dois. Experimenta, entretanto, na
arte, o sabor dos morangos, ele gosta de artes plásticas, desenha silenciosamente em seu
quarto. Todavia, o silêncio de Saul é depressivo, triste e demarca um acentuado tom de
isolamento, igual à reprodução de Van Gohg que ele pendurou numa das paredes do
quarto da pensão: “O quarto de Vang Gogh”, obra que Saul tinha a impressão de ser
uma fotografia do seu próprio quarto, cheio de ausências, marcando a forte solidão do
artista. Em “Aqueles Dois”, a presença do artista holandês sublinha a veia artística que
faz de Saul uma pessoa mais compenetrada, sensível; nas ocasiões em que ele se
encontrava sozinho, desenhava. Analisada essa dimensão dos personagens, entende-se
que os dois amigos se completam e permitem o percurso encaminhado no conto.
Raul e Saul, tratados como “moços” vindos de interiores distintos para a
cidade grande, marcam um movimento que, no Brasil, se concentrou mais
consistentemente nas duas cidades-pólo do Sudeste, São Paulo e Rio de Janeiro: a
industrialização. Com esse resultado da industrialização das grandes cidades, observouse um movimento oriundo dos pequenos para os grandes centros a fim de encontrar
propostas de trabalho condizentes com uma vida digna – embora, nem sempre, a
expectativa fosse alcançada. Intensificou-se, com isso, um conflito de classes, no qual a
classe alta, querendo continuar no patamar de elite, defende a sua posição, todavia,
percebe-se a necessidade de a classe baixa mostrar a sua grandeza que não reside na
defesa do status quo. Essa classe procurava sair do trivial, vivendo no anonimato, já que
o anônimo traz consigo o bônus de poder ser qualquer pessoa, sem o julgamento dos
seus conhecidos e familiares. Raul e Saul parecem procurar esse bônus, pois, movidos
pelo trabalho vão, depois de passarem no mesmo concurso, para uma metrópole distante
da terra natal de cada um deles, conhecem-se já na repartição onde trabalhariam e
reconhecem intimamente que as coincidências iam além das letras finais dos seus
nomes, embora, segundo o narrador, não conseguissem entender aquilo. O narrador,
analítico, vai compondo as primeiras interações entre eles:

Cruzavam-se, silenciosos mas cordiais, junto à garrafa térmica do cafezinho,
comentando o tempo ou a chatice do trabalho, depois voltavam às suas
mesas. Muito de vez em quando, um pedia um cigarro ao outro, e quase
sempre trocavam frases como tanta vontade de parar, mas nunca tentei, ou já
tentei tanto, agora desisti. Durou tempo, aquilo. E teria durado muito mais,
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porque serem assim fechados, quase remotos, era um jeito que traziam de
longe. Do norte, do sul. (ABREU, 1986, p. 148)

O comportamento psíquico dos personagens divide lugar com o ambiente no
qual trabalham, como uma espécie de prolongamento do espaço físico neles, ou o
contrário: calados que são por natureza (o contexto de repressão ajudava-os a enfatizar
essa característica), mantêm-se assim num ambiente que requer pouca conversa,
principalmente quando a temática é a vida pessoal. Compartilhando das mesmas
sensações, Raul e Saul acentuam uma experiência afetiva na afirmação dos seus valores
tradicionais. Ainda não sabem, mas o relacionamento deles que, ignorado, significa
vida, logo vai representar, também, morte, devido a um terceiro elemento que se
evidencia sob os olhos dos colegas de trabalho: o amor Eros, tratado detalhadamente
mais adiante.
À descrição dos personagens, o narrador parece querer emprestadas as vozes
das pessoas do escritório, pois afirma que eles “eram dois moços bonitos, todos
achavam.” (ABREU, 1986, p. 147) Assim, à revelia desse falante ininterrupto que muito
pouco dá espaço para os protagonistas falarem, talvez para uma compreensão melhor
dos amigos, há a apresentação dos rapazes: “Moreno de barba forte azulando o rosto,
Raul era um pouco mais definido, com sua voz de baixo profundo, tão adequada aos
boleros amargos que gostava de cantar. Tinham a mesma altura, o mesmo porte, mas
Saul parecia um pouco menor, mais frágil.” (ABREU, 1986, p. 147-8).
Aqui, o corpo, mídia potencial da sociedade, não é esquecido pelo narrador
que comenta, inclusive, a admiração das moças da repartição. Esse corpo midiático é
entendido como texto cultural na ótica de Campelo (1996, p. 15) e, para ela, “tem textos
que brotam das emoções, como a paixão, a inveja, o medo, o amor. São textos com
material proveniente do seu sistema límbico que trazem ao corpo cores, temperaturas e
sensações determinadas.” (op cit, p. 64)
É o corpo de Raul e o de Saul que as moças da repartição admiram em
detrimento dos homens daquele ambiente de trabalho, por não terem “barriga ou aquela
postura desalentada de quem carimba ou datilografa papéis oito horas por dia”
(ABREU, 1986, p. 147). Os dois juntos eram bonitos, achavam. Esse endeusamento
pelo corpo é um fator socialmente manifesto.
O desenrolar da história mostra que esses dois corpos, sempre em análise pelo
narrador, como se tivesse a Esfinge de Tebas a lhes pairar como sombra, os colegas da
repartição são desafiados de dentro de suas perturbações inconscientes a questionar-lhes
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o comportamento. Os funcionários do escritório reparam o dia em que ambos chegam
com o cabelo molhado ao trabalho; além disso, os abraços, as músicas cantadas na
ausência do outro, o porte físico, todos os movimentos pedem decifração, mas, por não
encontrarem a resposta, a esfinge os devora com a demissão sumária dos dois. Campelo
(1996, p. 40) entende que o corpo cultural do homem decifra a cultura na qual ele é
emerso e conclui, mais à frente, como em resposta que ratifica as indagações daqueles
funcionários curiosos: “O corpo do homem é o palco da ação do desejo deste corpo.”
Retomando a caracterização dos personagens, embora descritos supostamente
com a mesma beleza, percebe-se o choque físico que há desse Saul com o guerreiro
homônimo da Bíblia, primeiro rei de Israel, que era conhecido pelo porte invejável entre
os homens; aclamado pelo povo por ter sido o ungido de Deus; o guerreiro bíblico se
caracterizava por ser o mais alto de todos os outros guerreiros. O profeta Samuel narra a
saga do rei e diz: “(...) Saul, jovem de boa aparência. Era um israelita imponente: os
outros lhe chegavam apenas até os ombros.” (Bíblia Sagrada, I Samuel, cap. 9, versículo
2.)
Na Bíblia, Saul se tornou rei aos trinta anos (I Samuel, cap. 13, vers.1). No
conto do escritor gaúcho, “Raul tinha um ano mais que trinta; Saul, um menos.”
(ABREU, 1986, p. 145). Na primavera ele faz aniversário, justamente quando está mais
próximo de experimentar a liberdade corporal e sexual que tem alimentado: o
envolvimento maior com o amigo; o seu reinado também se dá aos trinta anos,
conforme o do rei da Bíblia. Para esse Saul, o reinado é o ápice do envolvimento com
Raul.
Por seu lado, Raul se comporta cheio de iniciativas como pode ser observado
no desenvolver da narrativa, tal qual o comportamento de um rei que quer manter o
reinado protegido. Ele tem as características inatas de um rei. Numa rápida análise sobre
o seu signo zodiacal, uma vez que Caio pensava os seus personagens a partir do
comportamento de influência do signo, como bem afirma a astróloga Graça Medeiros na
biografia escrita por Paula Dip (2009, p. 248), Raul, que no começo do verão fez
aniversário, tinha por signo regente, Capricórnio, cujo perfil é de iniciador. A esse
signo, os astrólogos do site Estrela Guia atribuem “um senso forte de hierarquia, o qual
não quebrarão por nada neste mundo”. Com essa medida, nosso personagem se
sobressaía em atitudes.
Saul, também numa análise astrológica, tem por signo Libra. Entendemos isso
ao ler os indícios deixados pelo narrador, que diz: “quando começava a primavera, Saul
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fez aniversário” (Abreu, 1986, p. 152). Esse signo tem por símbolo mitológico a
balança, e, conforme as características a ele atribuídas, está “a todo instante pondo as
coisas na balança, e não dará um passo enquanto ela não pender claramente para um
lado”, dizem os astrólogos do mesmo site9. Desorientado, ele se acalmava na presença
do amigo ao vê-lo tocar violão e cantar. Essa atitude é também vista na história bíblica,
em que o rei Saul, já afeito da amizade de Davi, quando atacado por espíritos, se
acalmava com os sons emitidos pela harpa deste: “Davi pegava a harpa e tocava. Então
Saul se acalmava, sentia-se melhor, e o espírito mau o deixava”. (Bíblia Sagrada, I
Samuel, cap. 16, versículo 23). Essa característica delineada por Caio Fernando Abreu
pretende alargar o tom soturno que o autor quis impingir ao personagem. Na Bíblia,
Saul é um guerreiro, em Morangos, é o avesso da guerra, pacífico.
O caráter supostamente frágil de Saul pode ser acentuado pela forma de
moradia adotada por ele. Bachelard (2008, p. 24) afirma que “a casa é o nosso canto no
mundo. Ela é, como se diz amiúde, o nosso primeiro universo. É um verdadeiro cosmos.
Um cosmos em toda a acepção do termo.” A essa altura da narrativa, esse personagem é
visto como o mais introspectivo dos dois: o seu universo é aconchegante e familiar. Ele
mora numa pensão, onde se inspiram mais cuidados maternos – eram proibidas,
inclusive, visitas noturnas.
Diferentemente, Raul, morava numa quitinete, tinha empregada, um telefone
alugado – comum à época – e se divertia com seus instrumentos musicais. É ainda
Bachelard (2008, p. 23) que nos confirma as imagens que temos da casa, ao dizer que
ela “nos fornecerá simultaneamente imagens dispersas e um corpo de imagens. Em
ambos os casos, provaremos que a imaginação aumenta os valores da realidade.”
Essas preocupações bachelardianas corroboram a nossa visão quanto ao espaço
que traz a noção de casa. Nesses ambientes, a intimidade do outro está em evidência,
bem como os gostos, a própria vida. Assim, tanto Raul, na sua quitinete, ou Saul, no
quarto da pensão, nos confirmam, com os seus gostos artísticos, a transcendência da
rotina do cotidiano; nesses afazeres, música e desenho, respectivamente, deflagra, numa
consonância amistosa com Bachelard (2008, p. 62) o espaço habitado transcendendo o
espaço geométrico.
A arte, então, completa cada um dos personagens e a completude das artes de
um no outro parece ratificar o pensamento dos colegas de trabalho: para eles, o
9

Disponível em : http://www.estrelaguia.com.br/horoscopo/capricornio/perfil/ Acesso em: 04 de maio de
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comportamento dos dois protagonistas reverbera uma carga negativa na sociedade, não
uma harmonia entre as artes. Os funcionários, com esse comportamento, ferem a
essência identitária do indivíduo, que é avaliada por prismas fragmentários: eles não
veem os amigos como amantes da arte. Essa identidade dividida, quase aniquilada, se
mostra uma das principais características da obra de Caio Fernando Abreu, que nos
Morangos apresenta indivíduos que estão diante de identidades problemáticas. Leal
(2002, p. 13) avalia que o indivíduo, moderno à obra de Caio, “tem sua identidade em
xeque e busca na própria sexualidade a chave para o si, vivenciando uma relação que
tem forma no palco da história”.
Enredadas as vidas dos personagens em análise, interesse concreto do conto, a
incompletude de suas identidades, superpostas nas entrelinhas do narrador, corrobora a
ideia de Leal, pois eles se trancafiam dentro de si mesmos para fugir de uma sociedade
castradora e, exatamente por isso, “gostavam de estar assim, (...) a sós, donos de suas
próprias vidas” (Abreu, 1986, p. 150), mas a modernidade e a fuga de cada um não
autenticam a sexualidade deles. O palco de seu ostracismo influi na construção de uma
identidade solitária, desmembrada de certezas acerca de sua própria confiança e de sua
destreza psicológica, construindo uma amálgama entre pensamento e ação. Inicialmente,
queriam estar sozinhos, mas sutilmente demonstravam querer estar perto um do outro.
A visão emocional de cada um pressupõe uma inércia sensorial dos sentimentos entre
eles.
Raul, ostensivamente o mais maduro dos dois, permite que a sua natureza
psicológica se funda com a de Saul, que também se vê assaz envolvido com o amigo.
Solitário, aquele sente falta deste, preocupa-se, vai mantendo um contato cordial entre
eles; decidido, dá o número de seu telefone com a desculpa de “alguma coisa que você
precisar, se ficar doente, a gente nunca sabe” (Abreu, 1986, p. 150)
Esse caráter ativo é apresentado pareado com o seu jeito carinhoso, que
cantarola baixinho, presenteia e sofre com a perda da mãe, fica reflexivo. Uma
característica forte se acentua na medida em que o conto avança: percebemos uma
mudança comportamental em Saul. Ele está mais decidido, menos passivo e toma
atitudes, como abraçar o amigo, tocar-lhe a barba, decidir dormir nu na casa do outro,
mas não sem antes sofrer psicologicamente o peso imposto por uma crise de identidade,
chorando, “sentido-se só e pobre e feio e infeliz e confuso e abandonado e bêbado e
triste, triste, triste” (Abreu, 1986, p. 153), e, numa determinada noite, de tão triste, sente
vontade de ligar para Raul, “mas não tinha fichas e era muito tarde.” (op. cit., p. 153)
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A expressão “deserto de almas” e o demonstrativo “aquela”, que aparecem na
narrativa referindo-se, respectivamente, à repartição e à cidade em que os dois
trabalhariam, parecem assumir uma dimensão maior do que podemos supor justamente
pela malícia proposital do narrador em suprimir o nome da cidade e, assim, acentuar os
mistérios envolvidos nela e em toda a narrativa. Por esse entendimento, também por
parte dos personagens, há uma crise identitária, uma febre de devaneios, uma angústia
pela solidão que os consome. Bachelard (2008, p. 189) observa:

Poderíamos dizer que a imensidão é uma categoria filosófica do devaneio. Sem
dúvida, o devaneio alimenta-se de espetáculos variados; mas por uma espécie
de inclinação inerente, ele contempla a grandeza. E a contemplação da
grandeza determina uma atitude tão especial, um estado de alma tão particular
que o devaneio coloca o sonhador fora do mundo próximo, diante de um
mundo que traz o signo do infinito.

Encontramos, pois, um Saul marcado pelo signo da transição, cuja febre de
devaneio lhe confere um estado de ânimo que busca sentido na imensidão do seu
sentimento. Sua tristeza pode ser entendida como a ânsia em alcançar um estágio de
repouso ao lado de alguém que lhe dê a segurança que ele, sozinho, é incapaz de
proporcionar. Sua insegurança ratifica a condição que lhe é inerente de ser e estar no
mundo, e Raul é a companhia perfeita, sua alma gêmea. No entanto, Saul teme pensar
assim devido a fatalidade de o seu destino sentimental ser um outro homem. A sua
única certeza parece ser o sentimento que está sendo formado, que tem como
correspondente Raul, e essa certeza lhe cerceia. A característica inibidora que lhe é
peculiar lembra a sua angústia e a sua culpa por ter se deixado envolver com Raul. Esse
fardo deságua na ambiguidade das personagens de Caio Fernando Abreu: querem ser
livres e temem a liberdade. É a imensidão que almejam e que Bachelard (2008, p. 190)
defende: “A imensidão está em nós. Está ligada a uma espécie de expansão de ser que a
vida refreia, que a prudência detém, mas que retorna na solidão. Quando estamos
imóveis, estamos algures; sonhamos num mundo imenso.”
O desejo pelo outro, ampliado de certa forma pelo narrador, vai de encontro à
força social que compõe o escritório no qual os personagenss trabalham, no pensamento
que os amigos imputam como correto. Eles não percebem o quanto estão envolvidos,
nem o quanto estão sendo observados e são tolhidos pelo sistema esmagador do
preconceito.
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A liberdade nem é totalmente adquirida, mas já se paga um preço alto: o ponto
nevrálgico da narrativa ocorre quando, no clímax do conto, os dois estão tendo uma
conversa em particular com o chefe, que, empedernido, os demite. Raul e Saul amargam
a sensação de terem sido enganados pelos próprios colegas da repartição: é a derrota
interior, prelúdio da derrota exterior.
Tratados como monstros, suprimidos de um convívio que os vê pela lente de
uma deformação patenteada pela sociedade, os nossos protagonistas adentram os
conceitos que Foucault alude aos equívocos sociais quanto à natureza de
monstruosidade na sociedade, alertando que essa é uma noção judicativa (2001, p. 78).
Na seara dessas discussões, ele sentencia: “O grotesco é um dos procedimentos
essenciais à soberania arbitrária” (2001, p. 16) e afirma, rigoroso, como em resposta aos
desmandos do patrão imprudente:

Mostrando explicitamente o poder como abjeto, infame, ubuesco ou
simplesmente ridículo, não se trata, creio, de limitar seus efeitos e descoroar
magicamente aquele a quem é dada a coroa. Parece-me que se trata, ao
contrário, de manifestar da forma mais patente a incontornabilidade, a
inevitabilidade do poder, que pode precisamente funcionar com todo o seu
rigor e na ponta extrema da sua racionalidade violenta, mesmo quando está
nas mãos de alguém efetivamente desqualificado. (2001, p. 17)

Verifica-se, com essa perspectiva de perseguição, coibição e controle
desmedido, no desfecho d’Aqueles Dois, um poder intransigente como dispositivo de
autoritarismo, no qual o chefe arremata categoricamente uma irrefutável e condenatória
decisão, ferindo os aspectos da convivência. Starobinski (2001, p. 26), alertando sobre
as máscaras usadas pela sociedade no que diz respeito à ideia de civilização, pondera,
acreditando que “civilizar seria, tanto para os homens quanto para os objetos, abolir
todas as asperezas e as desigualdades „grosseiras‟, apagar toda rudeza, suprimir tudo
que poderia dar lugar ao atrito, fazer de maneira a que os contatos sejam deslizantes e
suaves.”
A impressão grosseira que o chefe não se importa em mostrar corresponde à
visão preconceituosa que as pessoas implicam no dia a dia, excluindo o diferente do
padrão que elas adotam para si, como podemos analisar no trecho que segue do conto:

[Raul] Parecia muito alto quando, com uma das mãos apoiadas no ombro do
amigo e a outra erguendo-se atrevida no ar, conseguiu ainda dizer a palavra
nunca, antes que o chefe, entre coisas como a-reputação-de-nossa-firma,
declarasse frio: os senhores estão despedidos. (Caio Fernando Abreu, 1984,
p. 154)
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A visão delicada descrita por Starobinski não é verificada pelo narrador que, já
tendencioso, colore a história de emoções e sentimentos de injustiça, cujas máscaras das
pessoas que trabalham na repartição são dispensadas, posto que se lhe figura correta a
ação do chefe: elas perseguiram e enviaram as cartas anônimas. A demissão de Raul e
Saul é o coroamento desses funcionários, é a resposta efetiva ao comportamento
considerado inapropriado e desviante do padrão estabelecido pela sociedade. Esses dois
estrangeiros quebram essa regra comportamental e deturpam, para a comunidade em
questão, os valores que ela trazia arraigados.
O narrador, que não foca nenhuma outra pessoa da repartição, pode ter omitido
o fato de diferentes funcionários desse mesmo estabelecimento também serem
provenientes de diversos lugares, igualmente aos protagonistas da nossa história. E, se o
nosso prognóstico se confirmar, podemos crer, com tom eufêmico, que a subversão do
entendimento judicativo desses funcionários, ao longo da narrativa, pode se configurar
pelo viés da insegurança de se sentirem tão estrangeiros quanto eles e isso potencializar
o teor do incivilizado, com pretensões megalomaníacas.
É Starobinski (2001, p. 33) quem acrescenta, com a semântica apropriada ao
termo, o valor que tem a palavra civilização, da qual, aquelas pessoas pareciam estar
vazias:

A palavra civilização, se já não designa um fato submetido ao julgamento,
mas um valor incontestável, entra no arsenal verbal do louvor ou da
acusação. Não se trata mais de avaliar os defeitos ou os méritos da
civilização. Ela própria se torna o critério por excelência: julgar-se-á em
nome da civilização. [...] Ela se torna motivo de exaltação para todos
aqueles que respondem ao seu apelo; ou, inversamente, fundamenta uma
condenação: tudo que não é a civilização, tudo que lhe resiste, tudo que a
ameaça, fará figura de monstro ou de mal absoluto.

A essência de civilização, perdida pelo poder inconteste salvaguardado pelo
anonimato de umas cartas, entra no valor de acusação: não se verificou se os
personagens estavam cumprindo com os seus afazeres, podou-os pela suspeita, dirigiulhes palavras que atestavam uma conotação pejorativa no meio em que viviam
profissionalmente: é o diagnóstico que a mediocridade e a repressão incutem no homem
e no seu tempo. Não se inquiriu um problema relacionado ao que foram contratados
para fazerem, não se apontou um erro entre eles, apenas especulou-se a vida íntima dos
dois para perpetuar o mal que, para Gisel, no prefácio ao livro Mal, de Paul Ricoeur,
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instaura (1988, p. 17): “o mal está escrito no coração do sujeito humano”, acentuando o
problema da liberdade. É o próprio Ricoeur (1988, p. 23), que discorrendo sobre esse
comportamento humano, demonstra:
No rigor do termo, o mal moral – o pecado em linguagem religiosa –
designa o que torna a ação humana objeto de imputação, de acusação e de
repreensão. A imputação consiste em consignar a um sujeito responsável
uma ação suscetível de apreciação moral. A acusação caracteriza a própria
ação como violação do código ético dominante na comunidade considerada.
A repreensão designa o juízo de condenação, em virtude do qual o autor da
ação é declarado culpado e merece ser punido. É aqui que o mal moral
interfere no sofrimento, na medida em que a punição é um sofrimento
infligido.

Extensa e interessante, a citação nos revela um contraponto entre linguagem
ética, visando um comportamento humano, talvez esquecido pela efervescência da era
pós-moderna, e a linguagem religiosa, cujas noções limítrofes ainda cerceiam o homem.
No Brasil, vive-se em regime de estado laico, no entanto, pode-se perceber a derrota da
liberdade, da boa convivência e da harmonia entre as pessoas, em nome da
personificação do mal em acusações, o que, arraigado ao homem, tenta fazê-lo, pseudo
fato, superior aos demais: um exagero no diapasão da pós-modernidade, não que essa
traga inerente em sua roupagem esse tom, mas por parecer não possuir ideais
consistentes, canta o desespero, oprime e sufoca o cidadão. Nesse ponto, o narrador,
sendo fiel à descrição que lhe parece conveniente, abandona a contação da história e
deixa seguirem sozinhos aqueles dois o rumo pós-demissão.

2.3.1 – Um som à parte: um sabiá no meio do caminho

“E bem que viu o bem-te-vi,
O sabiá sabia já.
A lua só olhou pro sol;
A chuva abençoou”
(Lindo lago do amor, Gonzaguinha)
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Os tangos e os boleros incutidos no gosto musical de Raul desenham uma
característica vigorosa que o narrador não deixa escapar, demonstrando um perfil
contraditório, carregado das forças apolíneas e dionisíacas.
Desenvolvamos a ideia; as forças de Apolo, o deus da luz, trazem consigo o
brilho próprio desse deus, que, ambíguo, também é chamado de “Loxias, o oblíquo, o
obscuro” (Brunel, 2005, p. 73); essas características envoltas no personagem Raul
fazem-no sereno: calado, se vale do talento artístico para, igual a Apolo, brilhar, chamar
a atenção. A face dionisíaca se mantém forte no personagem quando, em paralelo com
esse deus, o associamos às festas regadas com as bebidas que o deixavam de porre.
Dionísio tem, ainda, fruto das fugas de sua rival, Hera, um lado que se mantém bárbaro,
não identificável nas ações elencadas pelo narrador para descrever o nosso protagonista.
Com efeito, as facetas dos deuses se misturavam em Raul para, em nome de
um sentimento que ele não sabia nomear, ladeado de mistério, música, farras e bebidas,
poderem fazer aflorar o homem contraditório e ativo que ele se configura, sempre
cantando boleros e tangos.
O tango, que é, de acordo com o site Mi Buenos Aires querido, uma das
referências sobre a capital argentina: “é a dança da carne, do desejo, dos corpos
entrelaçados. É um diálogo novo, a sedução feita movimento, o ir e vir, encontro dos
mundos.” Sob essa perspectiva, Carlos Gardel, grande divulgador do tango-canção no
exterior, figura enquanto personagem no sabiá homônimo de Raul. Embora
aparentemente secundário, o papel de Carlos Gardel, o sabiá, impregna uma importância
relevante ao conto.
Ratificando as tendências de ser e estar no mundo, Raul tem em Carlos Gardel
um prolongamento de seus gostos, de sua personalidade musical, até de si mesmo. Ele
conversa com o sabiá, que, natural do pássaro, canta. Há identificação entre eles: Carlos
Gardel se deixa ser acariciado, pousa em seu dedo, é a legitimidade dos gostos musicais.
Raul tem o dom de encantar com a música, com os instrumentos musicais que toca,
como um contra-ataque à leveza e natureza do pássaro, que só pode cantar.
Longe de figurar apenas um personagem secundário, Carlos Gardel marca, na
fria quitinete, a presença de um ambiente familiar. Alegoricamente, é o traço substancial
da música, é uma fusão da relação vida animal/carência humana. Deslocado do seu
habitat, o pássaro convive harmonicamente na casa de Raul, enfeitando-a. Com seu jeito
dócil, e por terem uma característica em comum, a solidão, o pássaro conquista e é
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conquistado por Saul, numa visita deste à casa do amigo. “Saul fazia carinhos lentos na
cabecinha de Carlos Gardel, pousado no seu dedo indicador.” (Abreu, 1986, p. 151)
O seu espaço na narrativa é diminuto, ele apenas ensaia um canto tímido numa
das seis vezes em que aparece citado, mas é o símbolo concreto da união entre os dois
amigos, o que nos faz entender que não é apenas uma aparição à toa no conto: ele é
carregado de valores sensorial e fônico, no sentido de identificação com a solidão e
intimidade que tem com a música, respectivamente. Há uma identificação entre Saul e
Carlos Gardel, o narrador evidencia o encontro entre eles dois:

Saul deu-se bem com Carlos Gardel, que ensaiou um canto tímido ao cair da
noite. Mas quem cantou foi Raul: Perfidia, La barca e, a pedido de Saul,
outra vez, duas vezes. Tú me acostumbraste. Saul gostava principalmente
daquele pedacinho assim sutil llegaste a mi como uma tentación llenando de
inquietud mi corazón. (Abreu, 1986, p. 150)

No aniversário de Saul, “porque achava seu amigo muito solitário, ou por
outra razão assim, Raul deu a ele a gaiola com Carlos Gardel” (Abreu, 1986, p. 152), e
esse personagem secundário passa a habitar outro universo, vivenciando um espaço que
conota uma variante familiar mais forte e continua marcando, assim, a fusão da solidão
com a arte, dessa vez, as artes plásticas, visto que Saul gostava de desenhar “rostos, com
enormes olhos sem íris nem pupilas.” (Abreu, 1986, p. 146)
Mesmo um personagem aparentemente desimportante, como parece ser o sabiá
do nosso conto, acentua um papel relevante na narrativa, uma vez que demarca um
espaço na estrutura, ressignificando-a. Assim, Carlos Gardel, que simboliza uma
liberdade aprisionada, é o intermediário de dois mundos, de dois espaços; enquanto
personagem ficcional tem atribuído a si as marcas de ser e estar no mundo. Dessa
forma, Santos e Oliveira (2001, p. 67) facilitam as referências de como se situam no
mundo literário os personagens: “imaginamos uma forma de situá-lo [o ente
“personagem”], atribuímos ao ser um certo estar. Ao realizarmos tal operação, estamos
produzindo um espaço para o ser.” Carlos Gardel é e está no mundo narrativo, ele é
responsável por uma interação maior entre os amigos, sempre determinando a essência
que a música possui.
Além do tango, representado vivamente por Carlos Gardel, o narrador nos faz
entender que o bolero, aparentemente o ritmo preferido de ser cantado por Raul, é
conhecido como o ritmo que inspira amores e paixões proibidas, revelando verdades. E,
sob o pretexto do conto, atrai os dois personagens.
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2.4 – Compositor de destinos10

“O melhor lugar do mundo é aqui e agora/
Aqui onde indefinido/
Agora que é quase quando.”
(Aqui e agora, Gilberto Gil)

O elemento “tempo” se apresenta, nas narrativas, como um desafio vital: podese tratar de um tempo psicológico e, portanto, naturalmente, invadir o íntimo dos
personagens, sem colocar em risco o caminho não obrigatoriamente retilíneo que eles
possam traçar; ou se tratar de um tempo cronológico definido pelo seu narrador, à mercê
de suas vontades. Como bem observam Santos e Oliveira (2001, p. 57):

Se há narrativas que pretendem mimetizar o ritmo do calendário, do relógio,
reproduzindo a alternância dia-noite, há outras em que o tempo é filtrado
pelas vivências subjetivas da personagem e do narrador, erigidas em fator de
transformação e redimensionamento da rigidez temporal da história.

Eis o fio temporário que conduz a ação na história contada: uma mistura do tempo
cronológico, retilíneo, e desse movimento psicológico, configurado por impressões e
sensações dos personagens, na qual o nosso narrador vai e volta aos fatos estabelecidos
no pretérito do tempo da narração. Não obstante, entendemos que o tempo ajuda a
localizar o espaço à medida que funciona como elemento de ligação entre os
personagens e a experiência vivida. Amparados por uma classificação de Anatol
Rosenfeld (1973, p. 80), entendemos que o nosso conto em análise é, por excelência,
moderno, uma vez que, segundo o estudioso: “o romance moderno nasceu no momento
em que Proust, Joyce, Gide, Faulkner começam a fazer a ordem cronológica, fundindo o
passado, presente e futuro.”
Mola mestra da narrativa, o tempo cronológico está, de forma metafórica,
preso no conto por um clipe maliciosamente posto no relógio de ponto – mecanismo
cósmico em miniatura –, para poder retardar a chegada de alguns à repartição em seu
10

Do verso da canção “Oração ao tempo”, de Caetano Veloso, do álbum “Cinema Transcendental”, 1979.
O compositor baiano se refere ao tempo cronológico, responsável pela transformação da vida.
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horário de expediente, pois nem sempre o narrador consegue precisar o tempo dos fatos.
Santos e Oliveira (2001, p. 55-6) comentam sabiamente: “O relógio individualiza e
domestica o tempo.” Esse controle é perdido pelo narrador, que na segunda linha da
história a ser contada, suspende o tempo presente, visita o futuro dos fatos como se
antecipasse ao leitor todas as aventuras que serão desenhadas mais à frente.
O processo usado para gerar a narrativa destoa de um fluxo retilíneo, a história
parece começar pelo fim. É o recurso mnemônico incansavelmente usado pelo narrador
d‟Aqueles Dois. “Meses depois, não no começo, um deles diria que a repartição era
como um „deserto de almas‟.” (Abre, 1984, p. 145), e o narrador segue sem saber
precisar ao certo o tempo que as ações levavam para acontecer. “Durou tempo, aquilo.”,
até começar a dar alguns passos menos descuidados, no que se refere ao tempo, e narrar
situações circundadas pelas marcas temporais, na tentativa de situar o lugar desses
sujeitos no mundo, como, por exemplo, “dia seguinte”, “fins de semana”, “aos
domingos”, “Cair da noite”, “às noves”, incluindo, mais precisamente, o início da
primavera e o do verão, os aniversários, o Natal, o réveillon, o começo de janeiro, a
época das férias.
Os personagens, embora tenham consciência de um passado referencial,
preferem torná-lo obsoleto e não se prendem a ele, vivem na experimentação de uma
vida melhor, mas sem destino, sem rumo, sem saber orientar os próprios sentimentos e
desejos, que são isentos de qualquer rejeição. Desconhecem a dinâmica da vida na
cidade grande para a qual se mudaram e ignoram o destino ao qual estão predestinados.
Percebe-se claramente, nesse ínterim, a diferença entre o tempo narrado e o
tempo do narrar, dando, em consonância com as inquietações expostas por Ricoeur no
seu tomo II, Tempo e narrativa, (1995, p. 133), uma “ideia de comparação métrica entre
os dois tempos”. Os fatos estão, por excelência, no passado. E o narrador conta, no seu
tempo, que difere do dos fatos, a história cujo ritmo é enriquecido pelas escolhas por ele
realizadas ao longo dessa mesma história: ele salta os tempos desinteressantes, volta à
repartição, vai à quitinete de Raul e à pensão onde Saul mora, traz à tona o desejo
obscuro que ambos nutrem para “que o sábado e o domingo caminhassem depressa para
dobrar a curva da meia-noite e novamente desaguar na manhã da segunda-feira”.
(Abreu, 1986, p. 149)
As medidas de que fala Ricoeur tentam clarificar esses tempos organizados no
interior das narrativas e, numa resposta ao que se mede, ao que é de fato mensurável, ele
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responde (1995, p. 134), feitas as considerações entre o tempo da narrativa e o da
leitura:
Admitidas essas convenções, é possível dizer que contar requer „um lapso
determinado de tempo físico‟, que o relógio mede. O que se está
comparando a partir de então são os „comprimentos‟ de tempo, tanto do lado
do Ezrählzeit [tempo do contar], tornado mensurável, quanto do lado do
tempo contado, também medido em anos, dias e horas.

A gênese desse tipo de observação nasce a partir das leituras cujo tempo não
parece ser bem definido pelo narrador. Na nossa história, ele não prefere essa técnica e
vai, dedicado a inverter a ordem dos fatos, virando a ampulheta antes de a areia chegar
completa ao fundo, num movimento contínuo, pondo em evidência a estrutura temporal
de lentidão ou de velocidade, ao que Ricoeur (1995, p. 135-6) retoma, analisando sob a
fronteira do quantitativo e qualitativo: “Cenas contadas longamente e separadas por
breves transições ou por resumos iterativos, (...), podem ser o portador do processo
narrativo, ao contrário dessas narrativas em que são os „acontecimentos inauditos‟ que
constituem a ossatura.”
O tempo é precioso para o narrador, ele não se detém em minúcias
desimportantes para a história, para a construção da identidade dos dois amigos, da
repartição, quase não descrita, inclusive. Sua preocupação magna é a essência temporal
da qual dispõe para contar os fatos eleitos por ele próprio como importantes; a história
desses dois amigos, nessa perspectiva urgente de narrar a história, pode ser lida como o
tempo da maturação – deles, de seus sentimentos, de uma vida inteira –, enumerando
uma série de acontecimentos que registram um passado/presente que imprime força à
narrativa.
A inexorabilidade do entrosamento foi factual. A lente da história nos mostra
que o tempo ajudou nesse comportamento, pois os protagonistas deixaram o tempo agir.
“Há quase seis meses se conheciam.” (Abreu, 1986, p. 150) A partir de uma mútua
confiança, eles já se sentem mais à vontade para ir à casa (quitinete e pensão) do outro,
para conhecer um pouco mais do espaço individual que caracteriza a personalidade do
outro.
Fazendo verter o silêncio como marcador do tempo, o narrador, que já
mostrara como característica dos personagens a ausência de fala deles dois, traz o
abraço de apoio, demorado, de Saul, quando o amigo volta enlutado pela perda da mãe:
“Não diziam nada. No silêncio, era possível ouvir uma torneira pingando longe. Tanto
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tempo durou que, quando Saul levou a mão ao cinzeiro, o cigarro era apenas uma longa
cinza que ele esmagou sem compreender.” (Abreu, 1986, p. 153) O silêncio é o prelúdio
das falas tanto amistosas quanto amáveis que se seguem, num processo de reconhecer
os próprios sentimentos. Essa ausência de sons marca, aqui, a mudança de tempo, que
marca a existência d‟Aqueles dois naquela cidade.

2.5 – A melhor cidade da América do Sul ou Aqui é o fim do mundo11

“São Paulo é como o mundo inteiro
No mundo um grande amor perdi.”
(Vaca Profana, Caetano Veloso)

Às vésperas dos anos 80, enquanto escrevia os Morangos Mofados, Caio
morava em São Paulo e era redator da revista Pop, da editora Abril, afirma Paula Dip na
biografia do escritor gaúcho (2009, p. 20).
Embora tenhamos essa informação, textualmente, no conto “Aqueles Dois”
não há nenhuma marca de que a cidade seja uma de nossas grandes cidades, como, por
exemplo, a própria São Paulo ou o Rio de Janeiro; o narrador, único veículo que pode
nos transmitir a história e nos dar detalhes e nomes, parece não querer revelar
exatamente qual é a cidade, mas, por inferência, entendemos que seja no sudeste, pois
há uma única referência concreta que o narrador deixa escapar, ao falar que “naquela
cidade, todos vinham do norte, do sul, do centro, do leste” (Abreu, 1986, p. 147). Outras
inferências como “manhã muito fria de junho” e/ou “tardes poeirentas daquele resto de
janeiro” não chegam a dar uma pista mais definida sobre a cidade, por se tratar de
informações vagas demais para determinar o lugar onde a história transcorre.
Essa supressão da cidade faz com que o narrador ora apresente a repartição
como local figurativo, sem concentrar nenhum interesse para a construção da história,
simplesmente mencionando esse espaço, ora sendo ápice da narrativa, quando do
desfecho dela. Ora mencionando, mais superficialmente ainda, as casas das amigas da
repartição dos protagonistas, quando estas promoviam festinhas ou bares, por onde os
11

Alusões aos versos da música “Baby” e “Marginália II”, de Caetano Veloso e Gilberto Gil e Torquato
Neto, respectivamente.
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amigos Raul e Saul circulam ocasionalmente, ou a quitinete e/ou a pensão onde
moravam, respectivamente; todos esses espaços sem uma marca registrada de uma
determinada cidade, visto que as cidades são munidas, comumente, desses locais.
Santos e Oliveira (2001, p. 68) abordam a importância do espaço e discorrem
sobre ela:

Quando falamos de espaço na análise de uma narrativa literária, pensamos,
imediatamente, no espaço físico por onde as personagens circulam. Isso é
uma prova de que temos a tendência de privilegiar as relações estabelecidas
por nossos sentidos – no caso da cultura ocidental moderna, sobretudo o
sentido da visão. O espaço seria, em primeiro lugar, aquilo que podemos
perceber através do nosso corpo. O espaço que ocupo seria, especialmente,
aquele que vejo.

Embora não tenhamos desenhada, com segurança, a cidade a qual o narrador
está se referindo, conseguimos “enxergar” os espaços pelos quais os protagonistas
transitam nesse universo ficcional, as ruas desertas, “cheias apenas de gatos e putas”
(Abreu, 1986, p. 153), por que passou Saul ao voltar tarde da casa de Raul. Podemos
compreender que a palavra escrita explora a dimensão imagética que figura, explícita ou
implicitamente, nas entrelinhas de “Aqueles dois”. O espaço, no conto, não é apenas
geográfico, territorial. Há um desdobramento de vivências em que um personagem atua
no outro como forma de continuidade constitutiva. Ainda com a palavra de Santos e
Oliveira (2001, p. 79), que situam essa perspectiva espacial:
O componente físico – paisagens, interiores, decorações, objetos –
condiciona o desenrolar da ação, o trânsito dos personagens. Por outro lado,
quando a perspectiva se abre, torna-se possível pensar o espaço enquanto
lugar que abarca tanto configurações sociais – o chamado espaço social –
quanto configurações psíquicas – o espaço psicológico.

Somos influenciados a crer que o paralelo “físico” e “psicológico” constitui
caminhos seguros para a compreensão do que o narrador, intencionalmente, quer
mostrar, embora tanto nos espaços físicos quanto nos psicológicos, haja supressão de
detalhes por parte do narrador, sempre evidenciando a ambigüidade que lhe é
característica. Há cenas que denotam um espaço preconceituoso e em outras, um
ambiente cuja carência aproxima as pessoas. Essa representação espacial se configura
demarcada num espaço sensorial.
Caio costumava ambientar as suas narrativas em cidades grandes, mostrando a
problematização da vida moderna e do fluxo intenso das mais diversificadas pessoas.
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Leal (2002, p. 20), apontando a visão de Georg Simmel, mostra que a metrópole é,
ainda, “o lugar da divisão econômica do trabalho, da especialização, da fragmentação e
do rompimento com vínculos históricos tradicionais”. Esse pensamento está arraigado
no escritor, seja pela narrativa contundentemente inclinada a mostrar as grandes
cidades, ou pela vida que manteve, nômade, viajando pela Europa.
No conto “London, London ou Ajax, Brush and Rubbish”, do livro Estranhos
Estrangeiros, o narrador-personagem conta uma história vivida na capital inglesa,
dando largos ares de uma ruptura com os valores de sua terra natal, apresentando um
espaço de jogos de poder, em que ele, o estrangeiro, fala um inglês tacanho com a sua
patroa vitoriana, e constata nostálgico que o seu coração está perdido, pois não vê mais
aquele lugar como a terra promissora, como via outrora, mas de repente quebra suas
expectativas e se enche de dúvidas:
I‟ve got something else. Mas onde estão os castelos, os príncipes, as suaves
vegetações, os grandes encontros – onde as montanhas cobertas de neve, os
teatros, os balés, cultura, História, onde? Dura paisagem, hard landscape.
Tunisianos, japoneses, persas, indianos, congoleses, panamenhos,
marroquinos. Babylon City ferve. Blobs in strangers’ hands, virando na
privada o balde cheio de sifilização, enquanto puxo a descarga para que Mrs.
Burnes (ou Lascelley ou Hill ou Simpson) não escute meu grito. (ABREU,
2006, p. 47)

Uma vida de fantasia parecia se desaguar numa realidade concreta, marcada
pelo tom amargo do próprio autor. Os príncipes dos contos de fada pareciam apodrecer
na cabeça de quem ainda acreditava neles. Os castelos eram mesmo de areia. Mas, para
o personagem, a amargura de constatar isso pessoalmente, na própria pele, tinha um
requinte a mais de crueldade. O grito sufocado pela descarga continha mais abjeção do
que o entrava pelo ralo adentro. A sífilis do trecho era a vida inteira de uma desilusão
acertada na própria carne, as mesmas desilusões seriam autenticadas na sua terra natal.
Um pouco semelhante, mas acontecendo na noite brasileira, na novela “Pela
noite”, do livro Triângulo das Águas, os personagens Pérsio e Santiago estão em um
apartamento em São Paulo – outro palco no qual Caio ambientava algumas de suas
obras –, a capital paulista não mostra esplendor e uma cultura clássica, tradicional, mas
sim uma contracultura, uma quebra de visões. Do alto do décimo nono andar, os
protagonistas podiam ver:

As cintilações dos faróis dos carros, anúncios luminosos, Minister, Melitta,
Coca-Cola, fume, beba, compre, morra, suspensos no ar, flutuantes, naves
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espaciais, janelas luminosas de outros edifícios, luzes às vezes vermelho
quente, íntimas como as das boates, vago erotismo nas silhuetas mal
desenhadas nos interiores alheios (...) dezenas de metros abaixo as poças
d‟água no asfalto espelhavam o brilho artificial do néon. (ABREU, 2008, p.
123)

As marcas do consumismo e da fragmentação marcam, no trecho analisado, a
efemeridade da metrópole, e são também ideias impingidas, em detrimento do homem
moderno. Pérsio e Santiago experimentavam exatamente a mesma consciência dolorosa
que o personagem de “London, London ou Ajax, Brush and Rubbish”. A sua volta, o
consumismo era o registro de uma vida gasta em nenhum investimento pessoal, aliás,
era a marca de que a solidão se caracterizava normal, comum, enfatizando todas as
ilusões sequer imaginadas, afastando-os de um mundo natural, potencial de realizações.
Conforme Theodore de Banvile (apud Berman, 1986, p. 130), o escritor [Baudelaire]
“aceitou o homem moderno em sua plenitude, com suas fraquezas, suas aspirações e seu
desespero (...); ele pôde revelar, assim, o coração triste e muitas vezes trágico da cidade
moderna”. O homem moderno correspondia a um homem cheio de inquietações e é esse
mesmo homem que faz da cidade o seu prolongamento de desespero, a fim de uma
resposta para uma pergunta que ele não sabe qual é, pois nunca conseguiu experimentar
a felicidade.
A cidade mostrava a Raul e a Saul que, ali eles não tinham horizontes, o que
poderia se tornar um caos para cada um deles, justamente esse caos do qual fala
Berman. O narrador, sempre enfático, declara (Abreu, 1986, p. 147): “Eles não tinham
ninguém naquela cidade – de certa forma, também em nenhuma outra –, a não ser a si
próprios.” É como se, depois de experimentada a cidade grande, não houvesse diferença
entre São Paulo e/ou Londres, San Tiago do Boqueirão e/ou Passo da Guanxuma,
cidade fictícia criada pelo próprio Caio (cidade natal de Pérsio e Santiago). É como se o
autor quisesse demonstrar a possibilidade de ser feliz a partir da própria aceitação.
Ambas as cidades marcam um grito de horror que os personagens têm de sufocar.
O sentimento regido por Eros vai-se construindo nesse cenário: a cidade
grande, nova para ambos. Carentes, sem ter ninguém naquela cidade, onde todos a sua
volta tinham algum referencial de família, ou de amante, eles se aproximam
inevitavelmente. Os passos narrativos são dados em torno desses dois personagens que
representam morango e mofo no micro da estrutura de Caio Fernando Abreu. Morango
na vontade, nos novos caminhos que eles pretendem percorrer. Mofo na culminância
dos acontecimentos, na podridão que Caio faz exalar da sociedade machista brasileira.
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Esse mesmo sentimento de afastamento dos referenciais é o argumento com o
qual Bessa (1997, p. 57) analisa a novela “Pela noite”, e numa hipotética contraposição
ao conto “Aqueles dois”, mostra: “O narrador (...) esclarece que eles vêm da mesma
cidade do interior, Passo da Guanxuma.” Raul e Saul são estrangeiros um para o outro,
posto que eram desconhecidos. Diferentemente de Pérsio e Santiago, que vêm da
mesma cidade, têm um passado em comum. Na novela, os personagens fazem uma
referência quase nostálgica e emblemática à cidade natal, lembrando a pressão
psicológica e reavivando as imagens do passado. Essa cidade não é mais do que uma
lembrança registrada pela força do tempo; naquele momento, o afastamento dela é a
confirmação de que não viveriam bem por lá – ou pelo menos não depois de terem
conhecido a liberdade na cidade grande.

- 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. – Sorriu, contornando os aros dos óculos com as
pontas das unhas roídas. (ABREU, 2008, p. 154-5)

O teor fragmentário, nesse diálogo, é visto pelo viés sexual, a cidade grande
vista como espaço para a realização daquilo que na cidade pequena não se podia pensar.
É interessante observar que a cidade grande/cidade pequena pode ser contrastada com a
repartição e a sua medida “familiar”, uma vez que esse ambiente de trabalho pode ser
entendido como um microcosmo de uma soberania absoluta, onde impera uma norma e
uma vigilância implacáveis. Pode-se, ainda, analisar o viés da liberdade conseguida
pelos personagens ao se perceberem enquanto indivíduos numa cidade onde não haveria
a cobrança da família e/ou de amigos. Um ponto de vista social cobrando posturas que a
própria sociedade considera relevante. A liberdade dos personagens de Caio Fernando
Abreu tem esse gosto de amargor, com o sabor do medo. Medo do novo e do poder
conquistado. O medo de não corresponder às expectativas dessa sociedade parece deixar
marcas indeléveis. O sociólogo polonês Bauman (2008, p. 28) aduz que o medo de uma
catástrofe pessoal transforma a pessoa que o sente. É o próprio Bauman (2008, p. 32)
quem categoricamente afirma:
O sentimento de impotência – o impacto mais assustador do medo – reside,
contudo, não nas ameaças percebidas ou imaginadas em si, mas no espaço
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amplo, embora abominavelmente mobiliado, que se estende entre as
ameaças de que emanam os medos e as nossas reações – disponíveis e/ou
consideradas realistas.

Esse medo de que fala Bauman vai acentuar a realidade dos protagonistas de
“Aqueles Dois” que, conforme vai insinuando o narrador, parecem nutrir um medo da
vida, as escolhas e os erros o passado deles dois se configuram frustrantes para ambos; a
impotência concretizada em Raul e Saul pode estar nesse passado, mas esse medo não
os paralisa, ou, como insiste em dizer o narrador, eles não entendem de sentimentos,
pois vivenciam a crescente afetiva da amizade, nada preocupados com os que estão a
sua volta. As ameaças existentes na cidade grande não os limitam ou cerceiam, pois eles
não têm consciência delas, como também não têm da malícia dos amigos de trabalho. A
repartição de trabalho, então, seria o espaço concreto da afirmação do suposto medo que
eles deveriam sentir.
Pérsio, em Pela noite, começa a entender dos sentimentos depois de habituado
com a noite da capital, onde se sente estrangeiro, onde se sentia num “grande mar
escuro, alto-mar sem ondas sobre o qual tivessem – Deus, o capitão de um
transatlântico, o piloto de um helicóptero – salpicado na superfície das águas gotas de
tinta fosforescente.” (Abreu, 2008, p. 123).
Igualmente, os protagonistas de “Aqueles dois”, recém-chegados à metrópole,
conforme o narrador explicita, não entendem de sentimentos; Saul e Raul “não tinham
preparo algum para dar nome às emoções, nem mesmo para entendê-las. Não que
fossem jovens incultos demais ou mesmo um pouco burros.” (Abreu, 1986, p. 145).
Ao se encontrarem, os dois ratificam a visão clássica de Richard Sennett (apud
Bauman 2001, p. 111), de que a cidade é “um assentamento humano em que estranhos
têm chance de se encontrar”. O narrador, logo no início da tessitura dos fatos, chama a
atenção para as considerações que um deles – sequer o narrador sabe precisar quem –
chamaria, depois de um tempo, a repartição onde trabalhavam de “deserto de almas”
(Abreu, 1986, p. 145) e, afinando o encontro dos dois, diz em seguida (Abreu, 1986, p.
145): “Num deserto de almas também desertas, uma alma especial reconhece de
imediato a outra”. Bauman (2001, p. 111) afere que o encontro dos estranhos
assemelha-se a um “desencontro” e “no momento do encontro não há espaço para
tentativa e erro, nem aprendizado a partir dos erros ou expectativa de outra
oportunidade”. O narrador de “Aqueles Dois”, ao usar a expressão “a gente”, parece
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íntimo do leitor e/ou do fato narrado, inserindo-se no relato do encontro, com a precisão
necessária para evitar a margem de erro baumaninana.

Foram apresentados no primeiro dia de trabalho de cada um. Disseram
prazer, Raul, prazer, Saul, depois como é mesmo o seu nome? sorrindo
divertidos da coincidência. Mas discretos, porque eram novos na firma e a
gente, afinal, nunca sabe onde está pisando. Tentaram afastar-se quase
imediatamente, deliberando limitarem-se a um cotidiano oi, tudo bem, ou,
no máximo, às sextas, um cordial bom fim de semana, então. (ABREU,
1986, p. 146)

Apesar de terem se apresentado e trabalharem juntos várias horas por dia, Raul
e Saul traziam arraigado o comportamento meticuloso e desconfiado da cidade em que
moravam. O deus Eros não manifestou a sua face amistosa e eles ainda não têm amizade
consistente. A voz do verborrágico narrador parece apresentar mistérios e indícios do
que estaria por vir. A arquitetura do conto e o itinerário seguido pelos personagens –
opções estratégicas do narrador – mostram a semelhança adotada em “Aqueles Dois”
com as opções do narrador dos contos maravilhosos, quase desenhando os passos do
herói, para levá-lo ao caminho de algum fardo social. Vladimir I. Propp (1984, p. 100)
exemplifica, mostrando que “para que o antagonista possa cometer o dano, é preciso
que o narrador situe o herói ou a vítima numa certa situação de impotência.” O narrador,
ao optar por salientar as características soturnas dos dois amigos, calados e sozinhos,
declara um comportamento fragilizado diante dos demais funcionários da repartição, os
antagonistas. Esse caráter fílmico do conto assinala o tom narrativo da história, mostra a
plasticidade que a narrativa possui.
O narrador ainda não declara a felicidade pessoal dos personagens, ao
contrário, mostra que eles levam uma vida monótona na cidade onde não conhecem
ninguém e, assim configurados, denotam ser estrangeiros numa cidade desconhecida,
embora possam ter uma felicidade interior. Kristeva (1994, p. 12), analisando a
felicidade do estrangeiro, afirma que

A felicidade parece transportá-lo [o estrangeiro], apesar de tudo, porque
alguma coisa foi definitivamente ultrapassada: é uma felicidade do
desenraizamento, do nomadismo, o espaço de um infinito prometido.
Contudo, felicidade cabisbaixa, de uma discrição medrosa, apesar de sua
intrusão penetrante, pois o estrangeiro continua a se sentir ameaçado pelo
território de outrora, tragado pela lembrança de uma felicidade ou de um
desastre – sempre excessivos.
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É Kristeva (1994, p. 30) quem vai advertir: “Os amigos do estrangeiro,
excetuando as boas almas que se sentem obrigadas a fazer o bem, somente poderiam ser
aqueles que se sentem estrangeiros de si mesmos.” Fugindo do outro para talvez não ter
a responsabilidade de também possuir o caráter estrangeiro ligado a si, os personagens
não se incluem num círculo amistoso. Nesse aspecto, cada um com seu teor estrangeiro
ratifica o pensamento de Kristeva (1994, p. 31): “Enclave do outro no outro, a alteridade
cristaliza-se então como autêntico ostracismo: o estrangeiro exclui, antes mesmo de ser
excluído, muito mais do que o excluem.”
A exclusão mútua perdura enquanto é soberana a vontade do narrador, que
também pode ser visto como a cortina de um teatro, a qual, uma vez aberta, vai
desnudando o desenrolar da vida dos dois rapazes que começa a se harmonizar quando
vão, aos poucos, conhecendo um ao outro. Enquanto o desfecho não se concretiza e o
leitor não sabe qual é o fardo a que eles serão condenados, na expectativa de ser uma
tragédia ou um romance, vai-se conhecendo, quase meticulosamente os dois
personagens, que têm por característica marcante a respectiva solidão. “Eram dois
moços sozinhos. Raul tinha vindo do norte, Saul tinha vindo do sul.” (ABREU, 1986, p.
147). A solidão significativa de cada um deles registra o indivíduo que eles formam
paulatina e concomitantemente, cada um ao seu modo. Num capítulo destinado a falar
sobre a emancipação do indivíduo, Bauman (2001, p. 28) contrapõe o indivíduo com o
cidadão, e mostra que para satisfazer a sociedade, aquele tem de se submeter a ela, para
então conseguir uma sonhada liberdade.
Em busca dessa liberdade, subentendida muitas vezes na obra de Caio como
algo que será alcançado numa cidade grande; e tendo de se submeterem à sociedade,
dentro de um pacto velado que se faz, Saul e Raul começaram a estreitar os laços de
amizade e aceitam, mesmo depois de se manterem inicialmente esquivos, os convites
das moças do ambiente de trabalho, que os achavam lindos e diferentes dos outros
homens de lá, para “bares depois do expediente, gafieiras, discotecas, festinhas na casa
de uma, na casa de outra.” (ABREU, 1986, 149).
Raul e Saul convivem em um emaranhado de espaços que se relacionam entre
si, formando um clima denso e, contraditoriamente leve, de forma que o
comportamento, diferenciado nesses espaços, confere as experiências entre os próprios
personagens, evidenciando, assim, essa tônica de encontros e arte presentes no conto.
Denso por se tratar de um trabalho maquinal, cansativo de oito horas diárias; leve por se
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tratar de uma interação social entre os cidadãos, porque psicologicamente eles não eram
perturbados.

2.6 – Luz, câmera: literatura

“Para que conhecidos e desconhecidos se deliciem.”
(Por que você faz cinema?, Adriana Calcanhoto)

Os fatores circundantes do conto “Aqueles Dois” levam os personagens a um
encontro, o qual traz as marcas positivas de uma relação amistosa. Os personagens
gostam de experimentar a arte. Tanto Raul quanto Saul têm inclinações para a arte, para
gostos artísticos.
Raul, cuja análise semântica onomástica traz um anagrama ao contrário da
palavra “luar”, e, sob a influência da noite, sente-se noturno, notívago e, adentrando as
noites, canta em sua quitinete. Saul, por sua vez, vindo de um curso de arquitetura, tem
habilidade com os lápis e vai desenhando, sempre, enormes olhos sem íris nem pupilas
– provavelmente o resultado do olhar que daria com a frustração vindoura.
No entanto, um liame forte entre os dois se alicerça na arte, substancialmente
presente no conto e responsável pela atração efetiva dos, então, desconhecidos: a sétima
arte, um ponto em comum que o narrador faz questão de realçar. Assim, motivados pelo
interesse em cinema, os dois protagonistas, cujo processo de amizade foi lento, até
desastroso no início, passam a se conhecer mais deliberadamente. Saul chegou um dia
atrasado ao emprego e se explicou amistosa e rapidamente dizendo que assistira a um
filme tarde da noite.
O narrador, que mais tarde, vai se lembrar dos filmes que Raul e Saul assistem
juntos, não deixa escapar o requinte desse início:

Por educação, ou cumprindo um ritual, ou apenas para que o outro não se
sentisse mal chegando quase às onze, apressado, barba por fazer, Raul
deteve os dedos sobre o teclado da máquina e perguntou: que filme?
Infâmia, Saul contou baixo, Audrey Hepburn, Shirley MacLaine, um filme
muito antigo, ninguém conhece. Raul olhou-o devagar e, mais atento, como
ninguém conhece? eu conheço e gosto muito. Abalado, convidou Saul para
um café e, no que restava daquela manhã muito fria de junho, o prédio feio
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mais que nunca parecendo uma prisão ou uma clínica psiquiátrica, falaram
sem parar sobre o filme. (ABREU, 1986, p. 148-9)

Há dois pontos interessantes nessa inserção do narrador. A mudança do
comportamento dos dois personagens, que até então se configurava distante e frio,
mantendo apenas a regra da política da boa convivência, mesmo depois das horas
diárias na repartição onde trabalhavam, para uma aproximação amistosa. Os dois
parecem atores de teatro interpretando personagens à espera do próximo ato. Raul não
parece agir por educação, a sua curiosidade é maximizada, uma vez que estava ansioso
pela chegada do companheiro de trabalho e se interessa pela resposta, mostrando-se
inteirado sobre o assunto. Eles conversariam outras vezes mais sobre filmes, acentuando
o caráter cinéfilo que ambos possuem. Depois, nos happy hours que frequentam com os
amigos do trabalho, os dois “enfiavam-se pelos cantos e sacadas para contar suas
histórias intermináveis.” (ABREU, 1986, p. 149) O outro aspecto relevante está
subentendido pela própria desenvoltura do conto: a temática imbricada do filme
motivador da aproximação dos amigos Raul e Saul, “The Children’s Hour”, de 1961,
que no Brasil foi traduzido com o título de “Infâmia”, do premiado diretor William
Wyler.
Wyler gravou duas vezes o mesmo filme, adaptando do espetáculo homônimo
da dramaturga norte-americana Lillian Hellman; na primeira versão, de 1936 – a estreia
do drama, no teatro, foi em 1934 –, o diretor teve de obedecer ao Código Hays – a
rígida censura do cinema hollywoodiano instituída por Will W. Hays, visto como o
relações públicas, embora fosse o presidente da “Motion Picture Producers and
Distributors Association (MPPDA)”; o código se estendeu de 1922 até o final de 1950
12

.
A peça, que teve ampla aceitação na Broadway, impulsionou o convite para

Lillian Hellman roteirizá-la, mas, sob o peso do Hays Code, o produtor adaptou a
história que envolve uma mentira entre duas supostas professoras lésbicas, propagada
por uma aluna que, com a ajuda da sua avó, tenta conservar os “bons costumes”, e, no
lugar disso, criou um triângulo amoroso no qual envolvia Karen, seu noivo Joe e
Martha, que se apaixonou pelo noivo da amiga. Esse filme foi intitulado por “These
12

Sobre o Código Hays, é importante acentuar que, dentro das suas proibições, estavam: higiene pessoal,
doenças venéreas; relação entre brancos e negros; nudez ou insinuação; bordéis e/ou casas de má fama;
quartos não podiam ser ambientes para as gravações, pois segundo o entendimento do Código, sugeriam
obscenidades e licenciosidade sexual; danças e, sobretudo, a homossexualidade; todas essas atitudes,
conforme o texto do código, atacava a moral e os bons costumes da sociedade. Gyllenhaal, Cillian, 2007.
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Three”, 1936. Essa alusão aos “bons costumes”, tão alargado entre as sociedades, que
tentam se manter “imaculadas” daqueles preceitos que ela própria elege para ter como
padrão, vai aparecer mais tarde nas cartas escritas pelo “Atento Guardião da Moral”, em
“Aqueles dois”.
O diretor do filme, William Wyler, só foi conseguir filmar a versão integral
em 1961, usando o título homônimo do texto dramaturgo de Hellman.13 O texto
original, por sua vez, conforme Flores (2008, p. 38), foi “a primeira peça escrita por
Lillian Hellman, cujo título foi retirado do primeiro quarteto do poema homônimo de
Henry Longfellow”. Frustrada por sair de uma carreira na qual pretendia ser contista,
Hellman decide escrever para o teatro e o seu companheiro Dashiell Hammett sugeriu,
para a primeira peça, que ela se inspirasse em algum fato da vida real. Flores (2008, p.
38) mostra que ela “escolheu o caso Drumsheugh, publicado no livro Bad Companions
(Más companhias), que narrava uma história verídica de professoras acusadas de
relações homossexuais na Escócia das primeiras décadas do século XIX”.
Na versão de 1961, os papéis das professoras Martha Dobie e Karen Wright
foram interpretados pelas atrizes Shirley McLaine e Audrey Hepburn, respectivamente.
O papel do noivo de Karen, Joe Cardin, é assumido pelo ator James Garner. E Mary
Tilford, a garota mentirosa, é interpretada pela atuação brilhante de Karen Balkin. É
sobre essa adaptação que Raul e Saul conversam uma manhã inteira na repartição.
Além de gostar de cinema, Saul também gostava de desenhar rostos; ele saiu
de um curso frustrado de arquitetura e desenhava rostos com “olhos enormes, sem íris
nem pupilas”. (ABREU, 1986, p. 146) Esses olhos enormes são os mesmos que vão
conseguir expiá-lo (a ele e a Raul) quando saem despedidos da repartição. Olhos de
“Um atento Guardião da Moral”, que o(s) massacraram tão logo não tenha(m) cedido
espaço a afetividades com as mulheres do trabalho e tenham validado a amizade entre
eles, paulatina e solidamente. Saul gostava de Van Gogh e tinha uma reprodução no
quarto da pensão, cujo original “De slaapkamer” é datado de 1888 e que o pintor teria
produzido com a técnica de óleo sobre tela.
Aquele quarto com a cadeira de palhinha parecendo torta, a cama estreita, as
tábuas do assoalho, colocado na parede em frente à cama. Deitado, Saul
tinha às vezes a impressão de que o quadro era um espelho refletindo quase
fotograficamente o próprio quarto, ausente apenas ele mesmo. (ABREU,
1986, p. 147)
13
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04 de maio de 2011.
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O quarto de Van Gogh em Arles, na França, igual ao quarto de Saul, alugado,
retrata uma situação de espera, em que o artista teria pintado ao esperar o amigo,
também pintor, Paul Guaguin. Por três vezes, Van Gogh pintou o quadro, e todas essas
situações foram de espera. A esotérica Valéria Fernandes14, num paralelo com o Tarot,
grande influência também na vida do jovem Caio, analisa a tela de Vang Gogh, na qual
se percebem elementos em pares, misturando elementos das cartas milenares e a
disposição da cena. E conclui que a tela foi composta por uma influência do Dois de
Copas, arcano da companhia e relacionamentos. “Portanto, não há como negar a
temática „anseios por encontros e por afetos‟, elementos visíveis no Dois de Copas.”
(2011)
Raul gostava de cantarolar com seu violão, “tinha um telefone alugado, um
toca-discos com rádio e um sabiá na gaiola, chamado Carlos Gardel”. (ABREU, 1986,
p. 147). Cantava boleros, embora mantivesse essa admiração pelo cantor de tangos
enraizado na Argentina. E é a partir da letra de Frank Dominguez, “Tú me
acostumbraste”, cantada numa das poucas festas frequentadas pelos amigos, que Raul
planta uma dúvida nas pessoas da repartição: a de que eles possivelmente fossem
amantes.
Tem-se essa desconfiança como mote que gira na temática do conto, embora
os personagens não consigam perceber ou compreender quaisquer registros maliciosos
das outras pessoas a sua volta; a indiferença das moças e os olhares dos funcionários
“barrigudos e desalentados” não alteraram o comportamento dos dois que “nada
perceberam, nem os olhares nem duas ou três piadas.” (ABREU, 1986, p. 151) Eles
cantam e assobiam trechos de músicas românticas, mas continuam sem pares, o que
suscita, mais violentamente, a desconfiança dos colegas de trabalho. A música “Io Che
non vivo” divide espaço com o filme “Vagas estrelas da Ursa”, pontuando mais um
encontro fortuito, rico de sentimentalismos, que os personagens não entendem. O filme,
estrelado por Claudia Cardinale, a mesma que aparece na letra Alegria, Alegria,
acentua, por um lado, o tom tropicalista que a cultura incidia nas letras do autor gaúcho
– o fato de estar presente na letra do baiano Caetano Veloso faz com que ela seja
referência à mitologia do movimento; e, por outro lado, o espaço do teatro no texto, já
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que o filme é visto pela crítica cinematográfica como uma releitura da tragédia Electra,
de Sófocles.
Hipoteticamente inapto de adentrar o íntimo de cada um dos personagens, o
narrador onisciente e onipresente, mostra a incapacidade de eles entenderem, pelo
menos no que tange à nomenclatura dos sentimentos, o que nutrem um pelo outro. Eles
parecem ser desprovidos da capacidade de aceitar o sentimento, inominável, inclusive
pelo narrador, o que pode nos fazer entender que ele seja uma das pessoas a concordar
com as críticas contidas nas cartas entregues ao chefe da repartição. A atitude
circunscrita pelo espaço machista presente na sociedade e, sobretudo, de onde eles
vinham, norte e sul, acentua essa característica informe na apreensão dos sentimentos.
Em “Pela noite”, Pérsio confessa que somente na metrópole ele teve relações
sexuais com homens. Bessa (1997, p. 59) chama a atenção para o fato de o personagem
já ter sido denominado, pela sociedade de onde vinha, de “bicha”: “Estranhamente, vive
uma identidade antes de experimentar a própria sexualidade.” Em “Aqueles dois”, essa
experimentação não é consumada, mas quando a mãe de Raul morre, no norte, e ele
viaja para os atos fúnebres, o vazio sentido por Saul é violentamente concentrado,
embora de forma confusa, o qual nem ele explicaria. Esse estranhamento dos
sentimentos parece insinuar uma apoteose, que é sempre frustrada pelo narrador.
Este, mais que um voyeur, está silenciosamente presente nas cenas
inexprimíveis dos dois. Quando Raul volta do interior, sem o luto característico,
convida o amigo para conversar e ficam horas bebendo, momento no qual ele desabafa
sobre a amizade que era para ter mantido com a mãe. Aqui, a rápida ligação com a
tragédia grega Electra é feita nas nuances interpretativas de que Raul não pode perdoar
a mãe por algo do passado e reconheceu, depois da morte dela, o amor devoto ao filho.
É uma nova estratégia do narrador para alongar um veio fragilizado do personagem.
Esse reencontro é milimetricamente detalhado, rico de sentimentos, e marca, na
sequência narrativa, o primeiro abraço entre os dois amigos:

Quando Saul estava indo embora, [Raul] começou a chorar. Sem saber ao
certo o que fazia, Saul estendeu a mão e, quando percebeu, seus dedos
tinham tocado a barba crescida de Raul. Sem tempo para compreenderem,
abraçaram-se fortemente. E tão próximos que um podia sentir o cheiro do
outro: o de Raul, flor murcha, gaveta fechada; o de Saul, colônia de barba,
talco. Durou muito tempo. A mão de Saul tocava a barba de Raul, que
passava os dedos pelos caracóis miúdos do cabelo do outro. (ABREU, 1986,
p. 152-3)
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A retomada da vida cotidiana, para Raul, vai sendo marcada por aproximações
mais calorosas entre ambos. Nem a troca de presentes entre eles, quando dos respectivos
aniversários, promoveu uma afinidade maior. Estar na repartição não parecia mais tão
cansativo para ambos, já que desfrutavam de suas respectivas companhias, embora
estivessem sendo observados pelos demais.
Nessa esteira dos acontecimentos, O Nascimento de Vênus e Os grandes
sucessos de Dalva de Oliveira marcam a chegada do Natal em mais uma troca de
presentes entre os personagens, que estão mais envolvidos, planejando as festas de final
de ano juntos, esquivando-se dos convites dos amigos do trabalho. Raul e Saul marcam,
por assim dizer, um encontro da arte, mas marcam, sobretudo, um encontro de
frustrações. Desenhos, pinturas e músicas unem os amigos que parecem não ter
consciência exata dos sentimentos. Sentimentos nobres e inomináveis ou abomináveis e
temidos estão sendo nutridos, sem a coragem da aceitação. Onisciente, o narrador
instiga o leitor a entender que o sentimento existe e é verdadeiro, mas que eles próprios
não aceitam; é o mesmo narrador quem confunde o leitor, mesclando a sua fala à dos
personagens. “Foi na noite de trinta e um, aberto o champanhe na quitinete de Raul, que
Saul ergueu a taça e brindou à nossa amizade que nunca vai terminar.” (ABREU, 1986,
p. 154) e, no trecho seguinte:

Na hora de deitar, trocando a roupa no banheiro, muito bêbado, Saul falou
que ia dormir nu. Raul olhou para ele e disse você tem um corpo bonito.
Você também, disse Saul, e baixou os olhos. Deitaram ambos nus, um na
cama atrás do guarda-roupa, outro no sofá. Quase a noite inteira, um
conseguia ver a brasa acesa do cigarro do outro, furando o escuro feito um
demônio de olhos incendiados. (ABREU, 1986, p. 154)

Mais uma vez o narrador tenta incitar o leitor para verificar uma cena que ele
próprio faz e desfaz em seguida; mostra algo e depois desconstrói, deixando uma dúvida
no ar, tal qual o narrador Bentinho, em Dom Casmurro, que, sob a ótica do ciúme
enxerga e pode fazer o leitor enxergar as peripécias de Capitu como comprovação de
suposta traição. Lá, temos um narrador em primeira pessoa que não vê os fatos de
maneira onisciente. Em “Aqueles Dois”, o narrador poderia esclarecer, para o leitor, a
dúvida que persiste sobre os dois amigos, mas ele parece se privar do seu poder de
adentrar o íntimo dos personagens e não sabe nomear os sentimentos de ambos.
Portanto, a grande dúvida não parece ser nutrida pelas pessoas que trabalham na
repartição, mas pelo próprio narrador. É na repartição, quando os protagonistas estão
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prestes a sair de férias, conforme planejaram anteriormente, que são chamados pelo
chefe, o qual

Foi direto ao assunto. Tinha recebido algumas cartas anônimas. Recusou-se
a mostrá-las. Pálidos, ouviram expressões como “relação anormal e
ostensiva”, “desavergonhada aberração”, “comportamento doentio”,
“psicologia deformada”, sempre assinadas por Um Atento Guardião da
Moral. (ABREU, 1986, p. 154)

Saul contraria o herói homônimo da bíblia que, mesmo pressentindo o seu fim,
morre lutando para ter o direito de reinar sobre as terras de Israel; no conto, Saul baixa
os “olhos desmaiados”, enquanto Raul “conseguiu ainda dizer a palavra nunca”,
(ABREU, 1986, p. 146) confundindo ainda mais as expectativas do leitor de que
poderia haver um romance entre os dois, contra um “vocês estão despedidos” cruel,
dado pelo chefe.
Direcionando para o final do conto, sem revelar o mistério que desde o início o
narrador começa a delinear, “Aqueles dois” termina pelo lado inverso dos contos de
fadas que prometem felicidade eterna. O narrador abandona os protagonistas, que foram
embora de táxi e sequer ouviram o grito insinuante da suposta homossexualidade, foca o
prédio observando os funcionários e dá o seu desfecho: “Quase todos ali dentro tinham
a nítida sensação de que seriam infelizes para sempre. E foram.” (ABREU, 1986, p.
146)
A descrição interessada do narrador apresenta um caráter irrevogável de uma
suposta proximidade que ele trava com os personagens e com o leitor. Ele está
preocupado com o “grand finale” da teatralização que sustentou desde o início da
amarração dos fatos. O leitor, grande espectador da teatralidade confeccionada pelo
narrador, aguarda alguma resposta dele ou dos personagens para confirmar a certeza da
homossexualidade ali sugerida. O modo acurado desse narrador facundo alarga uma
visão da própria conduta dos personagens centrais e também das pessoas que circundam
o ambiente de trabalho. Nesse sentido, vale a citação de Bauman, ressaltando o grande
paradoxo que “aquela” cidade promove naqueles dois ao impulsioná-los a serem
alguém, com o detalhe de querê-los dentro dos padrões exigidos:

Encontramos o paradoxo no qual repousa a condição existencial dos
membros da sociedade moderna. Por um lado, o indivíduo precisa definir
uma diferença estável e defensável entre sua própria pessoa e o mundo
social mais amplo, impessoal e impenetrável lá fora. Por outro lado, porém,
essa diferença, precisamente para ser estável e confiável, precisa de
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afirmação social e deve ser obtida de uma forma que também desfrute de
aprovação social. A individualidade depende da conformidade social; a luta
pela individualidade requer que os laços sociais sejam fortalecidos e a
dependência social aprofundada. O mundo subjetivo que constitui a
identidade da personalidade individual só pode ser sustentado por meio da
troca intersubjetiva. (Bauman, 1999, p. 212)

Essa troca entre o mundo subjetivo e social é, dentro da própria sociedade,
chamada de amor. A falta de harmonia na troca entre o subjetivismo de Raul e Saul e a
sociedade na qual eles convivem trazem uma visão do preconceito arraigado já nos anos
70 e 80. Trevisan (2007, p. 157), num aprofundado estudo sobre o comportamento da
homossexualidade no Brasil declara sobre a elite brasileira e a homofobia a que ela está
condicionada: “Depositárias dos ideais de tradição patriótica e dos valores patriarcais, as
elites brasileiras sempre se apresentam muito defensivas e, por isso mesmo,
particularmente vulneráveis ao fantasma do desejo desviante.” Na posição de elite, o
chefe descarta a possibilidade de convivência com duas pessoas que aparentemente
estão fora da ordem social.
Essa conduta é também vista no texto escrito por Hellman, The Children’s
Hour, em que a sociedade local se revolta contra as professoras, supostamente lésbicas,
devido à mentira difundida. Lá, entretanto, lembra Flores (2008, p. 41) a personagem
“Martha confessa a Karen nutrir por ela algo além de um sentimento fraterno e declara
amá-la da maneira como disseram que ela amava.” No conto de Caio, não há essa
confissão. Em ambos os textos, no entanto, há a repressão sexual. O narrador do conto
“Aqueles dois” não apela às expressões sexuais, mas mantém esse suspense e ao leitor
cabe a responsabilidade de determinar a continuidade dos sentimentos de cada um dos
personagens. Há, no entanto, a manifestação do deus Eros, através do carinho
concretizado por Raul e Saul. Manifestações carinhosas que não são vistas em público,
o que leva a entender que os dois são vítimas de uma homofobia gratuita, da repressão
característica daquele início de década e que, na sociedade brasileira ainda se propaga
facilmente. Aqui, entendemos que a temática faz o cíclico da vida girar, no rodízio em
que a arte imita a vida e essa, por sua vez, imita a arte.
Há uma sucessão de fatos a confundir o leitor que, embora já esteja envolvido
à história, não consegue discernir o sentimento que nem mesmo os personagens ou o
narrador sabem nomear. A relação com a música também aproxima uma interpretação
mais livre do leitor que, através do seu conhecimento de mundo, faz analogias várias
para a temática, da música e do conto, que reúne espaços urbanos – aqui entendidos pela
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repartição onde os dois trabalhavam e os bares e apartamentos que eram pretextos para
as conversas deles – e o interior dos personagens, sempre confusos e/ou ignorantes
quanto ao próprio sentimento, assim, dando vazão a um comportamento analítico do
leitor para as condições humanas, no que tange o sentimento e o medo da sociedade.
Esse final quase trágico, no sentido de trazer para os heróis a derrota social e
um suposto aprendizado pessoal, ratifica o subtítulo do conto: “história de aparente
mediocridade e repressão”; os dois personagens foram frutos da mediocridade e
repressão social características daquelas décadas de chumbo vividas no Brasil, já
observadas ao longo deste trabalho. Vale sublinhar, como orientação para não se perder
nas concepções alinhadas dos gêneros do teatro, sobre a tragédia: damos aqui à
proposição de que o conto tem uma essência trágica por ele se configurar com um final
categórico, tão mortal para os dois amigos, uma vez que a estada deles na cidade tinha
por condição inicial o trabalho na repartição. A volta deles para as respectivas cidadesnatal implica na desconstrução do afeto até ali cultivado, quando justamente a vida
começou a ter sentido para ambos, seria a morte dos sentimentos.
A morte, representada no mofo tão insistentemente impregnado na sociedade,
sob a ótica de Caio F., é aqui caracterizada pela demissão sumária de Raul e Saul, é a
falta de uma tônica eclesiástica na contação do nosso narrador. Numa vertente sagrada,
sacralizada, o amor entre os protagonistas pode ser analisado à luz de desejos
desviantes, diabólicos; a prática sexual dos dois seria a reificação desse lado abjeto
rechaçado pela igreja: comprovando uma homossexualidade nunca confirmada pelas
palavras do narrador, embora sugerida, e tão consistentemente apontada como um teor
negativo daquela sociedade.

2.7 – Os dragões não entram no paraíso15

“Nosso amor não deu certo/
Gargalhadas e lágrimas.
De perto fomos quase nada/
Tipo de amor que não pode dar certo à luz da manhã.”
(Eclipse Oculto, Caetano Veloso)
15

Alusão ao livro “Os dragões não conhecem o paraíso”, de 1988, do próprio Caio Fernando Abreu, cujo
amor diagnosticado pelo escritor está relacionado a medo, morte, doença e abandono.
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Os olhos preconceituosos instaurados nas janelas do grande edifício que
parecia “uma clínica ou uma penitenciária” (Abreu, 1986, p. 155), onde ficava a
repartição, observavam vitoriosos os dois amigos derrotados pelo veredicto injusto que
sequer o narrador consegue intervir para mostrar algo diferente, os funcionários daquela
repartição, mesmo se sentindo vitoriosos, naquele momento, nutriam uma nítida
sensação de que seriam infelizes. Esses traços judicatórios, que caminham crescentes na
narrativa, são exaltados pelo malévolo endereço no qual o preconceito parece se
instalar: a mente de uma sociedade mediana. O título do conto já traz um teor
preconceituoso com o pronome demonstrativo “aqueles”, como forma de apontar algo
que pode se transmudar na escória da límpida sociedade.
Nessa sociedade, Saul desenhava grandes olhos sem íris ou pupila e
prenunciava um olhar fatídico que tolhia o seu comportamento. Raul cantava em favor
da vida e isso rompia as estruturas de um convívio que se julgava bom. Ambos estavam
caminhando para um colossal abismo cujo precipício os engoliria, tal qual a cidade que
englobava e sugava as pessoas de vários lugares do país.
Eles se perdem na cidade, espiralam-se em torno de si e caem nas armadilhas
das convenções impostas ferozmente pela sociedade, embora eles não vejam, talvez por
serem incultos e/ou imaturos demais, como acentua o narrador eventualmente.
Bachelard (2008, p. 218) tende a ser taxativo ao dizer que “o ser espiralado, que se
designa exteriormente como um centro bem revestido, nunca atingirá o seu centro. O ser
do homem é um ser desfixado. Toda expressão o desfixa.” O centrífugo de cada um se
soma ao do outro inconsciente e, dessa maneira, tornam-se centrípetos de si mesmos,
não sendo capazes de observar a maldade a sua volta, desfixando-os da coletividade dos
amigos de trabalho.
Essa espiral, pensam os colegas da repartição, gira em torno de um detalhe
sobre o qual algumas sociedades, mesmo tendo avançado em alguns fatores, ainda
estigmatizam o diferente: a sexualidade. Historicamente, a repressão sexual, durante os
séculos XVI, XVII e XVIII entrou em declínio com as transformações econômicas do
capitalismo triunfante da América do Norte. Nunes (1987, p. 97) explica essa trajetória:
“A ação dos médicos, os tratados científicos, as transformações sociais e a superação de
conceitos mecânicos e equivocados do mundo moderno aceleram essa transformação no
nível da sexualidade.” Fato é que a sexualidade começa a ser relativamente aceita como
história de vida e não apenas como fio reprodutor da vida.
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O capitalismo, proponente dessa conduta, atinge patamares elevadíssimos em
âmbito mundial, levando para a sociedade um ideal de consumismo que altera o modo
de viver das pessoas. Vive-se para o consumo. Nunes (op. cit., p. 97), mais uma, vez
intervém nessa precisão histórica, balizando períodos:

De 1870 até a Primeira Guerra Mundial surge o princípio de uma scientia
sexualis ainda carregada de preconceitos e equívocos. De 1914 até 1945 o
mundo capitalista sofre sérias crises. O capitalismo norte-americano acaba
definitivamente por selar sobre o mundo sua incontestável hegemonia, e a
partir da Segunda Guerra Mundial o mundo tem um novo modelo: „The
american way of life‟.

O teor consumista advindo do capitalismo gestou inúmeros movimentos de
contestação, a fim de ganhar, por parte dos grupos minoritários, uma maior aceitação no
seio da sociedade, que já sentia verter o tema sobre sexo na publicidade, nas escolas, na
medicina. O novo modelo de vida, refletido nos cidadãos, inclinou-se para a
naturalidade da falácia sobre o sexo. Eclodiu uma maior liberdade da fala sobre a
sexualidade e, aos poucos, do próprio comportamento sexual. Foucault (1988, p. 30)
incita: “Deve-se falar do sexo, e falar publicamente”. Agindo desse modo, a sociedade
alcança um patamar autenticado pelo selo do natural sobre a sexualidade, requerido pelo
filósofo, que, mais à frente orienta: “cumpre falar do sexo como de uma coisa que não
se deve simplesmente condenar ou tolerar mas gerir, inserir em sistemas de utilidade,
regular para o bem de todos, fazer funcionar um padrão ótimo.” [sic] (Foucault, 1988, p.
30-1) O sexo passou a ser visto como objeto do consumismo capitalista, no qual se
consomem pessoas e coisas, mas, sobrelevado ao poder público. Foucault (op. cit. p. 31)
arremata, explicando o teor que o discurso sexual poderia enaltecer: “Polícia do sexo:
isto é, necessidade de regular o sexo por meio de discursos úteis e públicos e não pelo
rigor de uma proibição.”
Em se tratando de Raul e Saul, cuja história não assume expedientes sexuais, a
falácia sobre sexo é individualmente inferida pelos olhos do leitor; da mesma forma, a
punição ou rechaço que parte dos opositores à convivência dos dois amigos é vista
como arbitrariamente injusta ou devidamente correta. Entretanto, vê-se claramente o
rigor com o qual se trata essa suspeita de homossexualidade. Rajchman (1993, p. 1167), ao fazer uma análise sobre os estudos de Eros nas obras de Lacan e Foucault,
observa que, no arcabouço teórico desse último, a sociedade foi um ponto crítico no que
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diz respeito “aos laços que mantemos uns com os outros, afetivos e políticos; dizia
respeito a quem somos e podemos ser.”
Entendemos que, na ótica de quem conta a história, o ato sexual consumaria o
relacionamento entre os dois amigos, maliciosamente sugerido pelo narrador incrédulo
ou ignorante, ou ainda, por que não, fiel? Rajchman, analisando os estudos freudianos
de Lacan, afirma que para esse o sexo não é o de um „amor genital‟ mútuo e normal, e
declara (1993, p. 55):

O sexo é, antes, perverso, é mórbido; é traumático. Ocorre à custa das autorelações idealizadas que nos uniriam na reciprocidade de determinadas
posições iguais, ou na mutualidade em que compensaríamos o que falta num
e no outro. O sexo não é o mesmo em todos nós; não nos separa em tipos ou
gêneros que se complementem entre si. Ao contrário, o sexo nos singulariza
em nossos destinos libidinais e, assim, separa-nos de nós mesmos e uns dos
outros. (...) É por isso que não pode haver sexo entre seres completamente
auto-suficientes, tal como ele não existe entre os anjos ou entre amigos
„platônicos‟.

O fato de Raul e Saul terem chegado juntos à repartição, ambos com os
cabelos molhados, fez suscitar, nos amigos de trabalho, olhares indiscretos, gestos de
repulsa pela possibilidade de terem feito sexo: a abominável condenação daquela
sociedade.
Se retrocedermos um pouco na história, porém, entenderemos que a
homossexualidade – julgamento sentenciado pelas inferências das cartas anônimas aos
dois amigos do conto –, acompanhou a história da humanidade, conforme atesta
Rodrigues (2004, p. 35); ele volta ao ano de 376 a.C. para mostrar a história da
homossexualidade, quando o jovem cidadão ateniense tinha de assumir uma amizade e
laços de amor com homens mais velhos. Num pretenso diálogo, Freire (1995, p. 54)
ratifica: “Imaginar a existência de uma homossexualidade a-histórica é cair no erro da
ilusão retrospectiva.” Rodrigues, então, explica o itinerário da iniciação sexual na vida
do homem ateniense:

Esta prática só não era bem aceita para meninos com idade inferior a 12
anos. Após essa idade, quando o menino concordava e com a aprovação de
sua família, transformava-se em um parceiro passivo até a idade de 18 anos
(...). Normalmente, aos 25 anos tornava-se um homem, assumindo o papel
ativo, inicialmente escolhendo um menino e depois casando, tornando-se um
cidadão apto a desempenhar seu papel na sociedade. Para os mais velhos,
não possuir um protegido era considerado um desrespeito de dever cívico,
caindo em desgraça com seus pares. (Rodrigues, 2004, p. 38)

98
A perseguição a homossexuais, ou a simples suspeita em relação à
homossexualidade, pode ser compreendida à luz da posição veementemente assumida
na construção de identidades multiplicadas na sociedade, pela igreja que,
historicamente, dividida a partir de Constantino, passou a ver a homossexualidade fora
da lei. Por conta disso, começou uma perseguição contra homossexuais que assumissem
um comportamento passivo. Então, a homossexualidade, ao ser assumida como papel
determinante da condição sexual do indivíduo passa a ser rechaçada pelo poder social.
Saltando para o final da década de 1960 e início da de 1970, as Américas
vivenciavam a era Gay Power, movimento homossexual norte-americano que lutava
fisicamente contra a repressão policial nas ruas de San Francisco. No Brasil, as notícias
sobre as brigas dos homossexuais, mesmo com a censura característica de então,
“apresentavam uma imagem positiva dos homossexuais e lésbicas em suas
manifestações de protesto, ações legais e atividades que visavam à ampliação dos seus
direitos democráticos nos EUA” (Green e Polito, 2006, p. 159).
Em 1970, a vitória do time brasileiro na Copa do Mundo do México fez ecoar
uma onda de nacionalismo, financiada pelos militares, o que incitou, acentuando um
patriotismo forçado, o slogan: “Brasil, ame-o ou deixe-o”, mesmo período em que
Caetano Veloso, Gilberto Gil e Chico Buarque foram para a Europa, onde ficaram
exilados do país natal; o Tropicalismo, acentua Green (2000, p. 409), “trazia à cena
imagem de uma sensualidade despudorada, e seus membros não faziam questão de
desmentir as especulações sobre suas relações homossexuais”. No final da década, de
forma muito tacanha ainda, e apoiado no movimento feminista efetivado um pouco
antes, o movimento homossexual começou a ganhar substância corpórea. França (2006,
p. 103) recapitula: “O nascimento do movimento homossexual no Brasil é situado em
1978, com a criação do grupo Somos, em São Paulo.” Um pouco antes, no Rio de
Janeiro, o movimento também se fazia presente, de forma literária. Green (2000, p. 395)
recorda:
Como as feministas, os homossexuais aproveitaram o mesmo „espaço de
oportunidade‟ no intuito de lançar as fundações para a construção de um
movimento gay. Em 1978, um pequeno grupo de intelectuais do Rio de
Janeiro e de São Paulo fundou o Lampião da Esquina, um tablóide mensal
de ampla circulação dirigido ao público gay. Muitos meses depois, um grupo
de homens em São Paulo formou o Somos, a primeira organização pelos
direitos gays do país.
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Contraditoriamente,
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relativamente livre, “contanto que estivesse destituída de atividades de crítica à
ditadura”. (Green, 2000, p. 398) De certa forma, essa não-perseguição à
homossexualidade fez com que a produção literária, cuja temática homossexual se
tornava volumosa, tivesse aceitação com o público brasileiro. Green (2000, p. 414),
depois de colocar em discussão os textos dramatúrgicos O beijo no asfalto, de Nelson
Rodrigues e O nosso filho vai ser mãe, de Walmyr Ayala, fala sobre a produção literária
das décadas que se seguem:

Inúmeras obras literárias das décadas de 1960 e 1970 também tiveram um
impacto nas noções em mudança sobre a homossexualidade no Brasil. Uma
antologia de 1967 intitulada Histórias do amor maldito, editada por
Gasparino Damata, coletava 35 contos de autores brasileiros, tendo em
comum temas eróticos que iam de casos de adultério à homossexualidade. O
livro tornou acessíveis seleções de obras anteriores com temas
homossexuais, como Bom-Crioulo e Internato, que estavam fora de catálogo
havia algum tempo. (op. cit., p. 415)

À época da publicação do conto “Aqueles dois”, a liberdade sexual no Brasil
contava com inúmeros dispositivos de repressão, mas o livro Morangos Mofados teve
boa acolhida da crítica. Voltando a adentrar o universo da narrativa, percebemos no
comportamento irascível dos que compunham o “deserto de almas” mencionado pelo
narrador uma atitude compatível, numa análise pouco humanista, com a época. Não se
trata, aqui, de afirmar que os nossos personagens precisassem se filiar a algum
movimento, típico daquele finalzinho de década, para lutarem a favor de seus direitos e
serem aceitos. Eles, segundo o narrador laudatório, nem sabem o que sentem, mesmo ao
se aproximarem física e emocionalmente um do outro. Em nossa análise, estamos
assumindo a mesma postura que o nosso narrador e não concluímos nada a respeito
deles: a sua identidade sexual não está sendo posta em xeque. Analisamos, todavia, o
movimento homossexual que à época dos dois era incipiente e requeria pouco, ou quase
nada, de direitos.
Há leis, hoje, que autuam empresas e cidadãos que se refiram pejorativamente
a alguma pessoa por ela ser, ou não, homossexual. Se aplicadas àquela época, os dois
poderiam recorrer à justiça. Oficialmente, parece que os direitos estão mais balizados e
as pessoas mais tolerantes. No entanto, Lia Hama, numa matéria para a revista Trip
(2011, número 204, p. 79) sobre a perseguição a homossexuais no Brasil, na qual, além
de enumerar as visões negativas a respeito da história da homossexualidade, mostra os
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índices de agressão contra homossexuais e compara: “Hoje, quando se poderia imaginar
que isso [a pancadaria contra gays] fosse coisa do passado, eles continuam a ser
espancados e mortos simplesmente pelo fato de serem... homossexuais”.
No conto, o preconceito foi explicitamente contra a aproximação dos dois
amigos, contra um comportamento que fugia das expectativas do que a sociedade impõe
ser o homem e o aproximava da condição de homossexual. Green (2000, p. 427)
descobre que os papeis sexuais, àquela época, passam a ser fluidos e eles não diziam
mais da natureza homossexual. E complementa:

A masculinidade já não era mais dissociada da homossexualidade. Em vez
de ser „isso‟ ou „aquilo‟, podia-se ser ambos. Mas isso não quer dizer que
um sistema sexual substituiu o outro. O surgimento de um novo modelo
coexistia com a polaridade bicha/bofe.

Raul e Saul tinham uma postura, já adiantada pelo narrador, de serem
másculos, estavam distantes de alimentarem a dúvida de serem vistos pelo par descrito
por Green. E, assim, a pergunta que Heilborn faz em seu texto “o que faz de um casal,
casal?” (2004, p. 135) nos parece coerente com o momento. Com a intenção de
responder a tal pergunta, Heilborn (2004, p. 141) conceitua: “O casal funciona por meio
de uma delegação mútua de autoridade e ainda que seus integrantes não coabitem, ele se
sustenta fundamentalmente valendo-se de um arranjo cotidiano”. Orientados por essa
sustentação fundamental e pela força do cotidiano, os amigos da repartição entenderam
a presença da homossexualidade, de um amor entre os amigos, ofuscando, assim, a
“moral e os bons costumes” orientados pela “boa índole” que se requeria naquele
ambiente de trabalho.
Aspecto obscuro, e pela estratégia utilizada, interessante, é a miríade de
facetas que o narrador tenta forçar do deus Eros, supostamente manifesta em várias
formas entre os personagens Raul e Saul nas cenas que envolvem os dois rapazes.
Mantemos, aqui, um diálogo com outros elementos gregos, universalmente conhecidos
por se referirem ao amor.
Como parte constitutiva para o entendimento global do conto, sua epígrafe
anuncia, no trecho da poesia So long16 do poeta norte americano Walt Whitman, a busca
pelo amigo por quem se estava procurando, e pode-se levar a inferir que se trata de uma
16

Trecho do poema de Walt Whitman tal como se encontra na epígrafe do conto: “I annouce
adhesiveness, I say it shall / be limitless, unloosen‟d I say you shal yet find the friend you / were looking
for.” (So long!)
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história de amizade, uma das faces do deus Eros. Compagnon (1996, p. 73) diria que a
citação, no que tange à relação entre a ideia e a imitação, “seria condenável menos por
realçar a mimésis que por ser um simulacro, imagem má: ela é animada pela malícia, é
geradora de não-ser e indutora de falsidade; assemelha-se aos procedimentos sofistas.”
Não nos parece um discurso ideologicamente falso aquele inserido pelo
escritor Caio Fernando Abreu, na citação anterior à história, para, assim, dar vazão a um
narrador cuja psicologia é inalterada, no sentido de dar uma forma cabal à sexualidade
dos dois amigos, que ele vê e acompanha todo desenrolar até a sua demissão.
Brunel (2005) mostra versões de um Eros multifacetado, de cosmogonias, de
amores, renovações e amizades. Esses aspectos, em maior ou menor intensidade, podem
ser lidos na estrutura da prosa do conto. Os traços de uma relação amistosa, desenhados
ao longo do conto não são desmistificados pelo narrador, que conta muito eloquente o
enredo, e, embora haja, ainda por parte desse mesmo narrador, malicioso, inclusive,
insinuações outras acerca dos personagens (reforcemos: dois amigos que se conhecem
no ambiente de trabalho, fugindo de suas respectivas vidas e/ou investindo em um
recomeço de vida, cada um a seu modo) não há a constatação de outro amor entre os
dois. É um narrador visceral, está presente para alimentar a curiosidade do leitor e,
como em um espetáculo teatral, vai guardando os momentos de apoteose para o “grand
finale”.
Detenhamos-nos, agora, na proposta acima apresentada de explicarmos as
diferentes vertentes que o amor perpassa na história da humanidade. Segundo Monteiro,
o amor se divide em três momentos distintos: Eros, Ágape e Philos. Para ele, ágape é o
amor isento de conotações sexuais, malícias e/ou interesses pessoais. E continua:

Sendo Ágape o amor de afeição, é também amor de satisfação, pois uma
fraternidade, quer seja entre irmãos de sangue ou não, quer seja entre esposo
e esposa, quer seja entre um núcleo familiar, etc., esse amor satisfaz porque
é compartilhado e tem resposta entre todos aqueles que se reúnem para
formar uma fraternidade de homens, mulheres e crianças.

Nesse sentido, sem a malícia da supressão orientada pelo narrador, podemos
inferir, diferente daqueles que estavam em sua presença, os amigos da repartição, que
Raul e Saul nutriam entre si um amor ágape. Eles não tinham intenção, ou não
explicitada no conto, sobre a sexualidade do outro. Mesmo no abraço demorado que
Saul dá em Raul quando ele volta órfão dos atos fúnebres que sepultaram a mãe,
sentindo-se sozinho no mundo, sem ninguém, usando palavras grandes e se olhando nos
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olhos “injetados de fumo e álcool” (Abreu, 1986, p. 153), ainda assim, o narrador não
parece ser capaz de revelar tamanha intimidade dos amigos, por ignorância e não por
falta de vontade. Ao dizer que ambos tinham bebido, teria ele, o narrador, tentado se
explicar? Seria o álcool o motivador das palavras grandes? No nosso entendimento, tais
palavras foram usadas pela natureza do momento, sem conotações sexuais.
Para debruçar-se na semântica do amor Philos, é ainda Monteiro que vai nos
explicar a trajetória desse sentimento, o qual também tem por excelência a fraternidade,
a lealdade, a igualdade e o benefício mútuo. Esse amor “vai além dessas definições, e a
„dedicação‟ desse amor pode chegar a ser mental, que é um nível abaixo do espiritual e
acima do emocional.” Complexa, essa informação nutre o caráter existente na relação de
amizade entre Raul e Saul. Ambos assumem uma admiração pela natureza artística do
outro, pela forma em que eles se relacionam através da música e das artes plásticas.
Assim, continua Monteiro:

Philos como amor, dedicação e apreciação, manifesta-se como inquietudes
interiores que impulsionam o ser humano à busca da sabedoria que irá tornálo maior, mais nobre, mais digno de ser amado e mais capaz de amar
conscientemente. Manifesta-se também como prazer mental, intelectual e
cultural, como prazer e sede por conhecimento e cultura útil, estimulante e
construtiva. O benefício mútuo que existe em Philos é o benefício que se
tem quando se vai adquirindo sabedoria ao longo da vida, pois quando se
ama a sabedoria (Sophia, a Deusa Mãe provedora de virtudes), ela própria
nos devolve mais sabedoria em troca de dedicação e adoração.

Raul observa os desenhos de Saul, que admira o repertório musical do amigo.
Ambos gostam de cinema e sempre discutem sobre essa arte. Por não terem preparo
para o traquejo da sociedade, investiram cada vez mais consistentes na amizade e, sem
consciência do perigo que estava iminente, os dois amigos se aproximam pelo ponto
que era comum a ambos: a arte.
No arcabouço das definições sobre o amor, Monteiro pontua Eros: “expressa o
amor sexual, sensual, carnal, de atração física com a consumação do prazer, e manifesta
o instinto de união e reprodução.” Desarmado que se encontra de dizer o que
eventualmente pode ir além das suas descrições físicas, psicológicas e comportamentais,
o narrador, em nenhum momento, alude à expressão sexual entre Raul e Saul.
Essa atração física é verificada a partir das moças da repartição que ficam
ouriçadas quando veem os dois amigos, por eles ostentarem beleza, por eles serem
diferentes dos outros funcionários desalentados da repartição.
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Os dois amigos entre si não estão preocupados com essa interação corpórea.
No entanto, na noite de réveillon, depois de brindarem à amizade que nunca iria acabar
e beberem até quase cair, Saul decide que iria dormir nu. Raul toma a mesma atitude,
vemos depois, ao lermos que “deitaram ambos nus, um na cama atrás do guarda-roupa,
outro no sofá” (Abreu, 1986, p. 154). Nessa ocasião, um elogia o corpo do outro: é a
atração física que vemos explicitada pelo narrador contraditório. Monteiro caracteriza o
amor Eros pelo instinto carnal que ele possui.
Brunel (2005, p. 319) nos reserva para Eros o espaço de “uma das divindades
mais literárias do panteão grego”, e, para ratificar essa concepção de figura mítica aliada
ao amor, o autor nos explica, tratando da transmissão da representação do deus, pelos
pintores: “Essa representação mostra uma singular duplicidade: na verdade, a imagem
que nos é familiar do jovem deus do amor sucedeu a um aspecto mais antigo, que em
conformidade com o sentido do substantivo Eros representava a força abstrata do
desejo.”
Assim, entendemos que as forças míticas presentes no conto, a força do
sentimento entre Raul e Saul não estão pautadas na erotização entre eles, mas na
afinidade que a arte promove em nome de uma amizade forte.
A sexualidade, nesse texto de Caio não nos parece surgir como evidência do
elemento coesivo para o conto, cuja estrutura física se expande com o teor narrativo. A
personificação de Eros pode manifestar a vontade de se estar perto, mesmo sem se levar
em consideração os obstáculos a serem transpostos – a análise do comportamento de
Raul e Saul nos leva a, consciente ou inocentemente, crer nisso. A sociedade sufoca o
sexo e reprime os personagens que já são confusos e perdidos em suas personalidades
quase amorfas, ou condicionados pelo medo – em todas as variantes que a sexualidade
impõe. O medo nos personagens talvez seja fruto da ditadura, que ainda não havia sido
extinta de vez, e evitava, por assim dizer, qualquer final feliz.
Entendemos, como mote conclusivo, misturando o contexto narrativo e
histórico, que os que demitiram os protagonistas da história eram os mesmos que
creditavam na força do discurso médico que a homossexualidade era vista como uma
patologia. Green (2000, p. 426), contextualizando essa época de discursos fadados e
novas formas de agir, contrapõe: “Embora o discurso médico-legal predominante
continuasse a sustentar que a homossexualidade era um comportamento patológico,
poucos homossexuais estavam procurando um tratamento médico ou psiquiátrico”.
Certamente, aconteceu com os nossos protagonistas, depois de pegarem o táxi e se
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encaminharem para casa, talvez. O narrador nos abandona e não alimenta a nossa
curiosidade e, quase num dilema machadiano, ficamos à mercê de nossa impressão, da
nossa história de vida para traduzirmos o que foi narrado numa história de suspensões
narrativas.
Ora, até aqui fizemos investidas sobre a forma como o narrador preferiu contar
a história: pouco se inserindo ou dando quaisquer pistas concretas sobre a sexualidade
dos dois amigos. No entanto, há uma ficcionalidade fruto das intenções do autor em
criar um narrador cujas crenças são coerentes com o espírito da década. Destarte, há
uma criação pautada no verossímil que o calor da época, cuja multiplicidade de vozes
parece ecoar no silêncio dos personagens e na fala apocalíptica do narrador, anunciando
o trágico final de Raul e Saul.
Essa ficção está ladeada de elementos fônicos, artísticos, silenciosos e de
estruturas históricas externas à obra, que se misturam com a forma, como o espaço e o
tempo dispostos pelo narrador. Esses elementos narrativos estão de tal forma
imbricados que, num plano supostamente visual, observa-se a repartição e todo o
funcionamento próprio desse ambiente de trabalho – à época, igual aos ambientes
vivenciados pelo escritor nas redações de jornais e revistas –; a casa de cada um deles –
adotamos aqui o entendimento de Bacherlard para casa habitada –; e, por último, menos
frequentes, as casas das moças, amigas de trabalho, e os bares que eles frequentaram
ocasionalmente, todos mesclados com outras estruturas narrativas.
Modelados nessa forma textual, vemos as combinações representativas que o
conto nos oferta; um jogo de símbolos, mitos e ambiguidades que nos apresenta um
texto cuja materialidade permite diversas leituras. Por falta de uma estrutura linear
horizontal, os fatos são desordenados pela linha do tempo do narrador: ele empresta a
sua fala aos personagens e, muito pouco, os deixa falar de verdade, criando um espaço
interativo menor, à mercê de suas vontades. Mesmo dessa maneira, há uma tentativa de
concretizar uma face do amor, esquiva por esse contador misterioso e que Caio
Fernando Abreu, experiente nesse jogo entre narrador, personagem, leitor e autor,
efetivou; observando o espaço a sua volta, experimentando o comportamento do homem
frente às complicações do cotidiano. “Aqueles Dois” é, assim, uma narrativa construída
pelo viés da duplicidade, da polifonia e que resulta num jogo de simulacros os quais o
leitor vai desvendar: uma inquietação sem resposta textual. Vê-se, observa-se, torna-se
palpável. Desse modo, muito sugestivo em cenas, gestos, falas e pensamentos, passa-se
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para o palco para assumirmos a curiosidade prostrada nos amigos de trabalho daqueles
dois.
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Aqueles Dois, Cia. Luna Lunera, Abraço eterno, Nogueira do Vale.

3. CENAS MÚLTIPLAS: “AQUELES DOIS” INVADE O PALCO

Agora parei um pouco de escrever, olhei pela janela e pensei que vocês não
devem estar entendendo nada desta história. Vou tentar explicar, mas
também confesso que não sei bem por onde puxar o fio. História tem dessas
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coisas, você às vezes puxa um fio que resulta noutro bordado não planejado.
(Afinal, quem era mesmo Lolita Torres?, Caio Fernando Abreu17)

A análise do nosso trabalho se concentrou, até aqui, no exame do corpo
narrativo do conto “Aqueles Dois” e as leituras periféricas que o conto admite. Todo o
ritmo, ambientação narrativa e estrutura nos fazem entender a amplitude da literatura de
Caio Fernando Abreu, a qual o ostenta como um dos ficcionistas mais talentosos de sua
época. No entanto, há um lado ocultado do escritor, que também era dramaturgo, cuja
veia teatral ratifica muito da sua composição brilhante. Esse caráter se verifica nas
narrativas áridas cuja crueza registrada em algumas delas clarificam o medo, imposto
pela vida líquida, de que fala Bauman, àqueles anos que se seguiram depois do golpe da
ditadura militar.
Essa “vida líquida” seria justamente a essência passageira da modernidade,
sem concretizações ideológicas. Esse regime político repercutiu assaz na vida do
escritor – tanto fazendo surgir alguns contos que compilam o livro O ovo apunhalado,
por exemplo, quanto no entendimento que a censura deu, na década de 70, a sua peça de
maior repercussão Pode ser que seja só o leiteiro lá fora –, escrita em Londres, na
mesma década e que, conforme o amigo Luiz Arthur Nunes em entrevista para este
estudo18 (vide Anexo), declarou: “Os caminhos da criatividade de um escritor, de um
dramaturgo, são muito misteriosos. (...) o LEITEIRO foi inspirado por suas vivências de
Londres.”
Entusiasmado com a literatura, Caio, que fazia Letras na UFRGS em 1967,
sempre se interessou pelo teatro. Esse motivo o impulsionou a estudar no CAD (Centro
de Arte Dramática), em Porto Alegre, de onde, certamente, incorporou mais o seu gosto
pela arte da representação. Ainda assim, o gaúcho de Santiago abandonaria o curso do
CAD, pois, segundo a amiga Magliani (apud Dip, 2009, p. 308): “O negócio dele era
escrever, mas gostava de representar e não era mau ator. Sempre foi tímido e o teatro
lhe oferecia a oportunidade de se proteger atrás de personagens, que o livraram de ser
apenas ele mesmo.”
Luis Artur Nunes, amigo do Caio desde a juventude, corrobora essa visão,
enfatizando (vide Anexo): “Caio era um ator sensível, uma bela figura em cena, dono de
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CAIO 3D, O essencial da década de 1990, editora Agir, p. 137.
A entrevista foi concedida pelo professor Luiz Arthur Nunes através de troca de e-mail, no mês de
setembro de 2011.
18
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uma voz cheia de ressonâncias e um grande senso de humor. Não tinha a vocação do
palco, tanto é que suas aparições foram poucas e esporádicas. Mas nunca perdeu essas
qualidades”.
A vocação da literatura e a paixão pelo teatro consolidaram uma escrita
sensível, performática, teatral, cinematográfica. O texto de Caio Fernando Abreu,
conforme Paula Dip (2009, p. 312-3), “sempre teve um ritmo teatral e cinematográfico,
que ele se esmerava em burilar. Lia tudo o que escrevia em voz alta, como se estivesse
em cena, atuando, e trabalhava as palavras à exaustão até que se equilibrassem,
redondas, no ar.” O próprio autor, em entrevista a um fascículo de literatura gaúcha,
ratifica a sua preocupação na busca da ideia perfeita: “Eu trabalho o texto lendo em voz
alta, gravando, escandindo o ritmo e as cadências.” (INSTITUTO DO LIVRO, 1995, p.
5)
A obra literária de Caio demonstra esse ritmo perfeito e tem, assim, servido de
base para adaptações de peças teatrais e cinematográficas, passando por atuações
universitárias e chegando a curtas e longas, como, por exemplo, Sargento Garcia (Tutti
Gregianin, 2000) e Onde Andará Dulce Veiga (Guilherme de Almeida Prado, 2007),
respectivamente.
No caso específico do teatro, os amigos e atores Luis Arthur Nunes e Marcos
Breda organizaram uma coletânea com a obra completa de Caio Fernando Abreu escrita
para o palco, cujo prefácio escrito por Nunes, demonstra uma preocupação significativa
com o amigo, no que tange ao espaço cênico (2009, p. 9):

Caio também cultivou a literatura dramática. Não me refiro aqui às várias
adaptações feitas para a cena a partir de suas histórias, mas sim às peças de
teatro, as que ele compôs diretamente para o palco, o palco que ele tanto
amava. O significado e a repercussão da parte conhecida de sua obra
eclipsaram essa segunda vertente, menor, mas não menos importante.

Considerado um ator bissexto pelos amigos de palco, Caio se projetou em
algumas experiências pessoais e revelou, também no teatro, algumas de suas vivências
mais marcantes. Como é o caso da peça Pode ser que seja o leiteiro lá fora, que, no
Brasil, ganhou um concurso do então SNT (Serviço Nacional de Teatro) e a leitura da
peça foi feita em todo o Brasil. A peça, estreada em 1970 e censurada em 1976, marcou
o ápice da dramaturgia do autor.
Descrevamos alguns destes processos: a literatura de Caio Fernando Abreu, a
sua dramaturgia e o processo de tradução entre literatura e teatro. Sob essa proposta,
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faremos uma breve incursão no teor do que a literatura propõe – imbuído nesse
processo, verificaremos o significado que o termo traz para as discussões acadêmicas.
Nesse sentido, faremos a análise do espetáculo teatral homônimo ao conto examinado
neste trabalho, para ratificarmos a nossa proposição inicial: o texto literário servindo
como base para o teatro. O espetáculo analisado foi montado pelo grupo Cia. Luna
Lunera em 2008 e, desde então, assume uma postura positiva para a crítica teatral, em
âmbito nacional.
Para consolidar o ciclo proposto pelo trabalho, incorreremos no processo
teatral e seus espaços, a fim de concretizarmos o entendimento desse paralelo
apresentado. Para dirimir algumas expressões como “adaptação”, “baseado/inspirado
em” e outras que remetam ao processo de tradução, teremos neste capítulo o diálogo
entre essas duas artes, literatura e teatro, com intenção de entender a margem que a
escritura do autor gaúcho possibilita para levar das linhas escritas à fala do texto teatral.

3.1 – Literatura e dramaturgia: os avatares dos morangos

“Há tantos quadros na parede/
Há tantas formas de se ver o mesmo quadro”.
(Ninguém = Ninguém, Humberto Gessinger)

Transmissora de sentidos, a palavra escrita significa a concretude do
pensamento. E tendo suporte na arte, que, conforme Proença Filho (1987, p. 14) “é um
dos meios de que se vale o homem para conhecer a realidade”, a literatura, arte da
palavra, pode registrar uma época. O escritor, ao elaborar a palavra, tenta traduzir o seu
pensamento para o papel, transcreve emoções que imprimem a significação das suas
experiências primárias, pensamento ou ação. O texto literário pressupõe imagens que
são depreendidas pelo leitor, e a construção de sentidos vai se desenvolvendo articulada
num pacto silencioso entre leitor e escritor. Deleuze (2011, p. 11) considera o ato um
eterno devir: “Escrever é um caso de devir, sempre inacabado, sempre em via de fazerse, e que extravasa qualquer matéria vivível ou vivida”.
Essa transformação contínua assinala o movimento que as sociedades,
culturalmente, desenvolvem, e o artista (o escritor) corporifica em sua obra. É ato
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inacabado porque esse sentido tende a exceder ao do autor, a ganhar novos horizontes,
e, por ser arte, passível de entendimentos dos quais o próprio escritor não conseguia
recuperar no momento da escrita. Deixando passar algumas possibilidades de
significação, o autor lança mão de diretrizes a outras leituras semânticas. É ainda
Deleuze que vai considerar, sob a outorga de Proust, a literatura entendida por língua
estrangeira. Ele examina (2011, p. 16):

Ela [a literatura] traça aí [na língua] uma espécie de língua estrangeira, que
não é uma outra língua, nem um dialeto regional redescoberto, mas um
devir-outro da língua, uma minoração dessa língua maior, um delírio que a
arrasta, uma linha de feitiçaria que foge ao sistema dominante.

A metáfora sugerida por Deleuze insinua um conhecimento técnico de alguém
que, diante da palavra “enfeitiçada” se propõe a examiná-la a fim de entender o que essa
“língua estrangeira” tenta dizer, atentando para a perícia, visto que o entendimento se
torna essencial. Desse modo, a “língua estrangeira” falada por Caio F., em sua literatura,
é poliglota, pois revela diferentes ângulos de uma sociedade deteriorada, na qual se
encontra, observado o vasto campo em que o escritor, valendo-se dessa sociedade,
transmuda em suas palavras “enfeitiçadas”. Nesse sentido, Compagnon (2010, p. 30)
reconhece que a literatura possui duas abordagens irredutíveis, a histórica e a
linguística. Então, imbuído dessas ferramentas, aquele que se predispõe à análise
literária aportaria em um terreno desconhecido para desbravá-lo.
Na obra de Caio Fernando Abreu, essa “feitiçaria” se apresenta muito mais
larga do que uma simples análise pode conferir. Em sua produção literária está presente
uma materialidade com o corpo do personagem. O corpo doente, o corpo atraente, o
corpo vivaz, esses são exemplos de como o autor se preocupou em impingir em sua
obra a preocupação quase alienada que girava em torno daquele universo. Como se pode
verificar, por exemplo, no conto “Linda, uma história terrível”, do livro Os dragões não
conhecem o paraíso, 1988, ou mesmo o conto em análise neste trabalho, “Aqueles
Dois”, com a preocupação minuciosa do narrador ao dar detalhes sobre Raul e Saul. Há
uma experiência amplificada da literatura de Caio Fernando Abreu: textos rítmicos e
condensados em palavras que expressam movimentos mais marcados dos personagens e
também do escritor. A experimentação de Caio no teatro, enquanto ator e dramaturgo
parece ter possibilitado um cuidado mais minucioso com a expressão corporal dos
personagens, embora consiga perceber que o seu texto esteja marcado pela
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fragmentação que lhe rendeu um recurso aguçado em suas narrativas. O corpo dos
personagens é um personagem à parte, ele está presente no cuidado do narrador ao
descrevê-lo, pô-lo em evidência para fazer entender que o personagem possui um
atributo que o sobrepõe aos personagens secundários. Esse cuidado com o corpo faz
extravasar, no palco, a força corpórea dos personagens de Caio Fernando Abreu. O
amigo e estudioso Luís Arthur Nunes, em entrevista para este trabalho, afirma
categórico (Vide Anexo): “A dramaturgia de Caio não constitui um grande corpus, nem
foi, para ele próprio, o seu maior legado para a literatura brasileira.” No entanto, ainda
segundo Nunes, para quem a parceria com o autor gaúcho foi uma das mais importantes
de sua carreira artística, Caio inovou na forma do fazer teatral, no Brasil, que ainda não
tinha olhos para o teatro pós-dramático, no qual “a impressão visual como que se
sobrecarrega com as palavras e os gestos no decorrer da encenação.” (Lehmann, 2007,
p. 272). Nunes (Vide Anexo) considera acerca da ousadia Caio no teatro:

Num país onde a dramaturgia ainda gira primordialmente em torno da
comédia de costumes e da crônica realista, ele ousou romper com os
paradigmas da trama regularmente estruturada, do personagem com
psicologia, entre outras. E como na prosa de ficção, suas peças são
carregadas de uma humanidade a um só tempo banhada em sangue, lágrimas
e riso.

Pensar a escrita de Caio F. condiz entender que há elementos específicos
localizados: Caio era urbano, fragmentário, paradoxal, no sentido de envolver o mundo
em sua escrita enquanto se libera das suas amarras pessoais. A metrópole emerge em
seu texto como forma de pontuar algumas características da modernidade, dentre as
quais, a solidão partilhada, que é, aparentemente, a mais substancial e socialmente
demarcada; há uma necessidade de dar relevo a esse tema, com uma fidelidade
gregoriana. O próprio tema “solidão” parece ser um personagem, Brait (1987, p. 11-12)
refletindo sobre a matéria da qual é feita esse ser, em detrimento da matéria da qual é
feita o ser humano, embora mantenham um íntimo relacionamento, elabora
questionamentos sobre a manipulação, do escritor, para “reproduzir e inventar seres que
se confundem, em nível de recepção, com a complexidade e a força dos seres humanos”
(Brait, 1987, p. 12). Segundo ela, a linguagem margeia a existência do personagem e daí
o “personagem não encontra espaço na dicotomia ser reproduzido/ser inventado”; desse
modo, a solidão, em Caio, tão presente nos seus personagens, parece estar
personificada, mantendo viva essa imagem de um novo ser na narrativa.
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Caio vê a solidão das pessoas e a fraqueza que ela desempenha na vida
cotidiana. São dele as seguintes palavras (Abreu, 2005 B, p. 257) que constatam a
vivência da pós-modernidade, a qual ele próprio se assustava:

Vivemos essa troca incessante de luzes e de sombras. Estamos perto de Deus
e do Diabo. As pessoas estão enfraquecidas, muito zumbis. Drogadas pelo
trabalho, pela televisão, na fronteira de uma morte coletiva. O homem não
pode se separar da natureza. Ando muito só e assustado com tudo isso. Toda
vez que desço à cidade, vejo as pessoas ruins emocionalmente, a crise não é
apenas econômica, as pessoas estão com o coração escuro, a rapaziada se
drogando mais do que nunca.

No conto em análise neste trabalho, os personagens que protagonizam todo o
enredo também são solitários, doentes de solidão, parecem trazê-la na formação
psicológica, ou cultural, já que “serem assim fechados, quase remotos, era um jeito que
traziam de longe. Do norte, do sul”, acentua veementemente o narrador. (ABREU,
1981, p. 148). Eles parecem estar dentro do que o autor fala: numa fronteira de uma
morte coletiva. O conto marca uma desconstrução em sua escrita, que é observada a
partir da forma dinâmica na qual a história é traçada. Ela começa pelo fim, ou pelo
meio, visto que o começo dela não é o do conto. O seu início, a saber, é uma
constatação do narrador: “A verdade é que não havia mais ninguém em volta. Meses
depois, não no começo, um deles diria que a repartição era como „um deserto de almas‟.
O outro concordou sorrindo, orgulhoso, sabendo-se excluído.” (ABREU, 1981, p. 145).
A imagem do “deserto de almas” concorre com a multifacetada imagem que a
narrativa traz ao pincelar alguns lugares por onde transcorrem, rapidamente ou não, as
cenas nas quais os personagens vão dando cor à história. É a constatação dos “zumbis”
que percorrem o universo cosmopolita. O mundo efervescente em que Caio F. vivia traz
as preocupações com o humanismo, conforme ele próprio ostenta em suas crônicas
publicadas no jornal O Estado de São Paulo, durante os anos em que escreveu para o
periódico, na década de 1990.
É nesse mundo de informações escritas competindo com as imagens visuais
traçadas no nosso cotidiano que Caio se sente sufocado e o descreve a partir das suas
linhas literárias. Pellegrini (2003, p.15), orientada por essa visão que o mundo fornece,
envereda por essa ideia e em assertivas contundentes afirma que “a cultura
contemporânea é sobretudo visual”, e elenca os inúmeros meios assumidos pela imagem
pós-moderna. Estamos perdendo o espaço da literatura para tantos outros meios de
mídia. Compagnon (2010, p. 29), numa visão mais clássica e acompanhada do crivo do
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senso comum, nos revela, ao abordar os estudos literários, que embora de diferentes
maneiras, eles concordam num ponto tautológico: se valem dos textos literários. Nesse
viés, ele vai discorrer sobre a proposta literária e sobre o surgimento do termo
“literatura”, confessando entrar na aporia que a própria história validou, e declara (2010,
p. 44): “A definição de um termo como literatura não oferecerá mais que o conjunto das
circunstâncias em que os usuários de uma língua aceitam usar esse termo.” Entendido
esse termo, embora com algumas deficiências, podemos voltar para as acepções que
Pellegrini discorre sobre um aparato de mudanças na literatura. Para ela, a massificação
da imagem registrou uma mudança no fazer literário. Logo depois endossa (op. cit., p.
16):

As profundas transformações efetivadas nos modos de produção e
reprodução cultural, desde a invenção da fotografia e do cinema – que
alteraram, antes de tudo, as maneiras pelas quais se olha e se percebe o
mundo –, estão impressas no texto literário. Tratando-se do texto ficcional, é
a observação das modificações nas noções de tempo, espaço, personagem e
narrador, estruturantes básicos da forma narrativa, que ajuda a entender um
pouco melhor a qualidade e a espessura dessas modificações.

Tais mudanças estão presentes na acuidade dos contadores de Caio Fernando
Abreu, que contratou narradores com olhares cinematográficos, clínicos e teatrais para
avolumar a sua obra. Destarte, a sua literatura experimenta um status dilacerante no que
diz respeito à estrutura sólida que o romance clássico trazia arraigado. É um narrador
facundo destroçando a sociedade, de uma forma irônica, ou personagens entrando e
saindo do universo urbanóide com as mais diversificadas experiências que a própria
pós-modernidade fez evoluir, com medos, tensões e diversidade que o real apresenta. O
tempo já não é cronometrado pela simetria do relógio, mas pelas ações convidativas do
narrador, dessa forma, ele se sente livre para ir e voltar na história, contando aquilo que
melhor lhe convém.
Conforme as medidas literárias que o conto nos apresenta, segundo análise
apresentada no capítulo anterior, podemos, tendenciosamente, analisar a forma que o
aproxima do fulcro cênico no qual nos aportamos para seguir na nossa empresa
analítica. Dessa forma, far-se-á necessário pôr em paralelo com o entendimento do texto
literário, cujas dimensões se apresentam bidimensionais, a capacidade de lê-lo
silenciosamente e a possibilidade de encená-lo para o público; e apresentar o texto
cênico, cuja análise surpreende pela riqueza que a sua semiologia traduz.
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Para que enriqueçamos o nosso entendimento, clarifiquemos, de antemão, uma
antiga discussão em torno dos equívocos que a combinação entre literatura e texto
cênico traz à tona, quando essa tônica está posta em pauta. Veltruski (2006, p. 164)
sentencia:

A querela sem fim acerca da natureza do drama, isto é, se é um gênero
literário ou uma peça teatral, é inteiramente inútil. Uma coisa não exclui a
outra. O drama é uma obra de literatura por direito próprio; não requer mais
do que a simples leitura para penetrar na consciência do público. Ao mesmo
tempo, é um texto que pode, e na maioria das vezes pretende, ser usado
como componente verbal da representação teatral. Mas algumas formas de
teatro preferem ao drama textos líricos ou narrativos; o teatro entra em
relação com a literatura como um todo e não apenas com o gênero
dramático.

Não se trata, aqui, de colocar um texto em detrimento do outro, mas de
apresentar o texto literário a serviço do teatro, posto que a sua natureza narrativa nos
oferece meios para concretizá-lo no espaço cênico. Igualmente, entendemos que o texto
literário na condição de produtor de sentidos dentro da esfera cênica aproxima o
leitor/espectador para a experiência performática do autor.
Essa performance valida textos para um teatro cujo olhar atua no interior da
ação narrativa, trazendo questionamentos e abrindo possibilidades para novos saberes
imbricados na própria escrita. Se pensarmos no papel do texto enquanto performance,
conferimos a estrutura própria para a tradução do literário para o ambiente cênico.
A performance ou performance art, tal qual é entendida no nosso texto, surgiu
nos anos sessenta e amadureceu somente nos anos oitenta. Hildebrando et. al. (2003, p.
7) explicitam que o conceito ultrapassou o exercício da interpretação e alcançou espaços
como os de caráter antropológico. Esse conceito traz associadas em sua influência
várias expressões artísticas, como afirma Pavis em seu Dicionário de Teatro (2007, p.
285) definindo a performance enquanto elemento que “associa, sem preconceber ideias,
artes visuais, teatro, dança, música, vídeo, poesia e cinema.” Essa metalinguagem da
arte, no que se refere à narrativa, seria o exercício desenvolvido no texto articulando
essas artes diversas. Nesse sentido, vemos no conto “Aqueles Dois”, de Caio Fernando
Abreu, um caleidoscópio das artes de que os dois amigos desfrutavam. A pintura, a
música e o cinema enquanto registro formal da arte, e o comportamento corporal dos
dois amigos como suporte dos rituais de amizade assumidos por eles inconscientemente.
O abraço silencioso dado por Raul e Saul, em que um toca a barba do outro e/ou o
cabelo encaracolado, serve de estímulo sensorial para o suporte performático das
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personagens. A ação inconsciente, atestada pelo narrador, pode ser vista como o uso que
o corpo requer para concretizar a viabilidade da arte. O conto nos interessa pela
aproximação que sua estratégia narrativa alça e, assim, alcança o universo cênico.
Por seu turno, o texto de natureza cênica, com suas propriedades inerentes, vai
deslindar a estrutura de uma narrativa compactada quando posta em paralelo à dos
contos, por exemplo. Nesse entendimento, compreendemos que o texto cênico figura na
presença de significantes cujo estímulo para a interpretação de uma obra seja validada
pelo viés teatral. Assim, inicialmente, Artaud (1999, p. 75) exaltava a importância da
palavra escrita no teatro:

Para nós, a Palavra é tudo no teatro e fora dela não há saída; o teatro é um
ramo da literatura, uma espécie de variedade sonora da linguagem, e, se
admitimos uma diferença entre o texto falado em cena e o texto lido pelos
olhos, se encerramos o teatro nos limites daquilo que aparece entre as
réplicas, não conseguimos separar o teatro da ideia do texto realizado.

Essa ideia de o teatro ser uma extensão da literatura não é uníssona entre os
estudiosos, e nem a será para o próprio Artaud, quando começa a defender que o teatro
tem a cena em detrimento do texto e ataca veementemente o texto como recurso à
natureza teatral. Alguns estudiosos veem o texto dramatúrgico como uma única
orientação para o espetáculo a ser realizado através das palavras postas em cena, como
se a sua finalidade fosse transmitir para o elenco e encenador e diretor as marcas cênicas
que os atores vão ter de seguir no palco, outros afirmam que ele é essencial a esta arte.
Entendemos que o texto escrito marca a substância do teatro e nos apoiamos nas
palavras de Magaldi (2002, p. 15) que, ao citar a ideia de Baty, outro estudioso do
teatro, fomenta a discussão que o texto é a essência do drama, tal qual o caroço para o
fruto, “o centro sólido em torno do qual vêm ordenar-se os outros elementos.”, apesar
de, um pouco antes, constatar que “a leitura traz um enriquecimento artístico e cultural,
mas não chega a constituir o fenômeno do teatro.” (Magaldi, 2002, p. 8-9)
A problemática entre texto narrativo versus palco não é recente e traz, em seu
bojo de indagações, a presença de Aristóteles quando o filósofo, na Poética, assume
uma postura logocêntrica frente ao texto. Pavis, no Dicionário de Teatro, traz no duplo
verbete “texto e cena” essa posição aristotélica e elucida que essas atitudes frente ao
texto acabam “convertendo o texo no elemento primário, na sua estrutura profunda e no
conteúdo essencial da arte dramática” (2007, p. 406) e arremata: “A cena (...) só vem
em seguida como expressão superficial e supérflua, ela só se dirige aos sentidos e à
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imaginação e desvia o público das belezas literárias da fábula e da reflexão sobre o
conflito trágico.”
Com efeito, essa medida aristotélica traz a importância do texto para o fazer
teatral, mas não podemos nos esquecer da régua com a qual medimos essa sincronia
histórica: o texto seja ele de natureza teatral ou, simplesmente, narrativa, não traz as
indicações de leitura. Ryngaert (1988, p. 27) vai explorar a essência dessa problemática:
“A leitura do texto se realiza sem pressupostos dramatúrgicos, ou melhor, ela se efetua
com instrumentos diferentes de acordo com os textos.”
Esse teor nos faz inferir que os textos não são, em sua natureza, herméticos, o
que nos dá a sensação de que eles podem ser teatralizáveis. A esse respeito, Pavis (2007,
p. 405) vai endossar o nosso pensamento:

Todo texto é teatralizável, a partir do momento que o usam em cena. O que
até o século XX passava pela marca do dramático – diálogos, conflito e
situação dramática, noção de personagem – não é mais condição sine qua
non do texto destinado à cena ou nela usado.

A quase generalização do texto aplicável ao teatro, proposta por Pavis, resulta,
na verdade, numa análise de alguns componentes da narrativa, todavia, na praticidade
da tradução entre o literário e o cênico, requer uma atenção especial ao papel que o
cenógrafo e outros envolvidos no processo teatral irão desenvolver. Lançamos aqui,
ainda na tentativa de ver apaziguados os contextos entre literatura e teatro, a visão que
Rosenfeld (2000, p. 35) constrói numa análise simétrica entre textos de natureza
narrativa e a proposta que o teatro requer:

A peça teatral, considerada literatura, é um dos elementos mais importantes
do teatro; todavia, não o constitui, não lhe é indispensável. (...) Existem
textos que, de tão insignificantes, não constam da história da literatura, mas,
ainda assim, revelam ser boas „partituras‟ para a representação teatral. E há,
de outro lado, textos dramáticos de altíssimo nível literário – os chamados
dramas de leitura – que resultam sem valor teatral. As relações entre palco e
literatura são complexas.

Assim, entendemos que o conto de Caio Fernando Abreu, de natureza
narrativa, está virtualmente imbuído de aspectos teatrais, podendo ter, desse modo, o
palco como destino, pois contém concretizadas ideias e formas que o sugerem enquanto
produtor de sentido no teatro. O texto em análise aponta, ainda, para uma infinidade de
momentos a serem dispostos na cena visual, aceitos pela flexibilidade do teatro, tal qual
o texto aponta para a maleabilidade do leitor, que deve dispor de uma bagagem histórica
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para construir o sentido do enredo narrado em sua mente. Valmir Santos (2011, p. 92),
da revista Bravo!, ao indicar o espetáculo homônimo produzido pela Cia. Luna Lunera
(Belo Horizonte, MG), como um dos melhores do mês de setembro/2011, considera: “o
conto do autor gaúcho alcança teatralidade engenhosa ao desdobrar o amor de Raul e
Saul por meio de quatro atores que superpõem poeticamente vozes, corpos e espaços”.
As observações realizadas nos fez perceber que o conto traz em seu seio
narrativo uma forte ligação entre a literatura e o teatro. Esse aspecto devidamente
ingerido pela Companhia Luna Lunera, de Belo Horizonte, Minas Gerais, que traduziu a
história em um espetáculo teatral, será analisado com a intenção de examinar a
equivalência de sentidos entre as duas modalidades artísticas. A análise do espetáculo,
conforme Pavis (2008, p. 3) começa com os próprios espectadores, ainda na sala do
teatro: “Ao comentar verbalmente o espetáculo, o espectador não se vê obrigado a
verbalizar o inefável, mas antes se esforça em encontrar pontos de referência.” A nossa
investigação se aporta no que o próprio Pavis chama de análise-reconstituição, por se
dedicar ao estudo do contexto da representação. No entanto, com a tarefa de cumprir o
objetivo previamente estabelecido: verificar a cena do conto no palco, o nosso trabalho
não se alonga em nomenclaturas específicas do teatro e se limita a essa análise, oriunda
do mergulho na literatura, do intercâmbio entre o texto literário e o texto cênico. Helbo
(1975, p. 21) nos orienta:

O teatro, fato de comunicação, merece ser o objeto de uma análise que
exponha os métodos e modelos semióticos; tanto o texto quanto o fenômeno
teatral apresentam, em todos os níveis, funções específicas que fazem da
linguagem cênica o território de uma relação que pesquisas feitas através de
empréstimos anacrônicos não poderiam cobrir inteiramente. A mensagem do
palco é, contudo, infinitamente movediça, tributária de uma criação que
decide no que diz respeito à sua felicidade para com o código e, por
conseguinte, incompatível com uma leitura unívoca.

A criação do espetáculo homônimo ao conto, segundo os atores mineiros
entrevistados, se justifica a partir do processo de aprofundamento na obra de Caio
Fernando Abreu e desdobramento do texto para o teatro, ampliando as imagens
fornecidas pelo conto para a projeção de uma pretensa adaptação, realizada pelos
próprios atores/diretores da Companhia. Os atores, informalmente, falam sobre outras
realizações cênicas do mesmo conto por outros grupos teatrais, mas demonstram o vigor
que o espetáculo da Cia. Luna Lunera traz para o palco, revivendo o espírito do autor
gaúcho. Um dos atores sugeriu a literatura de Caio Fernando Abreu como proposta para
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uma montagem, a qual foi pensada coletivamente e, conforme Marcelo Souza e Silva
(vide anexo), que já havia lido algumas obras, inclusive de teatro, do autor gaúcho,
“Aqueles Dois” apaixonou o grupo pelas inúmeras possibilidades que o conto oferecia,
daí a ideia de fazer a tradução do texto literário para o ambiente teatral.
Por tradução teatral, devemos entender o paralelo que Pavis (2007, p. 412) vai
sentenciar no seu verbete, ajudado por outros teóricos e vendo a importância do texto e
do próprio processo, assim, leva em consideração duas evidências indispensáveis entre a
tradução do material linguístico para a encenação, uma que passa pelo viés dos atores
que estão no processo e outro como confronto entre o texto e a cena: “Não se traduz
simplesmente um texto lingüístico num outro; confronta-se, faz com que se
comuniquem situações de enunciação e culturas heterogêneas, separadas pelo espaço e
pelo tempo.”
É importante não confundir as estratégias cênicas. Pavis leva para o seu texto
as palavras de Déprats e orienta (2007, p. 412): “Adaptar é escrever uma outra peça,
substituir o autor. Traduzir é transcrever toda uma peça na ordem, sem acréscimo nem
omissão, sem cortes, desenvolvimento, inversão de cena, alteração das personagens,
mudanças de réplicas.”
“Aqueles Dois” traz em sua estrutura as ações, como célula principal, que os
amigos Raul e Saul praticam – e aquelas a que eles são julgados. A mediação feita pelo
narrador se apresenta emblematicamente misteriosa, uma vez que, com um poder quase
onisciente, poderia clarificar para o leitor se a desconfiança com os personagens é
pertinente ou não. Essa presença poderia ser interpretada como agravante no processo
de levar o texto narrativo para o teatro, cujo contador, normalmente desaparece, então,
as opções do encenador se sobressaem nessa experiência. Na linguagem teatral, quase
sempre falta o narrador, substancialmente presente na experiência do contar. Não é o
caso em análise.
Normalmente, essa transposição de alguma modalidade artística a outra é
chamada de adaptação ou carrega em si as seguintes expressões: “baseada em” e/ou
“inspiradas em”. Entendemos, no entanto, que a relação entre texto-fonte e público-alvo
é levada em conta na hora da transposição quando se passa pelo viés da tradução, termo
que Pavis considera sendo o responsável pela preocupação dos aspectos semânticos,
rítmicos e sonoros que se permitem fazer presentes no texto visual. O movimento de
(re)construção transposto em artes similares é a preocupação que Mario Praz deixa
sobressair nas suas inclinações teóricas. Segundo o teórico, o interesse numa obra de
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arte não pode ser reduzido ao seu caráter único ou a não-relação comum entre as obras.
Dessa forma, Praz (1982, p. 1) aponta que a ideia entre artes similares “está tão
enraizada na mente humana desde a antiguidade remota que deve haver nela algo mais
que mera especulação, algo que apaixona e que se recusa a ser levianamente
negligenciado.” Aqui, nossa análise leva em consideração duas obras de arte que
dialogam entre si a fim de ressaltar a importância de ambas, indo além do interesse
primário que cada obra, texto e espetáculo, pode exercer. É ainda Mario Praz que,
remontando à histórica polêmica dos lugares comuns (usados, de um lado por Horácio,
de outro, por Simonides de Cós, “ut pictura poesis”, da Ars Poetica,), nos faz entender a
intenção de certos poemas que “agradam uma única vez, ao passo que outros resistem a
leituras repetidas e a exame crítico minucioso.” (1982, p. 3)
A arte, no entanto, pode passar pela construção de outras veias artísticas,
encontrando lugar, por exemplo, na atividade de montagem de espetáculos. Praz (1982,
p. 5) dá outros exemplos, quando no século XVIII, pintores e poetas “ideavam assuntos
contemporâneos, buscando sugestões em estátuas antigas, investindo pessoas modernas
de atributos e qualidades tomados à História e à mitologia.” Chegamos à conclusão de
que o teatro, apoiando-se no texto, não poderia permanecer afastado desta irradiação da
qual a literatura é o centro, um lugar que pode concentrar uma infindável fonte de
histórias cujo teatro a valida como suporte.
Assim, entendendo que o processo de diálogo entre as artes é costume antigo,
analisamos a estratégia utilizada pelo grupo teatral Cia. Luna Lunera, a qual chamamos
de “tradução”, que se aporta no veio literário para transpor a obra ao palco. Sublinhando
o fato de a tradução ser fiel ao texto e levando em consideração que o grau de fidelidade
com o texto suporte tenha sido, no espetáculo, parcialmente deixada de lado, conforme
declarou um dos atores entrevistados, Marcelo Souza e Silva (Vide Anexo), observamos
que a intenção dos montadores foi clarificar o processo pelo qual o grupo passou para
dar corpo ao espetáculo com a obra de Caio Fernando Abreu.
O processo de tradução incorpora uma nova criação, tomando por base o todo
narrado. Partindo da ideia dos acontecimentos em uma repartição, elemento receptivo
dos dois personagens na cidade grande, o grupo teatral fornece os elementos visíveis
que o conto disfarça involuntariamente. Os atores assumem tão performaticamente o
papel dos dois protagonistas que parecem ser as linhas literárias registradas por Caio no
conto: levam para o palco um tom humorístico escondido na narrativa e favorecem as
inevitáveis diferenças entre o literário e o cênico.
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Essa (re)criação é o pressuposto inventivo e essencial para uma tradução, pois
se trata de fornecer a estrutura de uma arte para a outra. A tradução de obras literárias
parecem não ter uma boa receptividade no meio acadêmico. Haroldo de Campos (1967)
discorre sobre as ideias que Albercht Fabri, ensaísta e professor na Escola Superior da
Forma, Ulm, Alemanha, escreveu sobre o processo de tradução. O ensaísta via a arte
como tautológica no sentido de não significar em si, mas ser a própria arte, e assim não
ser passível de tradução, pois remeteria a uma discrepância das formas pensadas pelo
artista, uma vez que não havia como distinguir a representação do representado.
Campos (1967, p. 21) sentencia: “A tradução apontaria, para Fabri, o caráter menos
perfeito ou menos absoluto (menos estético, poder-se-ia dizer) da sentença, e é nesse
sentido que ele afirma que „toda tradução é crítica‟, pois „nasce (...) de sua insuficiência
para valer por si mesma.”
Atentando para a revista alemã “Augenblick”, na qual Fabri e o filósofo e
crítico Max Bense publicaram críticas ao processo de tradução, Campos versa sobre o
estabelecimento da diferença entre “informação documentária”, “informação semântica”
e “informação estética”, proposta pelo filósofo. A primeira reproduz algo observável, a
segunda, que transcende a “documentária”, vai além do que está sendo observado, e a
terceira, por sua vez, transcende às demais pela imprevisibilidade da disposição dos
signos. Destarte, Bense defende a ideia de não tradução para a arte.
Roman Jakobson (1969, p. 64) explicita o seu ponto de vista, afirmando que,
para haver uma significação na tradução, o usuário da língua precisa recorrer a uma
série de signos linguísticos para compreender a palavra em análise. Assim, distingue
três maneiras de interpretar um signo verbal: “ele pode ser traduzido em outros signos
da mesma língua, em outra língua, ou em outro sistema de símbolos não-verbais.”
Haroldo de Campos, ancorado na possibilidade de tradução, articula sua ideia,
contrapondo-se aos conceitos de Albercht Fabri e Max Bense e defende que a operação
não é somente a tradução em si, mas a adequação do

próprio signo, ou seja, sua fisicalidade, sua materialidade (propriedades
sonoras, de imagética visual, enfim tudo aquilo que forma, segundo Charles
Morris, a iconicidade do signo estético, entendido por signo icônico aquele
que é de certa maneira similar àquilo que ele denota).

Como estamos falando da tradução, cumpre observar que, no teatro, as
indicações e/ou sugestões nas entrelinhas, dadas pelo narrador, são aproveitadas
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conforme as escolhas do diretor e atores, respaldo suficiente para as mínimas alterações
postas em cena. A materialidade do conto no teatro denota uma equivalência de imagens
para o leitor/espectador, de forma que o espectador e/ou o leitor possam estar em
sintonia com as leituras a serem feitas em ambos os contextos. Os signos inerentes ao
texto literário trazem o binômio que Barthes (1971, p. 43) clarifica, ao revelar que o
signo é composto por um significante e por um significado, como detentores de
expressão e conteúdo. Esses signos permeiam o espetáculo, como somatória das artes.
Assim, apoiado no respaldo de Hjelmslev, Barthes evoca os conceitos de forma e
substância, e define:

A forma é o que pode ser descrito exaustiva, simples e coerentemente
(critérios epistemológicos) pela Linguística, sem recorrermos a nenhuma
premissa extralingüística; a substância é o conjunto dos aspectos dos
fenômenos linguísticos que não podem ser descritos sem recorrermos a
premissas extralingüísticas.

No caso da relação entre literatura e teatro, a significação seria então
estabelecida a partir da inter-relação dos dois sistemas, cujo processo de similitude é
decorrente da interpenetração que vão configurar na teatralidade, de que é rico o texto
do gaúcho Caio Fernando Abreu, assim, forma e substância estão no mesmo plano
teatral: a substância fônica e a forma da expressão.
Por sua vez, Roman Ingarden (apud J. Guinsburg) (2006, p. 158), ao defender
que o texto teatral se diferencia do narrativo, por possuir um texto secundário que não é
visto em cena, ao passo que o literário é bidimensional, estabelece: “O universo
representado e tornado visível no espetáculo teatral constitui uma notável superestrutura
intencional e uma reinterpretação do que se passa realmente „em cena‟, durante a
representação.” A Cia. Luna Lunera corporifica o universo de Caio F. através das suas
implicações cênicas dentro do texto narrativo, não-cênico. A tradução de uma obra
literária para a representação teatral favorece a superestrutura, entendemos, por conter
inúmeros elementos que o texto cênico pode receber. Corroborando esse pensamento, o
texto “Aqueles Dois” media vários componentes artísticos a serem explorados na cena
visual, cujo teatro é receptáculo.
Quando se trata de tradução intersemiótica, o conceito de fidelidade se
apresenta discutível, visto que os encenadores incrementam, de acordo com os seus
critérios estudados, com elementos icônicos, a cena teatral. A inquietação de o texto
cênico manter grandes semelhanças ou pequenas diferenças com o texto original em
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relação aos personagens, ações do conto ou supressão de alguma imagem textual traz à
narrativa do palco uma identificação, ou estranhamento, com o leitor/espectador. O
processo de tradução do literário ao cênico obedece, tradicionalmente, a duas etapas: a
transposição do texto para a forma dialogal, a segunda etapa é a concretização do texto
no palco. No entanto, em entrevista, os atores afirmaram que o processo de roteirização
foi ganhando destaque à medida que os ensaios iam acontecendo, Cláudio Dias, um dos
atores do teatro, afirmou em entrevista: “Essas rubricas foram feitas em processo. Não
houve um momento em que nós paramos e dissemos „vai ser assim e vamos falar isso e
vamos fazer isso‟, nós fomos fazendo, construindo.”
A distinção entre texto literário e texto cênico deve passar pelo crivo das
análises sígnicas, cuja inter-relação está presente em sua realização. O eixo da
teatralidade no qual giram alguns textos está diretamente relacionado ao
aprofundamento dado pelo escritor (nesse caso) à obra. O grau de teatralidade impresso
ao texto é medido pela percepção de todos os elementos condensados no conto e
levados ao palco. Esse texto narrativo experimenta uma relação com os seus
significantes internos para atuarem em conjunto numa outra obra de arte, o espetáculo
cênico, no qual o leitor deve se valer de mecanismos para construir as relações possíveis
entre texto e cena. Ryngaert (1998, p. 31) lembra que ele, o leitor, “se não é nem
cenógrafo nem diretor, trabalha, no entanto, para construir imagens na relação entre o
que lê e o estoque de imagens pessoais que detém.” E acrescenta à sua ideia (1988, p.
31): “É ainda necessário que ele [o leitor] organize as imagens persistentes impostas
pela concepção dominante do teatro e que ouse recorrer a um imaginário não
convencionado.” É nesse ambiente que, independente da motivação escrita pelo autor,
no conto, a cena é composta. Pavis (2006, p. 201) declara que “assim que um texto é
enunciado na cena, não importa sob que forma, ele é tratado plástica, musical e
gestualmente: ele abandonou a abstração e a potencialidade da escrita para ser ativado
pela representação.” Essa potencialidade a que ele se refere está diametralmente
relacionada à concretude das cenas, levadas ao palco devido à plasticidade que o texto
oferece. Corvin (apud J. Guinsburg), acerca dessas relações, que ele considera
significantes da linguagem artística, afirma que elas “carecem da indispensável
estabilidade nas regras de arranjo dos signos; carecem também da necessária referência
a uma convenção imediatamente reconhecida e identicamente recebida por todos os
receptores da mensagem.”
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“Aqueles Dois”, enquanto espetáculo, e (re)criação da arte, está dentro do que
Petr Bogatyrev (apud Guinsburg et al., 2006) defende sobre o “signo do signo”, o que
podemos entender ser uma transposição de uma arte para outra. Sua análise se define a
partir dos signos que segundo ele não são “signos de objeto”, ou seja, no teatro, a
utilização das várias imagens é organizada através de símbolos que implicam num
significado maior que o campo visual determina, conforme ele declara (apud Guinsburg
et. al., 2006, p. 73):

No palco não se utilizam apenas trajes e cenários, acessórios que não passam
de um signo ou de um conjunto de vários signos e não objetos sui generis;
são utilizados também objetos reais. Entretanto, os espectadores não
encaram essas coisas reais como coisas reais, mas apenas como signos de
signo ou signos de objeto.

Os jogos de cena, gestos, cenário adaptável, a própria movimentação dos
atores e a sua interação com o público, se constituem texto para a peça encenada, esses
movimentos, elaborados pela Cia. Luna Lunera, são resultados da estrutura advinda do
texto literário, que perpassa uma nova forma de texto: o cênico.
O texto teatral, igual ao texto literário, é detentor de um cacife ideológico,
mas, devido a sua iconicidade, o faz ir além das falas dos atores no palco. Há um
aparato inerente ao teatro que o proclama enquanto destinatário do palco: a polifonia
discursiva dos atores, diretor, encenador e outros envolvidos no processo de criação
teatral; e também os elementos constituintes do teatro em si, figurinos, cenários,
adereços e objetos dispostos no palco. Ryngaert (1998, p. 32) esclarece: “O texto teatral
não fala sozinho, mas pode-se imaginar que „responda‟ às proposições do leitor que
constrói seu sistema de hipóteses. (...) O caráter dinâmico e fugaz da relação com o
texto produz prazer, pelo jogo de hipóteses desse vasto trabalho.” O texto escrito vai se
transformando no cenário e movimentos dos atores, evoluindo com todos os elementos
que constituem a ficcionalidade da cena.
Nesse diálogo, Ryngaert (1998, p. 65-6) lembra que a plasticidade da cena
teatral requer ideias que podem ir além do texto escrito, posto que os envolvidos com a
ação teatral estão imersos num fazer repleto de devires.

A liberdade da cena, indispensável para o desenvolvimento do teatro, exerce
uma influência ambígua sobre a escrita. Já que tudo é permitido, também os
autores podem se permitir imaginar as formas mais originais e mais
inovadoras, dado que as convenções do passado explodiram e não exercem
mais sua ditadura. Mas, uma vez que tudo é permitido, eles não dispõem de
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nenhuma garantia sobre o devir cênico de seu texto se este não vai além do
simples status de matéria da representação.

É a liberdade da cena, proposta pelo teatro, que implica na concretização das
sugestões textuais. O cenário, as roupas dos personagens e adereços são apresentados
antes mesmo de serem sugeridos cenicamente. “Aqueles Dois” da Cia. Luna Lunera
mostra um jogo de cenas, o qual segue um número de combinações para a perspectiva
de a obra assumir uma postura visual definitiva. Nesse sentido, o ator assume a
responsabilidade do que é contado para fazer seguir o texto e seus elementos.
No que se refere ao ator, entende-se que ele deve corresponder à função
imagética a qual a personagem requer, significando alguém que perpassa os liames da
narrativa (ou do texto cênico). Petr Bogatyrev (apud Guinsburg, 2006, p. 75), na
perspectiva de anunciar o discurso do ator como “signo do signo”, esclarece: “O
discurso do ator no palco é um sistema de signos bastante complexo; veicula quase
todos os signos do discurso poético e, além do mais, faz parte da ação dramática.” Para
se fazer clara a distinção entre a fala do personagem e a do ator, Bogatyrev (idem,
ibdem) define:

A fala cotidiana é um sistema de inúmeros e diferentes signos. Aquele que
fala manifesta seu estado de espírito através daquilo que diz, porém ao
mesmo tempo seu discurso (suas expressões em dialeto ou em gíria, seu
vocabulário, etc.) é o signo de seu nível cultural e social. Todos esses signos
são utilizados pelo dramaturgo e pelo ator como meio de exprimir as
relações de pertinência social ou nacional da personagem representada.

O ator está no palco para representar alguém e esse seu poder de expressão
exerce a função que caracteriza a mobilidade do signo teatral, construindo, assim, o
texto encenado.
Dessa forma, entendemos que o processo de tradução, que é um processo
intersemiótico, não se limita ao parâmetro de, apenas, buscar similitudes com o textobase, mas poder traçar o caminho da percepção com as imagens sugeridas e explicitadas
no corpo do texto narrativo. Ao fazer a leitura do conto, o grupo teatral teve a sua
experimentação com o literário e a sua ampliação do caráter estético frente à obra. É a
essa redefinição que entenderemos e aplicaremos o sentido de tradução neste trabalho.

3.2 – O palco e o mundo: a intervenção teatral na literatura
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“Subo nesse palco, minha alma cheira/
A talco como o bumbum de um bebê.”
(Palco, Gilberto Gil)

O espetáculo “Aqueles Dois” o qual nos propomos analisar marca traços bem
delineados com o conto que lhe deu origem, examinado no capítulo anterior. Os atores
da Cia. Luna Lunera, também diretores do espetáculo, optaram por seguir a mesma
estrutura narrativa que Caio F. estabeleceu em seu conto. No entanto, há um jogo de
cena em que quatro atores dividem um palco elisabetano para interpretarem Raul e Saul,
os quais, diferentemente do texto, ganham vozes na encenação, embora a voz do
narrador não tenha sido efetivamente afastada do espetáculo.
Essa ampliação dos personagens, na leitura que o palco oferece, assinala a
passagem que o texto literário sugere. Raul e Saul ganham gestos e movimentos tão
ousados – e preocupados – quanto os do conto, com o diferencial de, além de serem
donos de suas vozes, terem um espaço não fornecido pelo narrador que os priva,
igualmente ao ambiente claustrofóbico da ditadura, da liberdade, sobretudo a sexual.
Martins (2004, p. 30), depois de lembrar que toda área do conhecimento
possui um conceito específico sobre o híbrido termo “espaço”, dialoga com alguns
conceitos e exemplifica o entendimento do que ele se refere ao espaço. O autor
esclarece o termo ressignificado no teatro, concordando com a visão de outros autores
sobre o conceito construído a partir de duas fontes (2004, p. 30): “uma arquitetura, ou
seja, um ponto de vista visual, centrado na organização da plasticidade do mundo e do
espaço essencialmente esculpido pelo corpo dos atores.” As imagens sugeridas pelo
conto são personificadas no teatro a partir dos movimentos dos atores entre os espaços
do palco.
No espetáculo, num espaço minúsculo que o palco oferece, os quatro atores
atuam em um cenário simples, onde há a ambientação de uma repartição e que eles
começam a vivenciar o cotidiano desse lugar de trabalho. Seguindo a temporalidade
linear e a sequência espacial do conto, os atores fizeram poucas alterações na narrativa,
como, por exemplo, dar nomes a alguns personagens que não são nomeadas na história;
acrescentar ações aos personagens e incluir outras músicas, além das sugeridas no
conto, e trechos de outros textos do próprio Caio, como a inserção de um trecho das
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Cartas para além do muro, que foi aproveitado na confecção do cartão-convite do
espetáculo.
Dessa forma, na intenção de procedermos à comparação a qual nos
predispomos, e assim analisarmos o respaldo textual que existe nessa relação entre o
narrativo e o cênico, apoiamo-nos nas ideias que Pavis utiliza para examinarmos as
distinções entre as narrativas (textual e cênica) e as categorias inerentes a cada uma
dessas artes. A experiência da Cia. Luna Lunera obedece às várias fases pelas quais
perpassa Pavis na sua “análise dos espetáculos”.

3.3 – Quatro que são dois: a narrativa visual da Cia. Luna Lunera

“Incomodado estou, num corpo estranho
Com governantes da América Latina.”
(Sonhos Sonhos, Chico Buarque)

O conto em análise traz uma história cujo tempo, examinadas as suas
peculiaridades projetadas no vigor da contação, é linear. Esse fôlego do narrador, com
suas características já observadas, é visto na atitude narrativa como uma forma de
ostentar o que está escrito pelas linhas do próprio tempo: ele conta algo de que ficou
sabendo, e embora a mola propulsora da história esteja no tempo presente de seu ato de
fala, as nuances da narrativa se operam no passado. Há a necessidade da mediação de
um narrador para que o leitor, apropriado da imaginação, consiga realizar em sua leitura
os espaços, o tempo e a ação dos personagens: concretização do conto.
Dessa forma, em “Aqueles Dois” o espaço narrativo se divide em poucos
ambientes, nos quais o narrador, conforme lembra Booth (1980, p. 171), mantém um
diálogo virtual com o leitor, e, assim entendemos, vai ajudando-o a construir o processo
de imaginação na leitura da história contada. De forma narrativa, o conto representa um
conjunto de ações as quais são mediadas pelo narrador. Todas as escolhas do que vai ser
dito/mostrado passa pelo crivo dessa entidade que aproxima o leitor dos
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acontecimentos. A narração é a concretização de um sentido previamente existente, o
qual, passando pela atenção do leitor, se sustenta nos inúmeros sentidos que ele atribui
às cenas.
“Aqueles Dois”, de Caio Fernando Abreu, é, então, a súmula de um conjunto
de acontecimentos cujo tempo da história não coincide, necessariamente, com o tempo
da narrativa. Enquanto a história em si acontece pela sucessão natural dos fatos, a
narração só se consubstancia com a presença do narrador. A obra literária, lembra
Todorov (2010, p. 22), é uma teia de discursos e evoca uma realidade na qual os
personagens se confundem, ou podem ser confundidos, com os atores da vida real,
assim, ele corrobora: “A literatura não nasce no vazio, mas no centro de um conjunto de
discursos vivos, compartilhando com eles numerosas características.” Enquanto o
espaço, os personagens e a ação constituem o trinômio elementar da narrativa, o
narrador efetiva a existência desses elementos.
Na narrativa, a espessura teatral é validada pelas insinuações do narrador,
inserido num sistema político que cerceava a liberdade do cidadão, tal qual ele fazia
com os personagens, os quais privados de voz, estavam sob a sua tutela e cuja fala
estava em detrimento de sua vontade. O espaço de serem no mundo estava interditado
pelas ações de outra voz. Essas circunstâncias experimentadas pelo leitor e vivenciadas
pelos personagens abrem respaldo para uma estrutura plástica no texto.
Como pudemos entender, tudo o que é posto no palco é um signo que está
sendo utilizado, a fim de se constituir linguagem e entendimento por parte dos
espectadores. Assim, um paletó usado na cena pouco importa se é de corte italiano ou se
foi comprado em uma feira livre. Bogatyrev (apud Guinsburg, 2006, p. 73) salientara:
“Uma capa real de arminho é, no teatro, o signo da realeza, quer seja de arminho
verdadeiro ou de pele de coelho.”
Salvaguardadas as proporções teatrais e esclarecidos os conceitos que
autorizam a ampliação do entendimento da transposição entre texto literário e cênico,
podemos também entender a opção dos atores/diretores em tratar a montagem como
fuga da fidelidade: a plasticidade que o teatro acoberta. A relação entre Raul e Saul é
conduzida por um diálogo entre quatro atores que vão se alternando entre si para dar
vida e investir em um ou em outro aspecto dos protagonistas de Caio Fernando Abreu.
Uma observação minuciosa nos faz ver que o texto dialogal escrito pelo escritor gaúcho
não foi modificado na passagem para o texto dito pelos atores, no entanto, foram
incluídas algumas outras falas.
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Dessa forma, para continuarmos procedendo na comparação entre as duas
narrativas, observando semelhanças e diferenças entre os dois textos, analisaremos,
além da inserção de falas e/ou personagens à narrativa visual, à possível discrepância
dessa variação mostrando-se fundamental na determinação dos aspectos enfocados,
tempo, espaço e ação.

3.3.1 – A encenação

“Chorar, ganir,
Como o mais pobre dos pobres dos pobres dos plebeus
Ir deixando a pele em cada palco e não olhar pra trás
E nem jamais, jamais dizer
Adeus ”
(Na Carreira, Chico Buarque)

A montagem tem como cenário um palco elisabetano. O público margeia os
três espaços do palco. De início, os quatro atores ficam correndo em círculos, esperando
a plateia se acomodar, até que um deles apresenta o espetáculo. No palco, estão
dispostos elementos que representam a repartição, onde Raul e Saul trabalham, com
máquinas de escrever, arquivos, luminárias, telefones e uma pequena mesa com uma
garrafa de café: ponto de encontro dos dois protagonistas na repartição.
Esses objetos estão espalhados no chão com outros elementos que vão
aparecendo no desenvolvimento da peça, como, por exemplo, a tela de Van Gogh, um
vestido que representa a mãe falecida de Raul, os discos dele, folhas de papel em branco
e cartolinas que servirão para Saul desenhar os enormes olhos sem íris de que era
acostumado. O cenógrafo se valeu de poucos elementos para configurar todos os
ambientes que são descritos na narrativa, pois à medida que a história avança na peça,
os próprios atores vão modificando o cenário, dispondo os elementos do escritório para
a margem do palco. E no centro deste, outra situação ocorre, com outros elementos.
Entre essas supostas trocas de cenário, a sonoplastia se encarregar de ajudar a
completar a cena, dando vida ao quarto de Raul e/ou animando a festa que a
personagem Solange dá em sua casa. A música, em som baixo, faz uma aliança com a
luz para determinar o espaço do quarto de Raul. Ou em alto volume na casa da
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personagem Solange. Ou ainda, quando os protagonistas vão comemorar o réveillon
juntos no apartamento de Raul. A combinação do espaço cênico com a música é uma
das características e possibilidades da encenação teatral, a qual Roubine, ao incursionar
pela vantagem do aperfeiçoamento, por parte dos encenadores, vê na reprodução e
difusão do som, em harmonia com o espaço, um ótimo proveito para o texto cênico. E
discorre (1998, p. 154):

Um espaço, com efeito, não se define apenas pelos elementos visuais que o
constituem, mas também por um conjunto de sonoridades, características ou
sugestivas, que tecem para o ouvido uma imagem cuja eficiência sobre o
espectador foi mil vezes comprovada.

Pode-se, assim, compreender que a sonoplastia ajuda na ambientação do
cenário, sugerido apenas pelo campo visual, ao passo que a audição, acrescenta Roubine
(1998, p. 154): “é um veículo de ilusão mais sensível ainda que a visão.”
Na passagem intersemiótica realizada Cia. Luna Lunera, não existe a
eliminação definitiva do narrador. Os atores alternam dos personagens principais aos
demais, como o chefe da repartição e a voz do alto-falante. Os personagens, no texto
cênico, têm mais autonomia na fala, e os sentimentos que, no conto, já desconhecidos
pelos protagonistas, no palco, eles continuam sendo velados pela ignorância que os
consome. O espectador, tal qual o leitor da narrativa, vê se avolumar o sentimento entre
os dois personagens, porém com a insegurança comum a ambos.
Ordinariamente, a transposição da linguagem narrativa para a cênica provoca
rupturas na ação dramática, mas as opções do encenador fazem as costuras necessárias
para que os espectadores não se sintam distantes do texto-base. Dessa forma, é também
uma escolha do narrador manter a insegurança dos personagens frente à dúvida dos
sentimentos; essas estratégias tornam o espetáculo mais objetivo e o público não vê a
cena alheio aos acontecimentos entre os dois personagens; a plateia interpreta o que vê:
a maldade girando em torno de Raul e Saul, a ignorância quanto às ações contra eles, os
sentimentos, as insinuações; aqui entra a performance dos atores para formalizar o
espetáculo, ponto alto do espetáculo.

3.3.2 – A ampulheta no palco: a experiência espaço-temporal
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“O tempo rodou num instante
Nas voltas do meu coração.”
(Roda Viva, Chico Buarque)

Façamos uma breve incursão temporal do conto, que narra um encontro, a
solidificação de uma amizade e o desfecho categórico de uma demissão sumária dos
dois amigos. O tempo transcorrido de forma linear na narrativa é submetido à percepção
da duração do tempo no teatro, que assume uma importância essencial à representação,
a qual precisa de um tempo para ser contada/representada. No conto, as ações somam-se
em meses, o narrador nos deixa ter uma ideia da ação temporal quando, por exemplo,
precisa os aniversários dos personagens. O caráter claustrofóbico que os envolve parece
não ter sido posto na cena, visto que a Companhia adicionou uma dose de humor ao
espetáculo, interpretando possíveis cacoetes de personagens secundários. Há uma cena
em que os protagonistas estão tomando o recorrente café da repartição com outros
personagens e nessa cena há uma falácia de supostos trabalhadores da firma, o que
parece ser comum em repartições de trabalho. As imitações fazem acompanham parte
do espetáculo e levanta a plateia, que assiste entre risos e reflexões.
Esse tom, que se prolonga no espetáculo, se envolve como a impotência dos
protagonistas frente à decisão do chefe da repartição em demiti-los. Como Raul e Saul
não têm passado em comum, não existe a técnica de flashback, embora eles relembrem
dos tempos que não eram felizes, mas no palco a cena não se materializa, é narrada. O
tempo do espetáculo não invade as memórias e as lembranças dos personagens e
procura dar conta de todas as ações do conto, inserindo a presença de um narrador à
peça, constituída pelos próprios atores em cena.
O tempo no espetáculo, para Pavis (2008), se divide em dois turnos diferentes:
o tempo objetivo exterior e o tempo subjetivo interno. Na primeira acepção, o teórico
entende o tempo como a concepção matemática cotidiana, é o tempo dividido em fatias
pelos relógios e calendários, que pode ser transposto para a obra teatral sem perdas de
sentido, embora se remeta diretamente ao tempo da peça. Ele comenta:

No teatro, esse tempo é o da medida da duração do espetáculo; é também o
tempo controlado e submetido à camisa de força da encenação, com seus
pontos de referência, suas regularidades, suas repetições; tempo repetível
noite após noite, graças a uma partitura muito precisa e pouco modificável.
É também o tempo da carpintaria dramatúrgica com os seus pontos de
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passagem obrigatórios (exposição, crescimento da ação, ponto culminante,
queda). Este tempo minutado é facilmente perceptível e descritível,
sobretudo nas suas relações com os signos „visíveis‟ da representação.
(PAVIS, Patrice. 2008, p. 156)

Na nossa análise, os signos visíveis da representação de “Aqueles Dois”, no
tocante às marcas temporais, estão ancorados nos recursos cênicos de luz e de
disposição dos elementos no palco, quando os atores montam e desmontam as estruturas
do cenário, a repartição onde Raul e Saul trabalhavam; os atores marcam, assim, a
mudança de período na cena. Assim, os objetos que representam o local de trabalho são
postos nas bordas do palco, onde estão outros elementos cênicos, como discos, roupas,
papeis. Gavetas que, no ambiente de trabalho, marcam a repartição, são abertas para
retirada de outros acessórios e guardam os telefones e/ou a garrafa de café da repartição.
O espectador consegue acompanhar o ritmo que a temporalidade dá à encenação,
criando, no texto teatral, a alternância dos tempos fortes e fracos, sem suprimir o fluxo
da passagem do tempo cronometrado pelo relógio.
Dessa forma, a cena é composta pelos quatro atores que, em algumas vezes,
concomitantemente, estão interpretando Raul e Saul. No desenrolar do espetáculo, se
percebe que os atores alteram o turno de fala para serem outros personagens; os
secundários: o chefe da repartição, os outros trabalhadores da repartição e a personagem
Solange.19 E, em dado momento, os quatro são o narrador contando a história,
intervindo na linearidade do conto visual. Eles abandonam os personagens e, num pacto
silencioso, incorporam o narrador astuto do conto. No palco, o narrador ganha uma
leveza e o teor claudicante parece se instaurar apenas nos colegas de trabalho da
repartição.
No que diz respeito ao tempo subjetivo interior, Pavis (2008, p. 147) o analisa
como sendo próprio de cada indivíduo, “que vivencia intuitivamente a duração do
espetáculo ou de uma atuação, sem poder no entanto medi-la objetivamente.” Para
elucidar esses aspectos temporais, Pavis (2008, p. 147) esclarece: “Para essa duração
subjetiva quase bergsoniana, ou para a avaliação temporal de uma outra cultura, não é
importante medir cientificamente o tempo, mas sim sentir as variações de seu
desenrolar, as mudanças de velocidade, o tamanho das pausas.”

19

A personagem Solange não aparece no conto. Ela faz parte da estratégia cênica para incrementar a o
texto teatral. No espetáculo, ela representa uma das personagens secundárias não nomeadas do conto, uma
das funcionárias que convida Raul e Saul para os happy hours.
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Em “Aqueles Dois”, o espetáculo, a definição desse tempo, dessas variações
sugeridas por Pavis, é o fio de Ariadne para o complemento da cena. A locomoção dos
atores no palco, vivendo os dois personagens que precisam dormir, trabalhar e alimentar
o tempo com as ações concretas impostas pela própria narrativa. O texto cênico não
suprime os marcadores do tempo criados na narrativa, ao contrário, dá-nos uma
impressão nítida das variações de turno, da movimentação das horas no espaço vivido
pelos atores/personagens.
O mundo descrito em “Aqueles Dois” é o cenário formado num ambiente
ditador, repleto de preconceito com o comportamento diferente do esperado pela
sociedade da época em que foi escrita a narrativa. A aproximação dos dois amigos afeta
a convivência dos demais, que especulam maldosamente as atitudes de Raul e Saul.
Nas descrições minguadas dos espaços por onde circulam os personagens –
com exceção dos detalhes dos lugares onde eles moram –, vemos que as referências
espaço-temporais se dão pela ação, marcando um tempo, sobretudo existencial. Essa
noção fica substancialmente presente no texto cênico, o qual, se aproveitando da
natureza plástica do conto, apresenta uma montagem definida pela visão do encenador à
obra, reiterando, então, o sentido que a narrativa tenta registrar.
Pavis, que trabalha com conceitos variados da experiência espacial, a
concepção de espaço pode ser o próprio vazio cujo preenchimento se faz necessário
para se expressar a cena; ou o espaço invisível e ilimitado, ligado aos atores, com as
coordenadas e deslocamentos previamente registrados para a ação cênica. Assim, dos
conceitos mais simples, ele se vale do espaço objetivo externo, subdivididos em lugar
teatral, o espaço cênico e o espaço liminar, os quais determinam, com as suas
peculiaridades, o lugar de evolução do espetáculo. Analisando-os, Pavis (2008, p. 142)
conclui que são espaços historicamente atestados do palco, é a disposição do espaço
físico, cuja dinâmica não deve trazer problema para os encenadores.
Ao tratar do espaço como “Espaço Gestual”, Pavis mostra outra perspectiva do
espaço: a posição cênica e os deslocamentos dos atores, a qual, também subdividida,
trata das experiências evolutivas do elenco, bem como a experiência sinestésica e o
espaço centrífugo do ator. Nessas abordagens, o teórico lança mão das performances
experienciais do corpo do ator no palco, vivenciando o personagem. Pavis expõe (2008,
p. 143): “O corpo do ator em situação de representação é, segundo a imagem de Barba,
um „corpo dilatado‟, ou seja, que tende a expressar o mais fortemente possível suas
atitudes, suas escolhas, sua presença.
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Quando discorre sobre o espaço dramático dentro do espaço cênico, Pavis
(2008, p. 144) releva a importância dessa análise, pois entende que “esse espaço
dramático que contém indicações sobre o lugar fictício, a personagem e a história
contada, interfere necessariamente com o espaço cênico.” Dessa interferência resulta
uma fusão de linguagens: a dramática e a espetacular, que suprime algumas sensações e
prioriza apenas um sentido, a visão. Pavis (2008, p. 144) corrobora:
A visão – o teatron grego, por exemplo – recalca a dimensão olfativa,
gustativa e sobretudo tátil do evento teatral. Ela se afirma e se constitui por
oposição à tatilidade, excluindo o gesto do toque e a experiência corporal em
benefício da experiência do olhar. Ao fim dessa promoção do visual em
detrimento ao gestual, a teoria ocidental do espetacular universaliza a
dimensão visual e chega até a excluir, ou pelo menos desvalorizar, qualquer
tipo de experiência sensível.

Se por um lado o teatro prioriza a visão e a engendra na narração posta em
cena, por outro, as demais sensações são deixadas de lado, mas promove o encontro da
arte espetacular com a literatura que, imbuída da força imagética que a imaginação
eleva, serve de suporte para o teatro. As nuances entre os personagens são realçadas
pelo olhar do leitor/encenador que relaciona o olhar narrativo para o olhar do palco,
embora todas essas ações estejam interligadas com o texto narrativo. O texto dito pelos
atores cria uma significação em função da palavra escrita, veiculando novas nuances
que pode, segundo os critérios do encenador, negar ou complementar o conto.20
A visão de dependência do texto cênico com o texto teatral parece ser própria
das relações de tradução artística, uma vez que existe subordinação dos sistemas, para
adaptação dos atores ao texto. Embora haja quatro atores representando os protagonistas
e os personagens secundários, o enfoque é dado a Raul e a Saul, reconhecíveis pelo
público.
No final do espetáculo, que corresponde fidedignamente ao final do conto, os
desenhos de rostos com olhos enormes sem pupila nem íris são postos na parede do
fundo do palco, os atores descem dele e, de costas para o público, encerram a cena na
qual os amigos da repartição estão observando os protagonistas irem embora do prédio
que, conforme o narrador, mais parecia uma clínica psiquiátrica.

20

Na construção do espetáculo, os atores Marcelo Souza e Silva e Cláudio Dias, da Cia. Luna Lunera,
revelaram que o trabalho foi pensado e efetivado com o olhar do público que assistia aos ensaios e
opinava quanto ao que estava posto em cena. Algumas cenas foram removidas da ideia original e outras
substituídas, tendo o consentimento dos atores.
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Tem de ganhar destaque, na nossa análise, o quadro em que os personagens se
encontram na noite de réveillon que, conforme o conto, brindaram a amizade que nunca
iria terminar; embora na narrativa haja o registro de uma ambientação sonora dos
sucessos de Dalva de Oliveira, ao qual o narrador não deixa escapar: “O que mais
ouviram foi Nossas Vidas, prestando atenção no pedacinho que dizia até nossos beijos
parecem beijos de quem nunca amou.” (Abreu, 1996, p. 154), a opção dos diretores foi
fazer com que os dois amigos, representados pelos quatro atores, dançassem, cantassem
e bebessem ao som da música “Io che non vivo”, do italiano Pino Donaggio. É nessa
hora que eles tiram a roupa no palco, param a peça e oferecem o espetáculo a alguém
que colaborou de alguma forma com o grupo. Essa cena, que parece quebrar a sequência
da narrativa visual, marca na verdade o espaço entre a reminiscência dos personagens e
a memória presente dos atores no palco. Nesse momento, os espectadores juntam as
pontas do fio narrativo e lê o universo ficcional do conto.
O conto explora a imagem de um narrador verborrágico, eloquente e com
resquícios da ditadura e, quando autorizados, deixa que os personagens falem, a
encenação opta por deixar o narrador, mas consegue conciliar os turnos e dá vez as
vozes dos personagens. A abundância da palavra, empostada pelas técnicas escolhidas
pelo diretor, revela as mensagens de uma imagem introduzida pela via literária. Ação,
espaço e tempo estão dentro do jogo selecionado pelos atores. O tempo pretérito é
alongado por eles, que resolvem alternar os personagens, existentes e criados para o
espetáculo, com a voz do narrador; dessa forma, o encontro dos amigos, num pretérito
mais que perfeito, preconiza a ruptura do emprego, concretizada nas cenas a seguir, no
passado, misturado no presente da cena.
A palavra escrita ganha, no palco, uma enorme força interpretativa que vai
além da roupagem que pretensamente se espera dela. O leitor/diretor percebe a
experiência da palavra escrita e convida o espectador para adentrar na dicotomia que ele
percebe: o texto narrativo como suporte para o texto cênico. O caminho percorrido nos
mostra que o texto teatral amplia os sentidos do texto literário, requerendo uma
afinidade entre ambos, com o objetivo de sublinhar o resultado estético dessa relação
entre as artes. A teatralidade é revestida do olhar desse leitor/diretor para revelar um
texto bem elaborado e pertinente para estar no palco, trazendo a reflexão da dupla
natureza das cenas e das obras, nas quais o espectador consegue entender o jogo
reflexivo entre os dois universos artísticos.
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4 – ÚLTIMAS PALAVRAS

Esta dissertação analisou o conto “Aqueles Dois”, do livro Morangos
Mofados, de Caio Fernando Abreu, relacionando essa narrativa à outra produção
artística, uma montagem homônima do grupo mineiro de teatro, a Cia. Luna Lunera, o
qual, ao elaborar o espetáculo, dialogou com os vários aspectos que o texto narrativo
traz imbricado em sua esfera textual. Um pouco antes dessa relação do conto com o
espetáculo, averiguamos a estrutura da narrativa e seus elementos estruturais.
Os morangos de Caio trazem para o público o embaraço de uma sociedade mal
estruturada e preconceituosa em um contexto que está arraigado com uma produção
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poética, a qual poderia ser considerada uma poética da coerção. Morango e mofo podem
decorrer de uma análise sociológica implícita nas narrativas que compõem o livro.
“Aqueles Dois”, no nosso ponto de vista, traz essa força sociológica na figura de Raul e
Saul, protagonistas do conto. Neles, é personificada a presença do morango e do mofo,
elementos que o título do livro sugere. No conto, há imbricada a presença do mal,
representada pela força coercitiva da sociedade, cujos resquícios de uma ditadura militar
ainda ecoam no cotidiano de uma repartição.
São os desdobramentos dos ocorridos nesse ambiente de trabalho que
verificamos um ponto alto que o texto do escritor gaúcho apresenta: o forte aspecto de
teatralidade, cujas marcas textuais aferiram que a performatividade do escritor ao
elaborar, tão acuradamente, os espaços sociais de forma cênica, ilustram um texto
repleto de imagens, as quais podem ser condensadas no teatro.
Durante o caminho empreendido no trabalho de análise narrativa, chamamos a
atenção para os aspectos textuais do conto, observando os elementos constituintes desse
gênero, como, por exemplo, espaço, tempo, enredo, narrador e personagens. A
observação desses matizes, no texto de Caio Fernando Abreu, nos remeteu ao cenário da
época na qual o texto foi escrito, nas décadas de sufoco da ditadura militar no Brasil. O
conto foi publicado em 1982; por esse caráter político, a dissertação traçou um caminho
desse período no país e percorreu alguns rumos que a música brasileira, a de protesto,
sobretudo, fez ecoar no país. Assim, o movimento “Tropicália” aparece não como
figuração da pesquisa, mas como parte constitutiva do quadro que se formou na política
brasileira, uma vez que, aliada à literatura, fez o seu precursor, o tropicalista Caetano
Veloso, acentuar a importância do fazer político, em algumas de suas letras, pudemos
perceber a mesma tônica que recai sobre a narrativa do escritor gaúcho Caio F.
Ainda no aspecto musical, observamos que a estratégia adotada por CFA ao
elaborar o título do livro tem interpretação semelhante à música Strawberry Fields
Forever, dos Beatles, cujo líder ganha espaço na dedicatória do livro Morangos
Mofados.
O conto analisado no nosso trabalho foge ao modelo tradicional e isso pode ser
evidenciado nas categorias narrativas: tempo, espaço, narrador, personagens. O tempo e
o espaço, por exemplo, perdem espaço para amplitude da problematização interior de
personagens ensimesmados. O narrador, que ora silencia ora se intromete, pouco
esclarece o enredo da narrativa.
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No decorrer da pesquisa, sob a égide do caráter cinéfilo dos protagonistas,
também foram postos à análise alguns filmes abordados pelo narrador do conto,
expondo os dois personagens amantes do cinema; assim, se pode verificar a linha tênue
na qual o conto toca em outras artes, como, por exemplo, o filme Infâmia, cujas relações
ficcionais se identificam com o universo dos quatro personagens, Raul e Saul e Marta e
Karen, ao sentirem uma mentira destruindo as suas vidas profissionais, e também o
filme italiano Vagas Estrelas da Ursa, com a sua inspiração teatral ancorada na tragédia
Electra.
Literariamente, o universo literário de “Aqueles Dois” se bifurca e, por um
lado, registra o medo típico das pessoas naqueles anos ditatoriais, por outro, alarga a
intencionalidade autoral de Caio Fernando Abreu. Diante disso, entendemos a existência
de uma escrita cujas linhas literárias assumem uma preocupação com a existência e a
liberdade afetiva, tônica do conto. Esses aspectos literários foram vistos pela Cia. Luna
Lunera como características plásticas que o teatro pode absorver para por no palco a
liberdade criativa do leitor/encenador.
A fim de conseguir enxergar as marcas teatrais deixadas no texto narrativo,
empreendemos uma análise com a fortuna crítica da literatura e do teatro. Nesse
diálogo, pudemos constatar que o texto, dada a visão do encenador/diretor, dá condições
de realizar a montagem do espetáculo teatral, visto que todo texto, segundo Pavis é
suscetível de teatralidade. Para atestarmos essa afirmação, procuramos demonstrar que o
uso do texto em cena é uma forma ampla de os diretores/encenadores porem em prática
uma atividade antiga, que gera discussões em torno das duas vertentes, literatura e
teatro. A visão privilegiada do leitor/encenador/diretor encarregou-se de transpor de
uma linguagem para a outra o texto narrativo, absorvendo seus detalhes e
transformando-o em cena.
No entanto, o que se procurou fazer não foi comprovar que o texto narrativo
tem, em sua essência, o caráter plástico da possibilidade de entrar em cena. Buscamos
os reflexos que o espetáculo teatral traz do texto narrativo. Averiguamos que, conforme
Rosenfeld, há textos que, de tão insignificantes, não se consolidam na literatura, mas
podem ser ótimos recursos para o teatro, ao passo que existem textos dramáticos com
alto teor literário. Ao percebermos que o texto de Caio Fernando Abreu reunia as
possibilidades de entrar em cena, e por isso foi levado para o teatro, empreendemos um
mergulho nas suas linhas literárias para verificarmos a sua elasticidade.
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Ancorados nesse ponto, pudemos perceber que alguns terminologias se faziam
carentes frente aos aspectos levados ao palco pelo grupo mineiro. Assim, termos como
“baseado em” e “inspirado em” não davam o respaldo teatral que esperávamos
encontrar nas obras analisadas, a literária e a teatral. Encontramos, então, em Pavis, o
termo mais adequado à nossa análise: tradução.
Por tradução, entendemos ser o conceito rico nas delimitações semióticas as
quais o termo encerra, pois observamos ser um confronto entre a possibilidade de um
gênero e a estrutura que o outro pode admitir. A transposição para a cena reflete novas
posições, um afastamento natural que o diretor conduz para a materialização do
espetáculo, no entanto, esse movimento não é visto como negativo, uma vez que
obedece a critérios da estrutura do teatro, cujo encontro com as artes têm de se encaixar
em alguns parâmetros pré-estabelecidos, como objetos, ambientes, vozes, luzes e
pausas, vistos como elementos cênicos que auxiliam no imaginário do público.
O devir cênico, entretanto, faz com que as linhas narrativas se tornem plásticas
para o processo da montagem, possibilitando ao leitor/encenador uma infinita margem
de aparatos para o espetáculo teatral. A representação exigiu uma análise estrutural e
imagética do conto, para tornar possível a verificação dos recursos absorvidos para a
concretização da transposição.
A tradução cobra um grau de fidelidade do texto para a obra traduzida, tal qual
uma tradução entre idiomas, podendo sofrer pequenos ajustes no novo suporte, o
receptáculo das ideias originais do texto-base. A nossa dupla análise pode comprovar
que o texto cênico seguiu rigorosamente as nuances do texto narrativo, acrescentando
alguns detalhes que a plasticidade deste permitia àquele. Para valorizar a palavra, a
natureza semiológica da tradução não foi posta de lado.
A preocupação em trabalhar com obras cuja distinção é evidente, como com o
texto literário e com o texto teatral, traz-nos conjecturas iniciais, mas clarifica a
contribuição de uma melhor visualização da nossa proposição de leitura desses textos, e,
de igual forma, a contribuição para reflexões futuras acerca da obra narrativa no âmbito
cênico.
Dessa forma, a encenação surge como hipertexto da obra de Caio Fernando
Abreu; assim, verificamos, na cena, a multiplicidade de vozes que, no conto, são
insinuadas ou abafadas pelo narrador facundo e sórdido, que, fazendo parte do sistema
ditatorial, ou simpatizante a ele, cala os personagens da história narrada.
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No espetáculo “Aqueles Dois”, da Cia. Luna Lunera, a obra de Caio F. é
repercutida de forma interessante e instigante, pois tenta explorar todos os aspectos
contidos na narrativa. O espetáculo se concentra nos dois personagens, Raul e Saul,
embora que, na concretização da cena, visualização dos protagonistas, o grupo teatral
tenha optado pela multiplicação dos personagens em quatro atores que alternavam os
personagens em destaque.
Gestos, músicas, figurino e luzes tornaram acessórios para a materialização da
palavra em cena, que transcorre perfeitamente até a cena final. As atitudes dos atores, a
dinâmica posta em cena, os objetos e o palco criado e re-criado na frente do público dá a
impressão realista da repartição onde os dois amigos trabalhavam. O desfecho do
espetáculo corrobora o aspecto subordinante de Raul e Saul à atitude irredutível do
chefe. O todo cênico transpõe a cena colocando em relevo os gestos, o corpo dos
atores/personagens, tornando-os fios condutores para a narrativa visual que se opera no
palco.
Como foi configurada a montagem, entende-se que é possível à narrativa
emprestar-se para o veículo cênico, através do sistema intersemiótico de tradução,
defendido por Pavis. As relações de dependência se ancoram na plasticidade de um e de
outro suporte textual, literário e/ou cênico.
Dessa forma, a representação da Cia. Luna Lunera nos revelou que o caráter
fragmentário do escritor gaúcho Caio Fernando Abreu se reflete nos temas
demasiadamente retratados em sua obra, conforme foi observado na análise do conto, e,
em torno dessa característica, bifurcam-se outras tendências contemporâneas, também
confirmadas na essência do autor, como a solidão, o amor utópico, o sujeito urbano sem
perspectiva futura, sem, inclusive, sentido à própria existência. Essas particularidades
pós-modernas estão presentes na geração que assistiu ao declínio dos sonhos, dos
desejos e da liberdade do sujeito. O espetáculo soube, através de uma montagem quase
fidedigna, impingir essa marca tão dilacerante em Caio, tão presente na sua
contemporaneidade.
Pudemos percorrer um caminho que mostra essa transposição do texto literário
para o texto cênico, embora o teatro enquanto receptáculo da narrativa tenha dado uma
abertura maior para a concretização dos personagens, o que deu margem a
interpretações espontâneas e bem sugestivas dos leitores/diretores.
A análise literária nos fez entender um pouco mais da condução da narrativa
teatral, através da transposição instaurada pela/na tradução; as relações de dependência
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foram estabelecidas pelo jogo intersemiótico e resultou no bem realizado espetáculo da
Cia. Luna Lunera, homônimo da obra de Caio Fernando Abreu. Assim, o diálogo entre
os textos permitiu que alguns aspectos estruturais se tornassem mais claros no nosso
entendimento. A análise do texto pressupôs uma maneira clara de observar
determinados procedimentos do processo da tradução, revelando o eixo narrativo no
qual a encenação se apoiou, corroborando o nosso ponto de vista: o texto literário como
suporte para o texto cênico.
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ANEXOS

ANEXO A – Entrevista com o grupo de teatro “Cia. Luna Lunera”

A companhia Luna Lunera estava completando dez anos de existência e apresentou, no
Palácio das Artes, em Belo Horizonte, durante os dias oito, nove e dez de setembro de
dois mil e onze, o espetáculo “Aqueles Dois”, do conto homônimo de Caio Fernando
Abreu. Entrevistei dois dos atores que atuam na peça, o Marcelo Souza e Silva e o
Cláudio Dias.

Peterson Nogueira: Estamos com o nosso entrevistado da Cia. Luna Lunera, o Marcelo
Souza e Silva e inicialmente queremos saber como tem sido o trabalho desses dez anos
de palco, qual(is) os espetáculos que mais cativaram o grupo e qual(is) o mais elogiado
pela crítica.

Marcelo Souza e Silva: Esse processo é uma construção que se dá de modo contínuo e
diário. Somos um grupo essencialmente de atores, que vieram de uma escola e que têm
como ponto em comum essa formação no Palácio das Artes [Belo Horizonte, Minas
Gerais], que oferece um curso técnico de formação de atores durante três anos e sempre
fomos considerados uma turma diversa – na verdade todas as turmas são diversas –,
com pessoas pensamentos diversificados em relação ao teatro e isso foi visto como uma
crítica porque éramos pessoas que não se misturavam. Cada um tem um tipo de
pensamento e isso caracteriza um tipo de olhar para uma turma como algo temporário,
que vai ficar um tempo e depois vai acabar a história porque tem essas diferenças
enquanto interesse, enquanto pesquisa. E no nosso caso, nós sempre lemos essas
diferenças como algo construtivo e, nesse sentido, essa especificidade, dentro do grupo,
é um elemento constituinte, forte. E isso gera, inclusive, trabalhos bem diversificados.
Nós temos cinco espetáculos ao longo da nossa história. E cada um tem as suas
peculiaridades, a sua especificidade; cada um é muito diferente um do outro, propõe
linguagens diversificadas. E tem muito disso: essa nossa diferença que nós
apresentamos enquanto ser individual. E a questão de sermos um grupo de atores traz
uma responsabilidade grande para a cena, pois sempre trabalhamos com diretores
convidados, com exceção d‟Aqueles Dois, que nós mesmos dirigimos, mas sempre de
um modo muito autoral, e isso vem lá de nosso processo de formação, aqui no Palácio,
então nós tínhamos sempre um olhar bem apurado para a cena, nós procuramos estar

presentes na dramaturgia, entendendo mais esses elementos que não simplesmente a
atuação. E acho que teatro contemporâneo trabalha muito nessa ótica de o ator ser o
senhor da cena no sentido de estar imbuído da criação como um todo e não
simplesmente da atuação. Ao longo dos nossos dez anos essas são as características que
eu posso apontar. Você perguntou sobre o espetáculo que mais cativou o grupo; eu acho
difícil responder a essa pergunta. Eu brinco muito com a ideia de que o espetáculo é
como um filho: você sabe as características de cada um, você sabe os defeitos e as
qualidades, mas você não gosta que os outros falem mal, só você que sabe, que pode
falar, que pode apontar, que pode melhorar. No momento que o outro fala, você fica
bravo, possesso. Estou brincando com isso para falar que cada um tem as suas
características, e acho que enquanto grupo, nós não temos uma preferência, claro, nós
temos espetáculo de maior repercussão. Nesse sentido, eu posso te apontar claramente
que “Perdoa-me por te traíres”, inspirado num texto de 1957 do Nelson Rodrigues, é um
marco. É um marco porque é o primeiro espetáculo oficial do grupo, projetando-o aqui
na cidade de Belo Horizonte, no estado Minas Gerais, foi a primeira viagem que nós
fizemos para o exterior. Então, é um espetáculo marcante, muito premiado, muito
elogiado e até hoje as pessoas citam, falam do trabalho com saudade, querendo ver,
rever. “Aqueles Dois” é um outro, pois é o espetáculo que projeta o grupo
nacionalmente, que consolida procedimentos que nós desenvolvemos ao longo da
história do grupo e ele radicaliza nessa experiência, que aí vem dentro do processo
colaborativo, que nós trabalhamos no segundo espetáculo, que a gente tem outros níveis
na criação, a gente tem a dramaturgia, a direção e a atuação numa estrutura
desierarquizada então a cena é que resolve o caminho da peça. Esses três eixos de
trabalho estão presentes numa forma linear e isso a gente vem trabalhando desde o
segundo espetáculo e vem consolidar no “Aqueles Dois”. Além da repercussão que o
espetáculo teve e tem até hoje, há alguns procedimentos que foram muito caros para
nós, como experimentarmos pela primeira vez uma direção – e uma direção coletivizada
–, entendermos a possibilidade de harmonia, mesmo com cinco pessoas com a “mão” na
direção, na dramaturgia; a inserção efetiva do público no processo de criação, porque os
espectadores assistiam os ensaios abertos com uma frequência muito grande e opinavam
depois, e essas opiniões geravam modificações na cena, então por vários motivos é um
espetáculo marcante também. Os outros mantêm as suas características, “Cortiços” é
uma radicalidade, é um trabalho corporal; o “Nessa Data Querida” é um espetáculo que
traz essa ideia do processo colaborativo, e a partir daí nós trouxemos a possibilidade de

o ator ser mais autoral; o “Não desperdices” traz uma instância biográfica muito forte,
muito presente, e é nesse espetáculo que nós entendemos que qualquer trabalho que nós
vamos fazer, estamos falando de nós mesmos. Então cada um tem a sua particularidade.
PN: Nessa primeira pergunta, você respondeu também a segunda que indaga o porquê
de a direção ser coletiva, mas a produção (a tradução em si) também foi coletiva? Todos
já conheciam o Caio Fernando Abreu? Como se originou a ideia de criar o espetáculo
“Aqueles Dois”? Do texto, o que mais chamou a atenção do grupo?

MSS: Em níveis diferentes, conheciam de alguma maneira, mas, na verdade, o Caio
Fernando Abreu é uma consequência de um processo que se iniciou antes de nós
sabermos que íamos montar o espetáculo. Originalmente, nós estávamos vindo de um
processo doloroso, que foi o “Não Desperdices”, apesar de ter sido um espetáculo lindo,
mas a nossa direção da época fez perguntas muito difíceis, do tipo: “Por que vocês
fazem teatro? E por que fazem teatro juntos?” As perguntas geraram crise, então, nós
estávamos vindo de um processo de crise, de inadimplência com lei de incentivo, então
sem recursos financeiros, sem possibilidade de chamar alguém para trabalhar conosco;
foi nesse momento que nós optamos por fazer estudos com o que nós tínhamos ali
mesmo de material, com desejos individuais de investigações que podiam ser
coletivizados e isso gera dois tipos de estudo: estudo de contato-improvisação e estudo
das ações vocais. E esse nosso desejo de conjugar esses dois estudos, em algum
momento, fez com que nós nos perguntássemos se nós poderíamos montar um
espetáculo a partir dessas investigações, e a partir daí: o que montar? Será que seria
interessante um clássico? Então nós pensamos em montar um Shakespeare, mas quando
começamos a estudar, percebemos o quanto era endurecido, um pouco complexo, talvez
para aquele momento. Foi então que veio a ideia do Caio. O Cláudio Dias havia feito
um trabalho efetivo com um conto do Caio.

PN: Qual conto?
MSS: “Terça-feira gorda”. Ele fez uma cena a partir desse conto, porque ele passou um
tempo na Espanha e levou isso como material. Uma outra atriz do grupo havia feito uma
cena curta, ela escreveu uma cena a partir do “Para uma avenca partindo”, também do
Caio. Eu já tinha lido alguns textos teatrais do Caio, um ou outro conto, e quando nós
optamos pela investigação do Caio, nós começamos a ler alguns contos, e “Aqueles

Dois” veio, assim como uma paixão geral; todo mundo se encantou, achou que oferecia
muitas possibilidades. Em princípio nem seria somente ele. Nós pensamos em colocar
outros contos também, essa atriz inclusive participaria, depois ela optou por sair e, à
medida que nós começamos a trabalhar “Aqueles Dois”, percebemos que ele era um
conto que já bastava para a cena. Nós trazemos alguns elementos de outros contos, às
vezes uma frase, uma ambientação sonora, às vezes uma citação, mas efetivamente, o
conto “Aqueles Dois” foi único, bem possível para o que queríamos. E quanto ao
processo de adaptação, foi bem coletivizado, porque em princípio, nós íamos escolher
uma pessoa do grupo para dirigir o espetáculo, mas na hora de escolher foi difícil
porque nós nunca tínhamos dirigido e foi difícil encontrá-la entre nós, porque, com
pessoas que têm uma formação comum, surgiu a pergunta: “como é que vou sacar quem
é bom para ir para a cena?”, é difícil para ir para a direção. Nesse sentido, nós optamos
por “semana de direção”, na qual cada um ia propor uma semana de direção, quem nós
achássemos melhor, nós escolheríamos e iríamos com ela. Só que o processo não foi
assim. Na verdade, uma pessoa propôs, na primeira semana de direção, alguns
elementos; outra, na segunda semana, fez a sua proposta, mas utilizando elementos da
primeira. Então foi havendo uma contaminação, e foi assim sucessivamente. De algum
modo, todos participaram. Quando nós íamos escrever um roteiro, um outro ator
propunha um roteiro que, a princípio, cada um havia proposto com o que havia
acontecido de diferente na sua semana de direção, mas nós vimos que as propostas eram
muito parecidas e ao longo do processo de roteirização, nós improvisávamos, depois
ajeitávamos, escrevíamos. Tinha um dos atores que fazia essa transcrição e de repente,
ficou “um escreve, outro escreve, outro escreve” e, aí, sentimos a necessidade de
fazermos esse intercruzamento para vermos o que realmente tinha ali de cena, para a
partir disso, esquematizar e montar o espetáculo, mas de qualquer forma, foi bem
coletivizado.

PN: A adaptação de textos literários, narrações ou romances é uma das formas da
dramaturgia contemporânea. Quais os desafios da transposição de uma linguagem para a
outra?

MSS: O maior desafio, mas ao mesmo tempo foi importante entendermos isso como um
desapego, foi tentarmos não ser fieis ao Caio, ao escritor propriamente. Sempre há um
peso muito grande nisso, seja um texto dramático ou literário, há sempre disso. Falo

assim, pois fizemos o Nelson Rodrigues e o diretor falava pra todos nós assim: “Vamos
brincar de Nelson, nós não vamos fazer Nelson”. E, assim, nós tiramos o peso, e quando
nós vamos trazer uma proposta de encenação, nós mergulhamos no universo do Caio,
mas não com a pretensão de ser fiel à obra dele, mas de entender por onde se passava
aquela escrita. Então, quando, por exemplo, se lê “Cartas do Caio”, você entende porque
ele usa tal tipo de expressão, porque aquela expressão é recorrente, porque faz parte do
ser do Caio. Eu entendo que esse foi um grande desafio: nós entendermos que
estávamos lidando com o universo do autor, mas não tentaríamos ser fiéis a ele, porque
o conto é uma obra de arte, é uma obra-prima, é um peso que nós assumiríamos como
responsabilidade; essa fidelidade poda a criação; para nós, liberarmo-nos dessas amarras
foi um processo bem importante. Outra questão, que eu acho que também foi um
desafio – foi muito bom –, mas foi difícil, abrir-se para o público foi um belo exercício
(os ensaios abertos no processo de criação), porque nós íamos entendendo e construindo
os eixos do trabalho e tínhamos de conseguir diferenciar as opiniões do público. Aquilo
que é possível contemplar na cena, e aquilo que não, e entender isso com tranqüilidade.
Assim, nós fomos encontrando esse lugar ao longo do processo de criação.

PN: Sobre essa falta de fidelidade da qual você falou: os contos do Caio, em sua vasta
maioria, são tristes, trazem a melancolia do dia a dia, o fardo de ser e esperar por algo,
que ele, naturalmente deveria sentir. E vocês transformaram o conto, que é triste, tem
um final infeliz, comum à maioria dos contos do Caio, em um espetáculo que contempla
uma espécie de humor. Existe um humor afinado dentro do espetáculo, como foi essa
transformação para colocar um pouco de humor na cena? Teve a intenção de atrair o
público, “prendê-lo”?

MSS: A questão do humor não foi uma escolha, no sentido de atrair o público,
comunicar-se com o público, ela veio naturalmente. Curioso que uma pessoa que era
grande amiga do Caio veio assistir ao espetáculo e falou: “Ah, que bom ver esse
trabalho porque os espetáculos baseados no Caio são deprimentes, são pesados, e o Caio
não era assim, ele era uma pessoa que, apesar de lidar com esse universo de solidão, de
desencontros, ele vislumbrava essa possibilidade de desencontros, mas ele era uma
pessoa muito leve, muito humorada. E eu vi isso aqui no espetáculo”, nós nem sabíamos
disso, mas a verdade é que, na primeira leitura que fizemos do conto foi uma leitura que
nos levou a entendermos que o Caio, apesar de lidar com a hipocrisia, de lidar com o

preconceito, ele tem um universo de encontro muito forte. Esse humor que você vê na
cena, nós percebemos no conto. Há outra característica que acho importante ressaltar
que, ao longo do processo de criação também, nós tivemos a possibilidade de
experimentar leituras pessoais de situações que o conto propunha. Então, por exemplo,
quando os personagens falam dos filmes, são filmes caros a eles e nós falamos de filmes
que são caros a nós. Nós fizemos essa mescla do ficcional com um pouco do biográfico,
como o autor se coloca diante dessas questões que o autor próprio coloca, situações que
o conto cita, como, por exemplo, festinhas. Como é uma festa, por exemplo, numa
repartição? Que características teriam? Então, como nós trazemos isso para o cotidiano?
E como, ao mesmo tempo, nós fazemos parte daquilo que criticamos? Então, não foi
premeditado, nesse sentido de criar um espetáculo para criar empatia com o público.
Pensamos em fazer um espetáculo que dialogasse com o que nós trazemos enquanto
experiência e, por consequência, nós acreditávamos que iria se comunicar com o
público. Aí ressalta uma característica do grupo: a nossa missão é sempre promover
encontros humanizantes, e para nós, era primordial ter encontro com o público,
comunicar-se com o público. Então nesse sentido, nós temos o olhar sim para essa
reação, mas não no sentido do humor fácil, no sentido de, a partir daí, entendermos uma
conexão. Essa não era nossa intenção. Nossa intenção era criar obras que nos
mantivesse conectados com ela e, por consequência, o público também consiga isso.

PN: Por que quatro atores para representar dois personagens?
MSS: Isso também não foi premeditado. Basicamente, nós achamos o número quatro
bom. Quando nós começamos o processo, nós éramos quatro atores. Um dos atores saiu
da cena, ele queria continuar, queria propor direção também, mas não queria estar em
cena. E nós ficamos dois dias “jogando” com três atores, mas percebemos que faltava
alguém, achávamos que estava muito bom com quatro, e resolvemos chamar um outro
ator. Foi quando nós chamamos o Rômulo que entrou para o grupo já dentro dessa
proposta, mas muito em função de o jogo estar muito interessante com quatro atores.
Então, por consequência, essa duplicidade aconteceu.

Segunda etapa da entrevista com o ator Cláudio Dias

Peterson Nogueira: Nas críticas que saíram, o tema da peça é questão central? Houve
alguma rejeição do público (ou da crítica) com as insinuações do texto?

Cláudio Dias: Para nós atores do espetáculo, o tema central, por sermos quatro, aliás,
cinco, cada um tem uma visão do que é o conto. E nós tentamos colocar no espetáculo
todas as visões, mas o que nós consideramos central no espetáculo é o encontro de duas
pessoas, independente da sexualidade. Isso foi um ponto comum entre todos. E, dentro
do espetáculo, coube a cada um colocar o seu olhar particular: se os dois eram gays, se
um era gay e o outro não era, se nenhum dos dois eram; então, durante o espetáculo, nós
fomos colocando esse olhar sobre essa questão do encontro, mas entendendo que a
questão central é justamente esse encontro de duas pessoas num ambiente árido de
trabalho. Já tivemos críticas diversas em relação ao espetáculo e com relação a esse
nosso olhar sobre esse encontro, como por exemplo, uma crítica da Folha de São Paulo
que dizia que esse tipo de coisa não acontece mais. Mas nós pensamos que não
acontecia mais na região da Avenida Paulista, mas há pouco tempo nós percebemos
que, ainda hoje, pessoas são agredidas justamente por serem gays, e na Avenida
Paulista, então acreditamos que mesmo essa questão da sexualidade, ainda é uma
questão que está para todo mundo. Nesse momento, há discussões sobre esse assunto.
Logo, quando a crítica vai nesse ponto, nós consideramos que ela não abriu o olhar para
o que é o espetáculo e para o que é o conto, mas acreditamos que são casos isolados.
Quanto à rejeição do público, em algum momento, uma ou outra pessoa tem despertado
o seu preconceito com relação a isso. Houve uma pessoa no interior da Bahia que
quando o chefe (no espetáculo) fala que eles foram despedidos, a pessoa falou: “Bem
feito”. Nós consideramos isso bom para o espetáculo. De alguma forma, está
movimentando aquela questão, está fazendo pensar, está fazendo refletir sobre o
assunto. Assim, nós consideramos bom quando as pessoas reagem, mesmo
contrariamente ao que nós estamos falando. Nós achamos que o teatro é para pensar, é
para mexer, é para refletir, para colocar as pessoas para refletir. Então, quando isso
acontece, nós achamos muito bom, nós pensamos: “chegamos! Conseguimos,
cumprimos com a função, que não é só divertir – é divertir também –, mas é refletir.

PN: Em relação ao texto do Caio Fernando Abreu, vocês acreditam que existe uma
tendência teatral no texto narrativo do Caio? Se sim, como se pode entender essa
tendência?

CD: Acreditamos que existe uma tendência teatral em todos os contos dele. Os contos
são muito imagéticos, ações e questões dramáticas ali representadas, então, acho que
toda obra dele é um pouco teatral, cinematográficas até, as pessoas viajam na trilha
sonora, na câmera passando pelo conto, pelos personagens e, por isso, eu acho que eles
são totalmente teatrais. Nós escolhemos “Aqueles Dois” não por ser teatral ou não. Nós
escolhemos pela história que nós queríamos contar. E nós queríamos contar aquela
história.

PN: Normalmente, num processo de tradução do literário para o teatral/cênico,
transpõe-se o texto narrativo, no caso, para a forma de texto dramatúrgico. No processo
de montagem d‟Aqueles Dois, como foi feita a inserção de rubricas cênicas?

CD: Essas rubricas foram feitas em processo. Não houve um momento em que nós
paramos e dissemos “vai ser assim e vamos falar isso e vamos fazer isso”, nós fomos
fazendo, construindo. Quando o diretor do dia chegava – nós tivemos quatro semanas de
direção, conforme o Marcelo já falou pra você –, cada dia era comandado por uma
pessoa e essa pessoa chegava com as regras daquele dia, e nós íamos para atuar, e nas
improvisações nascia um monte de cenas, e depois nós registrávamos aquilo que
tínhamos feito. Depois de registrar essas cenas, nós escolhemos imagens que eram
visivelmente importantes para aquilo que nós queríamos falar. Essas imagens foram
retiradas das improvisações para virarem um roteiro e depois uma improvisação entre
essas imagens todas, então foi assim: primeiro, nós fizemos, depois que veio o texto
dramático.

PN: Ao final de todo espetáculo, vocês pedem um retorno do público. Esse retorno
ajudou na construção do espetáculo?

CD: Sim, pois antes mesmo de o espetáculo estrear, na quinta semana de trabalho, nós
convidamos o público para assistir ao trabalho. No momento, não existia espetáculo,
existia esse roteiro de que te falei e nós fomos improvisando. Durou três horas e meia
esse primeiro dia. Não havia cena, tinha as imagens e tínhamos de chegar de uma
imagem a outra, nós nos perguntávamos como fazer, sabíamos que, de uma imagem
para outra, tínhamos de fazer determinada ação, nós tínhamos o texto (o conto
propriamente dito) como base, mas não existia texto dramatúrgico e, mesmo assim,

íamos preenchendo o palco. E nesses ensaios das sextas-feiras, a partir da quinta
semana, nós fomos escutando o público e avaliando se tal opinião funcionava ou não.
Uma pessoa ia num dia, duas semanas depois voltava, e lembrava-se de uma cena que
julgava interessante, bacana, mas que nós havíamos cortado, e nós nem lembrávamos,
mas essa pessoa reforçava que tinha visto e nós recolocávamos a cena no espetáculo,
mas como era improvisado, nós não nos apegávamos muito a tudo. E como a pessoa
apontava como interessante, nós voltávamos com a cena no próximo ensaio da próxima
semana, mas como era uma cena que foi julgada como interessante, nós acolhemos. É
claro que nós tínhamos o nosso norte, nós sabíamos para onde queríamos ir, mas o
público foi pontuando o espetáculo. Depois que o espetáculo estreou, uma cena que
“pegou” muito foi a questão do cigarro. Em todos os lugares, as pessoas reclamavam do
cigarro. E pensamos: “por que não cortar o cigarro (aceso) do espetáculo?” Hoje ele
aparece em cena, mas ele não está mais aceso, porque isso incomodava não só os atores,
mas também incomodava o público, avaliamos que isso não ia prejudicar o nosso
espetáculo e aceitamos, mais uma vez, a opinião dos nossos espectadores. Há pessoas
que reclamam por estarmos nus em cena, mas para nós, ficarmos nus é uma cena
importante e essa cena nós não podemos tirar do espetáculo, é uma cena impactante no
espetáculo, como também é no próprio conto. Então nós avaliamos o que as pessoas
estão comentando, se nós aceitássemos tudo, iria se transformar em algo que não era
exatamente a nossa ideia, o nosso espetáculo.

ANEXO B – Entrevista com o Prof. Dr. Luiz Arthur Nunes

01. Qual a maior influência teatral do Caio Fernando Abreu (em se tratando de
dramaturgos)? E como se concretizou a sua influência teatral com o Caio?
RESPOSTA: Não saberia dizer qual a maior influência teatral do Caio. Ele sempre
curtiu teatro, lia textos, assistia às peças, cursou por um tempo a escola de teatro da
UFRGS. Não acredito, aliás, que tivesse uma única influência maior.
Nós nos conhecemos muito jovens, ele começando a escrever e eu a fazer teatro.
Acompanhava os meus trabalhos, colaboramos juntos em textos como SARAU DAS 9
ÁS 11 (dirigido por mim, e no qual ele atuava) e A MALDIÇÃO DO VALE NEGRO
(que resultou num compartilhamento do prêmio Molière de melhor texto de 1988 no
Rio). Eu participei da primeira leitura pública do LEITEIRO (como ator), montei contos
e os diálogos breves que ele escreveu (o “Diálogo do Companheiro”, eu o encenei de
diversas formas em diferentes espetáculos). Também estava ao lado dele quando leu
para o Carlos Moreno O HOMEM A MANCHA, que escreveu por encomenda do
mesmo (que nunca o montou) e colaborei com meus comentários. O teatro sempre
esteve misturado na nossa amizade. A literatura, a música, o cinema também, é claro.
Mas por razões óbvias, o teatro tinha um lugar especial na nossa relação.

02. O que o Caio absorveu do Nelson Rodrigues?
RESPOSTA: Também não saberia dar uma resposta precisa a essa pergunta. Só sei que
ele admirava muito o Nelson. Mas o teatro que escreveu não parece se afiliar à linhagem
rodriguiana. Pelo menos de forma direta.

03. Tendo convivido tão proximamente do Caio, de onde ele partia para imaginar e
realizar suas obras? Como ele construía a sua dramaturgia, interagindo com o
documental e o ficcional?
RESPOSTA: Os caminhos da criatividade de um escritor, de um dramaturgo, são muito
misteriosos. Só posso dizer o óbvio: o LEITEIRO foi inspirado por suas vivências de
Londres. O SARAU partiu de propostas que eu fiz ao delinear o roteiro do espetáculo a
ser realizado pelo grupo Província, inspirado pela bagagem que trazia de minha

primeira temporada em Nova York, onde fui beber na fonte do teatro de vanguarda off
off Broadway. A MALDIÇÃO é uma brincadeira inspirada por vivências comuns: a
rádio-novela, os folhetins, o melodrama cinematográfico etc. REUNIÃO DE FAMÍLIA
é a adaptação de um romance da Lya Luft. A COMUNIDADE DO ARCO-ÍRIS nasce
das preocupações ecológicas que ele tinha. O HOMEM E A MANCHA, como disse, foi
escrita por encomenda, e nasce do fascínio que ele tinha pelo Quixote, e ao mesmo
tempo, de suas intuições sobre o drama da AIDS. De modo geral, me parece que boa
parte da dramaturgia do Caio era “de ocasião”, gerada por propostas, convites,
encomendas. Ele não era o tipo de dramaturgo que se sentava para escrever uma peça ao
sabor da inspiração, como acontecia com a prosa de ficção.

04. Como foi o Caio ator na época do grupo Província, nos anos 70?
RESPOSTA: Caio atuou em cenas e espetáculos enquanto aluno da escola de teatro do
Departamento de Arte Dramática da UFRGS no início dos anos 70. Fez parte do elenco
de uma peça infantil SERAFIM-FIM´-FIM, de Carlos Meceni, produziada por José de
Abreu e dirigida por Nara Keiserman em Porto Alegre, espetáculo que cumpriu turnê
por várias cidades do interior do estado do RS. Quando o Grupo Província realizou
SARAU DAS 9 ÀS 11 (1976), ele participou não só como dramaturgo, ao meu lado,
mas também como ator, sob a minha direção. Caio era um ator sensível, uma bela figura
em cena, dono de uma voz cheia de ressonâncias e um grande senso de humor. Não
tinha a vocação do palco, tanto é que suas aparições foram poucas e esporádicas. Mas
nunca perdeu essas qualidades. Lembro-me quando me convidou para ouvir a leitura
que ia fazer do recém-escrito O HOMEM E A MANCHA para Carlos Moreno, que lhe
havia encomendado o texto. Leu magistralmente, tirando partido de toda poesia e humor
da peça. Não o suficiente, aparentemente, para comover o ator, que não gostou (não fez
um único comentário após a leitura) e nunca realizou o espetáculo. Uma outra leitura do
mesmo texto ele faria novamente, desta vez pública, no Teatro de Câmara de Porto
Alegre, quando, já doente, retornara à cidade onde viria a morrer pouco tempo após.

05. O senhor espera que o teatro de Caio Fernando Abreu seja lembrado daqui a 50
anos? Vê nele alguma condição de permanência?
Resposta: Sem dúvida. A dramaturgia de Caio não constitui um grande corpus, nem foi,
para ele próprio, o seu maior legado para a literatura brasileira. Mas há nela uma imensa
criatividade e uma ousadia formal que a poderiam caracterizar como “pós-dramática”,

mesmo havendo sido escrita num período em que – pelo menos no Brasil – o conceito
nem era conhecido. Num país onde a dramaturgia ainda gira primordialmente em torno
da comédia de costumes e da crônica realista, ele ousou romper com os paradigmas da
trama regularmente estruturada, do personagem com psicologia, entre outras. E como na
prosa de ficção, suas peças são carregadas de uma humanidade a um só tempo banhada
em sangue, lágrimas e riso.

06. O senhor dirigiu e atuou em peças escritas pelo Caio Fernando Abreu, além de,
também, ter escrito com ele alguns textos, além, ainda, de ter organizado, junto com o
Marcos Breda, o livro de teatro com as peças do Caio. Qual a importância desses
trabalhos em parceria com o escritor gaúcho?
Resposta: Considero a minha parceria com Caio F. Abreu, seja na dramaturgia, seja
dirigindo textos seus, uma das mais importantes vertentes da minha carreira artística.
Além do valor afetivo que lhe atribuo, coloco trabalhos como SARAU DAS 9 ÀS 11, A
MALDIÇÃO DO VALE NEGRO e O HOMEM E A MANCHA entre as minhas
melhores realizações.

07. Como vê essa maciça onda de adaptação dos contos do Caio Fernando Abreu para o
teatro em detrimento dos próprios textos dramatúrgicos dele?
RESPOSTA: Acho os contos de Caio F. um material privilegiado para a adaptação
teatral. Há neles uma voz narradora – além das falas de personagens – de uma
teatralidade fascinante. Não critico as adaptações, o impulso de realizá-las é
perfeitamente legítimo. Mas me ocorre que talvez o teatro de Caio seja pouco lido,
pouco conhecido, as pessoas conhecem muito mais a sua ficção, que é genial e, como
disse, muito teatral. Talvez por isso, os textos dramatúrgicos sejam tão preteridos.

08. O teatro hoje reitera a importância da pesquisa no processo de criação; isso se
tornou quase um quesito obrigatório no discurso de alguns grupos e no da crítica. O
senhor pode definir qual a relevância da pesquisa para o teatro de hoje?
RESPOSTA: Sempre fui um pesquisador, um experimentador de narrativas e formas
cênicas. Minha carreira sempre foi marcada por esse fascínio pela investigação. Isso não
me faz, porém, desvalorizar as oportunidades que tenho tido de encenar textos mais
convencionais, que não necessitam de muita pesquisa, e sim de muita competência. A

pesquisa teatral sempre foi relevante, desde o final do século XIX e continua sendo
hoje. É ela que promove os avanços do teatro enquanto arte. Mas isso de modo nenhum
justifica um julgamento negativo de um teatro que não tenha o componente
vanguardista. Costumo dizer que só existem dois tipos de teatro: o bom e o mau teatro,
seja qual for a linguagem que o formate.

09. A presença de artistas hoje no meio acadêmico é mais evidente do que há alguns
anos. Mesmo assim, há pontos de tensão na relação entre a academia e o trabalho de
criação artística. Se o senhor admite a existência dessa tensão, como lida com ela?
RESPOSTA: Eu nunca vivi essa tensão, pois sempre integrei harmonicamente meu
trabalho acadêmico e a criação artística, os quais toda a minha vida desenvolvi - mais do
que paralelamente - promovendo um verdadeiro diálogo entre os dois. Admito que haja
preconceitos de artistas em relação à academia e vice-versa. Mas muitos programas de
pós-graduação em Teatro já admitem e até incentivam a pesquisa nas interfaces da
criação artística e reflexão teórica.

10. Vê grandes tendências na dramaturgia contemporânea brasileira?
RESPOSTA: Infelizmente, não. Surgem textos interessantes aqui e ali, alguns realmente
inovadores. Mas há pouquíssimo incentivo à escrita dramatúrgica. A maioria dos
autores é condenada a não ver seus textos encenados. Órgãos estatais de cultura,
instituições culturais particulares, o próprio público e a própria classe teatral não
parecem ter despertado para a importância de se criarem programas de incentivo à
criação dramática, tão comuns em países europeus ou nos Estados Unidos. Alguns
autores até se tornam diretores (com resultados irregulares) e produtores para poder
viabilizar a chegada de suas obras ao palco. Por isso, não se pode dizer que a
dramaturgia brasileira contemporânea esteja desenvolvendo grandes tendências.

11. Hoje se observa uma diminuição do público em relação há dez anos. Está havendo
perda do espaço do teatro na sociedade?
RESPOSTA: Sem dúvida. Novas formas de entretenimento proporcionadas pela
tecnologia, questões de insegurança nas grandes cidades... Os problemas são muitos.
Até os anos 70 fazia-se teatro de terça a domingo, com matinées às quintas, sábados e
domingos. As peças ficavam longo tempo em cartaz. Os artistas se remuneravam da
bilheteria, não viviam na dependência do patrocínio. Hoje sem patrocínio, torna-se

inviável produzir qualquer coisa. As apresentações vão de quinta (frequentemente de
sexta) a domingo. Temporadas que durem mais de dois meses são consideradas um
grande sucesso. O público torna-se cada vez mais escasso numericamente. A perda do
espaço do teatro é imensa e – para usar um termo teatral – trágica.

12. Num país como o Brasil, que possui grandes teatros e não tem tradição clássica na
dramaturgia e na interpretação, qual a referência mais forte para a formação dos atores?
RESPOSTA: Digamos que a comédia de costumes, o teatro de revista, as formas
musicais ainda são a maior referência para o teatro carioca. São referências brasileiras
de raiz. Em centros mais cosmopolitas, como São Paulo, já houve uma antropofagia
sedimentada de tradições européias, como Stanislavski, Brecht, Artaud, e a influência
de grandes encenadores, como Bob Wilson, Peter Broor, Ariane Mnouchkine, etc. Não
saberia analisar como isso acontece nos outros centros culturais dos outros estados.
Porto Alegre tem características semelhantes às de São Paulo.

ANEXO C – Nota de Paulo Sant’ana
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ANEXO E – Ficha Técnica de “Aqueles Dois”, da Cia. Luna Lunera
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ANEXO F – Cartão-convite do Espetáculo “Aqueles Dois” da Cia. Luna Lunera

