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Tell me why you're here 
I came to disappear. 

 
Look at this face. 

Can you believe it? 
Am I living in a beautiful vacuum, 

because I can't see it. 
The vanishing point appears.  

 

(R.E.M. – Disappear) 

  



 
 

 
 

RESUMO 

 

 

 

 

A obra de Caio Fernando Abreu possui um horizonte temático bastante vasto e imponente, 

que geralmente é o cerne das pesquisas sobre a obra do contista. Esta pesquisa propõe 

entender essa característica de um ponto de vista mais intricado: perceber e analisar como sua 

obra se constrói temática, mas, principalmente, textualmente. Ou seja, como o texto encena 

sua própria escritura. A partir disso, é perceptível como o texto de Abreu joga com alguns 

sentidos através de construções textuais que não impõem, diretamente, o sentido ao leitor. 

Assim, a pesquisa vê no corpus escolhido, a coletânea Os dragões não conhecem o paraíso 

(2014), o neutro como proposto pelo ensaísta francês Roland Barthes (2003a). Esse neutro é 

entendido por Barthes como o que possibilita a suspensão dos paradigmas que constituem o 

sentido, o que, exatamente, justifica o jogo perceptível na obra de Abreu. Esse jogo, para 

Roland Barthes, é justamente a literatura. Ora, se o paradigma implica transformar a 

linguagem, e todas as expressões de linguagem, em uma forma de propagar ideologias, a 

literatura não escapa dessa fatalidade. Para poder escapar desse destino, é preciso combater a 

língua internamente; é preciso jogar com a língua. O neutro representa a possibilidade do 

jogo. Assim, a pesquisa procurou o neutro nos contos de Caio Fernando Abreu, apresentando-

o e analisando-o através de “figuras”, que, para Barthes, são uma forma de perceber o neutro 

através dos textos, de forma não impositiva. Propôs-se, nas análises, entender, então, as 

“Subjetividades”, a “Ausência”, o “Corpo” e a “Doença”, por exemplo, como possibilidades 

do jogo. Por fim, em muitas instâncias da obra de Abreu, o neutro é alcançado por operações 

textuais que não são, em si, neutras, mas que alcançam um “efeito de neutro”, que explica o 

jogo, a literatura, nos textos de Caio Fernando Abreu. 

 

 

 

 

Palavras chave: Neutro, Caio Fernando Abreu, Os dragões não conhecem o paraíso, Roland 

Barthes. 

 



 
 

 
 

 

ABSTRACT 

 

 

 

The work of Caio Fernando Abreu has a very vast and impressive thematic horizon, which is 

usually the core of the papers on the work of this author. This paper proposes to understand 

this characteristic of a more intricate point of view: perceive and analyze how the work of the 

author builds itself thematically, but mainly textually. In other words, as the text enacts his 

own writing. From this it is noticeable how the text of Abreu plays with some senses through 

textual constructions that do not impose directly sense to the reader. Thus, the research sees in 

the chosen corpus, the collection Os dragões não conhecem o paraíso (2014), the neutral as 

proposed by the French essayist Roland Barthes (2003a). This neutral is understood by 

Barthes as a possibility to suspend the paradigms that constitute the sense, what exactly 

justifies the noticeable game in the work of Abreu. This game, to Roland Barthes, is precisely 

the literature. If the paradigm involves transforming the language, and all language 

expressions, in a way to propagate ideologies, the literature does not escape this fate. In order 

to escape this fate, you must fight the language internally; we must play with the language. 

The neutral is the possibility of the game. Thus, the study sought neutral in Caio Fernando 

Abreu short stories, presenting it and analyzing it through "figures" which, for Barthes, is a 

way of perceiving the neutral through texts, but not in a prescriptive manner. It was proposed, 

in the analysis, then understand the "Subjectivities", the "Default", the "Body" and "Disease", 

for example, as possibilities of the game. Finally, in many Abreu’s work instances, the neutral 

is achieved by textual operations that are not in themselves neutral, but which achieve a 

"neutral effect", which explains the game, the literature, in the texts of Caio Fernando Abreu. 
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Introdução 

 

 

 

O que há nos textos de Caio Fernando Abreu que não obedece a uma lei estritamente 

necessária do fazer literário, ou a uma autobiografia disfarçada de ficção engajada nas lutas 

sociais de reconhecimento de minorias, muito constantes na segunda metade do século XX? 

Ao pesquisar a respeito da produção acadêmica sobre a obra de Caio, é perceptível que a 

construção dos sentidos mediante o jogo da linguagem fica, em grande maioria dos trabalhos, 

em um segundo ou terceiro plano, dando privilégios à “representação” do social ou do 

individual. Ou seja, analisa-se o sentido, sem entender os processos que levam a ele. 

Entretanto, acredita-se que é justamente essa linguagem renegada que engaja o texto do autor 

e coloca-o numa preocupação amena com a literatura, em consonância com os pensamentos 

de Roland Barthes. Não é uma luta ou uma resistência publicitária; buscam-se as “fendas”1 

nos contos de Caio. 

 O trabalho aqui desenvolvido tem sua gênese no projeto de pesquisa “Roland Barthes 

ou a Vida como Texto: Modulações entre Ética, Estética e Ideologia na Leitura do Cotidiano”, 

dentro do qual foi empreendida a pesquisa intitulada “Por uma poética da delicadeza”, 

realizada na modalidade de Iniciação Científica, financiada pelo CNPq, sob orientação do 

Professor Dr. Marcio Renato Pinheiro da Silva, durante a graduação em Letras Língua 

Portuguesa, Língua Inglesa e Literaturas na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

CERES, Campus Currais Novos, em 2011. A iniciação científica consistiu em uma 

configuração e busca, no trabalho da cantora Adriana Calcanhotto em comparação com o da 

poeta Orides Fontela, da delicadeza como entendida pelo crítico e ensaísta francês Roland 

Barthes. Assim, viu-se no trabalho das artistas supracitadas a tendência por uma configuração 

de linguagem não ortodoxa, ao mesmo tempo que não completamente díspar da produção 

poética do modernismo (momento histórico em que ambas podem ser situadas, seja por fator 

                                                           
1 “Eis um estado muito sutil, quase insustentável, do discurso: a narratividade é desconstruída e a história 

permanece no entanto inteligível: nunca as duas margens da fenda foram mais nítidas e mais tênues, nunca o 

prazer foi melhor oferecido ao leitor – pelo menos se ele gosta das rupturas vigiadas, dos conformismos 

falsificados e das destruições indiretas [...] a fenda das duas margens, o interstício da fruição, produz-se no 

volume das linguagens, na enunciação, não na seqüência dos enunciados [...]” (BARTHES, 2010b, p. 15-19).   
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cronológico, seja por influências artísticas), dando preferência a uma poética que explora o 

minucioso. Destaca-se que apesar de separadas pela barreira da modalidade artística e do 

tempo (que, neste caso, não chega a ser expressivo), ambas as artistas exploram uma 

linguagem enervada, que ao mesmo tempo liga-se ao modernismo, mesmo que isso esteja em 

um patamar outro que não a antropofagia comum a esse momento, a preocupação social 

recorrente na segunda fase do movimento modernista ou a diversidade neurótica das 

vanguardas europeias; ao mesmo tempo tematizando o movimento enquanto a própria 

estrutura de seus textos o trabalha de maneira sutil, através de minúcias, identificando que 

nem esse deve ser o objeto ou a chave do texto; que o texto é um livre espaço de 

possibilidades. 

 A minúcia, segundo Barthes (2003a), pode ser entendida como uma configuração (de 

linguagem, imagética, de ação) que escapa ao mecanismo de utilidade que a sociedade 

moderna e contemporânea propõe. Ou seja, a delicadeza é justamente aquilo que não mostra 

utilidade clara. Diante disso, buscou-se por tais configurações de linguagem que explorassem 

a delicadeza como minúcia, utilizando-a sem apresentá-la ou sem interligá-la à construção 

poética moderna, ao mesmo tempo em que está inserida nela. 

 A partir daí, a pesquisa estendeu-se para o projeto aqui desenvolvido. Entretanto, 

agora se busca a categoria maior do neutro, ligando-a a análise da dimensão discursiva do 

escritor gaúcho Caio Fernando Abreu, entendendo o texto como um projeto discursivo nem 

sempre intencional, mas nunca desprovido de intenção. Ou seja, enxerga-se o texto literário 

como um projeto textual que nem sempre atinge um objetivo motivado pelo autor, mas que 

nunca pode ser empreendido fora de uma intencionalidade. 

 Na leitura de uma parte da obra de Caio, percebe-se uma indefinição característica, 

relacionada aos elementos da narrativa, como tempo, espaço, narrador, personagens, bem 

como configurações da subjetividade do autor e outros elementos, como a doença. Ao levar 

essa indefinição em consideração, cunhou-se o primeiro objetivo desta pesquisa: procurar o 

movimento de variação contínua em que o texto do escritor gaúcho se coloca. A linguagem 

dos contos de Caio ultrapassa um horizonte valorativo e estrutural, passando pelos campos 

estilísticos e entrando num espaço nulo. Ao mesmo tempo em que versam sobre a geração das 

décadas de 60, 70 e 80, as narrativas do escritor gaúcho suspendem a relação ideológica do 

meio social com a instância individual, se comprometendo com a literatura através de um 

pacto em que pode realizá-la, sem afirmá-la, atingindo, assim, níveis em que a subjetividade, 

ao invés de se inflamar, desgasta-se: 
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[...].......................................... e de novo me vens e me contas do mar aberto 

das costas de tua terra, do vento gelado soprando desde o polo, nos invernos, 

sem nenhuma baía, nenhuma gaivota ou albatroz sobrevoando rasante o 

cinza das águas para mergulhar, como certa vez, em algum lugar, rápido 

iscando um peixe no bico agudo, mas essas outras águas que lembro eram 

claras verdes, havia sol e acho que também um reflexo de prata no bico da 

ave no momento justo do mergulho, nessas águas de que me falas quando 

me tomas assim e me levas para histórias ou caminhadas sem fim não há 

verde nem é claro, o sol não transpõe as nuvens, e te imagino então parado 

sozinho sobre a faixa interminável de areia, o vento que bate em teu rosto, as 

mãos com os dedos roxos de frio enfiadas até o fundo dos bolsos [...] 

(ABREU, 2014, p. 45). 

 
 

Na citação acima, retirada do conto “À beira do mar aberto” (2014), é possível 

identificar um uso abusivo da coordenação, o que faz perceber uma extensão da subjetividade 

do narrador, fazendo-a amontoar-se sem, entretanto, construir um espectro de sujeito no fim 

do conto que, assim como o começo, é composto por uma série de pontos. Operações como 

essa são recorrentes na obra de Caio, como será discutido posteriormente. 

Inserindo seus textos em um limbo estrutural (misto de romance, conto e prosa 

poética, além de outros gêneros), o contista se permite brincar com a linguagem, saciando a 

um só tempo sua própria sede de escrita e a vontade de significar da linguagem, porém 

ludibriando-a enquanto instituição literária, construindo, desse modo, um esqueleto literário 

cheio de espaços vazios, totalmente aerado, em que se reconhece sua estrutura, sua 

singularidade. Mas percebe-se que tudo isso não passa da capa protetora que, ao mesmo 

tempo, mantém o texto “em pé”. 

 A partir daí, identificou-se no trabalho de Caio Fernando Abreu uma predileção pelo 

que se pode configurar como zonas neutras da linguagem, que, de antemão, identificam-se 

como os espaços que suspendem o texto em seu sentido, permitindo ao escritor e ao leitor se 

encontrarem em um lugar de gozo2 (2010b) em que esse texto não imporá uma ligação social 

nem um monólogo subjetivo inflamado, a não ser de forma indireta, graças à impossibilidade 

da linguagem de se abster completamente do processo de significação. Esses “espaços que 

                                                           
2 Apesar de existir uma discussão teórica a respeito da tradução de alguns termos utilizados por Barthes, como o 

joussaince, não se utilizará a opção fruição, escolhida pelo tradutor da edição utilizada neste trabalho, 

preferindo-se utilizar gozo, por acreditarmos ser mais adequado às concepções teórico-metodológicas assumidas 

aqui. 
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suspendem” ou “zonas neutras”, na verdade, podem ser configurações textuais identificadas 

como uma ação, uma categoria, uma personagem, ou um dos elementos que compõem a cena. 

 É aqui que se colhem as reflexões e apresentações feitas por Roland Barthes em seu 

curso O neutro (2003a) ministrado no Collège de France nos anos de 1977 e 1978. O crítico 

francês não conceitua o que é esse neutro (o seu neutro), mas o demonstra e o circunda como 

aquilo que não obedece às margens da oposição paradigmática em que a linguagem (toda 

linguagem, não apenas a língua) significa. O neutro de Roland Barthes é, então, uma zona de 

“libertação”, que, entretanto, depende unicamente de seu próprio rearranjo para acontecer. 

Deixando claro que se sabe da fatalidade que a linguagem e a comunicação humanas 

apresentam: elas não existem em sua completude como artefatos neutros. Assim que Barthes 

as vê em seus trabalhos.  

O neutro, então, não é interpretado como um fato de existência em si. Ou seja: não 

existe, de fato, linguagem neutra, o que se pode encontrar é um estado neutro; uma zona em 

que a linguagem suspende-se, ao lado do estilo, para que esteja sem prestar serviços a 

qualquer ideologia ou poder, coletivo ou individual (ou seja, reconhecidamente social ou 

individual) e que, entretanto, logo se desfaz no momento em que se consegue demarcá-lo. 

Partindo da linguística estrutural de Sausurre, Roland Barthes entende que o sentido é 

constituído por um padrão paradigmático em que se opõem dois termos e atualiza-se um deles 

para compor a comunicação. Dessa forma, posições e valorações entranham na linguagem no 

momento mesmo da escolha dos paradigmas para a composição. Além, é claro, da fatalidade 

histórica das palavras: o estereótipo. Cada palavra ou expressão vem carregada de 

significação que a acompanha desde sua gênese e influencia em sua escolha. Soma-se a isso, 

ainda, o fato de que a própria linguagem é em si mesma uma armadilha. Acredita-se na 

liberdade para significar através de escolhas próprias dentro do repertório da língua, 

entretanto esse repertório é limitado pela gramaticalização. Não se pode construir frases (com 

intuito comunicativo) que não obedeçam às regras de composição das variantes da língua, 

pois assim sendo a comunicação é comprometida e a relação mediante a linguagem não 

acontece. 

Aparentemente impossível, a liberdade só pode ser encontrada, segundo Barthes 

(2007c), num jogo sutil que, para ele, só podia ser a literatura. Entretanto, como expressão 

possível, a literatura também não está livre de sua fatalidade ideológica, podendo esta se 

tornar real no momento de institucionalização do ato de escrita literário. Ou seja, no momento 
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em que a literatura se torna uma possibilidade de expressão, a valoração acontece fazendo do 

jogo magnífico um campo fértil para o desenvolvimento de novas manifestações ideológicas. 

Tendo essa preocupação, em sua aula inaugural da cadeira de Semiologia Literária no 

Collège de France, Barthes enuncia que existe, entretanto, uma maneira de a linguagem estar, 

sem pertencer ou arraigar para si uma significação que a levará de expressão articulada em 

arte à panfletagem social ou individual. O que ele chama de logro, a trapaça da linguagem, é 

justamente a literatura. Ora, se a comunicação mediante qualquer expressão de linguagem é 

uma fatalidade em que não há escapatória e qualquer expressão servirá a um poder arrogante, 

apenas dentro da própria linguagem se pode combatê-la e é esse o papel da literatura. 

Dessa maneira, a literatura, não mais vista como uma instituição socialmente 

reconhecida de padrões e expectativas, quebra a linha lógica da linguagem inserindo nela um 

espaço de repouso e descanso que não obedece a nenhuma das duas margens possíveis: nem a 

cultura, nem a ruptura (2010b). Assim, a literatura nega-se a si mesma, inclusive. Todo esse 

ritual que a faz ser ela própria, deve ser posto em cheque, deve ser elevado, deixando o espaço 

necessário para que ela aconteça sem obedecer a nenhuma ordem, nem à dela própria. 

E é assim, inclusive, que Barthes vê a diferença entre texto de gozo e texto de prazer 

(2010b), sendo o segundo aquele que contenta, que não retira o leitor de uma zona de 

conforto, e o primeiro o que desestabiliza, que questiona todos os precedentes da leitura e, 

inclusive, a própria escrita, deixando o leitor numa incômoda inconstância. Para o trabalho 

aqui introduzido, enxerga-se a literatura nessa inconstância e vêem-se os textos de Caio 

Fernando Abreu como esse espaço de jogo com a linguagem, com o mundo e com a literatura, 

fazendo com que nem esta última seja uma certeza. O texto, dessa forma, não deve confortar 

seu leitor. Muito pelo contrário, deve interromper qualquer fluxo lógico, abalando as certezas 

institucionais e ideológicas desse leitor. Assim, percebe-se que a leitura não é um ato 

puramente intelectual, mas também emocional, erótico e filosófico. É nesse abalo que o texto 

entra em contato com seu leitor, possibilitando que este goze através de suas fendas. 

Neste momento, lança-se mão da proposta metodológica da professora Ute Heidmann, 

da Université de Lausanne, a respeito da comparação diferencial, no que concerne ao estudo 

da variação do gênero e às consequências que uma indeterminação de gênero produziriam no 

sentido do texto. O estudo proposto pela professora (2011) quer entender o texto e suas 

variações em um processo não hierárquico de análise, dando ênfase às diferenças que os 

textos mantêm entre si, bem mais que as semelhanças, acreditando que, dessa forma, chega-se 

àquilo que eles têm de distintivo. 
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Partindo dessas diferenças, a hipótese do pertencimento genérico que a comparação 

diferencial aborda leva em consideração que o gênero literário ao qual o texto pertence sofre 

modificações de acordo com três instâncias básicas: a autorial (do autor), editorial (do editor 

ou do processo editorial) e a leitorial (do leitor), acreditando que cada uma dessas instâncias 

pode inserir uma estrutura diferente que fará do texto um complexo genérico, em vez de uma 

certeza mercadológica3. Sendo assim, propõe-se uma mudança terminológica no conceito de 

pertencimento genérico, passando a adotar o de participação genérica. O texto, em si, não 

pertence a uma única categoria indistinta e irrevogável do discurso. Muito pelo contrário, 

como tendendo a arrasar as bases lógicas e as certezas da comunicação linguística, o texto 

entra em variação genérica, podendo participar de vários gêneros diferentes. 

Como exemplo, basta levar em consideração a ficha editorial de Os Dragões não 

Conhecem o Paraíso (2014), que assegura que o texto a ser lido é uma coletânea de contos, 

enquanto a nota introdutória do autor o caracteriza como um romance-móbile. Ao ler o texto, 

entretanto, é possível encontrar várias construções que se assemelham muito mais à prosa 

poética, com seu fluxo imagético e psicológico, do que um romance ou coletânea de contos. 

Sendo assim, as três instâncias nos mostram um pertencimento genérico diferente. Entretanto, 

acredita-se que essa participação em três (ou mais) regimes de genericidade diferentes traz 

sentidos relevantes para a construção textual, por isso os textos serão analisados em conjunto 

para entender essa variação. Acredita-se, ainda, que essa variação é apenas um indicativo 

estrutural da presença dos espaços neutros dentro dos textos. 

Assim, a hipótese do pertencimento genérico ajuda a entender, inclusive, as relações 

que esses textos mantêm, num estudo cotextual4 com o intuito de mapear relações possíveis e 

trocas de sentido que interfiram, ainda, na designação genérica dos livros. 

Neste ponto é necessário levar em consideração a escolha do corpus. Como um dos 

mais famosos livros de Caio Fernando Abreu, Os Dragões não conhecem o paraíso (2014), 

vencedor do prêmio Jabuti, em 1989, na categoria Contos/Crônicas/Novelas, tem um 

adiamento dos sentidos desde sua nota inicial, quando o autor sugere deixar a cargo do leitor a 

escolha do gênero que guiará a leitura do livro. Ainda, o livro apresenta uma síntese dos 

                                                           
3 Acredita-se ainda na existência de uma instância tradutorial, que criaria novas possibilidades de sentido de 

acordo com a tradução feita dos textos. 

4 Entende-se cotexto como as relações que os textos mantém entre si quando de sua organização, no caso da 

coletânea, influenciado no sentido um do outro, de maneira mútua. 
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temas recorrentes no trabalho de Caio, como a melancolia, o abandono, a vida urbana, os 

amores difíceis, a doença e a fantasia, como demonstrado pela autora Ellen Mariany da Silva 

Dias no artigo Os quatro núcleos/eixos de produção da poética de Caio Fernando Abreu 

(2008c) publicado na revista Acta Scientiarum. Language and Culture. 

O que se pretende é mostrar uma abordagem outra da literatura realizada por Caio 

Fernando Abreu, que não diminua seu texto a um espelho deformado da vida pessoal ou que o 

legue à militância permanente da liberdade a partir dos anos 1960. O que se quer aqui é ver o 

texto como um espaço de perda, de incerteza, que constrói suas bases no espaço incerto da 

linguagem, sem se preocupar com a significação inerente ao processo de comunicação e com 

a fatalidade histórica que dorme em cada palavra da língua: o reconhecimento cego de uma 

cultura institucionalizada; o estereótipo. 

Dois trabalhos, do conjunto da fortuna crítica sobre a obra de Caio, serão 

extremamente relevantes para esta pesquisa. O primeiro deles é a dissertação de mestrado de 

Bruno Sousa Leal Caio Fernando Abreu, a metrópole e a paixão do estrangeiro: contos, 

identidade e sexualidade em trânsito (2002), que disseca a relação paratópica dos personagens 

de Caio, relacionando isso à vida contemporânea e à figura da cidade construída pela geração 

das décadas finais do século XX. O segundo é o artigo de Ellen Mariany da Silva Dias 

mencionado anteriormente por tratar das motivações temáticas da obra de Caio. 

É necessário chamar a atenção, entretanto, para o fato de o trabalho aqui introduzido 

ter por meta investigar a obra de Caio Fernando Abreu no que concerne, principalmente, ao 

nível textual da linguagem, entendendo-o, principalmente, como uma construção textual, 

sendo necessário, por isso, analisar as relações cotextuais que os textos mantêm para entender 

essa estrutura de romance-móbile que o próprio autor argumenta na nota introdutória de Os 

dragões não conhecem o paraíso (2014). 

Ainda, este trabalho tem por intuito investigar uma outra instância até então pouco 

explorada, quando reconhecida, dos contos de Caio Fernando Abreu. Grande parte dos 

trabalhos realizados sobre a obra de Caio visam entender a representação da homoafetividade 

ou da AIDS nos contos, e quando não, focam-se em outras perspectivas também temáticas. 

Deixando de lado a construção da literatura como o logro visto por Barthes, que compreende 

tanto uma instância temática, quanto linguística, discursiva e social. No caso do corpus em 

questão, essas instâncias encontram-se suspensas, levando consigo o estereótipo da língua, 

onde se encontra, justamente, o objeto de análise das pesquisas citadas acima e que não 

constitui o objetivo deste trabalho. Acredita-se que, como textos pertencentes já à cultura 
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contemporânea, os contos aqui analisados têm uma determinada impossibilidade de 

representar, visto que a representação é única e exclusivamente linguística. Apenas a 

linguagem pode ser representada, o objeto em si não. Por isso, justamente, o objetivo desta 

pesquisa está em entender a natureza discursiva (no que concerne à construção de si mesma 

como literatura, uma possibilidade do discurso) do trabalho do escritor gaúcho em vez de 

meramente entender a representatividade de seus contos. 

Este trabalho parte do princípio que, bem mais do que ser uma instituição baseada em 

metáforas e subjetivismos, a literatura é, também, discurso e enunciado, texto. Sendo assim, 

ela deve ser entendida como um processo social de interação mediante a linguagem. 

É sobre esse pressuposto que o trabalho a seguir trata da obra de Caio, como discurso. 

E, dessa maneira, entende o problema da natureza social da linguagem ao estar inserida 

ciclicamente num campo vasto de relações de poder, principalmente por, mesmo sendo 

discurso, ter suas particularidades que fazem dela o exato lugar em que a instituição da 

linguagem deve ser combatida para poder ser realizada como literatura. 

O trabalho apresentado a seguir divide-se em um capítulo inicial em que se apresenta a 

obra, a fortuna crítica e alguns aspectos da vida do escritor gaúcho Caio Fernando Abreu. A 

apresentação de toda a obra do autor se fará necessária, pois a análise de alguns textos exigirá 

o diálogo com outros que não fazem parte do corpus desta pesquisa. Ainda, a fortuna crítica a 

respeito dos trabalhos de Caio será exposta e comentada, tanto para justificar a escolha 

metodológica deste trabalho, quanto para explorar contribuições relevantes para o mesmo.  

Em seguida, um capítulo será introduzido para a investigação do aparato teórico-

metodológico, que será dividido em dois tópicos: um destinado à discussão do pensamento de 

Roland Barthes e outro dedicado à Comparação Diferencial, como defendida pela professora 

Ute Heidmann. Além disso, o corpus será investigado em seus aspectos gerais também neste 

capítulo para, em seguida, em um novo capítulo, abordar os textos de maneira isolada, 

comparando-os, quando necessário, em busca da instância neutra do trabalho de Caio 

Fernando Abreu.  

O terceiro capítulo será dedicado, então, à investigação analítica da coletânea que 

constitui o corpus. Procura-se, neste capítulo, através de figuras recorrentes a mais de um dos 

contos, indicar as manifestações do conceito de neutro na obra do escritor. 

Por último, um capítulo será dispensado às considerações finais, no qual serão 

expostas as conclusões a que se pode chegar ao longo do processo de pesquisa. 
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1. Para sempre Caio F. 

 

 

 

 Este capítulo é dedicado à apresentação e discussão da obra de Caio Fernando Abreu e 

sua fortuna crítica. 

 Na primeira parte, os livros que compõem a obra do escritor serão comentados e 

relacionados, com intuito de encontrar recorrências relevantes para as análises a serem feitas 

posteriormente. 

 Quanto à escolha da fortuna crítica, uma justificativa se faz necessária. Dentro da 

recentemente diversificada crítica à obra de Caio, apenas dois trabalhos foram escolhidos. 

Assim se procedeu, pois estes dois trabalhos trazem reflexões importantes para a análise feita. 

O artigo de Dias (2008c) foi escolhido pelo esforço em entender as motivações e arranjos 

temáticos da obra do escritor. A dissertação de Leal (2002), pelas discussões que trata das 

relações entre as instâncias da obra de Caio, refletindo, inclusive, sobre a estruturação dos 

próprios livros e contos, algo que será de extrema relevância para alcançar os objetivos desta 

pesquisa. 

 Os demais textos, que tratam, principalmente, da representatividade homoafetiva e da 

doença no trabalho do contista, não foram incluídos por, justamente, não estarem no escopo 

do objetivo da pesquisa. Apesar disso, é necessário reconhecer sua relevância para o 

entendimento da obra do autor. Mesmo que, posteriormente, esta pesquisa trate da temática da 

doença nas histórias, isto far-se-á por uma perspectiva distinta que não justificaria a inclusão 

de uma extensa catalogação e discussão da fortuna sobre Caio que se preocupa com a 

representação da doença em seus contos.  
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1.1. A obra 

 

 

 

Nas décadas de 1970 e 1980, a literatura brasileira presenciou uma nova ascensão do 

conto (2009b), semelhante ao prestígio que o romance teria experimentado no século XIX. A 

partir de então, grandes nomes surgem atrelados ao gênero narrativo de curta extensão. 

Entretanto, mais que revitalizar o gênero consagrado por Edgar Allan Poe, os novos 

contistas operaram uma reestruturação formal no conto, talvez ainda inspirados pelo espírito 

que inflou a literatura brasileira no período das primeiras fases modernistas. Fato é que, a 

partir das décadas de 1970 e 1980, o conto, no contexto da literatura brasileira, passa a 

comportar complicações e reconfigurações estruturais tão diversas que não mais poderia ser 

relegado a uma definição inexata de suas características, como muitas vezes é descrito. 

Entretanto, estudos a respeito dessa reestruturação ainda são escassos, mas a mudança é 

perceptível quando tomamos como base escritores como Dalton Trevisan, Hilda Hilst, João 

Gilberto Noll e Caio Fernando Abreu. 

O século XX trouxe para a sociedade brasileira uma mudança significativa no 

paradigma de organização social, pois ela deixa de ser uma sociedade ainda com 

predominantes, porém frágeis, bases rurais para assumir seu potencial de urbanização. Junto 

com isso, assiste-se também ao surgimento de toda sorte de problemas advindos dessa nova 

forma de organização social, como aponta Schøllhamer em seu Ficção brasileira 

contemporânea, ao traçar o plano social e histórico que possibilitou e que margeia a produção 

de literatura a partir dos anos 80:  

 

As novas metrópoles brasileiras tornavam-se palco para uma série de 

narradores que decidiam assumir um franco compromisso com a realidade 

social, tendo, como foco preferencial, as consequências inumanas da miséria 

humana, do crime e da violência [...] o surgimento incisivo de uma literatura 

urbana desenha os contornos de uma ficção contemporânea que estaria em 

sintonia com o conturbado desenvolvimento demográfico do país 

(SCHØLLHAMMER, 2009b, p. 22). 

  
 

A pobreza torna-se mais evidente, a crescente produção de lixo e a superpopulação 

assombram a mente do novo brasileiro das metrópoles que assiste, assim como o eu lírico de 

Baudelaire na Paris do fim do século XIX, aos corpos aparentemente sem profundidade que 
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passam apressados diariamente nas ruas das grandes cidades: “Um relâmpago e após a noite! 

— Aérea beldade,/E cujo olhar me fez renascer de repente,/Só te verei um dia e já na 

eternidade?/Bem longe, tarde, além, jamais provavelmente!/Não sabes aonde vou, eu não sei 

aonde vais,/Tu que eu teria amado — e o sabias demais!” (BAUDELAIRE, 2012). A partir do 

modernismo estético, desde sua gênese no Brasil, através dos trabalhos de Anitta Malfati e de 

todo o grupo modernista que se organizou em torno da semana de 1922, busca-se uma 

investigação das novas configurações de sociedade e de sujeito, com os problemas humanos 

advindos da vida nas cidades grandes. 

Toda essa cena insufla nos artistas, a partir dos anos 70, ao lado da cultura pop 

cultivada pelos Estados Unidos, um sentimento de desconfiança, misturado à liberdade (tanto 

política quanto sexual), a reconstrução do mundo pós-guerra e do espírito do homem 

moderno, preso em sua rotina, legando a segundo plano sua vida amorosa e sexual, enquanto 

eleva a nível de realidade terrível a jornada de trabalho e todas as outras preocupações sociais 

advindas dessa relação. 

Desde o início do século, mas mais acentuadamente nesse momento, o homem se vê 

preso em uma densa cortina de obrigações construídas e fortificadas ao longo do tempo. Essas 

particularidades o obrigam a fazer parte de um estranho grupo de pessoas que duplica a vida, 

levando como única e verdadeira aquela alternativa que não os faz felizes, a da rotina, a das 

obrigações, a da impessoalidade e da perda da distinção da subjetividade nas ruas apinhadas 

de pessoas, nos transportes públicos superlotados e nas repartições cheias e separadas por 

paredes que sinalizam o afastamento e a subdivisão do trabalho na sociedade do século XX. 

Dentro desse panorama encontra-se Caio Fernando Abreu, contista brasileiro ligado 

aos ideais da contracultura germinada nos anos 1960 e à geração beat dos Estados Unidos, 

que a antecedeu. 

Leitor de autores como Clarice Lispector, Caio fez de seus contos um espaço de 

questionamento e redefinição das certezas propagadas pela cultura da época. Reflexão 

relevante até os dias de hoje, entretanto. Repletos de jovens vagantes, muitas vezes sem nome, 

os contos de Caio vibram em um vazio de confluência estética que lhe permitiu questionar a 

respeito da própria configuração do homem como ser social, entrando, aqui, em 

questionamentos quanto à violência, aos relacionamentos, à sexualidade e às doenças, por 

exemplo. 

Esse intrincado complexo literário que é a obra de Caio Fernando Abreu, trabalha com 

a quebra das expectativas estruturais recorrentes da instituição literária, operando uma 
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profunda reflexão discursiva do que de fato seria essa literatura, ao mesmo tempo em que não 

escapa do fatídico estereótipo da linguagem que obriga à construção do significado. Isso é 

feito, na obra de Caio, como uma espécie de reflexão a respeito da subjetividade no fim do 

século passado, ou, em outras palavras, muito se pode refletir acerca da subjetividade das 

conturbadas décadas finais do século XX a partir da obra de Caio. Dessa forma, os contos do 

autor aqui estudado, além de empenhar uma reflexão discursiva sobre a natureza social da 

literatura, empenham uma visão marginal5 a respeito da consciência humana pós-moderna. 

 Caio sempre se sentiu marginalizado, desde quando teve ciência do que “centro” e 

“margem” pudessem significar. Fosse graças a sua sexualidade mal definida durante a 

adolescência ou sua voz muito fina a contrastar com o rapaz alto, de cabelos longos e rosto 

grave que a portava; a vergonha da voz era tamanha que, enquanto cursou Letras na UFRGS, 

quem respondia a chamada por Caio era o seu colega de sala, o escritor João Gilberto Noll 

(DIP, 2009a). 

 Sendo um dos responsáveis pela revitalização do conto no cenário literário brasileiro, 

o autor operou mudanças significativas no gênero que serão relevantes para este trabalho mais 

à frente. Sua obra não se prendia a padrões estilísticos recorrentes à construção da narrativa 

curta. Ao misturá-la com prosa poética, Caio criou uma obra consistente que trata da natureza 

humana urbana, de seus problemas, de seu conflito com a sociedade e com o mundo moderno, 

que crescia mais rápido que a capacidade do homem de a ele se adaptar, gerando grandes 

desconfortos tão explorados em seus textos. 

 Esse retrato contundente da subjetividade urbana empreendido por Caio já está 

presente desde seu primeiro romance,  Limite Branco, de 1971, entretanto, é logo depois de 

sua mudança para São Paulo que os temas dos textos do autor se inflamam. Como ele próprio 

declarou, “Me estupraram até o último hímen” (CALLEGARI, 2008b, p. 40). Foi integrante 

do primeiro time da revista Veja, tendo, assim, entrado em contato com a vida urbana 

exacerbada da capital paulista. 

Tematicamente, a obra de Caio abrange uma perspectiva social e intimista muito 

condizente com o momento histórico em que viveu. Não é de estranhar que isso influenciasse 

a fortuna crítica sobre ela. Desde suas duas primeiras publicações, Inventário do irremediável, 

                                                           
5Quando tratar do marginal de aqui em diante, essa pesquisa o entenderá como aquilo que foge e escapa do 

centro das construções tidas como “aceitáveis” pela instituição social ocidental e globalizada. A discussão a 

respeito da complexidade do conceito de marginalização, sobretudo em sua recorrência literária, não será 

empreendida, entretanto, por não ser o objetivo deste trabalho. 
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de 1970, e Limite branco, de 1971, o autor discute temas como solidão, relacionamentos 

humanos, relação entre homem e cidade moderna. Obviamente que, no momento em que 

emerge, uma obra chama atenção por sua força construtiva e sua face temática. Logo de 

início, Caio foi visto como um escritor que tratava de temáticas mais sutis, de maneiras, 

entretanto, não tão delicadas, ou, inversamente: tratava de maneira delicada, temas não tão 

sutis. 

À medida que sua obra foi publicada, isso não foi perdido, entretanto questões mais 

complexas adentraram no projeto artístico do autor; questões como reflexões a respeito do uso 

da linguagem, para representar um mundo entendido pela personagem ou pelo narrador como 

um mal biológico, algo que reflete em seu ser uma estrutura de poder que ele não pode 

dominar, quando, pelo menos, tem noção de sua existência: 

Quanto a mim, a voz rouca, fico por aqui mesmo comparecendo a atos 

públicos, pichando muros contra usinas nucleares, em plena ressaca, um dia 

de monja, um dia de puta, um dia de Joplin, um dia de Teresa de Calcutá, um 

dia de merda enquanto seguro aquele maldito emprego de oito horas diárias 

para poder pagar essa poltrona de couro autêntico onde neste exato momento 

vossa reverendíssima assenta sua preciosa bunda e essa exótica mesinha-de-

centro em junco indiano que apóia nossos fatigados pés descalços ao fim de 

mais outra semana de batalhas inúteis, fantasias escapistas, maus orgasmos e 

crediários atrasados (2005a, p. 25). 

 

 

 No conto “Os sobreviventes”, do livro Morangos mofados (2005a), citado acima, por 

exemplo, a angústia causada por um projeto de juventude fracassado é sinalizado pela mescla 

de expressões formais e informais em uma construção toda dividida em vírgulas, ditando um 

ritmo mais apressado da leitura. Além disso, a confusão feita entre a voz do narrador e a da 

personagem com quem este conversa, sugere uma consonância de pensamentos de quem 

viveu àquela época e viu seus sonhos serem esfarelados. 

 Dessa forma, mais uma vez, não é de admirar como os estudos sobre Caio se voltaram 

a entender as representações dessa juventude, tendo em vista o quanto isso é forte em todo seu 

trabalho.  

 Além disso, ao longo de sua obra, Caio intensificou a sutileza, conseguindo níveis em 

que ela se torna ambivalente, mesclando cenas de violência com narrações subjetivas que 

causam estranhamento. 

 Entretanto, é necessário levar em consideração que, como uma peça de discurso, o 

texto literário, também como arte, reflete em sua composição um projeto artístico mediante o 
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qual o texto é realizado. Toda uma problemática da linguagem é posta para representar esses 

sentimentos de angústia e desilusão. 

 Essa característica perpassa grande parte da obra de Caio, dos contos aos romances, 

em problemáticas de estrutura narrativa, criando, muitas vezes, um complexo todo de 

princípios narrativos, mas que, se atinge a finalidade da narração, é por um viés 

desestruturado, como numa estrutura vazia, de onde se pode empreender apenas o invólucro; 

o interior não se encontra. Esse interior, no entanto, é uma massa composta de subjetividades, 

que se mesclam e se problematizam, criando uma dissipação delas mesmas, ao invés de um 

amontoado. Não é, entretanto, um esvaziamento, assim como não é uma inflamação dessas 

subjetividades, mas uma dissolução. 

 Sua obra abarca uma gama de gêneros ampla, passando dos contos com os livros 

Inventário do irremediável, O ovo apunhalado, Pedras de Calcutá, Triângulo das águas, Mel 

& Girassóis, Morangos mofados, Os dragões não conhecem o paraíso, Estranhos 

estrangeiros e Ovelhas negras, este último uma coletânea organizada pelo autor com textos 

publicados em revistas, que não tinham sido incluídos nas coletâneas já publicadas. 

 Novelas, com o livro As Frangas, uma história infanto-juvenil. Dois romances, Limite 

branco e Onde andará Dulce Veiga?, além de textos teatrais e crônicas como o livro 

Pequenas Epifanias. 

 A obra de Caio, ainda, se caracteriza por conter fortes intertextualidades, seja através 

de epígrafes, seja por indicações de leitura, como é o caso do conto “Garopaba mon amour”, 

do livro Pedras de Calcutá (2007a), que traz no topo, logo após o nome do conto, a frase “ao 

som de “Simpathy for the Devil’” (2007a, p. 95). Não se sabe ao certo, nesse caso, se a 

música dos Rolling Stones seria uma trilha sonora para a leitura do texto ou uma referência ao 

processo de sua escrita. E há, também nesse conto, uma epígrafe do texto “Garopaba, meu 

amor”, de Emanuel Medeiros Vieira. Percebe-se que o nome do conto de Caio é uma tradução 

para francês do nome do conto de Vieira. 

 Através da mesma construção intertextual, cita-se ainda o conto “Os sobreviventes”, 

do livro Morangos mofados (2005a, p.25) que traz, entre parênteses, abaixo do nome do 

conto, a indicação “(Para ler ao som de Ângela Ro-Ro)”. 

 Essas “indicações” de músicas ajudam a criar certa atmosfera para a leitura dos textos 

que abrangem os sentidos e, principalmente, a experiência de leitura, levando o leitor a 

entender de forma mais complexa a angústia das personagens, como no caso de “Os 

sobreviventes”, além de basear o universo da contracultura, que, no caso do conto citado neste 
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parágrafo, as personagens não só viveram, como sentem falta, de certa forma, o que 

complexifica o sentimento da personagem. 

 Existem também casos em que a indicação musical é uma referência a algo presente 

no próprio conto, como em “Pela passagem de uma grande dor”, também de Morangos 

mofados (2005a, p.36) que traz a indicação entre parênteses “(Ao som de Erick Satie)”. Ao ler 

o conto, percebe-se que a música de Erick Satie faz parte da ação, quando a personagem 

principal recebe uma ligação e tem como fundo musical uma música do compositor. Neste 

caso, a música perpassa toda a conversação, guiando as personagens aos seus sentimentos e à 

sua relação de maneira indireta. A conversa sobre a música, a exatidão na tradução do nome 

ou até mesmo o sentimento que ela evoca, estão na base de grande parte do conto. 

 A quantidade de epígrafes e referências musicais, cinematográficas ou até mesmo a 

pessoas, constroem um complexo referencial que proporciona ainda mais sentidos aos textos, 

além de declarar o caráter multifacetado da obra de Caio e basear algumas estruturas textuais 

que lembram, muitas vezes, peças teatrais, como o caso do conto “Diálogo”, que abre a 

coletânea Morangos mofados (2005a). A história é construída apenas com falas de 

personagens caracterizadas como A e B e finalizado por uma voz narrativa que sinaliza a 

continuidade sem interrupção ou acordo das personagens: 

 

 

A: Você é meu companheiro. 

B: Hein? 

A: Você é meu companheiro, eu disse. 

B: O quê? 

A: Eu disse que você é meu companheiro. 

B: O que é que você quis dizer com isso? 

A: Eu quero dizer que você é meu companheiro. Só isso. 

B: Tem alguma coisa atrás, eu sinto. 

A: Não. Não tem nada. Deixa de ser paranóico. 

B: Não é disso que estou falando. 

[...] 

A: Agora sim. Você quer? 

B: O quê? 

A: Ser meu companheiro. 

B: Ser teu companheiro? 

A: É. 

B: Companheiro? 

A: Sim. 

B: Eu não sei. Por favor, não me confunda. No começo era claro. Tem 

alguma coisa atrás, você não vê? 

[...] 

(ad infinitum) (ABREU, 2005a, p.23). 

 



22 
 

 
 

 

A construção do diálogo com a presença da voz narrativa apenas no final demonstra 

muito mais a relação do texto com um regime genérico de texto dramático do que com o 

regime de conto. 

Há ainda um caso a ser citado no que concerne à aproximação dos contos de Caio 

mediante a recomposição do gênero. É o caso do conto “A verdadeira estória/história de Sally 

can Dance (and The Kids)”, presente na coletânea Pedras de Calcutá (2007a), que tem uma 

parte construída de maneira a sugerir os créditos de um filme: 

 

KATHYU’S APRIL ENTERPRISES PRESENTS: 
THE TRUTH ABOUT SALLY CAN DANCE (and The Kids) 

 
with: 
Sally Can Dance 
The Kids: Mike Pocket-Knife 
      Joe Golden Vain 
      Peter Syringe 
      Bill Puzzled-Mind 

 

 
and: 
La madrecita 
The brother-sister 
Dois homens (zarrões) 
Juliana de Oloxá 
Valdomiro Jorge 
Uma jaguatirica 
Don Juan (copyright Carlos Castañeda) 
Trapezista Gilda (copyright Jane Araújo) 

 
special guest star: 
Selma Jaguaraçu 

 
music by: 
Lou Reed 
Bob Dylan 
Beatles 
Ney Matogrosso 
Rolling Stones and 
Rádio Continental 
[...] (ABREU, 2007a, p. 118-119). 

 

Este conto é representativo ainda, do fator de mescla cultural que a obra de Caio 

contém. Percebem-se não só menções a ícones de cultura de países diferentes, como também 
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o uso de idiomas diversos, neste caso o inglês e o português, mas ainda são presentes, em 

outros textos, o espanhol e o francês. 

Entra-se aqui em outro fator da obra do contista gaúcho que é a representatividade 

cultural, de maneira plural, do que constitui a cultura pop e a contracultura das décadas de 

1960, 1970 e 1980. Citam-se ainda referências a atores, como o caso de Audrey Hepburn e 

músicos como Rolling Stones, Philip Glass e Lou Reed. Além de jornais e enciclopédias e 

textos teóricos ou mais ensaísticos, como uma epígrafe com uma citação de Fragmentos de 

um discurso amoroso, de Roland Barthes, ao conto “Pela noite”, na coletânea Triângulo das 

águas (2008a, p.108). 

Essas são as referências mais claras e explícitas. Existem outras, entretanto, que não 

estão sinalizadas, mas sim incorporadas ao texto, sem marcação ou sinal algum. É o caso do 

conto “Linda, uma história horrível”, de Os dragões não conhecem o paraíso (2014), que 

contém uma referência a Ana Cristina César, sinalizada pelo editor: “Aqui, nesta contramão”. 

Existem, também, muitas recorrências entre as obras de Caio. A maior e mais popular 

delas talvez seja a cidade Passo da Guanxuma. Espaço ficcional criado pelo autor que é palco 

de muitas narrativas espalhadas em suas coletâneas. Uma dessas narrativas se encontra no 

corpus deste trabalho, no conto “Uma praiazinha de areia bem clara, ali na beira da sanga” 

(2014, p. 111). 

O Passo da Guanxuma seria, inclusive, espaço de um livro completo, mas nunca 

concluído, cuja primeira parte está publicada na coletânea Ovelhas negras (2010a).

 Outra referência recorrente é a cor verde-musgo. Apenas para citar dois exemplos, 

temos o conto “O destino desfolhou”, de Os dragões não conhecem o paraíso (2014, p. 29) 

em que a saia da mãe da personagem principal é dessa cor, e o romance Onde estará Dulce 

Veiga?(2007b), em que a cor pertence a uma poltrona que reaparece em uma memória 

recorrente da personagem principal. 

Mais um ponto importante da obra do escritor é sua relação com a astrologia. Muitos 

contos são nomeados com eventos astrológicos, como “O dia que Urano entrou em 

escorpião”, de Morangos Mofados (2005a, p. 30). Entretanto, não é uma mera citação a esse 

evento. Ele tem um papel fundamental na condução da ação, que leva uma personagem a 

acreditar que isso significaria uma mudança muito positiva em sua vida e, quando seus 

companheiros não lhe dão a devida atenção, tenta se atirar pela janela do apartamento em um 

sábado em que todas as personagens precisaram ficar em casa por falta de dinheiro. 
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 Como sinalizado pelo próprio autor numa nota introdutória, a astrologia foi de 

fundamental importância para a escrita de Triângulo das águas (2008a): 

 

A astrologia, aliás, foi fundamental para escrevê-lo. Todo o livro, percebi 

aos poucos, estruturava-se sobre a simbologia dos signos da água: a emoção. 

Peixes, em “Dodecaedro”, o inconsciente e o caos; Escorpião, em “O 

marinheiro”, a capacidade de redenção plutoniana pela destruição de todas as 

proteções; Câncer, em “Pela noite”, a desesperada busca da afetividade 

maternal perdida – aquele “no colo da manhã” onde finalmente repousam 

exaustos os dois tresnoitados protagonistas, Pérsio e Santiago (ABREU, 

2008a, p. 16). 

 

 Como se vê, o livro é guiado por um princípio astrológico de separar os signos, 

levando em consideração as características dos quatro elementos da natureza. Triângulo das 

águas (2008a) foi regido pelos princípios dos signos da água. Caio dizia, inclusive, que a 

coletânea faria parte de uma “quadrilogia”, que envolveria mais três livros com histórias 

construídas com os outros elementos que regem os signos restantes. Trabalho que não foi 

levado adiante. 

 Nem todos os livros de Caio foram citados aqui. Entretanto, acredita-se que os que 

foram citados são representativos dos elementos que se pretendeu destacar. 

 Esse destaque é relevante por identificar e evidenciar características que fazem da obra 

de Caio um complexo textual construído com base em alternativas específicas. Ainda, o que 

foi mostrado nessa seção será de muita relevância para as análises feitas do corpus no 

próximo capítulo. 

 Como sinalizado na introdução do trabalho, a obra de Caio não pode ser lida e 

analisada isoladamente. Sendo assim, não se pode analisar Os dragões não conhecem o 

paraíso (2014) sem levar em consideração os outros livros do autor, pois os outros livros 

complementam e expandem os sentidos retirados, talvez, de um único conto. 

 A seguir, serão explorados trabalhos que compõem a fortuna crítica sobre a obra de 

Caio Fernando Abreu, a fim de esmiuçar o pensamento sobre o trabalho do autor, bem como 

identificar relações e pontos de vista divergentes com esta pesquisa. 
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1.2. A fortuna crítica 

 

 

 

Apesar de não serem escassos, pesquisas e trabalhos acadêmicos acerca da obra de 

Caio Fernando Abreu apenas há pouco tempo começaram a tratar de questões mais 

aprofundadas da obra do contista. O próprio Bruno Souza Leal constatou esse fato quando da 

publicação de sua dissertação de mestrado: 

 

Neste momento, como de resto em todo o trabalho, foi necessário lidar com 

a falta de bibliografia a respeito dos contos de Caio Fernando Abreu. Foram 

poucos os textos encontrados, sendo que todos eles têm o caráter de 

apresentação da obra, em linhas gerais, ou de um início de problematização 

deste ou daquele seu aspecto, o que resultou num esforço no sentido de 

suprir essa ausência e apresentar uma elaboração consistente – mas que não 

se propõe, de forma alguma, exaustiva – do universo formal e temático dos 

textos em questão (LEAL, 2002, p. 14). 
 
 

Apesar da recente visibilidade da obra de Caio, ocasionada pela criação de perfis em 

redes sociais destinados à disseminação de citações de seus textos, os trabalhos sobre ela só 

agora começam a tratar de questões mais pertinentes. 

O conjunto da obra de Caio Fernando Abreu apresenta uma vastidão de temas que 

impressiona por sua consistência. Como considera Ellen Mariany da Silva Dias em seu artigo 

Os quatro núcleos/eixos de produção poética de Caio Fernando Abreu, 

 

Pode-se, portanto, reconhecer, em seus contos e romances, temas 

recorrentes, tais como: a repressão às vontades do sujeito com a consequente 

criação de uma cisão psicológica no indivíduo e, por vezes, até o seu 

aniquilamento físico; a vida solitária e anônima nas grandes cidades; o 

hedonismo; a decadência do corpo ligada, frequentemente, à busca de 

sensações extremas associadas ao sexo, às drogas, à loucura etc. 

Relacionados a estes temas e circunscritos à dinâmica dos desejos e projetos 

de vida das personagens de CFA, estão os movimentos da perda, da busca, da 

espera e do encontro das personagens com os seus objetos de desejo e 

projetos de vida (DIAS, 2008c, p. 97. Grifos da autora). 
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 Para Dias (2008c), a obra de Caio pode ser encaixada em três instâncias temáticas 

mínimas: a Perda, a Expectativa e o Encontro6 do objeto de busca/desejo e/ou projetos de vida 

das personagens. Para a autora, são esses núcleos temáticos que motivam toda a dinâmica 

interna da obra do autor. A Expectativa, por exemplo, é guiada por duas atitudes básicas das 

personagens, a espera e a busca, sempre relacionadas a um anseio por alguém ou por algo. 

Partindo dessas três categorias de motivação, a autora traça cinco situações dramáticas que 

nelas ocorrem: conflitos entre a vida íntima e a vida cotidiana das personagens; 

aprisionamento das personagens na espera ou na busca de algo ou de alguém; aniquilamento 

(físico e/ou psicológico) do sujeito frente a uma situação adversa que inclui, geralmente, 

violência simbólica ou física; descoberta dos afetos e/ou da sexualidade na infância e/ou na 

adolescência; encontros e desencontros entre as personagens pautados por diálogos difusos 

em torno dos seus objetos de desejo e projetos de vida (2008c). 

 Com essa divisão dos motivos e das categorias, Dias funda quatro núcleos básicos em 

que a obra de Caio pode ser catalogada: núcleo intimista; núcleo psicodélico-fantástico; 

núcleo dramático e núcleo lúdico. 

 A catalogação feita pela autora, no entanto, se torna arbitrária a partir do momento em 

que não considera (apesar de citar o fato) a dialética dos motivos da obra do escritor gaúcho. 

Essa divisão de horizontes bem traçados não leva em consideração os encontros e os 

caminhos alternativos que a obra de Caio mantém, ligando-se em toda sua extensão. 

 O discurso comum a respeito dos contos de Caio, no qual parece incluir-se o trabalho 

de Dias (2008c), apresenta uma narrativa límpida, superficial, que tenciona apenas refletir a 

respeito dos sentimentos humanos, como um reflexo da tendência delicada com a qual trata 

determinados temas, afastando constatações e certezas, deixando-as para o leitor, enquanto o 

texto se preocupa com a vivência disso pela personagem, como no fim do conto “Terça-feira 

gorda”, em Morangos mofados (2005a), que narra o encontro entre dois homens, em uma 

festa de carnaval. O encontro, entretanto, é interrompido por um grupo de outros homens que 

comete atos de violência contra as duas personagens: 

 

E brilhamos. 
Mas vieram vindo, então, e eram muitos. Foge, gritei, estendendo o braço. 

Minha mão agarrou um espaço vazio. O pontapé nas costas fez com que me 

levantasse. Ele ficou no chão. Estavam todos em volta. Ai, ai, gritavam, olha 

as loucas. Olhando para baixo, vi os olhos dele muito abertos e sem 

                                                           
6 Grafadas com as iniciais maiúsculas pela própria autora. 
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nenhuma culpa entre as outras caras dos homens. A boca molhada 

afundando no meio duma massa escura, o brilho de um dente caído na areia. 

Quis tomá-lo pela mão, protegê-lo com meu corpo, mas sem querer estava 

sozinho e nu correndo pela areia molhada, os outros todos em volta, muito 

próximos. 
Fechando os olhos então, como um filme contra as pálpebras, eu conseguia 

ver três imagens se sobrepondo, primeiro o corpo suado dele, sambando, 

vindo em minha direção. Depois as Plêiades, feito uma raquete de tênis 

suspensa no céu lá em cima. E finalmente a queda lenta de um figo muito 

maduro, até esborrachar-se contra o chão em mil pedaços sangrentos 

(ABREU, 2005a, p. 59). 
 

 

Tratando do encontro, o conto termina com a impossibilidade de a relação entre as 

personagens acontecer. Essa impossibilidade traz à tona a contingência social da relação 

homossexual, motivo pelo qual o encontro entre os dois homens acontece durante o carnaval, 

período de maior permissividade e de aparente liberação sexual. Na festa, todos usavam 

máscaras, exceto as duas personagens, desafiando, de certa forma, as convenções sociais. As 

personagens talvez se fiem na permissividade do período, acreditando não precisar se 

esconder. Entretanto, um grupo de outros homens persegue os dois até a praia e comete os 

atos de violência que podem ser vistos na citação acima. Da perspectiva do narrador, essa 

violência é apresentada através de um conjunto de imagens poéticas relacionadas ao encontro 

entre os dois, o que não chega a atenuá-la, mas deixa, de certa forma, mais suportável a 

leitura. Assim, o conto trata, sim, do encontro e da busca, conforme a classificação feita por 

Dias (2008c), mas existem problematizações que essa classificação não abarca. 

O que o texto traz entre suas camadas é esquecido ou nem chega a ser percebido em 

decorrência do elogio de uma subjetividade estrita e endurecida que não permite ver variações 

em sua linguagem; que não permite, arrogantemente, um lugar de esvaziamento, ou seja, não 

reconhece a possibilidade do neutro. Ver no conto de Caio um manifesto em linguagem culta 

que verse sobre a alienação humana frente ao capitalismo contemporâneo como forma de 

domar o ser humano, ainda que pertinente, parece redutor. No caso do conto citado, a 

violência praticada pelos homens que espancam as personagens, tem como resultado uma 

desfiguração que sai do plano da simples ação do conto para a construção de imagens 

melódicas, delicadas e gentis, que podem ser vistas como uma quase anulação da violência 

quando de sua apropriação pela linguagem literária. Esse exercício de linguagem faz, mesmo 

em um trecho denso como este, aflorar uma manifestação do neutro. 

 Segundo Dias (2008c), os textos de Caio escolhidos para o corpus deste trabalho se 

encontram no “núcleo dramático”, que é composto por Morangos mofados (publicado em 
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1982), Triângulo das águas (publicado em 1983), Os dragões não conhecem o paraíso 

(publicado em 1988) e Estranhos estrangeiros (1996, publicação póstuma). Entretanto, apesar 

de reconhecer o auxílio que uma tal classificação pode trazer à compreensão dos textos, não 

se pode negar que esse aspecto um tanto didático arrisca-se também a promover uma 

interpretação superficial da dinâmica temática do autor e de suas motivações recorrentes. Em 

“Os dragões não conhecem o paraíso” (2014), por exemplo, conto final da coletânea de 

mesmo nome, é possível notar um entrecruzamento de temas da obra do escritor, temas estes 

que ajudam a criar a atmosfera tensa a respeito dos sentimentos da personagem principal. 

Entrecruzam-se o místico, o fantástico, o dramático e o intimista, classificações de Dias 

(2008c), na criação de uma textura forte, porém fluida, em que a reflexão a respeito dos afetos 

se mistura à exposição da psicologia da personagem. 

 Essa importância temática que é dada à obra de Caio não deixa de ser relevante, 

entretanto se baseia numa preocupação social com o momento das décadas 1960, 1970 e 

1980, sem levar em consideração a problemática textual que é imposta nas coletâneas, por 

exemplo. Em Morangos mofados (2005a) é perceptível a confusão genérica imposta pelo 

texto, o que entra em consonância com um projeto de escrita que não pretende, 

necessariamente, o engajamento político, apesar de sempre se afirmar isso. Da mesma forma, 

em nota introdutória, Os dragões não conhecem o paraíso (2014) trabalha com a variação de 

um tema (o amor) exposto em variações textuais. Como se poderá ver adiante, no tratamento 

neste trabalho à questão genérica, a mesma imprecisão quanto à escolha de um gênero 

literário para as obras de Caio parece impor-se também quanto à classificação temática. 

 Os trabalhos a respeito da obra de Caio Fernando Abreu, em geral, relegam a um 

segundo plano a relação do autor com a escrita, mas esse aspecto deveria ganhar mais 

importância no conjunto da análise, uma vez que a obra do contista se torna bem mais 

complexa quando vista pelo prisma de sua natureza discursiva. 

 Tal posicionamento se torna complicado quando da análise de um texto como Os 

dragões não conhecem o paraíso (2014). A estrutura temática, em si, não é simples. O 

próprio autor, em nota introdutória, comenta que o livro fala sobre amor, mas sempre 

interligado-o a qualquer outra situação: ódio, loucura, morte, etc. Assumindo a perspectiva 

temática superficial, encontramos ou a exploração temática do amor ou a exploração das 

situações em que o autor o coloca, que, na verdade, estabelece uma construção textual mais 

complexa, inclusive, quando se tem uma visão do conjunto da obra, entendidas as relações 

entre as treze histórias. 
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 Outra característica comum das pesquisas sobre a obra do autor é o entendimento do 

processo textual por uma veia simplista, em que a complexidade estrutural de uma obra como 

a de Caio é apenas citada, mesmo que fosse totalmente necessária como contribuição para 

entender o processo discursivo e textual de seus textos. 

  A construção textual da obra de Caio é tão relevante quanto sua expressão temática, 

visto que possibilita uma obra tão imponente e sólida, mesmo que por bases destroçadas do 

conto clássico. O contista não segue uma estrutura fixa de construção do conto, como 

entendida classicamente; muito pelo contrário, como se verá mais à frente, no momento de 

análise específica dos textos, o conto de Caio é uma indeterminação genérica; uma mistura 

indefinida entre narrativa e prosa poética, para dar vazão a um subjetivismo e um 

psicologismo contundente e que são representados tão bem por essa construção textual 

maleável. 

 Entretanto, no conjunto da crítica ao trabalho de Caio Fernando Abreu, destaca-se a 

dissertação de mestrado de Bruno Souza Leal, publicada em livro e intitulada Caio Fernando 

Abreu, a metrópole e a paixão do estrangeiro: contos, identidade e sexualidade em trânsito 

(2002), que, enquanto propõe uma reflexão a respeito de questões como identidade, 

preconceito e vida em grandes cidades, não nega o trabalho com a linguagem existente dentro 

da obra do contista: 

 

Brasil, anos 70. Ditadura militar, guerrilha, tropicalismo, contracultura, a 

população brasileira se torna predominantemente urbana e concentrada nas 

grandes cidades. Nessa época, uma nova geração de escritores elege o conto 

como o espaço privilegiado para suas pesquisas formais e para a abordagem 

de seus conflitos existenciais, políticos e de comportamento [...] Este 

trabalho [...] dedica-se à obra de um desses autores e ao gênero ao qual é 

frequentemente associado, o conto. Em comum com seus contemporâneos, 

Caio Fernando Abreu tem a temática urbana, a vivência de uma época à qual 

se busca incorporar/retrabalhar via literatura, o exercício da narrativa curta. 

Como a de outros, a produção de Caio Fernando Abreu aos poucos se 

diversifica a ponto de abarcar romances, novelas, peças de teatro e livros 

infantis. No entanto, sua literatura tem características que a colocam em um 

lugar próprio, em meio às de outros autores de sua geração (LEAL, 2002, 

p.11). 
 

 

 Apesar de estar inserido em um grupo de artistas da segunda metade do século XX que 

utilizaram o conto para retrabalhar questões estéticas, linguísticas e de filosofia, Caio se 

destaca por incluir sua obra em um escopo de experimentação que cada um desses autores fez 
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de maneira distinta. Tanto, que Leal assume ser um dos seus objetivos entender a “elaboração 

do material literário” (2002, p.12) que constitui a obra do escritor gaúcho. 

 A justificativa da opção por análise de questões referentes à metrópole, identidade e 

sexualidade, se dá, na argumentação do autor, por acreditar que a obra de Caio estabelece 

“uma tal elaboração ficcional, via linguagem, desses elementos, que, de certo modo, a 

distinguem e a tornam peculiar” (LEAL, 2002, p. 13). Essa ação via linguagem, analisada no 

trabalho de Leal, permite no âmbito desta pesquisa, verificar através da linguagem e em que 

configuração de linguagem os textos do contista abordam questões específicas do momento 

histórico em que viveu. 

 Leal propõe, logo de início, duas hipóteses relevantes: 

 

A primeira é a de que, entre os contos de um mesmo livro, entre contos de 

livros diferentes e entre os livros, existe uma organicidade manifesta em 

recorrências e movimentos que amalgamam o que, sob uma outra 

perspectiva, seriam fragmentos dispersos. A segunda hipótese coloca esse 

conjunto de textos sob o signo de um estranhamento que ultrapassa a 

dimensão temática e se apresenta na própria elaboração dos recursos 

literários (LEAL, 2002, p. 14). 
 

 

 De forma a ser interpretada essa relação, os textos de Caio Fernando Abreu constituem 

um todo complexo de organização e reelaboração que é necessário entender para empreender 

uma análise individual das obras. O trabalho de Dias (2008c) cita e leva essa relação em 

consideração, mas peca em entendê-la de maneira hierárquica, como se o último texto fosse a 

reelaboração do primeiro. Tal perspectiva dá outro viés à análise, pois está focada no último 

texto como reconstrução daqueles que o precedem, sem levar em consideração como estes são 

influenciados e têm sua leitura guiada pelos demais. 

 Apesar de ter por objetivo final entender como o texto e o meio social do qual emergiu 

estão relacionados, Bruno Souza Leal, em sua dissertação, percebe que o texto literário 

“supera a realidade” da qual ele faz parte “para dialogar e se inscrever numa outra ordem, 

num outro tempo que não o cronológico ou o histórico” (LEAL, 2002, p. 15). 

 Definindo o que seria a metrópole, Leal se baseia no pensamento de Walter Benjamin 

para afirmar que a metrópole é “uma estrutura impessoal, que se sobrepõe aos indivíduos, 

indiferenciando-os” (LEAL, 2002, p. 20). Ou seja, a grande cidade é um fator de indistinção 

do sujeito, aquilo que o faz não se diferenciar, perder-se nas massas assalariadas que saem 
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para seus empregos todos os dias; não ser nada mais, nem um rosto diferente, apenas uma 

parte dispensável da multidão. 

 Dessa forma, a metrópole pode ser entendida como o espaço em que o sujeito se 

dissolve, escorre, mas não se mistura nem se confunde com outros através da tentativa de um 

processo de individualização: 

 

[...] vive-se com o desafio da individualização, sob o peso de uma 

mentalidade “racional”, “objetiva”, que dá ao indivíduo liberdade e 

igualdade e as possibilidades de sua realização pessoal e que, ao mesmo 

tempo, cria obstáculo e exige um esforço de singularização ainda maior ao 

fazer com que se perca na multidão, que se torne número, estatística, mais 

um habitante, lidando com homens, mulheres e objetos de forma limitada, 

fragmentada, impessoal (LEAL, 2002, p. 24). 
 
 

 Ou seja, a metrópole, ao mesmo tempo em que dissolve o sujeito, o obriga a criar 

estratégias para se distinguir dentro da multidão. Como diz Benjamin (1991),  

 

La foule  fait naître en l’homme qui s’y abandonne une sorte d’ivresse qui 

s’accompagne d’illusions très particulières, de sorte qu’il se flatte, en voyant 

le passant emporté dans la foule, de l’avoir, d’ après son extérieur, classé, 

reconnu dans tous les replis de son ame7 (BENJAMIN 1991, p. 390). 

 
  

 Estabelece-se então, a partir dessa ideia de Walter Benjamin, uma dialética entre o 

sujeito e a multidão em que a identidade se produz entre dissolução e individualização. É 

dessa forma que, para Leal, surgem as identidades em trânsito e o sentimento da 

marginalização, de estar longe do centro, fora do lugar comum. Caracterização muito 

recorrente na obra de Caio não só temática, mas estruturalmente também, quando seus textos 

propõem uma reconstrução da narrativa curta, dando prosseguimento à tradição da narração 

ao mesmo tempo em que encontra novas formas estéticas de fazê-lo8. 

                                                           
7 “A multidão faz nascer no homem que nela se abandona uma espécie de embriaguez que é acompanhada de 

ilusões muito particulares, de forma que ele tem a ilusão, ao ver o passante levado pela multidão, de tê-lo, a 

partir de seu exterior, classificado, reconhecido em todos os recônditos de sua alma” (Tradução nossa). 

8 Essa relação será explorada de maneira mais aprofundada nos capítulos posteriores. 
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 Questões a respeito de identidade e marginalização não serão tratadas nesta pesquisa 

por estarem fora do campo do objetivo principal. Dessa forma, foca-se nas análises que Bruno 

Souza Leal faz da organicidade da obra de Caio. 

 Tal característica foi, inclusive, ao longo da vida, apontada pelo próprio Caio 

Fernando Abreu, ao tentar refazer e reorganizar seus contos e seus livros, recorrendo a temas. 

Entretanto, como já foi defendido, o posicionamento hierárquico no momento de entender 

essa relação implica uma tomada de posição unilateral que não enxerga, de fato, o caráter 

dialógico e responsivo da obra do escritor gaúcho como discurso. 

 Essa característica de interligação entre as obras de Caio pode ser percebida tanto 

através da análise dos contos da coletânea escolhida para esta pesquisa, quanto no 

entrecruzamento com textos dos outros livros e, inclusive, dos livros por completo. 

 Quando se analisa a estrutura de Os dragões não conhecem o paraíso (2014), 

constata-se a presença das treze histórias sem separação por sessões, como acontece em 

Morangos Mofados (2005a). Entretanto, a nota introdutória do escritor, presente na primeira 

coletânea (2014), explica que esse livro pode ser visto tanto como uma reunião de treze 

histórias independentes, quanto como um romance modular, em que todas as partes se 

interligam sem uma ordenação específica. 

 Enquanto, para Leal, em Morangos Mofados (2005a) “[...] é clara aqui a ideia de um 

processo de fusão, ou, no sentido contrário, de desconstrução de uma imagem, que aliás 

nomeia a coletânea e as seções que a compõem” (2002, p. 46), o livro Os dragões não 

conhecem o paraíso (2014), para ele,  

 
 

seria a negativa dessa impressão. Afinal, são treze contos dispostos 

isoladamente sem formar nenhum grupo [...] Assim, o que seriam 

fragmentos isolados revelam também uma outra face: são parte de um corpo, 

um corpo por sua vez também quebrado e sem uma definição precisa, a 

primeira vista [...] Quando, na epígrafe de Os dragões não conhecem o 

paraíso, é chamada a participação do leitor na própria definição do livro, 

expõe-se à vista de todos o caráter dialético da obra literária [...] Abdica-se, 

desta forma, à atitude autoritária do autor, que se submete ao texto e este à 

ação do leitor. Os três atores se integram para a constituição de um todo, 

efêmero em grande medida (LEAL, 2002, p. 47-48, grifos do autor). 
 

 

 Essa indefinição estrutural posta em Os dragões não conhecem o paraíso (2014), 

salvaguarda o próprio autor de uma definição arrogante dentro de seu texto, corroborando 

com mais uma quebra estrutural de sua narrativa. Entretanto, a posse dessa definição nas 
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mãos do leitor não garante que este tenha que, mesmo assim, definir arrogantemente o texto 

como sendo isto ou aquilo. A organização interna da coletânea não implica um grupo de 

definições pré-estabelecidas. O texto, pelo contrário, é essa construção indefinida, servindo 

como mais um ponto de indeterminação, para o momento de gozo da leitura, no sentido 

barthesiano (2010b), sem protagonistas, apenas participantes. 

 Essa indefinição pode ser entendida como uma maneira de fortalecer, na obra de Caio, 

sua tendência a questionar e não se ligar diretamente a questões específicas do fazer literário; 

não negar, necessariamente, mas encontrar uma complacência relativa em que se questiona a 

estrutura narrativa como não sendo uma certeza. Dessa forma, as descrições, o clímax, o 

tempo e o espaço, comuns em textos narrativos, são substituídos por visões de estados 

emocionais das personagens, criando uma prosa fluida em que o subjetivismo se torna 

disperso ao mesmo tempo em que serve para dar vazão a questões sociais, entretanto sempre 

suspensas, e questionamentos da instituição literária clássica. O que sugere uma preocupação 

com o empenho artístico da escrita. 

 Inclusive, alguns textos traçam problematizações quanto à instituição do narrador. 

Sendo ele uma confusão de consciência e personagem, levando a narrativa, mais uma vez, a 

um espaço de vibração em que ela não encontra uma definição específica. Parte desse 

processo se dá através da profunda reflexão subjetiva que os contos de Caio empreendem, 

mas também graças à confusão temporal e espacial dos textos. Dessa forma os contos do autor 

gaúcho encenam uma dramaticidade que, também, não é definitiva.  

 

Distanciando-se de si ou da personagem da qual assume e ratifica a fala, o 

narrador relativiza o próprio texto no qual se escreve. A ficção é alvo de uma 

desnaturalização, a sua fronteira com o real é explorada através do recurso 

ao metatexto e à intertextualidade. Isso é perceptível não só na apropriação 

de trechos de letras de música e de outros produtos, tanto da cultura popular 

quando da erudita, como também na exposição de uma autoconsciência do 

narrador, que chama a participação do leitor, se dirigindo a um “você” que 

está além do conto ou que expõe o caráter aleatório da narrativa (LEAL, 

2002, p. 56). 
 

 Aqui se destaca outra característica da narrativa de Caio que pode ser considerada 

como responsável por essa intrincada construção textual: a intertextualidade. Mantendo 

diálogo constante com outros textos culturais como filmes, músicas, vidas de artistas, livros 

etc., o contista cria um espaço textual completamente referenciado, explorando ainda mais a 

natureza dialógica do seu texto que foi destacada acima quando se tratou previamente das 

relações cotextuais mantidas entre os textos do contista, o que será retomado posteriormente. 
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 Mais uma vez, as epígrafes e citações oferecem uma compreensão mais aprofundada 

dos sentidos possíveis de cada texto. Elas servem para ampliar, em muito, os sentidos dos 

textos. Mesmo que aparentem ser um índice de autoridade de Caio sobre seu texto, elas são 

indicativas também do processo de construção textual que aqui se identificou.  

Há, ainda, uma outra característica da obra que deve ser levada em consideração: o 

humor. Mesclando tragédias e descrições sentimentais extremamente melancólicas com 

momentos irônicos, o contista cria uma obra complexa também em seus motivos e nas 

operações discursivas que usa para construir seu texto (LEAL, 2002). 

Dessa forma, a obra de Caio pode ser entendida como um texto sem margem; aquele 

que não obedece a regras específicas e que cada vez que cria uma nova parede em que se 

segurar, derruba-a para que não exista nada do que se proteger; aniquilando as certezas que 

esse texto possa levar diretamente para o leitor, apesar dos direcionamentos das citações e 

epígrafes. O que leva a pensar que esse direcionamento não faz mais que delimitar um 

universo possível de sentidos dentro do qual, entretanto, as opções são múltiplas para o leitor. 
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2.Considerações teóricas 

 

 

 

O objetivo desta pesquisa é mapear dentro da obra de Caio Fernando Abreu manifestações 

do que Roland Barthes caracterizou como neutro. Entretanto, levando-se em consideração que 

a indistinção genérica corrobora para o que aqui se caracterizará como neutro, reflexões 

teóricas a respeito da teoria da Comparação Diferencial cunhadas Ute Heidmann (2011) serão 

necessárias. 

Dessa forma, a seguir serão expostas, em duas seções, as considerações teóricas que 

aportarão a análise dos textos no próximo capítulo. Algumas características da obra de Caio já 

serão comentadas neste momento, mas sendo analisadas de fato apenas no capítulo destinado 

a isso. 

 

 

 

2.1.O neutro 

 

 

 

Roland Barthes, crítico francês, ficou conhecido pela maneira como entendia a 

linguagem como um mecanismo de poder. Através dela as ideias e posicionamentos 

ideológicos são veiculados. Para além disso, toda linguagem tem poder coercitivo não apenas 

em sua forma imperativa; até em uma simples constatação a língua e a linguagem podem tirar 

a liberdade de expressar-se de qualquer sujeito. Pensamento recorrente na segunda metade do 

século XX, principalmente nas ideias veiculadas pelos intelectuais ligados ao que ficou 

conhecido como pós-estruturalismo, como o próprio Barthes, além de Foucault, Deleuze e 

Derrida. Apesar de todos terem dado determinada responsabilidade à língua e à linguagem, os 

estudos empreendidos por Barthes e Blanchot são mais recorrentes quando se trata a respeito 

de questões específicas relacionadas à literatura, mais especificamente ao que Roland Barthes 

chama de neutro. 
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Tornando-se mais conhecido com seu livro Mitologias, publicado em 1957, em que 

desvendava as armadilhas ideológicas de mitos contemporâneos da sociedade francesa, os 

trabalhos de Barthes são, em sua maioria, ensaios, um gênero híbrido de crítica e literatura, do 

qual o autor se utilizou para desenvolver seu pensamento a respeito das relações de poder 

inerentes a construções linguísticas. 

Baseado na linguística estrutural de Saussure, Barthes desenvolve uma linha de 

raciocínio em que desvenda os mecanismos mais simples do aprisionamento no/do discurso; 

entende que a língua constrói sentido através de operações paradigmáticas de escolha, por 

oposição: sim ≠ não; branco ≠ preto, etc. A escolha e atualização de um termo no processo de 

enunciação elimina impreterivelmente o outro. Dessa forma, a linguagem é sempre uma 

construção de imposições. No momento em que se constrói um texto, ali está nada menos que 

um mapa de todas as escolhas e posicionamentos de seu autor. Mais uma vez, mesmo que o 

texto não tenha intenção imperativa, impositiva, coercitiva, a simples formulação 

paradigmática da linguagem impõe uma série de predileções e posicionamentos que fazem 

com que determinado sujeito escolha esta maneira de se expressar e não aquela. Essa escolha, 

aparentemente simples, enxerta na linguagem, na enunciação, no discurso, uma 

responsabilidade valorativa que reflete as escolhas individuais dos sujeitos. 

Barthes não se considerou um acadêmico por nunca ter conseguido os títulos 

necessários para receber tal designação profissional. Apesar disso, foi nomeado ao Collège de 

France para a cadeira de Semiologia Literária, disciplina que o tornou conhecido em todo o 

mundo. Essa fama, entretanto, incomodava o escritor, que entendia sua “obra”9 mais como um 

conjunto de reflexões a respeito da linguagem do que um aparato crítico de análise 

semiológica, discursiva ou literária. Justamente por isso, sempre tentou construir seus livros 

através de operações estéticas diferentes10, o que era permitido pelo gênero que escolheu para 

publicação, o ensaio. Sua prática do ensaio, entretanto, não era solitária como a de Montaigne, 

pois alguns de seus livros mais expressivos, como S/Z, Fragmentos de um discurso amoroso e 

sua própria autobiografia, Roland Barthes por Roland Barthes, se originaram em seminários 

realizados nos cursos que oferecia na École Pratique dês Hautes Études. 

                                                           
9 “Obra”, entre aspas, pois o próprio Barthes não reconhecia dessa forma o conjunto de seus trabalhos. 

10 Como o livro aqui usado por base, O Neutro (2003), que foi organizado como um conjunto de fichas, 

contendo imagens, pedaços de textos, utilizados no curso no Collège de France em que o Neutro é percebido. 
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Seu discurso inaugural na posse da cadeira de Semiologia Literária do Collège de 

France foi transformado em livro e logo tomado como mais um embasamento crítico a 

respeito das considerações de linguagem que Barthes discutiu ao longo de toda sua vida como 

autor. 

Logo no início de sua aula inaugural o autor explica: 

 

Eu deveria começar por interrogar-me acerca das razões que inclinaram o 

Colégio de França a receber um sujeito incerto, no qual cada atributo é, de 

certo modo, imediatamente combatido por seu contrário. Pois, se minha 

carreira foi universitária, não tenho entretanto os títulos que dão geralmente 

acesso a tal carreira. E se é verdade que, por longo tempo, quis inscrever 

meu trabalho no campo da ciência, literária, lexilocógica ou sociológica, 

devo reconhecer que produzi tão-somente ensaios, gênero incerto onde a 

escritura rivaliza com a análise (BARTHES, 2007c, p.7). 
 

 

Barthes demonstra com isso que, inclusive em sua carreira, se preocupou com 

questões de poder, chegando a afirmar que o Collège de France é o ambiente de trabalho 

ansiado pelos intelectuais por estar fora do poder: uma escola que oferece unicamente cursos, 

sem notas, sem obrigações, em que o professor transmite aos alunos suas pesquisas tendo 

estes a oportunidade de refletir, também, a respeito das questões tratadas ali. 

Barthes entende que o poder não está presente apenas na ação do Estado11. O que se 

chama “poder”, na verdade, é um mecanismo plural, pluriforme e que está presente, inclusive, 

nas relações sociais mais simples. Foi sobre essa perspectiva que o crítico escreveu suas 

mitologias, demonstrando como o logotipo de uma marca de macarrão repassa à sociedade 

uma série de noções não aparentes a respeito do mundo. Assim, Barthes considera discurso de 

poder “todo discurso que engendra o erro e, por conseguinte, a culpabilidade daquele que o 

recebe” (BARTHES, 2007c, p. 11), ou seja, todo discurso que assume uma postura definida, 

não aceitando seu oposto ou caracterizando-o como errado, inaceitável ou inadequado. Assim 

posto, parece que Barthes considera, então, discurso de poder apenas aquele de inclinação 

política, que se propõe, diretamente, à transmissão de posicionamentos e ideias próprias, sem 

aceitar uma outra possibilidade. Entretanto, como afirma em O neutro (2003a), a língua é 

predominantemente assertiva. Para a afirmação não são necessárias marcas, ela é natural e 

inerente à linguagem. A negação, por outro lado, é estranha à língua, sendo necessária a 

existência de uma marcação para que se possa negar. Dessa forma, através da assertividade 

                                                           
11 Se referindo, dessa forma, à acepção política da palavra “poder”. 
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inerente à linguagem, a afirmação de uma simples constatação engendra o seu oposto 

automaticamente ao erro. Então, os discursos de poder não são aqueles unicamente de 

inclinação política; até o discurso mais cotidiano pode engendrar um discurso segundo ao 

erro. 

O crítico entende a linguagem, então, como uma legislação, enquanto a língua é o 

código. Ou seja, a linguagem é a prática da língua que, através de um processo de escolhas no 

momento da comunicação, cada participante do discurso atualiza. 

Dessa forma, torna-se obsoleta a ideia de que é na língua e na linguagem, ou através 

delas, que o sujeito se torna livre para comunicar sua individualidade. Nem na construção 

linguística, seja sob qual pretexto ou em qual forma for, escapa-se do poder de levar aos 

outros o que cada sujeito pensa, acha, acredita, ignora, execra, etc. 

A língua, de fato, é um conjunto de possíveis doado a quem tem capacidades 

suficientes para usá-la, quem está apto a comunicar. A noção comum é que, dentro desse 

conjunto de possíveis os sujeitos são livres para escolher e atualizar a língua de maneira a 

satisfazer suas necessidades. Mas, segundo Barthes (2007c), essa noção é apenas uma ilusão. 

Fora desse conjunto relativamente12 maleável, não há possibilidade de comunicação. 

É dessa observação que vem uma das frases mais célebres do ensaísta francês: “Mas a 

língua, como desempenho de toda linguagem, não é nem reacionária, nem progressista; ela é 

simplesmente: fascista; pois o fascismo não é impedir de dizer, é obrigar a dizer” 

(BARTHES, 2007c, p.14). Nem mesmo o discurso mais oprimido estaria longe de engendrar 

relações de poder.  

Com essa afirmação, Barthes introduz o cerne do seu pensamento de que a ilusão da 

assertividade leva à cegueira e faz os sujeitos acharem que são livres para falar o que querem 

da forma que querem. Entretanto, não é assim que acontece. Toda língua é constituída por um 

conjunto de possibilidades, e, fora delas, não há comunicação ou significação. Os sujeitos são 

livres para escolher as formas dentro do conjunto fechado, mas não para extrapolá-lo. Dessa 

forma, toda linguagem está envolvendo uma ideologia (ou sendo envolvida por ela); sempre 

há um querer-dizer que não permite a si ou a outro escapar das formas gregárias. Tal 

característica percorre toda e qualquer língua natural. Assim, a língua é composta por uma 

                                                           
12 Relativamente, pois a língua e a linguagem mudam de acordo com o tempo, entretanto, uma única pessoa não 

tem “permissão” para realizar tal mudança, que devem ser empreendidas por grupos de pessoas e que demoram 

tempos até serem incorporadas às novas possibilidades da língua. 
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arbitrariedade: enquanto há a assertividade, que garante uma liberdade dentro do conjunto 

fechado dos possíveis, há também o gregarismo. 

Até mesmo na linguagem literária, a armadilha está presente. Se se pensar a escrita 

literária como um conjunto de fórmulas específicas que a caracterizam (como um ritual da 

linguagem), essas fórmulas (fora das quais não haveria como identificar a escrita literária) 

fecham o conjunto de possibilidades para se realizar a escrita. Assim, o “trabalho de artesão” 

da literatura parece perder seu sentido, já que o que se tem é um conjunto fechado de modelos 

prontos aos quais se submetem as ideias de quem escreve. Assumindo, agora, que esse ritual 

seja a escrita, Barthes afirma que escrever, de fato, seria não usar a escrita; seria moldar uma 

outra capacidade para a linguagem que não estivesse prevista na tabela de formas possíveis da 

literatura: seria a escritura. 

A literatura, apesar de ser uma das formas de combinação do aparato da língua, não 

está livre de suas armadilhas de poder, de querer-dizer e querer-agarrar. Entretanto, é ela 

capaz de jogar com a língua transformando-a num espaço de realização discursiva que se 

apresenta como uma alternativa à natureza gregária da língua. Mesmo que cada palavra esteja 

assombrada por um estereótipo de significado, a literatura é a construção de linguagem que 

consegue, justamente, desarmar essa construção histórica da significação, criando um ponto 

em que a escrita nega a si mesma para poder existir.  

É necessário levar em consideração a influência do estilo no trabalho com a escrita. É 

como uma impressão digital, uma marca de que cada um dos sujeitos falantes e produtores de 

discurso dispõem e que imprime uma distinção dentro do texto. Esse ponto em que a 

linguagem se nega para poder existir; em que a escrita se nega para poder ser escrita, é 

nomeado por Barthes como grau zero (2004). 

De fato, o grau zero se aproximaria mais do estilo que da língua. Entretanto, em ambos 

podem-se encontrar rastros específicos que ajudam o poder a agarrar. Dessa forma, além e 

aquém, ao mesmo tempo, da língua e do estilo, está a escrita. 

O que para Barthes deve ser considerado como “o espaço zero” não é necessariamente 

nem a língua, nem o estilo, mas o empenho da escrita. A reformulação da língua que faz com 

que as barreiras impostas pelas regras de combinação sejam expandidas.  
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A escritura, de fato, não é o mesmo que escrita, ao mesmo passo que um autor não é o 

mesmo que um escrevente, como defendido por Leyla Perrone-Moisés (2007d)13. O escritor 

compreende, assim como a escritura, uma habilidade outra para o trato da linguagem; 

empreende toda uma possibilidade que está no ponto onde a linguagem se desfaz, se esvai em 

si mesma; o ponto de escrever sem a escrita: o ponto zero. 

O conceito de grau zero, defendido por Barthes em O grau zero da escrita (2004) 

designa justamente o espaço em que a literatura joga com a fatalidade da língua para criar um 

texto flutuante, elevado, que permita a possibilidade da escritura sem se entregar, ou 

resistindo temporariamente, à imposição ideológica da língua. 

 Existem, assim, formas específicas de burlar esse paradigma e escapar ao ritual 

literário que fariam da literatura uma nova forma de poder. Entretanto, essa maneira é 

temporária, uma forma de adiar, atrasar o sentido, construindo um texto que não se assemelhe, 

de fato, a um texto literário, mas, logo em seguida, quando assumido como uma nova 

possibilidade artística, já se transformando em uma variação do ritual. Essas formas são, 

exatamente, o neutro que Barthes compila na forma de figuras, ou seja, de exposições onde o 

neutro se encontra, onde pode ser percebido adiando o sentido até que a força do gregarismo 

transforme em doxa aquele terceiro termo utilizado para desmontar o paradigma. 

Existem muitos trabalhos que pregam que uma linguagem neutra é impossível. A 

linguagem, de fato, nunca é neutra. O neutro são as bolhas de ar resultantes do manuseio do 

vidro das linguagens. Ele não exclui a linguagem da sociedade, tampouco a sociedade da 

linguagem, pelo contrário. O pacto entre língua e sociedade não pode ser desfeito e, por isso, 

parece não existir escapatória: quando se utiliza a linguagem, imergi-se em ideologias. Mas o 

neutro age dentro da linguagem, implantando espaços vazios, disformes, sem função social, 

que fazem com que a linguagem (a literária, sobretudo) esteja no meio social sem compactuar 

com suas ideologias. O neutro cria espaços de sustentação dentro da linguagem, que a 

possibilitam estar no alicerce valorativo da sociedade sem ser um pilar essencial dele. 

 Como, para Barthes, a língua constitui sentido através de relações paradigmáticas e 

essas relações são responsáveis pelo poder inserido na linguagem, nem mesmo a literatura 

estaria livre dessa fatalidade. 

                                                           
13A tradução do termo écriture para escritura também foi muito discutida. Mais uma vez essa perspectiva não 

interessa ao trabalho, momentaneamente, portanto se utilizará do termo escritura em português, como utilizado 

na tradução do livro utilizado como referência. 
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 O neutro é, justamente, a possibilidade de construção linguística que não compactua 

ou faz florescer nenhuma ideologia. É uma espécie de terceiro termo que não impossibilita o 

paradigma de acontecer. Ele o adia, adiando, também, o sentido resultante dessa relação. 

 Seria o neutro, dessa forma, a possibilidade de a literatura existir fora das relações 

paradigmáticas? Não, por dois motivos. O primeiro deles é que o neutro não é, 

especificamente, um fora da linguagem. Na verdade, ele é uma maneira de organização 

interna que permite que o paradigma exista, mas que os resultados dessa relação sejam 

adiados o máximo possível. O segundo motivo é que no momento em que o neutro é 

transformado numa possibilidade de construção textual, como uma alternativa direta, 

contrária a uma maneira de construção literária arbitrária, ele se transforma em mais uma 

possibilidade de relação arbitrária na forma de construção literária. 

 Assim, o neutro é uma possibilidade, mas não deve ser usado como uma, pois se assim 

o for, ele perde sua característica e recebe uma função. Ao receber uma função, ele se 

transforma em mais uma alternativa para a construção de um novo paradigma, como já foi 

argumentado anteriormente. 

 O neutro, então, é um estado da linguagem. Ele não interfere, diretamente, no seu ser. 

Na verdade, ele adia a configuração do ser da linguagem. Adia não só isso, mas também as 

relações que um texto pode manter com a construção social da qual emerge, por exemplo. 

 Entendido dessa forma, um estudo sobre o neutro evidencia um paradoxo. Se ele é, 

exatamente, o termo que impossibilita temporariamente o paradigma, no momento em que é 

evidenciado, entendido e catalogado como “o termo que impossibilita o paradigma”, o neutro 

se transforma em uma nova peça de um novo paradigma. Sendo assim, qual sua validade, sua 

força, se ele deixará de desempenhar sua função no momento em que for percebido? Para 

entender um questionamento tão pertinente, algumas considerações sobre a maneira como 

Barthes enxerga esse neutro e a estrutura do curso precisam ser consideradas. 

 Ao definir, no argumento do curso (2003a, p. 18-20), o que considera como neutro, 

Barthes evidencia um desejo, o desejo de neutro. Ao demonstrar que essa “categoria” poderia 

ser encontrada em qualquer disciplina, o autor explica: 

 

Nossa mira, evidentemente, não é disciplinar: buscamos a categoria do 

Neutro que permeia a língua, o discurso, o gesto, o ato, o corpo etc. No 

entanto, uma vez que nosso Neutro é buscado em relação ao paradigma, ao 

conflito, à escolha, o campo geral de nossas reflexões seria: a ética, que é 

discurso da “escolha certa” (sem trocadilhos políticos) ou da “não-escolha”, 

ou da “escolha pela tangente”: do alhures da escolha, o alhures do conflito 

do paradigma (BARTHES, 2003a, p. 19-20). 
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 Entender o neutro como ética é perceber nele tanto uma implicação política, mesmo 

que seja por uma “não-escolha”, quanto uma responsabilidade do discurso por parte de quem 

o produz, uma responsabilidade individual, que advém tanto da “escolha certa”, quanto de 

assumir a responsabilidade pelo seu discurso. A ação do neutro, entretanto, segundo o 

argumento de Barthes, deve inviabilizar o traço subjetivo, no sentido de impossibilitar, no 

discurso, uma identificação de quem o produziu, tornando-o mais uma maneira de estar no 

discurso político do que de agir propriamente dito. O neutro como ética, então, deve falsear o 

horizonte valorativo chegando, assim, à “não-escolha” ou à “escolha pela tangente”. 

 Ainda assim, a relação do neutro com a ética parece paradoxal, se se considerar essa 

como a responsabilidade do sujeito sobre suas ações, discursos e relações com o outro. 

Entretanto, a relação entre os dois conceitos representa, para Barthes, justamente uma maneira 

de estar política: uma responsabilidade não arrogante; uma influência comedida sobre si 

mesmo. “Digo mais: uma reflexão sobre o neutro, para mim: um modo de procurar – de modo 

livre – meu próprio estilo de presença nas lutas de meu tempo” (BARTHES, 2003a, p. 20). 

 Essa relação pode ser vista exatamente no ato da aula e, ainda, na escolha e no uso da 

biblioteca para o curso: uma aula que reconhece a responsabilidade do sujeito sobre seu 

discurso, mas a exerce indiretamente à medida em que o autor introduz o discurso do outro, 

indiferenciando os limites do querer-agarrar, inerente à posse do discurso pelo autor. É nesta 

parte em que entram as figuras. Elas ensaiam e encenam, justamente, uma mostragem do 

neutro. O poder do autor sobre a construção do texto é presente apenas na reunião dos textos e 

na nomeação do grupo com o que de neutro existe neles. A nomeação, entretanto, ainda 

escapa (ou é posta fora) do poder do autor, pois o nome da figura é meramente o indicativo do 

neutro encontrado nos fragmentos de texto. 

 

1) Como no ano passado: seqüência (sucessão) de fragmentos, cada um 

com um título = as figuras do Neutro. Figura: alusão retórica (= um 

pedaço delimitado de discurso, localizável porque intitulável) + rosto 

que tem um “ar”, uma “expressão”: não fragmento sobre o Neutro, mas 

no qual, mais vagamente, há Neutro [...] 

1.  Seqüência de fragmentos: seria pôr “algo” (o assunto, o Neutro?) em 

estado de variação contínua (e não mais articulá-lo tendo em vista um 

sentido final) (BARTHES, 2003a, p. 24-25). 

 
 
 

Essa delimitação do neutro através de sua visibilidade em vez de sua explicação 

encena justamente o que foi discutido acima. O autor mostra, chama a perceber o “ar”, a 
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“expressão” do neutro. Em vez de construir um aparato teórico, Barthes leva os 

ouvintes/leitores de seu curso a perceberem e, através dessa percepção, a entender o neutro, 

conseguindo enxergá-lo, mesmo que não seja possível construir uma noção fechada e 

reutilizável dele. 

Assim, o neutro é muito mais uma nuance do que uma presença. Mas essa nuance não 

tem caráter passivo. Ela pode ser, mesmo como nuance e todas as relações que esse conceito 

comumente sugere, uma forma ativa, que age. 

É na nuance que o neutro desempenha seu potencial. Através dela ele possibilita a 

suspensão dos sentidos, fazendo com que o paradigma seja adiado, possibilitando, assim, a 

literatura de acontecer. Possibilita, ainda, segundo a relação que Barthes estabelece entre 

neutro e ética, uma forma política de estar, a forma como ele deseja, sem propiciar, através da 

consciência política, uma nova propagação do poder. 

Mais uma vez, afirma-se que não existe uma linguagem neutra, mas apenas um estado 

neutro. 

Através dessas operações e reflexões que Barthes empreende ao redor de seu curso, ele 

torna possível que o neutro seja tema do curso sem, temporariamente, se transformar em um 

elemento do paradigma. 

Mas, através de sua intenção temporária e a fatalidade de ser agarrado e destituído de 

si, o neutro, em algum momento, deixará de o ser. Entretanto, é preciso levar em consideração 

que ele não é um estado estanque. Muito pelo contrário, como o próprio Barthes enuncia, o 

neutro é um estado em que a linguagem estará em variação. É essa variação que possibilita 

sempre um novo neutro quando o anterior virou peça do paradigma. É essa variação, também, 

que possibilita o trabalho com o neutro, pois mesmo que, aqui, ele tenha sido preso, 

delimitado, catalogado e esmiuçado como neutro, fazendo-o deixar de ser, em outro lugar ele 

existirá sem ser percebido, até que um novo discurso aja com ele da mesma forma. 
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2.1.A comparação diferencial 

 

 

Ao entender o texto literário como objeto de discurso, ou seja, uma prática linguageira 

situada sócio-histórica e culturalmente, evidencia-se a necessidade de um aparato analítico 

que dê conta, então, do texto em sua amplitude, diferentemente do que faz a pura análise 

discursiva, ou os estudos culturais ao negligenciarem as relações que os textos (através de 

suas relações cotextuais) mantêm entre si. 

 

Ao lembrar a necessidade de trabalhar sobre a dimensão linguageira e textual 

dos fenômenos culturais, Ute Heidmann propõe um método comparativo que 

permite considerar um texto e suas traduções como tantas enunciações 

singulares que constroem, cada uma, seus efeitos de sentido ao ligarem-se de 

forma significativa ao seu próprio contexto sociocultural e linguístico 

(ADAM; HEIDMANN, 2011, p. 16). 
 
 

 Para abarcar essas diferenças suscitadas nos textos por seus momentos socioculturais e 

históricos particulares de produção, Heidmann propõem, então, uma análise comparatista que, 

com bases em conceitos de análise do discurso, aliadas ao método comparativo já comum nos 

estudos literários, entendam as particularidades dos textos em seus contextos e as relações 

cotextuais que eles mantêm entre si. Dessa forma, o estudo da literatura não deve negligenciar 

nenhuma das faces do texto literário como objeto de cultura e como artefato linguístico. 

Propondo, dessa forma, um aparato analítico interdisciplinar, em detrimento tanto de uma 

“simples justaposição pluridisciplinar”, quanto de uma “fusão transdisciplinar” (ADAM; 

HEIDMANN, 2011, p. 14). 

 Tal método de análise comparatista diferencial não é aplicável apenas a diferentes 

traduções. Ela permite entender como, através de relações intertextuais, textos de um mesmo 

período (ou de períodos diferentes), que aparentemente não têm relação, se entrecruzam na 

produção de sentido.  

 Torna-se incoerente, então, prender a análise literária a proposições de poética, quando 

na verdade os gêneros literários estão inseridos em um sistema maior de gêneros sócio-

histórica e culturalmente instituídos. Entretanto, essa mesma poética não pode dar lugar a uma 

teoria do discurso que não “seja capaz de inscrever a abordagem dos textos literários e as 

questões de poética em seu programa interdisciplinar” (ADAM; HEIDMANN, 2011, p. 17). 
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 Mas, indo um pouco além do conceito estático de gênero, a genericidade, como 

proposta por Heidmann, postula que um texto participa de vários gêneros ao mesmo tempo: 

“[...] desde que há texto – isto é, conhecimento do fato de que uma sucessão de enunciados 

forma um todo de comunicação –, há efeito de genericidade – isto é, inscrição dessa sucessão 

de enunciados numa classe de discurso” (ADAM; HEIDMANN, 2011, p. 18). 

 O conceito de genericidade supõe uma instância participativa dos textos, em vez de 

um pertencimento proposto pelo conceito de gênero. Ou seja, um mesmo texto participa, ou 

pode participar, de mais de um efeito de genericidade. Ou melhor: todo efeito de texto vem 

acompanhado de efeitos de genericidade, que dependem de vários regimes de genericidade 

(ADAM; HEIDMANN, 2011). Esses regimes obedecem a instâncias editoriais, autoriais e 

leitoriais. Isso é pressuposto do fato de que todo texto é afetado pelos diferentes tons 

interpretativos aos quais ele é submetido. Por fim, a genericidade de um texto resulta de um 

entrecruzamento, conflituoso, entre essas instâncias. 

 Mesmo que a modernidade literária tenha declarado o desaparecimento dos gêneros, a 

comparação diferencial e a teoria do pertencimento genérico demonstram que, pelo contrário, 

o que existe, a partir de então, é uma insuficiência do conceito de gênero em abarcar textos 

que tendem a expandir fronteiras antes arrogantemente demarcadas e quase sempre fechadas 

em nome de uma convencionalidade de uso. A partir de então, não se trata de encerrar um 

texto em uma categoria genérica, mas, ao invés disso, de estudar as potencialidades que ele 

assume através de uma consciência de participação, que passa pela análise das instâncias 

genéricas editorial, autorial e leitorial. Só assim é possível entender de que maneira um texto 

dialoga e mantém relações intertextuais com outros textos do mesmo ou de outros domínios 

genéricos. Ora, se os gêneros são modulações de práticas sociodiscursivas de falantes 

histórica e culturalmente situados, mesmo que essa prática origine usos relativamente 

estáveis, o domínio individual de cada enunciado permite esse entrecruzamento de gêneros 

passível de ser identificado apenas através de uma perspectiva de participação e não de 

pertencimento. Ao tratar de gêneros literários, especificamente, torna-se insuficiente abarcar 

os textos em categorias genéricas gerais sem levar em consideração seu diálogo intergenérico. 

Através de variações estéticas, estilísticas e temáticas, os textos literários estabelecem 

relações com outros gêneros, não literários inclusive. 

 Assim, ao propor a priori uma definição de gênero para cada texto, prende-se o texto 

em um escopo de interação específico, impossibilitando-o de exercer efeitos de sentido 

diversos daqueles que foi programado para exercer. 
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Isso tolhe, em grande medida, a liberdade possível dentro da linguagem literária. A 

definição do gênero, como imposição, guia arrogantemente a leitura do texto, 

impossibilitando os espaços de gozo14 em que o leitor pode inserir-se. Dessa maneira, o texto 

literário torna-se mais uma forma de controle através da linguagem. Ele não seria, assim, o 

espaço de construção de sentido em que a experiência do leitor é altamente importante. 

Transforma-se numa imposição arrogante, impedindo o texto de variar e tolhendo a 

linguagem literária de muitos sentidos que ela seria capaz de proporcionar através de uma 

participação em outros gêneros ao invés de pertencer a apenas um. 

Esses sentidos que foram discutidos logo acima não é, entretanto, uma noção final e 

construída quando da leitura dos textos. A definição arrogante dos textos impossibilita, 

também, a caracterização do que se considera neutro nesta pesquisa. 

A impossibilidade de o texto flutuar genericamente arroga para si vários sentidos pré-

definidos que não o libertam, e nem ao leitor, para fluir através da leitura, tanto como 

participantes do processo textual e discursivo, quanto como espectadores apenas. 

A arrogância do pertencimento genérico faz do texto uma peça de discurso dura, o que 

se contrapõe à própria natureza da linguagem literária, ao se ligar de maneira indireta a tais 

possibilidades. 

Neste trabalho, utilizar-se-á do argumento da participação genérica, ao invés do 

pertencimento, por acreditar que o texto de Caio Fernando Abreu se utiliza dessa indistinção 

como uma possibilidade de adiar os sentidos mais duros e arrogantes advindos da influência 

social, da experiência do autor e, também, da do leitor. 

Dessa forma, os textos de Caio não serão considerados apenas como contos, mas sim 

em sua complexidade genérica para entender não apenas as relações que eles mantêm entre si, 

mas também como essas relações influenciam na construção de sentidos do livro como um 

todo, tendo em vista que, dependendo do domínio genérico escolhido para a leitura, algumas 

relações se tornam propícias e outras não. Como quando, ao considerar Os dragões não 

conhecem o paraíso (2014) como um romance-móbile, o leitor, através de suas experiências 

ao longo de toda sua vida, pode tentar encontrar recorrências que inexistem em uma coletânea 

de contos. 

  

                                                           
14 Gozo no sentido que Barthes defende em O Prazer do texto (2010b). 
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3.Os dragões 

 

 

 

 Este capítulo, como já explicado anteriormente, é destinado à análise do corpus da 

pesquisa, realizando aproximações com outros livros de Caio Fernando Abreu quando 

necessário. Para isso será dividido em 9 partes. Algumas dessas partes correspondem a 

elementos da obra analisada que precisam ser esclarecidas. Outras compõem possíveis 

“figuras” de neutro que podem ser delineadas no corpus. 

 Segundo Barthes, a figura é uma apreciação do neutro em si, sem análise que o 

decomponha. A figura possibilita apreender o neutro sem um discurso que o delimite e o 

transforme imediatamente em uma peça de discurso arrogante, inserido numa nova relação 

paradigmática de sentido como uma alternativa, uma resposta direta ao par cultura/ruptura. 

Sendo, justamente, essa terceira parte, o neutro não exerce um poder arrogante. 

 A seguir, neste capítulo, serão apresentadas “possíveis figuras”, na tentativa de 

perceber o neutro. Às “possíveis figuras”, obviamente, seguirão análises sobre como o neutro 

se estrutura da forma mostrada.  

 

 

 

3.1.O livro sem rosto 

 

 

 

Antes de se iniciarem as análises separadas dos elementos neutros nas histórias, é 

necessário considerar a estrutura da coletânea. Tal movimento é justificado pela sua 

organização, graças à indistinção genérica de Os dragões não conhecem o paraíso. 

Logo no início do livro encontra-se uma nota do autor explicando sua organização: 

 
Se o leitor quiser, este pode ser um livro de contos. Um livro com 13 

histórias independentes, girando sempre em torno de um mesmo tema: amor. 

Amor e sexo, amor e morte, amor e abandono, amor e alegria, amor e 

memória, amor e medo, amor e loucura. Mas se o leitor também quiser, este 

pode ser uma espécie de romance-móbile. Um romance desmontável, onde 

essas 13 peças talvez possam completar-se, esclarecer-se, ampliar-se ou 
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remeter-se de muitas maneiras umas às outras, para formarem uma espécie 

de todo. Aparentemente fragmentado, mas de algum modo – suponho – 

completo (ABREU, 2014, p.14. Grifos do autor). 
 
 

Apesar da possibilidade aberta da definição genérica dita pelo autor, na ficha editorial 

está clara a demarcação do livro como uma coletânea de contos. A nota introdutória do autor 

expande a classificação do gênero para uma variação do romance; um texto que pode ser 

recortado e remontado de acordo com a vontade do leitor, interferindo no sentido, 

obviamente, mas sem tornar o livro um todo que não tenha suas partes relacionadas. É 

necessário chamar atenção para o fato de que o autor define que isso é possível apenas se o 

leitor assim o quiser, que ele mesmo não tem certeza desta possibilidade: “Aparentemente 

fragmentado, mas de algum modo – suponho – completo”(ABREU, 2014, p.14). O próprio 

Caio se reserva à fatalidade filial que recai sobre os produtores de textos de selecionar o 

modelo ideal para sua comunicação mediante texto. Essa definição, apesar de delimitada pelo 

autor, seria de responsabilidade do leitor, de acordo com a definição de leitura pela qual ele 

optasse. 

Essa problematização é notada também por Leal: 

 

Está-se diante de uma descentralização: não há protagonista nesse embate, 

ainda que o texto faça a ligação entre os outros dois participantes [o leitor e o 

autor]. A obra, então, é esvaziada enquanto um todo fechado, deixa de ser 

algo determinado a priori e adquire uma forma no e para o ato de leitura. 

Autor e leitor estão colocados numa relação de alteridade e também de 

complementaridade, na qual o texto é ao mesmo tempo o ponto de encontro 

e espaço do estranhamento (LEAL, 2002, p. 48. Colchetes nossos. Grifos do 

autor). 
 
 

Ora, se se considerar o texto completo não como uma coletânea, mas sim como um 

romance-móbile, é toda uma complicação de análise que se propõe, pois no romance existem 

elementos estruturais que na coletânea são dispensáveis, por exemplo: uma recorrência de 

elementos narrativos como foco, personagens e tempo15. A coletânea, com 13 histórias 

independentes, teria, em cada história, seu próprio conjunto de elementos que as definiria 

demonstrando pontos de vista diferentes e significativos para cada história. Tendo o texto 

como um romance, entretanto, falta a recorrência de personagens, por exemplo. 

                                                           
15 Apesar de o romance brasileiro contemporâneo problematizar essas categorias, uma análise a respeito da 

implicância de tal possibilidade na configuração do gênero ainda é necessária. 
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Aqui não importa a discussão do conto como uma construção narrativa com um núcleo 

único e uma menor quantidade de personagens. Não é essa a problematização. O que se 

propõe é entender como, se o leitor entender o livro em questão como um romance, o texto 

sofre variação da parte de sua construção genérica. 

Retomando o que foi comentado rapidamente, essa ação adâmica da definição 

genérica é outorgada ao leitor pelo autor. Ele se reserva de parte de sua criação: a de, como 

produtor de textos, inserir sua prática dentro de um modelo, presente em um conjunto de 

formas reconhecíveis pela sociedade de sua época como possíveis. 

Dessa forma, o autor inicia um processo de desautomatização de seu texto. O constrói 

de forma a atender uma expectativa do leitor, deixando que ele proceda à definição do 

processo que guiará sua leitura e influirá na construção de determinados sentidos, 

possibilitando que a relação texto-leitor seja mais fluida de acordo, justamente, com a 

experiência do leitor16. 

Ora, se, como dito na nota introdutória, o amor é recorrente em todas as histórias que 

compõem o livro, ele pode ser, muito bem, encaixado na categoria de personagem recorrente 

na construção pelo leitor desse romance-móbile. Com suas variações, o amor entraria como 

um organizador temático do livro, dado ao leitor de forma volátil, legando a ele a 

possibilidade de construção de alguns sentidos. No Quadro 1 essas relações temáticas foram 

sistematizadas para melhor visualização. 

 

Quadro 1 

Conto 
Abordagem temática do amor nos contos de Os dragões 

não conhecem o paraíso 

Linda, uma história horrível abandono; decadência; solidão. 

O destino desfolhou morte; decadência. 

À beira do mar aberto obsessão; submissão; abandono. 

                                                           
16 Apesar de todo esse foco destinado ao leitor, a pesquisa não tem intenções de refletir sobre questões 

relacionadas à Estética da Recepção. Esse foco é baseado nos princípios da Comparação Diferencial para 

entender a construção genérica do texto como um complexo que não depende exclusivamente do autor. 
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Semana, blues abandono; ausência; memória. 

Saudade de Audrey Hepburn 

(nova história embaçada) 
solidão; saudade. 

O rapaz mais triste do mundo solidão; encontro. 

Os sapatinhos vermelhos rompimento; sexo. 

Uma praiazinha de areia bem 

clara, ali, na beira da sanga 
morte; solidão; saudade. 

Dama da noite ausência; solidão. 

Mel & Girassóis (ao som de 

Nara Leão) 
Encontro 

A outra voz espera; solidão; abandono. 

Pequeno monstro encontro; crescimento. 

Os dragões não conhecem o 

paraíso 
ilusão; reflexão (síntese). 

 

Dessa forma, vê-se que não é simplesmente o amor que está presente nas histórias, 

existem outros sentimentos, propiciados por situações distintas que o diversificam. Ainda, o 

amor é apenas uma das vertentes temáticas do livro, relacionadas de formas diversas a outros 

temas, como a juventude, a repressão, o crescimento, etc. 

Percebe-se que não é apenas o amor que é recorrente em todas as histórias, algumas 

outras temáticas aparecem em mais de um conto, ocasionando assim uma regularidade que 

interfere no sentido do texto como esse romance-móbile indicado pelo autor. Essa recorrência 

possibilita um entendimento mais unificado dos textos, apesar de possibilitar a quebra e o 

rearranjo de suas partes, sem impor uma ordem específica que seria relevante para a 

construção da ação principal e dos núcleos que levariam até um clímax. 

De antemão já é possível afirmar que, assim, Caio injeta na linguagem uma 

possibilidade de suspensão de sentidos. Mantendo-se à parte das responsabilidades de autor, o 

contista chama o leitor a participar da construção do texto. Toda a linguagem está posta, de 
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fato, mas os sentidos só serão alcançados no momento em que o leitor assume um papel ativo 

no processo. Sendo, dessa forma, o processo da leitura mais interativo e, até mesmo, sensual. 

O texto estaria com suas fendas (2010b), sem se mostrar completamente. Mais sugerindo que 

dizendo. 

Tradicionalmente, o produtor de textos, ao criar materialmente um processo de 

comunicação, define o gênero adequado não só à situação, mas também ao seu interlocutor. 

Ou seja, a definição genérica é feita pelo enunciador, tendo em vista seu coenunciador. Esse é 

o princípio da instância genérica autorial, como demonstrada por Heidmann (2011). A autora 

afirma, ainda, que a construção genérica do texto é um complexo maior que abrange, ainda, 

instâncias editoriais e leitoriais. Em Os Dragões não conhecem o paraíso o autor isenta-se de 

sua responsabilidade de definir o gênero, deixando isso a cargo, em grande parte, da instância 

leitorial. Entretanto, ainda na definição do gênero, conta-se com a força da guia editorial, 

definindo o texto como coletânea de contos. 

O texto, então, não é definido apenas por uma vontade, mas também por uma 

expectativa que vem da parte de seu público. Caio reconhece isso e identifica não apenas uma 

possibilidade, a de existir mais de uma forma de ler seu livro, mas também a possível 

experiência de seu leitor, fazendo do texto uma expressão neutralizada por não arrogar 

nenhum sentido predeterminado. 

Ora, essa duplicidade na formação do gênero poderia ser entendida, também, como 

mais uma utilização do poder de nomear do autor; de construir, preliminarmente, seu texto 

segundo uma vontade de comunicar. Entretanto, Caio apenas sinaliza tal possibilidade, ele 

não a define como uma obrigação, ou seja, como um dever. O leitor tem essa possibilidade, 

ele decide fazer do texto algo mais diverso do que de fato poderia ser caso o autor o nomeasse 

arrogantemente segundo o gênero que escolheu para construí-lo. 

A suspensão genérica por parte do autor possibilita que ele crie um complexo textual 

mais independente, que trabalhe com as questões temáticas escolhidas sem obedecer 

obrigações genéricas, algo que não surpreende na literatura. O que é necessário levar em 

consideração é a experiência do leitor17 no processo de categorização do gênero, pois a 

simples possibilidade de encaixar o texto em gêneros diferentes faz com que se possa tirar 

dele sentidos diversos. Ainda, é necessário levar em consideração que o fragmento é uma 

maneira de constituição de ambas as formas sinalizadas na nota introdutória. 

                                                           
17 Ver nota 16. 
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Como fragmento, a obra sinaliza uma ambivalência em sua estrutura: ao mesmo tempo 

em que está separada, é parte integrante de uma ordem maior. Essa fragmentação se encaixa 

melhor na proposta do autor de tratar do amor em várias acepções em seu livro. Não se pode, 

entretanto, deixar de observar o aspecto cotextual que determina a sequência das histórias no 

livro. Aqui existe, mesmo contrariamente à vontade de delegar expressada pelo autor, um 

limite para a criação do leitor, que não está livre para dispor da ordem das histórias. Resta, 

porém, ao leitor a possibilidade de dispor do livro e de manuseá-lo ao seu bel prazer e, mesmo 

que se imponha a organização apresentada pelo autor, ele pode empreender sua leitura como 

bem entender. 

O fragmento diversifica, portanto, ainda mais o livro, pois ele possibilita várias formas 

de organização, mais até do que as duas sinalizadas pelo autor. Além disso, é uma expressão 

estrutural das fissuras sofridas pelas personagens e narradores dos textos. Essas fissuras serão 

entendidas melhor na “figura” Subjetividades. 

Mesmo que a categorização genérica seja legada ao leitor e, de certa forma, a análise 

crítica seja uma forma de leitura, aqui não se definirá o texto como pertencente a um gênero 

ou a outro. O que se procura é, justamente, a possibilidade de variação.  

Essa possibilidade de variação é o que dá ao texto seu caráter de estranheza. Fazendo-

o atípico e integrando um projeto de significação maior que não quer, na verdade está longe 

disso, dar os sentidos ao interlocutor. Na verdade o texto o convida a ingressar no processo de 

significação fazendo de sua experiência uma proposta tão significativa quanto as escolhas 

que, nem sempre, é preciso pontuar, precedem o processo de escrita literário. 

Isto dá ao texto de Caio uma amplitude mais relevante do que a simples distinção entre 

linguagem literária e linguagem cotidiana. Tendo em vista, principalmente, que a obra de 

Caio muitas vezes se baseia exatamente na linguagem cotidiana para construir o literário. 

Não existe, de fato, uma distinção entre linguagem literária e linguagem cotidiana. O 

que se espera é justamente o jogo da linguagem, fazendo disso literatura, como a entendeu 

Roland Barthes (2010b). A literatura já não é o conjunto de práticas que não só a torna 

reconhecível, mas também distintiva. Ela é uma prática de linguagem que, mesmo 

trabalhando com a matéria linguística cotidiana, possibilita ao leitor um espaço, no próprio 

texto e na própria linguagem, de gozo (2010b). 

Assim, o texto não arroga sentidos desde sua gênese. Isso acontece, obviamente, pois 

toda prática linguística e de comunicação é baseada, irrevogavelmente, em um estereótipo 

(2004). Mas esse estereótipo, na construção da literatura como jogo, é dissimulado e, muitas 
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vezes, ludibriado. A palavra, graças a essa possibilidade de neutralização, oferece, para além 

do estereótipo da linguagem comum, a possibilidade de construções diversas e, também, 

sentidos diversos que podem, inclusive, estar fora do conjunto de possíveis da língua. 

Esse processo de abertura total da produção dos sentidos faz perder-se a distinção do 

livro como literatura clássica, ele perde seu rosto arbitrário em detrimento de uma abertura 

maior às possibilidades de gozo. 

As metáforas corpóreas, como o próprio gozo cunhado por Roland Barthes, são 

completamente plausíveis, pois o livro deixa de ser apenas uma construção significativamente 

textual e passa a ser uma experiência tanto física quanto de cultura. Isso fissura o texto, 

tornando-o fragmentado, cheio de espaços vazios que serão preenchidos tanto pela 

experiência pregressa do leitor quanto pela que será construída ali, no momento da leitura. 

A seguir, essa dissimulação será entendida também na construção genérica das 

histórias. 

 

 

 

3.2. A narrativa sem querer 

 

 

 

Além da indefinição da coletânea/romance-móbile, existe também a indefinição 

específica das partes que compõem o livro, as 13 histórias. Muitas delas apresentam 

características tão diluídas que tornam difícil a classificação genérica. Mesmo que definidas 

como contos pela ficha editorial, o autor possibilita uma leitura diversa. Entretanto, no 

processo que compõe a leitura, é possível perceber domínios genéricos diferentes em que os 

textos, isoladamente, poderiam participar. São justamente áreas como essa que esta pesquisa 

busca; áreas em que o sentido está suspenso, possibilitando ao leitor um espaço de jogo em 

que ele participará de acordo com suas experiências, que entrarão em consonância com as 

experiências do autor (que até então estão expostas de maneira não arrogante, apenas como 

possibilidades) para construir o texto, então, apenas neste processo; só depois de levar o leitor 



54 
 

 
 

ao lugar em branco da linguagem suspensa, para que ele possa participar do processo não de 

maneira passiva, recebendo os sentidos de maneira impositiva. 

Os sentidos serão construídos segundo a própria experiência do leitor. O texto está 

adiado, no que diz respeito à construção dos sentidos. Os sentidos do pertencimento genérico 

encontram os da construção narrativa na qual exercerão, evidentemente, uma influência. 

Gênero e narrativa não chegam, pois, ao leitor como o conjunto acabado das obras nas 

classificações bibliográficas. No caso de Os dragões não conhecem o paraíso, há ainda o que 

fazer, e isso será feito segundo princípios narrativos como se verá a seguir. 

Tendo tal movimento em mente, é pertinente a crítica que esta pesquisa faz à produção 

acadêmica sobre Caio, que enxerga nos textos do autor um espaço destinado apenas a 

perspectivas autobiográficas ou sociocríticas. O leitor é parte do processo de criação do texto. 

A linguagem está toda posta, mas o sentido que a impregnará, transformando-a em texto, 

ainda não se encontra. O fio condutor está presente, mas a energia que fará do texto um texto 

ainda está fora, sendo produzida apenas no contato do leitor com a linguagem. 

Ainda é necessário levar em consideração, preliminarmente, o fato de a última história 

dispor do mesmo nome do livro. Seria ela uma soma de todas as possibilidades postas e 

encontradas pelo leitor durante a leitura das demais? Em caso afirmativo, que implicações 

isso teria para os sentidos adiados anteriormente? A última história serviria como um guia 

final para, só então, se poder completar as lacunas18 deixadas no texto até então? 

Antes de chegar à análise de contos de Os Dragões não conhecem o paraíso, veja-se, 

mais uma vez, o caso do conto “Diálogo” de Morangos mofados (2005a).  

O conto é estruturado apenas em torno da fala das duas personagens, que são 

designadas pelas letras A e B. Não há voz narrativa, exceto ao final, entre parênteses, quando 

é introduzida uma expressão latina indicando que este diálogo, da forma como foi 

demonstrado, ocorrerá intermitentemente, sem respostas plausíveis para as perguntas feitas. É 

ausente uma estruturação narrativa típica, com uma definição mais precisa do espaço, tempo e 

                                                           
18 É necessário explicar que quando se fala de lacunas, não se indica que o texto de Caio apresenta falhas ou 

rasgos na narrativa que a possibilitariam ser julgada por um paradigma bom/ruim. Mas sim que o texto deixa 

sentidos suspensos, sem encaixá-los diretamente em sua construção, sendo isso possível da parte do leitor, de 

acordo com a construção genérica definida. É perceptível, assim, que o texto de Caio é um jogo constante entre 

as expectativas do leitor, as imposições do uso da linguagem e os usos temáticos empreendidos no momento da 

construção do sentido. 
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ação19, o que faz caracterizar o texto do ponto de vista do gênero como conto apenas pela 

instância editorial. 

Todo o discurso do texto é organizado sobre uma espécie de ausência que impede as 

personagens de chegarem ao fim, ao sentido, ao mesmo tempo em que proporciona uma 

continuidade do diálogo, que é intercambiável apenas por uma vontade discursiva; o sentido é 

sempre empurrado para depois, dando privilégio a uma linguagem que só diz a sua 

impossibilidade de dizer. Baseado, dessa forma, na resposta que foge aos personagens, o texto 

encena o neutro barthesiano, da maneira como ele o demonstra na figura Resposta: 

 

1) Resposta: parte de discurso determinada pela forma “pergunta”. Ora, o 

que quero indicar é que há sempre um terrorismo da pergunta; em toda 

pergunta está implicado um poder. A pergunta denega o direito de não 

saber, ou o direito ao desejo incerto → Em certos indivíduos – entre os 

quais me incluo – toda pergunta põe em ação algum pânico; 

principalmente se a pergunta é ou pretende ser precisa (a precisão como 

poder, intimidação: é o grande truque do poder da ciência) (BARTHES, 

2003a, p.222) 

 

 

Ainda segundo Barthes, “O melhor Neutro não é o nulo, é o plural” (2003a, p. 247), o 

jogo constante em que os personagens são colocados, indicado pela voz final em latim, 

possibilitaria essa pluralidade ao invés da nulidade de uma simples recusa à resposta. A tensão 

constante entre a falta de sentido e as reformulações das asserções em novas perguntas 

possibilita ao texto adiar-se o quanto possível. 

Percebe-se, de imediato, que falta ao texto uma estrutura narrativa propriamente dita. 

Fala-se aqui de estrutura narrativa como de textos narrativos mais clássicos, como o romance 

e o conto. Não existe uma sucessão de acontecimentos demonstrada por uma voz narrativa 

construída para estruturar o texto. Sendo assim, ele se assemelha muito mais a um texto 

dramático do que a outros gêneros narrativos mais reconhecíveis como narrativos. 

Essas construções complexas dos contos do ponto de vista de sua estrutura são 

encontradas em Os dragões não conhecem o paraíso, no texto “À beira do mar aberto” 

(2014), por exemplo. 

                                                           
19 Reconhece-se que essa estrutura já foi refeita, bem como questionada em muitos textos desde os primeiros 

contos escritos. Mas aqui, entende-se o conto e sua estrutura narrativa de uma forma mais comum, tendo em 

vista que Caio faz parte, justamente, de uma geração de autores que empreendeu essas mudanças estruturais. 
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Na história, percebe-se que a estrutura tipicamente narrativa não existe. Se a narração 

acontece, ela é alcançada graças à possível definição de gênero20, sinalizada tanto pela 

instância editorial, quanto pela expectativa e reconhecimento do autor como um contista. O 

texto é organizado na verdade, como um monólogo completamente influenciado pelo 

sentimentalismo da personagem. Dessa forma, a subjetividade dilacera a narrativa e a atinge 

apenas por uma convenção de classificação. Ou seja, o princípio narrativo é atingido a medida 

em que o sujeito se dilacera. A narração, propriamente dita, não segue uma linha, não há 

ação. Há apenas o discurso da personagem que condiz, completamente, com sua estrutura 

mental conturbada e, ainda, a fissura sentimental imposta a sua subjetividade. 

Há, ainda, a organização sintática do texto. Só existem pontos no início e no fim do 

conto. Em toda sua extensão, a organização sintática é feita mediante vírgulas, o que exige um 

fôlego diferente, além de uma organização mais maleável, independentemente de uma 

estrutura de fatos, sugerindo tanto a organização do pensamento, quanto a influência do 

sentimento na racionalidade do sujeito. 

Nesse sentido, uma organização propriamente narrativa só é alcançada pelo texto, de 

certa forma, indiretamente. A narração, então, fica suspensa; o texto acontece sem, 

necessariamente, depender dela e a alcança, em outro momento, como uma fatalidade. É essa 

suspensão da narrativa, esse alcance indireto do princípio narrativo que identifica-se como 

neutro: o texto alcança a estrutura narrativa sem, necessariamente, praticá-la. 

 

 

 

 

3.3.Doença 

 

 

Em “Linda, uma história horrível”, o filho, a personagem principal, retorna à pequena 

cidade de sua infância para visitar sua mãe, que o recebe com distanciamento, de certa forma 

até desconfiada. O texto inteiro gira em torno de uma maneira, um pouco teatral, de chegar até 

certos pontos na conversa; não são necessariamente segredos, são mais como passos, 

                                                           
20 Seja como conto, ou como romance-móbile. 
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cuidados. As informações flutuam no ar entre o filho e a mãe, e não há nada que possa ligá-las 

explicitamente às personagens da mãe e do filho: 

 

- Sai, Linda – ela gritou, ameaçando um pontapé. A cadela pulou de lado, ela 

riu. – Só ameaço, ela respeita. Coitada, quase cega. Uma inútil, sarnenta. Só 

sabe dormir, comer e cagar, esperando a morte. 
- Que idade ela tem? – ele perguntou. Que esse era o melhor jeito de chegar 

ao fundo: pelos caminhos transversos, pelas perguntas banais. Por trás do 

jeito azedo, das flores roxas do robe. 
- Sei lá, uns quinze. – A voz tão rouca. – Dizque idade de cachorro a gente 

multiplica por sete. 
Ele forçou um pouco a cabeça, esse era o jeito: 
- Uns noventa e cinco, então. 
[...] 
- O quê? 
- A Linda. Se fosse gente, estaria com 95 anos. 
Ela riu: 
- Mais velha que eu, imagina. Velha que dá medo [...] 
(ABREU, 2014, p.16-17). 

 

 Os subentendidos são gerenciados pelo filho numa espécie de dança, até ultrapassar a 

barreira que o afasta da mãe. Quando isso acontece, as personagens começam a falar de 

saudade e de afetos, mas ainda com um tom comedido. Existe uma espécie de receio, 

ensaiado como cuidado, às vezes até se assemelha a medo ou angústia, como quando é citado 

o nome de Beto, um amigo, como dito pela mãe, do filho:  

 

- E o Beto? – Ela perguntou de repente. E foi baixando os olhos até 

encaixarem, outra vez, direto nos olhos dele.  
Se eu me debruçasse? – ele pensou. Se, então, assim. Mas olhou para os 

azulejos na parede atrás dela. A barata tinha desaparecido.  
– Tá lá, mãe. Vivendo a vida dele.  
Ela voltou a olhar o teto:  
- Tão atencioso, o Beto. Me levou pra jantar, abriu a porta do carro pra mim. 

Parecia coisa de cinema. Puxou a cadeira do restaurante pra mim sentar. 

Nunca ninguém tinha feito isso [...] 
- O Beto gostou da senhora. Gostou tanto – ele fechou os dedos. Assim 

fechados, passou-os pelos pelos do próprio braço. Umas memórias, distância 

[...] 
- Isso é que é amigo, meu filho. Até meio parecido contigo, eu fiquei 

pensando. Parecem irmãos. Mesma altura, mesmo jeito, mesmo. 
(ABREU, 2014, p. 24-25). 
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 A relação entre o filho e Beto é, então, nebulosa. Mesmo que não se possa ter certeza, 

percebe-se alguma espécie de envolvimento amoroso, que de alguma forma terminou, foi 

rompido ou reprimido. Existe um receio da parte do filho em dizer à mãe muitas coisas que 

são apenas sugeridas superficialmente no texto, mas que o marcam de forma contundente, 

entre elas estão: o relacionamento do filho, a degradação e o abandono na velhice e a doença. 

A mãe, inclusive, cita, como num jogo de sugestões, todas essas coisas; vê a si mesma como a 

personificação da degradação que a velhice pode trazer ao sujeito; cita, muito 

superficialmente, as novas doenças que aparecem nos jornais e também a semelhança, tanto 

física quanto comportamental, entre o filho e Beto. Nessa “figura” focar-se-á, 

especificamente, a doença. 

 Mesmo que não nomeada e nem mesmo dada como certeza, a doença aparece e é 

sugerida muito subrepticiamente. Entretanto, pelo reconhecimento dos sintomas como 

integrante de si mesmo pelo filho, percebe-se que se trata de algum tipo de câncer no sistema 

linfático. Sugerido, também, pela presença do sarcoma de Kaposi: 

 

 
[...] No fundo do espelho na parede da sala de uma casa antiga, numa cidade 

provinciana, localizou a sombra de um homem magro demais, cabelos quase 

raspados, olhos assustados feitos os de uma criança [...] Suava muito. Jogou 

o casaco na guarda de uma cadeira. E começou a desabotoar a camisa 

manchada de suor e uísque. 
Um por um, foi abrindo os botões. Acendeu a luz do abajur, para que a sala 

ficasse mais clara quando, sem camisa, começou a acariciar as manchas 

púrpura, da cor antiga do tapete na escada – agora, que cor? -, espalhadas 

embaixo dos pelos do peito. Na ponta dos dedos, tocou o pescoço. Do lado 

direito, inclinando a cabeça, como se apalpasse uma semente no escuro. 

Depois foi dobrando os joelhos até o chão. Deus, pensou, antes de estender a 

outra mão para tocar no pelo da cadela quase cega, cheio de manchas 

rosadas. Iguais às do tapete gasto da escada, iguais às da pele do seu peito, 

embaixo dos pelos. Crespos, escuros, macios. 
- Linda – sussurrou – Linda, você é tão linda, Linda. 
(ABREU, 2014, p. 27-28). 
 

 

 Os sintomas21 são, então, referentes ao câncer e à AIDS, doenças que marcaram toda 

uma geração, da qual Caio participou, sofrendo com elas.  

                                                           
21 Como divulgados pela Organização Mundial da Saúde http://www.who.int/en/ Último acesso em: 25 agosto 

2014. 

http://www.who.int/en/
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A doença é mostrada mediante um ritual que revela o corpo e sua mácula, sentida dura 

e descrita como uma semente, em metáfora à ramificação do câncer, entretanto, ainda coberta 

pelo véu indireto do subentendido. É neste ponto que se encontra o neutro22, no momento em 

que a personagem dilui sua subjetividade, sentindo-se reconhecido pelas marcas da doença e 

identificado com a cachorra e, até, em certa medida, com o tapete. Isso acontece, entretanto, 

mediante a presença da doença. É justamente ela que faz com que a subjetividade, ao invés de 

se afirmar, murche até se sentir reconhecível através de uma característica do corpo em 

colapso. Quanto à subjetividade diluída, será discutida no próximo tópico. 

 Susan Sontag em seus ensaios Doença como metáfora, AIDS e suas metáforas 

(2007e), ao discutir, na primeira parte, as metáforas referentes à tuberculose, doença que 

marcou o século XIX, e ao câncer, doença do século XX, traz algumas imagens relevantes 

para entender o texto analisado: 

 

 
[...] no caso do câncer os sintomas principais são tidos como tipicamente 

invisíveis – até o último estágio, quando já é tarde demais. A doença, não 

raro descoberta por acaso ou num exame de rotina, pode se encontrar num 

estágio muito avançado sem ter apresentado qualquer sintoma considerável. 

A pessoa tem um corpo opaco que precisa ser levado a um especialista a fim 

de saber se contém câncer. Aquilo que o paciente não pode notar, o 

especialista determinará ao analisar tecidos retirados do corpo. Pacientes de 

tuberculose podem ver suas radiografias ou mesmo possuí-las: os pacientes 

do sanatório em A montanha mágica levam suas radiografias consigo, no 

bolso do paletó. Os pacientes de câncer não vêem suas biópsias (SONTAG, 

2007e, p. 18. Itálicos da autora). 
 
 

 Enquanto a tuberculose propicia um conhecimento do corpo, de maneira transparente 

através, em grande parte, das radiografias, o câncer transforma o corpo em um agente opaco, 

difuso; visão ocasionada pelo próprio desenvolvimento da doença: uma célula do corpo que se 

desenvolve e se transforma em corpo, como uma identidade dentro de si, uma parte malvada 

de si mesmo que assumiu vida. Mesmo que essas metáforas estejam mais relacionadas à 

maneira como a doença era vista no início dos anos 1980, elas são pertinentes para o 

entendimento do texto analisado, pois ele pertence à mesma década. 

O câncer, então, é uma espécie de traição do próprio corpo que enlouquece e se volta 

contra si mesmo. Além disso, o câncer não costuma apresentar sintomas visíveis. Ele é 

                                                           
22 Obviamente tratamos aqui das metáforas e da construção, através delas, do reconhecimento do sujeito. 
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descoberto por acaso, escondido em alguma parte do corpo e, dependendo do estágio, 

ramificado em outras. Segundo Sontag (2007e), a doença se desenvolve por muito tempo sem 

que deixe marcas possíveis de serem reconhecidas, tornando o próprio corpo um agente de 

sua derrocada. 

 Como afirma Sontag (2007e), o câncer foi visto por muito tempo como uma reação à 

repressão de sentimentos, além de ser visto como um “castigo”, de acordo com um 

determinado estilo de vida do portador. Ao contrário da tuberculose, que era vista como uma 

doença de intelectuais românticos, adquirida graças ao estilo de vida mais sentimental e 

boêmio, o câncer seria um castigo a um estilo de vida subversivo (como o câncer de pulmão, 

um castigo ao fumante). Além disso, o câncer também é visto como a repressão dos 

sentimentos românticos, ao contrário da tuberculose que era uma resposta à vivência desses 

sentimentos. 

Assim, o câncer como resultado da repressão dos sentimentos é uma marca (presença) 

no corpo de sua própria negação. É um efeito biológico de sua desgraça. Ao mesmo tempo em 

que o corpo se mantém vivo, caminha para a morte. A doença é, então, o neutro que não 

marca a diferença entre vida/morte e entre amor/indiferença, no caso de “Linda, uma história 

horrível”. 

O câncer é visto como um anúncio de morte, que se esconde no corpo e que vem dele. 

Isso ocorre graças à dificuldade de diagnóstico, já que os sintomas só começam a aparecer em 

um estágio avançado da doença. Tanto que os pacientes não tomavam conhecimento do 

diagnóstico, no século passado. A família era avisada, mas o doente não. Saber de sua 

sentença era uma forma de nomear o mal e propiciar o agravamento do estágio da doença. Dar 

rosto ao mal era visto como uma forma de enfraquecer o paciente em sua resistência. 

No caso do conto “Linda, uma história horrível”, a doença é um agente elipsado, 

subentendido, que cria uma série de relações indiretas para o leitor, relacionando, inclusive, o 

filho com Beto. A possível repressão de uma relação afetuosa entre os dois personagens é 

sugerida através da exposição dos sintomas sem, entretanto, nomear as doenças. 

Ao contrário do câncer, a AIDS cria uma espécie de reconhecimento social negativo. 

Assim como no século passado, a doença é até hoje associada a um grupo específico, o dos 

homossexuais masculinos. Entretanto, esse reconhecimento social estereotipa a doença (que já 

foi, inclusive, chamada de “câncer gay”), dissipando os portadores e criando um grupo 

homogêneo, indiferenciando-os. Essa possibilidade pode ser sugerida pela afirmação da mãe 

de que o filho e Beto se parecem, tanto na forma de se vestir como de se portar, e pode ser 
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entendida também como a indistinção do grupo dos homossexuais masculinos, como um 

grupo homogêneo, demarcado e fechado em suas possibilidades de distinção. 

Como aponta Barthes (2003a), a noção comum é ver o neutro como um termo passivo, 

que age pela falta de ação. Entretanto, o neutro pode ser encontrado como um termo potente, 

que possibilita a suspensão das relações. Em “Linda, uma história horrível”, sendo a doença o 

que proporciona o neutro, ela é responsável pela suspensão de alguns fatores da relação entre 

o filho e a mãe, que empenham toda uma conversação ao redor de certezas implícitas, 

propiciando a reaproximação entre as personagens. Além disso, é possível relacionar a doença 

à relação afetuosa entre o filho e Beto, principalmente a dificuldade em afirmar ou nomear o 

que essa relação se tornou no momento em que, talvez, tenha sido interrompida.  

A doença também organiza a ação da personagem em “O destino desfolhou” (2014). 

O narrador-personagem é apaixonada por Beatriz e tenta por diversas vezes se 

declarar, mas só tem a coragem quando ela é diagnosticada com leucemia. O diagnóstico 

muda completamente a ação de Beatriz, tornando-a menos temente ao perigo, se importando 

menos com a opinião alheia e influenciando um amadurecimento sexual precoce. A doença 

muda, também, o comportamento do narrador-personagem. É só depois do diagnóstico que 

ele toma coragem e se declara à amada. Ela, entretanto, não tem interesse no narrador-

personagem: 

 

- Beatriz, quero namorar contigo. 
Ela apertou contra o peito um livro de história do Brasil: 
- Tu é muito criança – disse.  
Quase não conseguia olhar para ela. Olhava o chão de pastilhas coloridas no 

centro da praça. Formavam círculos, quadrados, estrelas grandes e pequenas. 

Menores ainda, estreletes. 
- Mas se eu sou criança – foi dizendo devagar, convincente -, se eu sou 

criança tu também é, porque só tens doze anos. 
- Treze – ela corrigiu. E ergueu o rosto para o sol no meio do céu. Os 

gânglios inchados quase desapareciam assim. Gân-gli-os, repetiu 

mentalmente, essa palavra que quase não conhecia. 
Espantado, percebeu que Beatriz usava batom. Batom clarinho, mal se 

notava. Parecia tão divertida e distante que aquela coisa densa, meio suja, 

dentro dele começou a se contorcer feito quisesse sair para fora (ABREU, 

2014, p. 36, grifos do autor). 

 
 

 A doença faz Beatriz se comportar de maneira diferente. Além disso, evoca algo 

desconhecido de dentro do narrador-personagem, que se pode caracterizar como desejo. Essa 

visão do crescimento e do amadurecimento sexual masculino como algo sujo, porco, que vem 

de dentro e que o sujeito não entende é comum na obra de Caio.  
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Além disso, é depois do conhecimento da doença que ele resolve falar com a garota: 

“Então baixou a pressa. Não tinha mais um dia a perder, pois embora fosse muito cedo, 

começou a suspeitar que era também desesperadamente tarde demais” (ABREU, 2014, p.35). 

Mesmo assim, o tempo para a declaração amorosa é algo indistinto, ao mesmo tempo que é 

cedo (talvez sugerindo a idade das personagens) é também tarde demais (referindo-se ao 

tempo que resta, já que a doença de Beatriz era mortal). 

 Assim como em “Linda, uma história horrível”, o câncer pode ser visto como uma 

traição do corpo. Principalmente no caso da leucemia. Um ataque a si mesmo, uma revolta 

das células contra elas mesmas. Entretanto, diferentemente da primeira história, em “O 

destino desfolhou”, a doença não é vista como um castigo, uma punição por algum estilo de 

vida punível. Não é um comportamento libertino do ponto de vista da organização social 

(como seria vista a homoafetividade) que proporciona a doença, é a doença que modifica a 

personagem fazendo-a sentir-se crescida para sua idade, a se comportar como uma mulher 

adulta, inclusive a iniciar sua vida sexual. 

 Isso atinge não só a própria Beatriz, mas a cidade, como é comum em uma cidade 

pequena, se vê incluída na vida da personagem. Modifica, também, o narrador-personagem, 

fazendo-o perceber os sinais da puberdade em seu corpo, através da representação do desejo 

sexual como algo escuro, embaçado, indefinido. A atitude dele em relação a Beatriz, 

inclusive, se torna menos delicada:  

 

- Beatriz, tu sabe que vai morrer? 
Ela levantou. Nem pálida, nem lágrimas nos olhos. Remota, fatídica. Ele 

levantou também. Só então percebeu que, além do batom, ela usava sapatos 

de saltinho que a faziam quase dois palmos mais alta que ele. Por trás dela, 

podia ver a torre da igreja. Talvez uma ou duas palmeiras. A caixa-d’água ao 

longe, muito alta. O sino começou a bater. Beatriz virou as costas e saiu 

caminhando, pescoço erguido, o livro de história apertado contra os seios tão 

empinados que, num último golpe, percebeu: além de batom e dos saltinhos, 

beatriz também usava sutiã. 
Beatriz era uma mulher. E ia morrer (ABREU, 2014, p.37). 

 

 Ao contrário de como acontece em “Linda, uma história horrível”, nesta segunda 

história a doença não é um segredo e nem é responsável por gerenciar outros segredos. Ela é 

conhecida, é uma certeza. Mas ainda representa a morte e a vida dentro do mesmo corpo. Não 

é o fim, mas um anúncio. Não há decrepitude em Beatriz. Muito pelo contrário, é através da 

doença que ela reconhece uma outra parte de sua vida, uma maturidade adiantada, que não 

condiz ainda com sua idade, mas já com sua aparência conquistada, depois da doença.  
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 Dessa forma, a doença é um agente subreptício que, neste caso, não representa apenas 

a falência do corpo, mas também uma revolta dele mesmo. O sujeito perde em si aquilo que o 

distingue: a afirmação de si, muitas vezes através de seu próprio corpo. Ele ataca-se e se 

anula. A doença, então, passa a neutralizar o corpo e sua evolução, bem como a sua distinção, 

a sua vida, a sua sexualidade. 

Além disso, em “Linda, uma história horrível”, a doença é a responsável pela 

dissipação do sujeito, marcando uma identificação entre a personagem e a cachorra não pela 

afirmação de suas subjetividades, mas pela diluição do corpo e do espírito mediante o declínio 

e a decadência da doença, que ambos experimentam. 

 

 

 

3.4. Subjetividades 

 

 

 

 Muitos estudos são feitos sobre a representação da subjetividade nos contos de Caio 

Fernando Abreu. A leitura de alguns contos possibilita um argumento a favor desses estudos. 

Entretanto, aqui, ao invés de ver a subjetividade como uma construção edificante de 

individualidade que se opõe diretamente ao coletivo e ao social, como uma resposta, uma 

afirmação direta do sujeito, a subjetividade será entendida por seu processo de esvaziamento, 

dissipação, que se argumenta ser o processo pelo qual o autor chega até a sua construção 

subjetiva: não pela afirmação, inflamação, imposição, nem pela negação, ausência, mas sim 

pelo desvanecimento do sujeito no uso da linguagem. 

 Em “À beira do mar aberto”, por exemplo, a tensão empreendida sobre a subjetividade 

possibilita um esvaziamento de sentido relacionado à matéria linguística, chegando a esvaziar 

o próprio texto de seus significados. O neutro se apresenta, em um texto completamente 

subjetivo, não pela exaltação de uma individualidade, mas pelo falecimento dela. A 

subjetividade, ao invés de se afirmar, se dissolve no texto e na sintaxe:  

 

[...] e de novo então me vens e me chegas e me invades e me tomas e me 

pedes e me perdes e te derramas sobre mim com teus olhos sempre fugitivos 

e abres a boca para libertar novas histórias e outra vez me completo assim, 

sem urgências, e me concentro inteiro nas coisas que me contas, e assim 

calado, e assim submisso, te mastigo dentro de mim enquanto me apunhalas 

com lenta delicadeza deixando claro em cada promessa que jamais será 
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cumprida, que nada devo esperar além dessa máscara colorida, que me 

queres assim porque é assim que és e unicamente assim é que me queres e 

me utilizas todos os dias e nos usamos honestamente assim, eu digerindo 

faminto o que teu corpo rejeita, bebendo teu mágico veneno porco que me 

ilumina e anoitece a cada dia e passo a passo afundo nesse charco eu não sei 

se é o grande conhecimento de nós ou o imenso engano de ti e de mim [...] 

(ABREU, 2014, p. 45). 
 

 

 Como demonstrado no quadro 1, esta história relaciona a temática do amor com a 

submissão. A personagem que monologa, ao invés de se afirmar enquanto sujeito, se desfaz 

de suas características, se transformando completamente em um ser que sente, mas que não é. 

Além disso, ele se transforma em um corpo para o outro. Ou seja, ao invés de a reflexão 

completamente subjetiva, e que sugere o processo de construção de pensamento de maneira 

dinâmica, distinguir o sujeito diante de seu oposto, ela o neutraliza, tornando até mesmo seu 

corpo, o que o distinguiria e o afirmaria como sujeito, um objeto indistinto em favor do outro. 

 Aqui é preciso relacionar a construção da subjetividade com alguma espécie de 

loucura, no sentido da falta de noção de si mesmo; da impossibilidade do auto-conhecimento. 

 Nesse sentido, não se pode considerar as subjetividades em si como o neutro, mas sim 

o que leva até ele. Ao invés de se chegar a uma construção de subjetividade inflamada, o 

conto a dissipa durante todo o texto e chega-se ao ponto em que ela se neutraliza. 

 Em “Linda, uma história horrível”, essa subjetividade é dissipada graças à doença, que 

leva a personagem a se sentir identificada tanto com a cachorra quanto com o tapete, já que 

ambos apresentam manchas roxas, máculas assim como ele. 

 Ao invés de proporcionar um inflamação do sujeito, a abordagem subjetiva desses 

contos o dilaceram, tornando-o uma maneira tão rala que é impossível de se formar um todo 

subjetivo significativo. O sujeito, em “À beira do mar aberto”, é tão fragmentado e repetitivo 

quanto o próprio texto. Ele está preso num loop que o leva não a uma afirmação, mas a uma 

neutralidade muito significativa. 

 Dessa forma, a subjetividade deixa de marcar uma oposição entre individual/social e 

passa a ser um fator de suspensão dessa relação. Em “Linda, uma história horrível”, isso 

acontece por o individual ser tão marcado pelo social (a maneira como a doença é vista 

socialmente) que a subjetividade deixa de se construir, de se edificar, para se adiar. Ela é 

levada até a última instância como algo que não se afirma, que se atrasa, que não se aglutina 

para formar um todo, mas se fragmenta, se associa a elementos externos, para assim encontrar 
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uma possibilidade exterior que contraste e signifique o interior. Mesmo assim, não é a solução 

para o paradigma e não há sentido completo. Ele está suspenso. 

 Ainda quanto à subjetividade, em “O rapaz mais triste do mundo”, ela constitui, da 

mesma forma que nas histórias anteriores, um efeito neutro através de uma operação com a 

subjetividade que não a leva até sua construção, mas que a faz se perder no enunciado. 

Na história tem-se três vozes: a de um homem mais velho, a de um homem mais 

jovem e a do narrador que é construído como uma voz que guia, que indica a ação mediante 

seu poder de dizer: 

 

Na máquina de música, para embalar esse encontro que eles ainda não 

perceberam que estão tendo, para ajudá-los a navegar melhor nisso que por 

enquanto não tem nome e poderiam sequer ver, seu eu não ajudasse – 

escolherei lentos blues, solos sofridos de sax, pianos lentíssimos, à beira do 

êxtase, clarinetas ofegantes e vozes graves, negras vozes roucas ásperas de 

cigarros, mas aveludadas por goles de Bourbon ou conhaque, para que tudo 

escorra dourado como a bebida de outras águas, não estas, tão turvas, de 

onde emergiram dois pobres peixes cegos da noite, para sempre ignorantes 

da minha presença aqui, junto à máquina de música, ao lado do corredor que 

leva aos banheiros imundos, a criar claridades impossíveis e a ninar com 

canções malditas esse encontro inesperado, tanto por eles, que navegam 

cegos, quanto por mim, pescador sem anzol debruçado sobre a água do 

espaço que me separa deles” (ABREU, 2014, p.77-78. Grifos do autor). 
 
 
 

 Dessa forma, o narrador tem consciência de seu papel. Mesmo que não possa controlar 

diretamente a ação das personagens, ele controla o entorno, numa tentativa de criar um clima 

propício para o encontro deles dois. Em alguns momentos, entretanto, o narrador admite, de 

uma maneira mesmo desconfiada, que o encontro entre os dois homens foi obra sua e que ele 

é, também, uma personagem dessa história, contando ainda com o leitor, como uma outra 

personalidade, um outro indivíduo. 

 Diferentemente de quase todos os narradores de Caio, o dessa história é desenvolvido 

de uma maneira mais clássica. Ele apresenta não só as personagens, mas também o espaço e o 

tempo, além de, em algumas partes, entender sua posição de voz que diz, em construções 

metalinguísticas. Isso é importante, pois o narrador acaba não sendo apenas uma pura voz 

ficcional que tem como única função narrar; ele ganha também voz própria. 

 Existe certa identificação entre as duas personagens pela maneira como o narrador 

descreve algumas situações: 
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Por enquanto, olham em volta. Deliberadamente, não se encaram. Embora 

sejam os dois magros, meio curvos de tanta magreza, molhados da névoa lá 

de fora, embora um vista cinza e outro, preto, como mandam os tempos, para 

não serem rejeitados, embora ambos bebam cervejas um tanto mornas, mas 

pouco importa neste bar o que se bebe, desde que se beba, e fumem cigarros 

igualmente amassados, viciosos cigarros tristes desses que só homens 

solitários e noturnos rebuscam nas madrugadas pelo fundo dos bolsos dos 

casacos, tenham eles vinte ou quarenta anos. Ou mais, ou menos – homens 

solitários não têm idade. Embora gelados, tontos de álcool, hirtos de frio, 

lúcidos dessa solidão que persegue feito sina os homens sem passado nem 

futuro, nem mulher ou amigo, família nem bens – eles não se olham 

(ABREU, 2014, p. 80). 
 
 
 

 A identificação, entretanto, não sugere uma unificação de subjetividade. Muito pelo 

contrário: aparenta mais uma divisão do que união. Mesmo que os dois homens não 

representem o passado e o presente do mesmo sujeito, a subjetividade está dilacerada em dois 

corpos, que se identificam, mas em muitas vezes não se reconhecem; como um sujeito 

dividido, composto de dois corpos, mas sem um corpo só. 

Para além disso, o narrador também se identifica com as personagens, fraturando a 

subjetividade mais uma vez. Logo em seguida, o leitor também é inserido no processo de 

identificação, unindo quatro subjetividades em um sujeito sem corpo, que se divide em todas 

suas partes. Assim, essa subjetividade compartilhada, mais uma vez, suspende o paradigma 

individual/coletivo ao propor uma dinâmica interna compartilhada por quatro sujeitos:  

 

 

Eu sou os dois, eu sou os três, eu sou nós quatro. Esses dois que se 

encontram, esses três que espia e conta, esse quarto que escuta. Nós somos 

um – esse que procura sem encontrar e, quando encontra, não costuma 

suportar o encontro que desmente sua suposta sina [...] Antes que o homem 

se vá, consigo vê-lo sorrir de manso e então mentir ao garçom dizendo sim, 

dizendo não, quem sabe. E o que disser, como eu, será verdade. Aqui de 

onde resto, sei que continuamos sendo três e quatro. Eu pai deles, eu filho 

deles, eu eles próprios, mais você: nós quatro, um único homem perdido na 

noite, afundado nesse aquário de águas sujas refletindo o brilho de neon. 

(ABREU, 2014, p. 89-90). 
 
 
 

 Dessa forma, mesmo que o narrador sinalize a confusão das subjetividades e sua 

identificação, esse movimento não cria uma unidade subjetiva. Antes disso, ela dissolve e 

dissipa a subjetividade em quatro corpos distintos, identificados, mas que não constituem um 

corpo que sirva para distinguir o individual do social. 
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 Em “Dama da noite”, a subjetividade encontra diretamente configurações sociais. O 

conto é um monólogo entre a personagem e um rapaz que ela encontra em um bar. De certa 

forma, parece uma outra maneira de encontro da que se percebe em “Sapatinhos vermelhos”. 

Ela se vê fora de uma construção social que não condiz mais com a maneira como o mundo 

era organizado em sua juventude, ao mesmo tempo em que a organização de sua juventude já 

não existe. 

 Isso, entretanto, mais uma vez, não configura um paradigma individual/social. Mesmo 

que isso seja a temática do conto, a maneira como é apresentada leva a percepção da leitura 

para outro ponto: a adequação (ou não adequação) do sujeito em uma ordem diferente da que 

ele vê o mundo, ao mesmo tempo em que já não pertence à outra ordem, neste caso porque 

esta ordem já não existe: 

 

Sabe que, se há uns dez anos eu pensasse em mim agora aqui sentada com 

você eu não ia acreditar? Preto absorve vibração negativa, eu pensava. O 

contrário de branco, branco reflete. Mas acho que essa moçada ta mais a fim 

mesmo é de absorver, chupar até o fundo do mal – hein? Depois, até posso. 

Tem problema, não. Mas não é disso que estou falando agora, meu bem 

(ABREU, 2014, p. 127). 
 
 

 Além disso, nesta citação percebemos o estranhamento do monólogo, pois muitos 

sentidos ficam escondidos, já que não se tem acesso ao que o rapaz, que conversa com ela, 

fala. Mesmo assim a história continua como um diálogo, mesmo apresentando apenas a fala 

de uma das personagens. 

 Mesmo que não fique explícito, a história constrói um invólucro que permite perceber 

uma ordem passada (da qual a personagem fazia parte) e uma nova, caracterizada como a 

roda, algo cíclico, preso em seus próprios limites, que ela não participa. 

 O nome da história vem de uma alcunha que a personagem sinaliza saber receber dos 

outros, todos os “de preto e cabelo arrepiadinho” (ABREU, 2014) que estão no mesmo bar em 

que ela se encontra e que rodam na roda, na qual ela não pode rodar. Aqui se percebe a falta 

de identificação com as demais pessoas que fazem parte da nova ordem social e, também, 

uma identificação com os amigos dela da época da juventude que se encontram em situação 

semelhante: “[...] eu tenho uns amigos, sim. Fodidos que nem eu. Prefiro não andar com eles, 

me fazem mal” (ABREU, 2014, p. 128). A renúncia aos amigos que estão em situação 

semelhante à dela pontua justamente o espaço que a personagem preenche: nem um, nem 

outro. 
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 Essa subjetividade construída neste espaço intermediário é, justamente, o neutro, 

representado por ela. Não é algo, entretanto, que se estende aos outros, como o rapaz com 

quem ela conversa no bar. 

 Aliás, a própria alcunha de “Dama da Noite”, dada a ela por quem roda na roda, 

representa uma persona, uma subjetividade presa entre dois extremos: “A gente teve uma 

hora que parecia que ia dar certo [...] Pra vocês nem isso. A gente teve a ilusão, mas vocês 

chegaram depois que mataram a ilusão da gente” (ABREU, 2010a, p.130). 

 A personagem segue então, demonstrando as diferenças entre a geração dela e a do 

rapaz. Entretanto, todas essas experiências já não lhes pertencem mais, principalmente 

aquelas relacionadas ao sexo e à maneira como as pessoas começaram a entender doenças 

transmitidas por ele, como a AIDS. 

 Por fim, a própria personagem se descreve como uma representação de algo em seu 

cotidiano: 

 

[...] Eu vou embora sozinha. Eu tenho um sonho, eu tenho um destino, e se 

bater o carro e arrebentar a cara toda saindo daqui, continua tudo certo. Fora 

da roda, montada na minha loucura. Parada pateta ridícula porra-louca 

solitária venenosa. Pós-tudo, sabe como? Darkérrima, modernésima, puro 

simulacro. Dá minha jaqueta, boy, que faz um puta frio lá fora e quando 

chega essa hora da noite eu me desencanto. Viro outra vez aquilo que sou 

todo dia, fechada sozinha perdida no meu quarto, longe da roda e de tudo: 

uma criança assustada (ABREU, 2010a, p. 135). 
 
 

 Dessa forma, essa subjetividade construída pela narrativa não segue a mesma ordem 

das demais que, ao invés de se inflamarem, dissipam-se. Mesmo que essa também não se 

inflame, ela é construída a todo momento num entre-lugar. Ela não chega até o efeito neutro 

por seu dilaceramento. Ao invés disso, desde o começo, ela é construída como uma 

subjetividade entre mundos, que não permite ao sujeito pertencer mais ao mundo que 

conhecia nem fazer parte desse novo.  

Na história “Mel & Girassóis”, as subjetividades são construídas, ainda, de maneiras 

distintas a todas que já foram comentadas aqui. 

O conto narra o encontro entre uma mulher e um homem, durante as férias, em algum 

tipo de hotel, tropical, não se sabe ao certo se no Brasil, pois as referências são confusas. Duas 

pessoas que fugiram da cidade grande, procuraram um refúgio junto com outras pessoas 

cheias de expectativas. As duas personagens são pouco caracterizadas. Como a história 

centra-se no encontro amoroso entre eles, muito da subjetividade das personagens poderia ser 
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explorada. Entretanto, isso é feito não nomeando suas características diretas, mas através de 

uma rede de referências que as delimita sem prendê-las em uma caracterização gregária. 

No quadro 2, abaixo, é possível encontrar as principais referências ligadas diretamente 

às personagens. É possível perceber, já de antemão, que muitas delas caracterizam uma 

geração que viveu sua juventude durante os anos 60-70 do século XX. 

 

 

Quadro 2 

 

Nara Leão Título, p.137 

Cortázar p. 137 

“filme meio B” p. 140 

Carmem Miranda p. 140 

Ruth Escobar p. 142 

Regina Duarte p. 142 

Revista Nova p. 142 

Susan Sontag p. 142 

Paulo Francis p. 142 

Aero Willys p. 142 

Dienpax p. 143 

Dashiell Hammett p. 143-144 

Lilian Hellman p. 144 

Margaret Atwood p. 144 

Doris Lessing p. 144 

Fellini p. 147 

Fassbinder p. 147 

Win Wenders p. 147 

Bergman p. 147 

Philip Glass p. 147 

Minimalismo p. 147 

Bossa Nova p. 147 

João Gilberto p. 147 

Beatles p. 148 
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Caetano p. 148 

Roberto Carlos p. 148 

Fernando Pessoa p. 149 

Maísa p. 149 

Clarice Lispector p. 149 

Avenida Paulista p. 153 

Bairro da Liberdade p. 155 

Nara Leão p. 157 

Doris Day p. 158 

Cary Grant p. 158 

 

 

Não só caracterizam as personagens, mas muitas dessas referências delimitam sentidos 

que o conto não dá; como o possível fato de que pelo menos um deles more em São Paulo; a 

preferência por determinados gêneros de literatura e cinema, bem como preferência por 

autores e cineastas.  

Diferentemente das demais histórias, nesta não se percebe uma subjetividade que se 

desfaz, ou até que se inflame. Pelo contrário, ela se referencia e dessa forma é possível o leitor 

entender o sujeito do conto. Ou seja: ao invés de, movimento mais comum, a subjetividade se 

aglutinar até constituir o sujeito, ou até mesmo se dissipar na enunciação como acontece em 

outras histórias aqui analisadas, em “Mel & Girassóis” as subjetividades são rodeadas por 

suas características sem que elas grudem em si; elas flutuam no espaço de sentido que 

constituiria a subjetividade, possibilitando que ela seja vista, mesmo que seu sentido não seja 

dado de maneira direta.  

O termo do paradigma que possibilita seu adiamento continua sendo a subjetividade, 

mas desta vez em uma forma diferente de construção. As referências criam um entorno do 

sujeito que permite entendê-lo sem limitá-lo e prendê-lo no paradigma gregário. 

Isto não é usual, apesar de ser uma técnica utilizada em outras histórias, em outros 

textos de Caio. Entretanto nenhum outro texto se baseia nessa maneira de construir a 

subjetividade. É possível encontrá-la em algumas partes, mas não de tal forma como se vê em 

“Mel & Girassóis”. 
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3.5.Ausência 

 

 

 

Esta “possível figura” está associada diretamente ao amor como explicado no quadro 

1. Entretanto, aqui, ela não se demonstra segundo sua acepção comum, gregária. 

A ausência em “Sem Ana, blues”, é uma marcação determinada pelo tempo designada 

nos advérbios “quando” e “depois” que a personagem utiliza para demarcar a experiência de 

viver sem Ana. Entretanto, mesmo que advérbios relacionados ao tempo,  o próprio tempo 

também é suspenso, levando consigo as ações que poderiam ocorrer nesse espaço, quando 

Ana se foi e depois de ela ter ido. Se se levar em consideração a semântica das palavras, o 

“quando” e o “depois” designariam um espaço de tempo relacionado, pois o segundo acabaria 

sendo consequência do primeiro. Ainda, dependendo da construção da frase, eles poderiam 

designar o mesmo espaço de tempo. A distinção feita pela personagem significa, dessa forma, 

a suspensão e um espaço neutro: 

 

Quando Ana me deixou – essa frase ficou na minha cabeça, de dois jeitos – e 

depois que Ana me deixou. Sei que não é exatamente uma frase, só um 

começo de frase, mas foi o que ficou na minha cabeça. Eu pensava assim: 

quando Ana me deixou – e essa não continuação era a única espécie de 

continuação que vinha. Entre aquele quando e aquele depois, não havia nada 

mais na minha cabeça nem na minha vida além do espaço em branco 

deixado pela ausência de Ana, embora eu pudesse preenchê-lo – esse espaço 

branco sem Ana – de muitas formas, tantas quantas quisesse, com palavras 

ou ações. Ou não palavras e não ações, porque o silêncio e a mobilidade 

foram dois dos jeitos menos dolorosos que encontrei, naquele tempo, para 

ocupar meus dias, meu apartamento, minha cama, meus passeios, meus 

jantares, meus pensamentos, minhas trepadas e todas essas outras coisas que 

formam uma vida com ou sem alguém como Ana dentro dela (ABREU, 

2014, p. 53-54. Grifos do autor). 
 

 

 Veja-se que a ausência não é demonstrada necessariamente como uma “falta”, mas, 

sim, como uma marca indistinta entre a presença e a falta, pois é justamente a ausência que 

dinamiza ativamente a vida, o tempo e o sentimento. 

 Perceba-se ainda que a personagem define que essas duas formas de perceber a 

ausência de Ana, através de frases, são apenas inícios de frases. Existe uma ausência também 

da continuidade sintática que, entretanto, não interfere na semântica das palavras. Dessa 

forma, o texto faz as palavras se expandirem em seu significado, acabando por serem 
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autossuficientes, já que a intenção não é especificamente encontrar o sentido delas, mas 

sugerir o sentimento de imobilidade do sujeito, mesmo que ele afirme ser a mobilidade, ao 

lado do silêncio, uma alternativa encontrada para superar a ausência de Ana. 

 Mesmo que a dinâmica entre mobilidade/imobilidade fique sugerida na fala da 

personagem relacionada à presença/ausência de Ana, esse é o ponto para entender a ausência 

como proposta aqui, pois mesmo que ela semanticamente marque um pólo negativo de um 

paradigma, no texto está relacionada de outra forma: a ausência é uma marca. Mesmo que 

sugira falta, ela significa, ao mesmo tempo, a presença de Ana na vida da personagem. Sendo 

assim, não se está diante de um paradigma gregariamente construído, tendo em vista que 

inviabiliza este paradigma, na medida em que potencializa a possibilidade da palavra em uma 

construção frásica que necessita de um complemento, mas não o tem, sendo disposta em uma 

ordem de sentido diverso, não usual, mas possível mediante a abordagem linguística tomada 

no texto. 

 
Depois que Ana me deixou – não naquele momento exato em que estou ali 

parado, porque aquele momento exato é o momento-quando, não o 

momento-depois, e no momento-quando não acontece nada dentro dele, 

somente a ausência de Ana, igual a bolha de sabão redonda, luminosa, 

suspensa no ar, bem no centro da sala do apartamento, e dentro dessa bolha é 

que estou parado também, suspenso também, mas não luminosos, ao 

contrário, opaco, fosco, sem brilho e ainda vestido com um dos ternos que 

uso para trabalhar [...] (ABREU, 2014, p. 55). 

 
 

 Nesta citação reproduzida acima, percebe-se como, para a própria personagem, a 

ausência de Ana ocupa espaço. Ela é descrita como uma bolha, um invólucro fino, cheia 

apenas dele e de ar, marcando a estagnação sentida mediante o abandono de Ana. 

 É a partir deste trecho, entretanto, que o quando e o depois começam a se distinguir. 

 Mesmo assim, o momento-depois ainda é influenciado pelo momento-quando, 

possibilitando o mesmo movimento destacado no início do texto:  

 

De todos aqueles dias seguintes, só guardei três gostos na boca – de vodca, 

de lágrima e de café [...] no meio dos gostos de vodca, lágrima e café, entre 

as pontadas na cabeça, o nojo na boca do estômago e os olhos inchados, 

principalmente às sextas-feiras, pouco antes de desabarem sobre mim 

aqueles sábados e domingos nunca mais com Ana, vinha a certeza de que, de 

repente, bem normal, alguém diria telefone-para-você e do outro lado da 

linha aquela voz conhecida diria sinto-falta-quero-voltar. Isso nunca 

aconteceu (ABREU, 2014, p. 55-56). 
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 A presença da ausência de Ana leva a personagem, então, a se ver presa dentro de um 

ciclo de espera/ausência/espera que a leva a participar de seu cotidiano sem, entretanto, perder 

a esperança da volta de Ana, que é o que rege, justamente, o momento-depois, em 

consonância, sempre, com o momento-quando, que a levou a enxergar as coisas por aquela 

ótica. 

É a distinção desses dois momentos, só depois de sua mistura, que leva ao processo de 

degradação da personagem, vivendo de vodca, café, cigarros e sanduíches que ele depois 

vomita na privada, agarrando-a como se fosse o corpo de Ana e questionando, inclusive, a 

Deus o motivo de ter sido abandonado tanto por Ana quanto, é possível perceber, pela própria 

divindade. A resposta nunca veio. 

É no momento-depois que a personagem inicia a tentativa de esquecer Ana, mudando 

móveis e se desfazendo de coisas que recuperassem a memória, também, de um momento-

antes. A personagem reinicia, então, sua vida sexual que também é marcada pela ausência de 

Ana, pois ele escolhe as mulheres que tem características opostas as dela. 

Entretanto, a ausência de Ana e a influência do momento-quando e do momento-

depois continuam mesmo quando toda a fase é superada: 

 
 
Por todas essas coisas, talvez, é que nestas noites de hoje, tanto tempo 

depois, quando chego do trabalho por volta das oito horas da noite e, no 

horário de verão, pela janela da sala do apartamento ainda é possível ver uns 

restos de dourado e vermelho por trás dos edifícios de Pinheiros, enquanto 

recolho os inúmeros recados, convites e propostas da secretária eletrônica, 

sempre tenho a estranha sensação, embora tudo tenha mudado e eu esteja 

muito bem agora, de que este dia ainda continua o mesmo, como um relógio 

enguiçado preso no mesmo momento – aquele. Como se quando Ana me 

deixou não houvesse depois, e eu permanecesse até hoje aqui parado no 

meio da sala do apartamento que era o nosso, com o último bilhete delas nas 

mãos [...] E para sempre então, agora, me sinto uma bolha opaca de sabão, 

suspensa ali no centro da sala do apartamento, à espera de que entre um 

vento súbito pela janela aberta para um alfinete, para que de repente estoure 

nesse ar azulado que mais parece o interior de um aquário, e desapareça sem 

deixar marcas (ABREU, 2014, p. 61-62). 
 

 

No fim do texto a personagem reconhece a suspensão do tempo ocasionada pela 

ausência de Ana, pensando, inclusive, que não houve nenhum momento-depois, que tudo é, 

ainda, o momento-quando, mesmo que todo um processo de recuperação sentimental e física 

tenha ocorrido. A personagem descreve esse momento, depois de tanto tempo decorrido, 
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como o momento inicial, o quando Ana se foi, inclusive com as mesmas estruturas descritivas 

utilizadas no início do texto. 

Dessa forma, mesmo que durante a história a ausência de Ana tenha sido legada à 

memória, ela ainda faz parte da suspensão do tempo, do paradigma reconhecido no início. O 

tempo sofre uma espécie de atrofiamento de seu prolongamento da perspectiva da 

personagem. A ausência suspende a passagem lógica dos fatos para organizar um espaço 

neutro em que Ana, justamente por não estar presente, é o ponto que suspende o paradigma. 

Esta história, ao lado de “À beira do mar aberto”, simboliza a dinâmica de análise 

proposta por esta pesquisa, que leva em consideração tanto a expressão temática do texto 

quanto os procedimentos utilizados para se chegar ao complexo textual construído. 

Em “Uma praizinha de areia bem clara, ali, na beira da sanga” a ausência empreende 

movimentos semelhantes ao da história acima discutida, mas toma formas de saudade: 

 

Nunca falei sobre a você a ninguém. Nem vou falar. Não falaria de você 

nem a você mesmo, se hoje não tivesse percebido que, além de fazer sete 

anos que saí para sempre do Passo da Guanxuma, é um dia próximo ao seu 

aniversário. Por isso estou te escrevendo, depois de tanto tempo. Também 

para deter aquela vontade de saltar pela janela e acabar de vez com esta 

saudade do Passo, onde não vou voltar, com essa mania louca de procurar 

você no Bar quase todas as noites, sem te encontrar. Eu sinto tanta falta, 

Dudu (ABREU, 2014, p. 123. Itálicos do autor). 
 
 

Nessa nova história, entretanto, a ausência é causada pela própria personagem. Ele 

vive em uma cidade que não sente ser sua, saído do Passo da Guanxuma, uma cidade que já 

não era mais dele. Nesta nova realidade, ele se vê perturbado pela figura de Dudu que, 

inclusive, se materializa em seu cotidiano, fazendo-o ter esperanças de reencontrá-lo. 

O narrador-personagem, depois de uma demonstração de afeto homoafetiva de Dudu, 

o atinge na cabeça com uma pedra. Anos depois, a ausência de seu amigo o perturba, fazendo-

o perseguir sua imagem pela cidade na esperança de, talvez, reparar seu passado. 

Diferentemente do que acontece em “Sem Ana, blues”, a ausência de Dudu é de fato 

materializada em uma imagem. O narrador-personagem o enxerga pela cidade e no Bar, lugar 

em que começa a frequentar depois de ter perseguido a imagem de seu amigo até lá. 

Mais uma vez, a ausência que seria uma marca negativa, se transforma numa 

indistinção entre presença/falta que não marca o paradigma, mas o adia. Dessa forma, a 

imagem de Dudu, a imagem de sua ausência, faz a personagem revirar suas memórias, sem se 

focar na ação coletiva que separou os dois. 
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Nesta história fica ainda mais claro, do que em “Sem Ana, blues”, como a ausência em 

Caio não é uma falta, mas uma marca que representa a ação da pessoa que já não está ali. 

Ainda diferentemente do primeiro conto, a ausência em “Uma praizinha de areia bem clara, 

ali, na beira da sanga” não organiza toda uma série de ações e impressões quanto à vida, ela é 

apenas ela mesma: uma marca da ausência de alguém que leva a personagem a rever seu 

passado. Entretanto, essa revisitação ao passado não proporciona ao sujeito uma reflexão 

complexa sobre culpa ou indiferença. Na verdade ela é apenas, mesmo, a marca da ausência:  

 

Desde aquela tarde quase quente de setembro, quando nos estendemos nus 

sobre a areia clara das margens da sanga Caraguatatá [...], ali do meu 

lado, você se debruçou na areia para olhar bem fundo dentro dos meus 

olhos, depois estendeu o braço lentamente, como se quisesse me tocar num 

lugar tão escondido e perigoso que eu não podia permitir o seu olho nos 

pelos crespos do meu corpo, a sua mão na minha pele que naquele tempo 

não era branca assim, o seu hálito de hortelã quase dentro da minha boca. 

Foi então que peguei uma daquelas pedras frias da beira d’água e plac! ó, 

bati de uma vez na tua cabeça, com toda a força dos meus músculos duros – 

para que você morresse enfim, e só depois de te matar, Dudu, eu pudesse 

fugir para sempre de você, de mim, daquele maldito Passo da Guanxuma 

que eu não consigo esquecer, por mais histórias que invente (ABREU, 2014, 

p. 123-124. Itálicos do autor). 
 
 

 O que chama atenção neste trecho é a maneira como a personagem o descreve 

partindo de uma série de referências delicadas até o momento forte da morte de Dudu, como o 

movimento inverso ao que acontece em “Terça feira gorda” (2005a). Além disso, é necessário 

ressaltar a intenção do ato: a personagem o realizou para escapar do amigo e da cidade. 

Entretanto, isto não aconteceu, pois a ausência de ambos continua atormentando a 

personagem, o que reforça o argumento da ausência (mesmo que como saudade) como marca 

indistinta que suspende o paradigma. 

 Em “A outra voz”, a personagem se encontra em um lugar do qual não pode sair. A 

narração faz parecer que a personagem vive monotonamente. A única coisa que ele espera, é 

uma ligação, todos os dias, às 17h 15m. 

 Não se tem certeza do motivo que levou o sujeito a esse asilo, o que rege seu 

cotidiano, mas o tom de mesmice, tédio, angústia e medo é impossível de ser relevado. A 

ligação que acontece diariamente no mesmo horário vem de alguém que ele simplesmente 

chama de “a outra voz”. 
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 A voz, por si, não poderia ser considerada uma ausência, tendo em vista que ela é uma 

manifestação física. Ao contrário da ausência de Ana, em “Sem Ana, blues”, por exemplo, 

que é exatamente a marca da não-presença, mas ainda assim é perceptível. 

 A voz só será entendida como uma marca de ausência quando for considerado o seu 

papel para o sujeito isolado. Da forma como ele a descreve, ela é uma ponte entre o lugar em 

que ele está e o mundo exterior, entre as sombras da realidade dele e a luz lá de fora, o que ele 

deseja:  

 

Luminosa e viva, a outra voz, cheia de cristais agudos. Pedrinhas moídas de 

gelo batendo nas bordas de vidro de um copo. Tão reluzentes que piscou os 

olhos sem querer, ofuscado. Olhava pela janela, a sombra na parede oposta. 

Precisava de tempo, nessa transição entre as trevas do interior da caverna e o 

campo eletrizado de luz (ABREU, 2014, p. 160). 
 
 

 Considerando a citação acima reproduzida, a voz não poderia ser o neutro, pois ela 

serviria, justamente, como a passagem de um termo do paradigma a outro, quando na verdade 

o neutro é o elemento que impede temporariamente o paradigma de acontecer. 

 Entretanto, quando se considera não a função da voz para a personagem, mas o que ela 

de fato faz a ele, percebe-se que ela desempenha o papel de neutro: a voz é ao mesmo tempo o 

que liga o sujeito ao mundo exterior, constituindo uma possibilidade, mas não o leva até lá, o 

conforta com a situação que ele tem, inerte. Ou seja, ela é o que suspende paradigmas como 

liberdade/prisão, felicidade/tristeza, etc. 

 Assim, mesmo sendo uma manifestação física da presença de alguém, a voz se 

configura como uma ausência, principalmente no momento em que a personagem tenta 

corporificar a voz: “Percebeu mais claro que se afastava quando tentou recompor o rosto a 

quem pertencia a outra voz, sem conseguir” (ABREU, 2014, p. 169-170). Para a personagem, 

a voz já não constitui um sujeito, mas apenas a marca de sua ausência. 

 Além disso, a personagem recebe a visita de outros, Ana e Carlos. Não são pessoas, 

como amigos, propriamente ditos. Parecem mais fantasmas que a atormentam, podendo dessa 

forma também ser caracterizados como ausências. 

 Existem duas partes do texto em itálico que parecem falar da morte dessas duas 

pessoas: Carlos teria se suicidado enforcado, enquanto Ana teria pulado da janela23. Os outros 

seriam o oposto da voz, pois eles representariam apenas o destino da personagem encarcerado 

                                                           
23 Essa referência é muito parecida com a morte de Ana Cristina Cesar. 
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naquele lugar: o provável fim, a morte; enquanto a voz representa, para a personagem, a 

escapatória dali, ao mesmo tempo em que ele percebe como ela impossibilita sua saída: 

 

Precisava acreditar na oura voz: era só o que tinha. Mas não conseguia 

impedir-se de ver alguém lá de fora puxando-a apressado pelo braço – bares, 

cinemas, encontros, esquinas – para mergulharem juntos naquela vertigem 

de caras vivas, palavras dispersas, talvez meio vadias, mas sempre 

envolventes, sorrateiras, a afastá-lo – a ele, a ela, à outra voz – cada vez mais 

de si mesmo. Um dia seria para sempre: e eu só tenho esse centro talvez 

escuro de mim, onde me agarro. Nesse outro dia, não haveria nada ao redor, 

exceto as grades. Quis alertá-lo para a necessidade de resistirem juntos nessa 

ponte frágil. Até um dia qualquer de sol, se você me esperar lá fora 

(ABREU, 2014, p. 169). 
 
 

 Dessa forma, a ausência se dá de maneira diferente das outras já analisadas. Mas o 

importante é perceber como essa ausência é construída: não é uma falta, o oposto direto da 

presença, mas a marca, possível, completa, da não-presença de alguém. É essa ausência como 

marca que se encontrou nos contos de Caio. 

 

 

 

3.6.Fragmento 

 

 

 

A fragmentação é algo recorrente na obra de Caio Fernando Abreu. Como já citado 

anteriormente, os livros do escritor dialogam entre si, criando um intricado fluxo entre eles 

que sugere a fragmentação e uma obra geral, maior, mais ambiciosa, mas não fechada ou 

unificada. 

No corpus utilizado na pesquisa, o texto é fragmentado para possibilitar uma dinâmica 

de leitura, e de construção de sentidos, diferente e mais complexa, que levaria o leitor a 

perceber toda a obra de uma forma distinta de acordo com a maneira que escolheu para guiar 

sua leitura. Além disso, na “figura” Subjetividades, pode-se ver como a subjetividade se 

dissipa para poder atingir o efeito neutro da suspensão do paradigma. 

Neste subtópico, a história a ser analisada é “Saudades de Audrey Hepburn”. Nela, 

como se verá adiante, o fragmento está relacionado diretamente a fragmentação também do 

sujeito e ao abandono/ausência. 
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O texto tem em si um estranhamento particular. Existe uma espécie de ausência 

indefinida que circula a perspectiva da personagem principal, passando de uma memória à 

outra sem fixar precisamente nem o tempo nem a ação. Ao fazer isso, a subjetividade, ao 

invés de caracterizar um sujeito no nível pessoal de distinção com o coletivo, se embaça e 

torna-o também fragmentado. 

A personagem descreve cenas relacionadas à comemoração de São João, ou a um 

episódio em que ela anda por um viaduto, o que, pela perspectiva tratada, faz pensar ser o 

momento presente, o momento em que o narrador toma a voz e constrói a narrativa. 

Entretanto esse tempo logo é misturado a outras memórias e experiências e, inclusive, é 

repensado, quando o narrador descreve a passagem pelo viaduto, algo que já tinha feito 

anteriormente, mas desta vez de táxi, sem, entretanto, ficar claro se é outra memória ou a 

mesma, refeita. 

A estrutura do texto é, por muitas vezes, confusa, deixando sempre a impressão de 

ausência, seja de um fio condutor ou de um sentimento de falta da própria personagem. Isso 

não suscita, entretanto, um mero julgamento de gosto que fixe o texto de Caio entre “bom” ou 

“ruim”. Na verdade, essa ausência que persegue a personagem e também a leitura, alcançada 

através da fragmentação, é, na verdade, uma construção textual que ensaia a literatura em vez 

de apenas dizê-la; é um texto performático, que traz em sua constituição uma recorrência do 

seu próprio tema: a perda do sujeito no momento em que tenta encontrar uma unidade de si; 

estando em face apenas da sua fragmentação, o sujeito se perde em seus vários pedaços.  

A ausência é revelada por uma busca, tanto de alguém, quanto de alguma experiência 

e, até mesmo, uma busca metamorfoseada em olhar: 

 

Agora ele esvazia lento o cinzeiro indígena, enquanto observa a expressão da 

mulher frente ao cálice de absinto na reprodução ordinária de Degas, e pensa 

que pensa ou deveria pensar ou é côo se pensasse qualquer coisa assim: 

porque é desse jeito mesmo que as pessoas se comportam quando não 

decifram nos olhos do outro nenhuma promessa ou convite. Melhor: como 

nada no olho ou no gesto ou no campo vibratório dele denunciasse/revelasse 

que estava à procura de alguém para dividir a cama nas próximas horas da 

noite quase fria, portanto propícia a esses lances, era automaticamente 

deixado em paz. Pior: de lado. Deixado de lado, junto à fogueira, um livro 

que leria depois, para encontrar versos como uma conversa que esquenta até 

os ossos sem dizer precisamente nada*, não agora, enquanto ele era pouco 

mais que uma câmera registrando silenciosa, impessoal, todos aqueles 

urbanos excessos juninos (ABREU, 2014, p. 67. Grifos do autor)24. 
                                                           
24 O asterisco na citação está no livro e refere a uma nota de rodapé informando de onde o verso foi retirado, de 

um poema de Ricardo Redish chamado “Quem se debate é afogado”. 
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A personagem segue em suas memórias/ações descrevendo os encontros e os 

desencontros entre ela e outras pessoas. A sucessão de fatos é tão intensa que torna difícil 

encontrar uma recorrência que se possa caracterizar como um enredo, uma ação; não existe 

qualquer coisa mais consistente que permita seguir a leitura do texto construindo sentidos de 

maneira suficiente. O texto permanece adiado durante o momento da leitura, exigindo do 

leitor que este aproveite muito mais sua experiência de leitura do que, especificamente, 

organize o texto. 

Nesta altura existe um flash-black que também deixa a narrativa obscura, pois não fica 

claro se se trata da personagem principal quando criança, apesar de que isso seja inferível. 

Esta parte da narrativa é dedicada à simpatias feitas por duas personagens, quando crianças, 

para descobrir o nome do(a) futuro(a) parceiro(a). Da perspectiva da voz narrativa, existe a 

possibilidade de um desses personagens ser homossexual, pois as simpatias podem revelar 

tanto parceiras quanto parceiros. Ao final dessa parte existe a descrição de uma arraia sendo 

capturada: 

 

[...] A arraia pariu sete filhinhos com ferrõezinhos aguçados prontos para 

ferrar na hora que o anzol a arrancou do fundo do rio Uruguai para jogá-la 

no fundo da chalana. Manchar os panos em degradée de laranja, então 

prendê-lo nas oito madeirinhas claras, com pregos miúdos e linha amarela. 

Do Flipperama ao lado do Jeca à esquina da Praça da República: mil 

possibilidades, todas furtivas. Agora, talvez mortais. Jogarei seis vezes as 

moedas do I Ching para encontrar Fogo sobre Fogo, o Esplendor. Tudo 

confirmará. Mas nada acontecerá. Ah: conheço essas rimas em á. E depois 

delas, passaram-se anos. Aqueles, em que se perderam, sem terem chegado 

a se encontrar (ABREU, 2014, p. 68). 

 
 

 A referência à arraia é obscura. Mas a presença do I Ching e do fogo sugerem tanto 

uma preocupação com o rumo das coisas, quanto metáforas para amor, que são desveladas 

logo em seguida como algo que era para acontecer, mas não aconteceu. 

 No fim do flash-back está a separação entre as duas personagens, possivelmente as 

duas crianças que tentavam adivinhar o futuro amoroso através das simpatias de São João.  

O fragmento, longe de apenas dilacerar a narrativa, cria uma série de micro-narrativas 

agrupadas por um princípio, mesmo que não logicamente claro, ainda possível. Assim, ele é o 

processo pelo qual o gregarismo da certeza, da ação bem construída, é suspensa. O fragmento 
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não é necessariamente o neutro, assim como a subjetividade difusa não o é, mas a maneira 

pela qual ele é atingido. 

Em “Saudades de Audrey Hepburn”, a narrativa é fragmentada por um processo 

relacionado, porém diferente, a “À beira do mar aberto”: enquanto nessa história a narração 

segue apenas o fluxo de pensamento da personagem, sem focar em nenhuma ação precisa, 

naquela encontram-se ações, interligadas pelo fluxo de pensamento que, entretanto, não deixa 

claras as suas ligações, o que cria um estranhamento na narrativa. Percebe-se, então, que o 

fragmento está relacionado também à subjetividade e à ausência, duas outras possíveis 

“figuras” já tratadas aqui. 

Apenas para exemplificar a fragmentação também do sujeito, logo após o flash-back, a 

narração passa da terceira pessoa para a primeira, ao ponto de em um mesmo parágrafo serem 

encontrados os dois narradores: 

 

Apertou o livro entre dedos subitamente frios, depois colocou-o no colo para 

ajoelhar-se e estender as mãos em direção ao fogo. Eu parado na porta às 

quatro da manhã. Você indo embora. Eu me perdendo então desamparado 

entre cinzeiros cheios e garrafas vazias. Você indo embora. Eu indeciso entre 

beber um pouco mais ou procurar uma beata em plena devastação ou lavar 

copos bater sofás guardar discos mastigar algum verso adoçando o inevitável 

amargo despertar para depois deitar partir morrer dormir sonhar quem sabe. 

Você indo embora. Acordar na manhã seguinte com gosto de corrimão de 

escada na boca: mais frustração que ressaca, desgosto generalizado que 

aspirina alguma cura. Tocaria, o telefone? Você indo embora, fotograma 

repetido. Na montagem intercalar. Você indo embora (ABREU, 2014, p. 69). 
 
 

Logo no parágrafo seguinte a narração volta a terceira pessoa. A mudança de pessoa 

do narrador acontece quando ele trata especificamente de uma situação de abandono, isso 

sugere tanto a fissura da subjetividade que, assim como nos textos analisados na “figura” 

Subjetividade, atinge um patamar neutro pela sua dissipação, quanto o abandono como a 

relação temática que propicia o neutro, através do fragmento. 

Dessa forma, a neutralidade nesta história é atingida por uma fragmentação narrativa 

que atinge, ao mesmo tempo, outras instâncias que já foram classificadas como “figuras” do 

neutro em Caio Fernando Abreu. 
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3.7.O corpo 

 

 

 

 Esta “possível figura” parece estar, em muito, associada às Subjetividades. Entretanto, 

as histórias que compõem esta parte têm um foco no sujeito de uma maneira mais física 

inicialmente, do que subjetiva propriamente dizendo. Só depois (depois do corpo) é que o 

sujeito é atingido. 

 Como em “Sapatinhos vermelhos”, por exemplo, em que a personagem principal sofre 

uma desapropriação de sua subjetividade em favor de seu prazer físico. Depois do término de 

um relacionamento extraconjugal que não parecia condizer com sua atitude recatada, ela 

resolve sair e conhecer outros homens. Para isso, sofre um processo de transformação 

simbolizado pelos sapatos vermelhos que seu amante casado lhe dera. A partir daí, quem a 

personagem foi ou no que ela se transformou não parece influenciar demais em sua atitude. 

Ela é bem mais guiada pelo seu próprio corpo e a influência que ele exerce sobre ela mesma 

do que pelo que pensa, sente ou acha: 

 

[...] E eram lindos, mais lindos do que podia lembrar. Mais lindos do que 

tinha tentado expressar quando protestou, comedida e comovida – mas não 

são tão... tão ousados, meu bem, não têm nada a ver comigo. Que evitava 

cores, saltos, pinturas, decotes, dourados ou qualquer outro detalhe capaz 

sequer de sugerir sua secreta identidade de mulher-solteira-e-idenpendente-

que-tem-um-amante-casado (ABREU, 2014, p. 97). 
 
 

 Os sapatos, desde o momento que os ganhou de presente, representavam para a 

personagem uma quebra muito abrupta com sua postura e sua identidade recatada. Neste 

momento, o do término do relacionamento, ela resolve calçá-los para encontrar uma outra 

parte de si, que não condiz diretamente com sua atitude e personalidade usual. 

 A partir do momento em que encontra os sapatos, inicia-se um processo de mudança 

em sua atitude sinalizada sempre com referências corporais ou físicas: 

 

[...] deixou a banheira encher aos poucos de suave água morna, salpicou os 

sais antes de mergulhar, com Billie gemendo rouca ao fundo, lover man, e 

lavou todos os orifícios, e também os cabelos, todos os cabelos, enfrentou o 

chuveiro frio, secou o corpo e cabelos enquanto esmaltava as unhas dos pés, 

das mãos, no mesmo tom de vermelho dos sapatos, mais tarde desenhou 

melhor a boca, já dentro do vestido preto justo, drapeado de crepe, preso ao 

ombro por um pequeno broche de brilhantes, escorregando pelo colo para 
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revelar o início dos seios, acentuou com o lápis o sinal na face direita, 

igualzinho ao de Liz Taylor, todos diziam, sublinhou os olhos de negro, 

escureceu os cílios, espalhou perfume no rego dos seios, nos pulsos, na 

jugular, atrás das orelhas, para exalar quando você arfar, minha filha, as 

meias de seda negra transparente, costura atrás, tigresa noir, Lauren Bacall 

[...] (ABREU, 2014, p. 98). 
 
 

 O foco desta parte da narrativa é o processo de preparação, sempre voltado ao corpo, 

pelo qual a personagem se sente pronta para calçar os sapatos vermelhos, o que a levará a 

sentir e ser guiada mais pelo seu corpo, sua satisfação e seu prazer, do que por uma afirmação 

de sua subjetividade. 

 É importante destacar que, na citação acima, existem duas referências a atrizes 

conhecidas como símbolos de sensualidade, que sugerem diretamente a nova atitude da 

personagem, mais sensual, mais independente. Isso apenas evidencia a construção da 

identidade mediante referências, o processo pelo qual o corpo é levado a um plano mais ativo 

do que a subjetividade própria, a identidade da personagem, que agora é atingida por 

referência a construções culturais. 

 Depois da preparação, Adelina, a personagem, vai até um bar e começa um processo 

de sedução entre ela e três homens. A identidade anterior, de mulher recatada e até pudica 

quanto a determinados assuntos ou ações, não existe. Todo o processo é guiado pelo desejo e 

pelo corpo. Mesmo que essa atitude sugerisse uma outra subjetividade, oposta a de Adelina, o 

domínio do corpo a subjuga ao físico e à satisfação. Inclusive, Adelina sente um descompasso 

entre o que faz e o que é, mesmo que isso não seja problematizado: “[...] falava como a 

dublagem de um filme. Uma mulher movia o corpo e a boca: ela falava” (ABREU, 2014, 

p.101). A citação faz parecer uma divisão entre a ação e o sujeito; o que Adelinda faz e quem 

de fato ela é. Entretanto, não há foco em um dos dois. Dessa forma, o corpo continua 

suspendendo a relação entre subjetivo e físico fazendo os dois coexistirem em um mesmo 

sujeito guiado pelo desejo, pelo carnal. 

 Não só a personagem é legada a essa expressão corporal. Os homens também, tendo 

inclusive seus nomes confundidos pela personagem. Inclusive, nesta parte, acontece outro 

movimento que confirma o que aqui se argumenta: 

 

Eu? Gil-da, ela mentiu retocando o batom. Mas mentia só em parte, contou 

para o espelhinho, porque de certa forma sempre foi inteiramente Gilda, 

Escorpião, e nisso dizia a verdade, atriz, e novamente mentia, só de certa, 

porque toda a minha vida (ABREU, 2014, p. 103-104). 
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 Nesta citação fica clara a confusão da personalidade e da identidade ocasionada pela 

força do corpo. Adelina sempre foi Gilda e sempre foi atriz, mesmo que isso seja uma 

mentira. Ou seja, existe uma série de designações e especificidades que a personagem atribui 

a si, que não são verdadeiras, ao mesmo tempo em que são. 

 Depois disso, Adelina/Gilda leva os três homens até seu apartamento para a relação 

sexual que havia sido preparada durante toda a noite. Os homens pedem que ela tire tudo, 

exceto os sapatos, que são índice ao mesmo tempo da preponderância do corpo sobre o 

subjetivo e de todas as metáforas culturalmente associadas ao signo: sapatos vermelhos de 

salto alto, sensualidade exacerbada, prazer, libertinagem. 

 A partir daí, as personagens se envolvem em uma relação completamente carnal, 

descrita exatamente dessa forma: o foco é o prazer, o corpo. Chegando ao ponto de a 

personagem perder completamente sua identidade e sua subjetividade: “e não era mais Gilda, 

nem Adelina, nem nada. Era um corpo sem nome, varado de prazer, coberto de marcas de 

dentes e unhas, lanhado dos tocos das barbas amanhecidas, lambuzada do leite sem dono dos 

machos da rua. Completamente satisfeita. E vingada.” (ABREU, 2014, p. 107). Nesse 

momento ela se despersonaliza completamente e se transforma apenas em um corpo e sua 

vontade, sua realização na relação sexual como corpo, como físico, materialidade. 

 No fim do conto Adelina recebe seu ex-amante, que percebe o que aconteceu e a 

xinga. Depois disso, ela resiste por várias vezes calçar os sapatos vermelhos que não eram 

propriamente uma transformação de si, mas uma possibilidade de atingir o corpo. O sexo, o 

gozo, tudo centrado no corpo, descentraliza o sujeito, confundindo-o consigo mesmo. Dessa 

forma, o próprio corpo é o neutro que faz o sujeito se perder em si, sem dar a ele mesmo uma 

nova identidade, apenas seu prazer, sua vontade e sua satisfação. 

 Em “Pequeno monstro”, o corpo também é a “figura” do neutro, mas opera de maneira 

distinta. 

 Enquanto em “Sapatinhos vermelhos” o corpo é o que leva o sujeito a despojar-se de 

sua identidade fazendo-o realizar seu desejo sem construir uma subjetividade que o justifique, 

em “Pequeno monstro” o desenvolvimento do corpo na puberdade faz a personagem não se 

identificar com os extremos dos quais a puberdade é a transição: a infância e a vida adulta. 

 Essas duas fases seriam representadas pela inocência do corpo na infância e o 

conhecimento aprofundado do desejo na vida adulta. A personagem não se encaixa em 
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nenhuma das duas fases. Ao mesmo tempo em que não conhece seu desejo, sente-o como algo 

obscuro, sujo, vindo do interior de si mesmo25. 

 O conto narra a perspectiva da relação familiar da personagem, no momento em que 

eles irão receber um primo, Alex, em sua casa de praia. O rapaz, o pequeno monstro, não quer 

a visita do primo e justifica isso com a maneira com que é tratado por todos: como alguém 

diferente, de difícil personalidade, que não se encaixa nas expectativas, enquanto o primo 

seria justamente tudo com o que ele não consegue se identificar. 

 A própria personagem aceita essa designação (a de pequeno monstro), como 

deslocado, como uma maneira de garantir sua individualidade e sua afirmação. Ele se apega a 

possibilidade de não ser como os outros o querem, como uma maneira de se afirmar: 

 

Naquele verão, quando a Mãe avisou que o primo Alex vinha passar o fim de 

semana conosco na casa da praia alugada, eu não gostei nem um pouco. Não 

por causa dele, que eu mal lembrava a cara direito, podia até ser qualquer 

outro primo, tio avô. Mais por minha causa mesmo, que tinha começado a 

crescer para todos os lados, de um jeito assim meio louco. Pernas e braços 

demais, pelos nos lugares errados, uma voz que desafinava igual de pato, eu 

queria me esconder de todos [...] Não suportava ninguém por perto. Uma 

Mãe insistindo o tempo inteiro pra tu ires à praia na mesma hora que todo 

mundo normal vai e um Pai que te olha como se tu fosses a criatura mais 

nojenta do mundo e só pensa em te botar no quartel pra aprender o que é 

bom – isso já é dose suficiente para um verão (ABREU, 2014, p. 173-174). 
 
 
 

 Antes mesmo da chegada do primo, a personagem se descreve várias vezes como esse 

pequeno monstro, como ele se identifica.  

Quando o primo Alex chega, a personagem percebe a maneira com que ele se adéqua 

completamente às expectativas. Enquanto o primo tinha concluído a transformação de seu 

corpo e é completamente sociável, o pequeno monstro era desajeitado, magro demais e de 

difícil convivência. Isso é o fator que o leva a afastar o primo de si, como se ele fizesse parte 

de outro grupo, no qual ele não se encaixa. 

Antes de qualquer contato social com o primo, na penumbra do quarto escuro que os 

dois dividiriam naquele verão, o pequeno monstro delineia, seguindo a luz da lua, o corpo do 

primo, que é diferente do seu: “Via aqueles pelos brilhando – uns pelos nos lugares certos, 

não errados, que nem os meus – descendo para baixo do pescoço, pelo peito, pela barriga [...]” 

                                                           
25 Como Caio o descreve em outros contos, em “O destino desfolhou”, por exemplo. 
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(ABREU, 2014, p. 181). Depois dessa visão, o pequeno monstro começa a ritmar sua 

respiração como a do primo e todo o ódio que havia sentido pela visita passa. 

Na manhã seguinte, acontece uma cena em que o corpo da personagem começa a se 

evidenciar, mediante uma ereção: “[...] parecia que tinha uma coisa dentro que ia explodir, 

mas não explodia, tudo começava a ficar quente dentro e fora de mim, enquanto eu pensava 

numas coisas meio nojentas” (ABREU, 2014, p. 183). Aqui é demonstrado como o corpo é, 

justamente, a peça que neutraliza o crescimento do sujeito, libertando-o de sua inocência 

pueril. Ao mesmo tempo em que ele reconhece a potência sexual de seu corpo, ele não a 

entende e vê todas as transformações que sofre como um elemento que não o possibilita se 

encaixar no paradigma infantil/adulto. 

Logo após, uma cena é descrita em que o pequeno monstro percebe o corpo do primo 

Alex como sendo o normal, enquanto o dele era inadequado: 

 

De costas para mim, embaixo do chuveiro, as costas dele eram retas, largas, 

com um pequeno triângulo de pelos crespos e pretos mais largos onde 

subiam para a cintura, mais estreitos quando desciam em direção à bunda 

[...] Cada braço dele era assim quase da grossura da minha coxa. A água 

começou a levar embora a areia da praia, e agora eu podia ver melhor o 

corpo dele, escondido embaixo da camada de areia. Eu não conseguia parar 

de olhar (ABREU, 2014, p. 188). 
 

 

O primo Alex começa a representar um corpo evoluído, diferente do de pequeno 

monstro, mesmo que essa diferença não seja bem marcada. Quando eles saem de casa e vão a 

um bar, o pequeno monstro começa a perceber a maneira de se vestir do primo Alex e não é 

igual a sua, é “Um jeito bonito, um jeito moderno” (ABREU, 2014, p. 193). A personagem se 

interessa pela calça do primo, calça Lee, importada, só conseguida por contrabando. Isso tudo 

cria uma imagem do primo Alex que apenas demarca ainda mais a diferença da personagem. 

Voltando ao que já foi discutido, essa diferença é ocasionada pelo próprio corpo. Ele é 

a fenda que rompe a infância e vai construir a vida adulta; o corpo na puberdade é o 

interstício, ainda não é, e já não é mais. 

Depois de admirar o primo é que a personagem começa a não se sentir mais como um 

pequeno monstro, como se o contato, mesmo que apenas a proximidade, com o primo já 

marcasse mais um passo de transformação de seu corpo e sua vida:  
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De repente me deu assim uma vaidade daquelas pessoas todas estarem me 

vendo ali, ao lado dele, e aí aconteceu uma coisa maluca. Por um segundo, 

parei de me sentir monstro. 
Olhei o meu braço na mesa. Meu braço um pouco fino demais, moreno de 

sol. Mas parecia bonito também. Eu olhei a minha mão morena, quase sem 

pelos, depois levei ela até o cabelo e pensei que podia deixar ele crescer um 

pouco, que nem o do primo Alex (ABREU, 2014, p. 194-195). 
 
 

Esse sentimento chega ao seu ápice quando, ao voltarem para casa, os primos se 

envolvem em uma experiência masturbatória mútua, quase como uma iniciação em que Alex 

guia o primo a descobrir seu corpo como fonte de desejo e satisfação. Inclusive, a maneira 

como a personagem descreve uma determinada parte da situação sugere muita inocência de 

seu próprio corpo:  

 

Eu fiquei passando as mãos nas costas dele. Elas ficaram todas meladas da 

água de prata que ele tinha me ensinado a tirar de dentro de mim. Ele não se 

importava de ficar melado da água de mim. Eu também não me importava de 

ficar melado da água dele. Nojo nenhum, eu sentia (ABREU, 2014, p. 202-

203). 
 
 

Essa experiência é responsável por fazer a personagem não se sentir mais um monstro, 

mesmo quando o primo Alex vai embora, ele afirma não sentir saudade, pois sabe que o 

primo ficará para sempre com ele. 

Só no fim do conto a personagem entende, em partes, seu corpo, que o faz sair do 

estado intermediário em que ele não o identifica com nenhuma das duas extremidades 

(infância e vida adulta). Sendo assim, a maneira como a personagem entende seu corpo e age, 

de acordo com a maneira que se sente (um pequeno monstro), é a responsável por suspender 

os sentidos que a própria personagem tiraria de sua faixa etária ou fase da vida, influenciando, 

diretamente, na sua própria personalidade. Pode-se dizer que a inocência, mesmo que pareça 

completamente pueril, vem, na verdade, desse intermédio em que o corpo dele se encontra: 

um estado de passagem, que significa justamente sua transitividade. E, dessa forma, ela é 

símbolo, também, do uso do corpo como indistinção do sujeito, fazendo com que ele não se 

encaixe nas margens, que fique em um intermédio que a personagem não compreende. 
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3.8.O destino, por fim e começo 

 

 

 

 A última história, inicialmente, parece meio embaçada. Nomeada com o mesmo nome 

da coletânea, “Os dragões não conhecem o paraíso”, ela inicia com uma afirmação, que logo é 

negada, além de destinar, diretamente, o conto a um interlocutor: 

 

Tenho um dragão que mora comigo. 
Não, isso não é verdade. 
Não tenho nenhum dragão. E, ainda que tivesse, ele não moraria comigo 

nem com ninguém. Para os dragões, nada mais inconcebível que dividir seu 

espaço – seja com outro dragão, seja com uma pessoa banal feito eu. Ou 

invulgar, como imagino que os outros devam ser. Eles são solitários, os 

dragões. Quase tão solitários quanto eu me encontrei, sozinho neste 

apartamento, depois de sua partida (ABREU, 2014, p. 205-5206). 
 
 

 O pronome sua suscita uma ambiguidade significante: trata-se do dragão ou de um 

interlocutor, alguém para quem o texto foi construído? Isso não se torna claro ao longo do 

texto. 

 Entretanto, é interessante interrogar, o que representam os dragões. Segundo Leal, 

 

encontra-se em Os dragões não conhecem o paraíso um hexagrama chinês, 

extraído do I Ching – que é tanto um oráculo quanto um compêndio 

filosófico. O símbolo Ch’ien representa a origem de todas as coisas, reúne 

começo e fim. Isso reforça a certeza e um processo que une vida e morte, 

harmonia e desconforto, verdade e mentira. A importância dos dragões, por 

sua vez, encontra paralelo na astrologia, na qual o eixo do dragão é o do 

destino. A reflexão sobre os dragões, no fim das contas, revela-se uma 

reflexão sobre o destino, uma (nova) tentativa de apreender um sentido, uma 

ordem mítica para a realidade, a partir do ponto de vista do indivíduo, do eu 

(LEAL, 2002, p. 72). 
 
 
 

 Dessa forma, o destino representado pelo signo do dragão indicaria o ponto em que o 

fim e o começo se unem; a confluência entre vida e morte. Esse ponto de confluência, 

entretanto, está longe de ser uma designação, uma solução ou um resultado final. Muito pelo 

contrário, ela é o paradoxo do fim e do começo. É a união das duas pontas da vida, formando 

o destino, simbolizado no texto pelo I Ching e pela figura do dragão. 
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 Se se considerar isso, na perspectiva que o trabalho aborda, o destino e sua 

confluência seriam a possibilidade de relacionar todas as individualidades trabalhadas ao 

longo da coletânea, bem como todas as problemáticas de gênero e a ordem fragmentária das 

narrativas. Entretanto, significada na figura do dragão, essa possibilidade continua neutra, 

pois não é a escolha entre vida ou morte, bem ou mal, conto ou romance; mas sim a união de 

todos. Lembrando Barthes, o melhor neutro é o múltiplo (2003a). Ou seja, a coletânea final 

sinaliza uma vontade de possibilidades, no plural, o que justifica a história ter o nome do 

livro: ela representa, justamente, a indistinção que percorreu toda a coletânea como uma 

forma de alcançar o fragmentário, o embaçado e o dissipado destino do sujeito, que, além de 

ser a confluência entre fim e início, é, principalmente, a afirmação de tudo que aconteceu 

entre esses dois pólos. 

 A percepção do dragão na casa da personagem faz com que ele viva segundo uma 

espera de sentir, sempre, a presença invisível. A invisibilidade marca, justamente, a espera por 

algo que não se vê, ao mesmo tempo em que não se tem certeza. Dessa forma, é possível 

demarcar várias das recorrências da coletânea apenas neste conto: a busca, a ausência, uma 

percepção (nesse caso) bastante sensorial do espaço, o que sugere um conhecimento do corpo 

como matéria, além da relação afetiva. 

 Além disso, o narrador-personagem tem noção do seu domínio sobre a história, pois 

reflete várias vezes sobre a construção do texto e as escolhas que se faz. Como no início do 

conto, quando volta atrás e desdiz que não tem um dragão morando com ele. Em outro 

momento, ele reflete: 

 

[...] ao abrir a janela, decidi que não suportaria passar mais um dia sem 

contar esta história de dragões. Consegui evitá-la até o meio da tarde. Dói, 

um pouco. Não mais uma ferida recente, apenas um pequeno espinho de 

rosa, coisa assim, que você tenta arrancar da palma da mão com a ponta de 

uma agulha. Mas, se você não consegue extirpá-lo, o pequeno espinho pode 

deixar de ser uma pequena dor para transformar-se numa grande chaga 

(ABREU, 2014, p.207-208). 
 
 
 

 Essas referências metalinguísticas sinalizam o sentido da história já discutido no início 

dessa “figura”. A construção textual é um fardo, a história de dragões, esses dragões que 

podem ser os destinos, os sujeitos, as histórias, enfim, é difícil, pois não é apenas um texto, 

mas toda uma vida colocada em texto, no momento em que o destino une as pontas. A 

passagem da vida para o texto demarca uma ambivalência que impossibilitaria o neutro de 
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estar nessa história, tendo em vista que seria a resolução de um paradigma. Entretanto, 

evidenciar a vida como texto apenas acentua o caráter plural dessa possibilidade, já que, ao 

realizar tal movimento, a personagem não se reconhece por completo dentro de seu próprio 

discurso. Na verdade, ela entende a si mesma através da presença do dragão. Inclusive, a 

invisibilidade dele sugere, exatamente, uma indefinição do destino, pois ao mesmo tempo em 

que é presente, é também impossível de se ver e entender. 

 Ao fim dessas reflexões, percebe-se como a obra de Caio, muito mais do que dizer, 

sugere, cria, subentendidos ou jogos de sentido que não podem ser apreendidos apenas com 

uma análise temática de sua obra. 

 Para que se entenda a maneira como o texto de Caio brinca com a literatura, empenha 

um jogo para que os sentidos possam ser entendidos apenas depois do texto, é necessário 

entender toda a problemática da linguagem em consonância com os temas e os empenhos 

linguísticos.  

 

 

 

3.9.As figuras 

 

 

 

 Para finalizar esse capítulo de análises, como optou-se por recorrer a um recurso 

semelhante ao de Barthes na construção de O neutro (2003a), delimitando “possíveis figuras” 

de neutro na obra de Caio Fernando Abreu, é necessário entender em que consiste essas 

figuras. Para tanto, as reflexões que Barthes fez no início de Fragmentos de um discurso 

amoroso (2003b) são essenciais. 

 Quando Barthes diz que o discurso do enamorado 

 
existe unicamente por ondas de linguagem, que lhe vêm ao sabor de 

circunstâncias ínfimas, aleatórias. 
Podemos chamar esses cacos de discurso de figuras. Essa palavra não deve 

ser entendida no sentido retórico, mas antes no sentido ginástico ou 

coreográfico (BARTHES, 2003b, p. XVIII. Grifos do autor). 
 
 

o que o autor põe em evidência é exatamente a possibilidade de o discurso encenar, por si 

mesmo, sem a necessidade de um outro discurso que o explique. Ou seja, a suficiência de 

pedaços de discurso conter em si a representação de sua constituição de tal forma que a 
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análise, ou outro argumento de mesma ordem, serem dispensáveis, ou até mesmo não-

desejáveis. “A figura é o amante em ação” (BARTHES, 2003b, p.XVIII). 

 Esses pedaços de discurso, chamados de figuras, contém, exatamente, o “ar” (2003a) 

do que ali se encontra. O mesmo acontece com o neutro. A figura, delimitada dessa forma e 

representada pelo próprio texto, diz de si mesma aquilo que precisa ser entendido. 

 No caso das figuras do neutro, como já foi discutido anteriormente, isso possibilita 

que ele seja visto, apreciado e entendido sem que um outro discurso o leve até a fatalidade de, 

prematuramente, se transformar em uma nova margem do paradigma. 

 Barthes continua: 

 
 
O que aqui pudemos dizer da espera, da angústia, da lembrança nunca 

passará de um modesto suplemento, oferecido ao leitor, para que este dele se 

aproprie, adicione, subtraia e passe-o a outros: em torno da figura, os 

jogadores brincam de passa-anel; às vezes, incidentalmente, retemos o anel 

por um segundo antes de transmiti-lo (BARTHES, 2003b, p. XIX - XX). 

 

 

 Dessa forma, o método de construção mediante as figuras possibilita um texto mais 

empático, participativo, pois nele, no momento em que a figura é reconhecida, o leitor toma-a 

para si e logo passa-a adiante, como no jogo de passar o anel. Ou seja, através da figura, o 

texto é percebido, experienciado, incorporado, rechaçado de maneira não arrogante, mas 

afetiva. 

 O texto, transformado em figura, diz de si o suficiente para o reconhecimento, depois 

disso para, se cala: o que há dele mesmo está contido nesse movimento, não é necessário um 

outro discurso para dissecá-lo. 

 O argumento da figura, utilizado como uma espécie de “nome”, torna a experiência de 

análise dispensável. Assim, quando a figura se propõe a mostrar o neutro, ela cumpre seu 

papel: mostra, no texto por si, o neutro e para. Não há, mais uma vez, necessidade de mais. 

 A figura, então, possibilita um estar do neutro sem acelerar o processo fatal da 

constituição do paradigma, do qual nem o neutro está isento. Mas por esse movimento, ele é 

possível de ser visto, por si mesmo. 
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4. Considerações (quase) finais 

 

 

 

O trabalho com o neutro é paradoxal, como foi afirmado em vários pontos da pesquisa. 

Como Roland Barthes o entendeu, ele é uma alternativa terceira ao paradigma pelo qual a 

linguagem constitui sentido. Noção derivada da linguística estrutural, qualquer espécie de 

comunicação seria uma construção material mediante uma ideologia de quem a produz. Sendo 

assim, qualquer espécie de construção comunicativa (tendo em vista que não apenas a língua 

constitui um objeto de comunicação em si) é um reflexo das opções e das vontades que 

basearam esta produção. 

Tendo isso em vista, até mesmo a literatura, espécie de linguagem comumente 

colocada como oposta à linguagem ordinária, comum, cotidiana, seria construída segundo as 

mesmas bases: o paradigma. 

Entretanto, é justamente na literatura que Barthes enxerga a possibilidade de estar na 

linguagem, adiando os sentidos até quando possível, tornando-a um jogo com ela mesma. A 

literatura pode ser, então, o espaço em que o neutro acontece, mas não só nela, como o 

ensaísta francês demonstra em seu curso (2003a). 

É a partir daqui que o trabalho se torna paradoxal. Ora, se o neutro é justamente a 

alternativa terceira à dupla natureza do paradigma, delimitá-lo torna-o justamente uma nova 

peça de outro paradigma: O neutro X O não neutro. Como, então, realizar um estudo possível 

dessa possibilidade sem torná-lo aquilo que ele inviabiliza? 

Barthes encontrou essa possibilidade na criação das figuras, que são uma mostragem 

do neutro, não uma delimitação, nem uma análise, mas apenas uma visão dele quando e onde 

acontece. Ao “juntar” fragmentos de texto onde se pode perceber o neutro, Barthes cria uma 

imagem geral do que ele seria, sem conceituá-lo. Através dessa operação, o neutro é 

percebido por si mesmo, sem, necessariamente, todo um discurso que o delimite, o apresente, 

o julgue e o torne, assim, parte de um novo paradigma. 

Dessa forma, aquilo que seria o neutro ou que causaria efeitos de neutro foi 

investigado na obra do contista Caio Fernando Abreu. Observou-se que ele se manifesta de 

diversas formas, atingindo, inclusive, outras instâncias. Como é o caso do fragmento, que 

mesmo que seja uma possibilidade estrutural, espalha-se e atinge os níveis de constituição do 

sujeito tornando-o também fragmentado. 
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A crítica que esta pesquisa fez ao estudos empreendidos sobre a obra de Caio foi 

baseada, então, por argumentos como esses. Ver nos textos do contista uma representação 

apenas de um sujeito constituído pela experiência moderna é importante, porém redutor. 

Como mostrado, essa exploração temática pelo texto está associada diretamente com sua 

escritura, com o processo pelo qual o texto foi constituído, fazendo-o brincar de várias formas 

com a matéria literária. Outro exemplo é a construção de textos narrativos através de 

princípios narrativos alcançados apenas indiretamente. O texto joga com as possibilidades, 

fazendo com que o processo que culmine no produto final (o texto) seja, por muitas vezes, 

mais relevante do que o sentido final atribuído à história. 

Na mesma ordem é possível inserir a constituição da subjetividade. Em vez do 

processo usual, que consiste, geralmente, na afirmação irrevogável de si para, assim, 

constituir a individualidade, o texto de Caio possibilita uma dissipação do sujeito atingindo o 

efeito de neutro. Essa perspectiva leva em consideração algumas operações empreendias pelo 

texto de Caio Fernando Abreu que são bastante particulares, como a forma com que o autor 

combina lirismo e a frieza da vida das personagens, resultando em um texto pungente e 

pulsante. 

Outro aspecto temático muito explorado nos contos do contista é a representação da 

doença, algo que se justifica por ser tão presente em sua obra. Mais uma vez, nesta pesquisa, 

assumiu-se uma perspectiva diferente ao tratar desse tema. Em vez de enxergar a doença 

como uma manifestação subjetiva que diferencia o sujeito por sua constituição comprometida, 

viu-se que ela é, na verdade (e no caso das doenças presentes no corpus, câncer e AIDS), um 

processo de traição do próprio corpo. Sendo assim, a doença, viabiliza o conhecimento 

biológico do corpo ao mesmo tempo em que é uma marca de sua finitude. Assim, ela oscila, 

justamente, entre o reconhecimento biológico da vida e a indiscutível certeza da morte, nesses 

casos recebendo outro tempo e outro significado. 

Por muitas vezes as citações foram demasiado longas. Mas se isto ocorreu, foi para 

tentar mostrar o neutro antes de poder circundá-lo, mistificá-lo e transformá-lo no discurso 

acadêmico mediante a análise. As citações serviram, justamente, para que o neutro fosse visto 

antes de ser dilacerado e dissecado. 

Se, por outras vezes, uma história seria melhor encaixada em uma outra figura e assim 

não o foi, espera-se que seja entendido esse movimento numa tentativa de abarcar o máximo 

possível da obra analisada no mínimo espaço disponível para construção da dissertação. 
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Ainda, no caso de algumas análises, como as empreendidas no subcapítulo 

Subjetividades, o neutro não está necessariamente no texto, mas é alcançado por uma 

operação textual presente no conto. Isso não inviabiliza a hipótese desta pesquisa, tendo em 

vista que seu objetivo era, justamente, perceber o neutro nos contos de Caio. Essa percepção 

foi empreendida mediante várias perspectivas de análise, que constituem o capítulo dedicado 

exatamente a isso. 

Por fim, o neutro nos contos de Caio Fernando Abreu demonstra uma complexidade 

textual que extrapola os níveis de representação temática ou social em sua obra. Muito pelo 

contrário, ele, o neutro, possibilita que o texto se encontre de maneira amena com todas essas 

instâncias, seja através de uma constituição temática que não faz mais do que se mostrar, ou 

de um empenho discursivo que joga com as possibilidades textuais do autor, do leitor e do 

próprio texto. Levando isso em consideração, é perceptível como o texto de Caio extrapola os 

limites de centro e margem, os limites da construção textual e da instituição literária, através 

de construções linguísticas muito mais complexas que a mera representação temática através 

da língua. 

Dessa forma, o neutro demonstra não só uma constituição diferente do trabalho de 

Caio, mas também uma perspectiva outra que guia uma análise preocupada com a intricada 

escrita do autor, que se mostra, desde uma primeira leitura, bem mais do que apenas um 

reflexo da sociedade da qual emergiu, mas sim um empenho com a literatura que se preocupa 

com sua realização. Uma forma de jogar com a língua e com as estruturas de poder de um 

discurso fixado e desgastado, o qual Caio, certamente, combateu de suas formas particulares e 

através da possibilidade da literatura. Uma linguagem, em si, também arrogante, mas 

exercitada através de uma dedicação consigo mesma que a permite adiar a sua fatalidade 

como linguagem. 

Por fim, um texto que tem noção de sua responsabilidade e de sua fatalidade, mas que 

através disso encontra formas de estar e, assim, burlar sua própria constituição.  
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