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EPÍGRAFE 

CÉU 

 

Nunca a desistência. Revisão de erros cometidos. Acertos comemorados. Chorei pela 

guerra diária da sobrevivência, mas também sorri pelo mesmo motivo. Dá-me a tua mão, você 

já tem a minha! 

Amanheceu, e mais uma vez eu não consigo levantar da cama. Sinto-me um lixo. Uma 

carcaça humana sem serventia. Estou sozinha no apartamento branco. Nessa casa que não é 

minha. Nessa cidade que não é minha. Vivendo uma vida que no início eu também julguei 

não ser minha.  

Nunca imaginei que para chegar ao céu teríamos que percorrer um deserto lamacento 

infestado de mãos que brotam do chão e tentam agarrar nossos calcanhares para depois nos 

puxar para o fundo do poço. Ontem eles quase conseguiram me puxar para o poço, por isso, 

hoje, acordei sentindo dor. Uma dor que foge a explicações filosóficas e científicas. Uma dor 

que, como uma droga, alucina-me as imagens mais trepidas e surreais do meu subconsciente. 

A dor não me deixa respirar, não me deixa ESCREVER. A dor só quer que eu chore e 

chore e chore, como se o choro fosse a única saída para o fim dessa dor. Então, eu choro. 

Choro como se fosse a única coisa que eu soubesse fazer na vida. Choro triste, perdida, 

solitária, doente, nervosa, dolorida, sôfrega. Eu choro o choro de um sonho, das idas e vindas, 

da travessia, de cenas imaginárias, irreais. Eu choro o pior choro do mundo: choro o 

desacreditar – em mim mesma. O desmerecimento de mim, quase me fez perder o sonho e a 

dor de perder um sonho é igual à dor da morte do corpo. Veja só, quando você perde o seu 

sonho e se perde de você mesmo, você e seu sonho continuam vivos. Há, então, como disse 

Caio Fernando Abreu, “uma morte anormal”. O desacreditar em mim mesma se torna tão 

irremediável e dolorido quanto o nunca mais ter que morrer. 

A dor me fez ficar na cama durante horas. Fez-me vomitar tudo: a comida, a água, 

minha pele, meu cérebro, minha vitalidade, a alegria. Vomitei o eu, a esperança, todo o resto 

do que sobrou e do que não sobrou. 

A dor me fez tomar o calmante em partes e me fez dormir por horas a fio. A dor me 

fez cortar o cabelo, parar de sorrir e vestir preto.  Diante de todo esse tormento, o pior de tudo 

era não saber de onde vinha exatamente essa dor, era não saber exatamente o que fazer com 

ela e o que fazer comigo e com o sumiço de mim, por mágica. 



 
 

 
 

Mas, houve um dia de sol intenso e eu, finalmente, levantei da cama. Nesse dia, elas 

estavam ao meu lado, o Girassol e a Margarida – Além do céu e do deserto existe um jardim 

com belas flores. Por muitas vezes, para evitar o cansaço que me sufocava, eu ia até o jardim. 

E quando, por segundos, ficava alegre, era porque me aproximava do canteiro das flores. E 

recomponho na memória essas flores amontoadas no canteiro de tijolos, com seus talos verdes 

e rígidos, suas longas pétalas amarelas e o miolo marrom, granuloso, soltando cheiros 

delicados e doces. Acabamos aos poucos fazendo amizade e, então, começamos a dividir 

experiências de guerra, carinho e amor. 

Hoje, elas atravessaram o deserto para me colocar cara a cara comigo mesma e para 

me ajudar a seguir em frente.  

Olhei demoradamente o meu reflexo no espelho, delicadamente posto por elas à minha 

frente.  

- O que você vê? – perguntaram-me elas. 

- Uma pessoa que tem a força de dentro maior – respondi. E lembrei que a minha mãe 

costumava dizer que crescer dói e que a dor é necessária, pois é ela que antecede a vitória. 

Nesse dia voltei para o céu e, agora que possuía asas, atravessei o deserto voando. 

Nunca mais teria contado com as mãos do deserto, de maneira alguma elas me puxariam 

novamente para o fundo do poço. NUNCA MAIS!  

 Quando retornei ao céu, ela já me esperava, parada com as mãos cruzadas em frente ao 

corpo, os cabelos loiros caindo sobre os ombros. Minha Guia. Ela exalava um ar de mistério e 

uma sabedoria que seria transmitida para mim e para todos os seus outros aprendizes que 

estavam à espera de um novo ensinamento.  

 Comecei a segui-la pelo corredor branco. Durante o percurso, observei as pessoas que 

ali se encontravam: eram pessoas tão jovens, tão demasiadamente deslumbradas e, ao mesmo 

tempo, assustadas pela complexidade do céu que surgia em nossa frente. Mas, o segredo 

daquele lugar, acontecia quando nos encontrávamos o suficiente concentrados para 

conseguirmos transformar tudo que havia em volta. Quando aprendemos a voar, cruzar o céu 

se tornou um pouco mais fácil.   

Acredito que eu e eles um dia seremos grandes. Na verdade, já somos grandes! Mas, 

faltam-nos algumas complexidades que aperfeiçoaremos com o tempo. 

Sei porque estou caminhando por esse corredor. A minha estadia aqui está acabando. 

A lição foi ensinada e aprendida. É hora de partir e ensinar aos tantos outros como voar 

ferozmente, cruzar o deserto, passar pelo jardim, alcançar a porta do céu e sair. Ensinar como 



 
 

 
 

cultivar flores e não sentir dor. Preciso ensiná-los a plantar e a colher, assim como me 

ensinaram.  

Paro no meio do corredor e olho para além daquelas montanhas verdes, daqueles 

campos amarelos, para além das nuvens. O coração aperta – lembro-me dos meus pais, meus 

irmãos, meus amigos. Eu os sinto perto de mim, sempre. Eles sempre estiveram além dessas 

nuvens, enviando-me amor e carinho, e o mais importante: sempre acreditaram em mim! O 

meu ser agradece por isso.  

Retomo os passos para além daquela porta que estou prestes a atravessar. Uma nova 

história será escrita, vivida. Respiro fundo. O medo e a dor nunca mais tomará conta de mim. 

Entrego-me a saudade, a fragilidade de partir e a felicidade de ter vivido naquele céu. Por fim, 

permaneço caminhando. Firme! 

 

Sidileide Batalha  

24 de abril de 2016 
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RESUMO 

Este trabalho analisa os aspectos alegóricos e metafóricos expressos na obra O ovo 

apunhalado (1975) do escritor gaúcho Caio Fernando Abreu, em particular nos contos 

“Oásis”, “Eles” e “Ascensão e queda de Robhéa, manequim & Robô”. Trata-se de um estudo 

crítico-comparativo desenvolvido à luz das ideias de Pellegrini (1996), Capellari (207), 

Schawrz (2008) e Napolitano (2014), estudiosos que focalizam o período da ditadura militar 

no Brasil, bem como os conceitos de escritores como Benjamin (1984), Ricouer (2000), 

Hansen (2006) e Sardinha (2007), que fazem uma escavação em torno da metáfora e da 

alegoria. Acrescente-se ainda a valiosa contribuição dos estudos de Zilberman (1988), Leal 

(2002), Silva (2013) e Nascimento (2014), que apresentam perspectivas teórico-críticas muito 

oportunas sobre Caio Fernando Abreu e a sua literatura. Em O ovo apunhalado (1975), o 

sentido metafórico na ficção de Abreu privilegia um conteúdo crítico, reflexivo e, por vezes, 

irônico sobre um período de grande censura no Brasil, advinda do regime militar, cenário 

reconhecidamente caracterizado pela censura e, por isso, destacou-se pelos mecanismos 

utilizados por instâncias públicas para calar seus opositores. Em decorrência disso, artistas e 

intelectuais em geral tentavam driblar a censura e denunciar o regime militar por meio de 

discursos figurados metaforicamente. Na ficção de Caio F., oportuna também é a 

representação alegórica de temáticas, personagens, enredos e cenários que realçam pontos de 

vista, reveladores e reflexivos sobre a injustiça e a violência banalizada no contexto do Brasil 

dos anos 1970. Frente a isso, a poética singular de Caio Fernando Abreu constitui um 

repositório de narrativas que valoriza o sentido da vida, daí uma ficção que tem como marca o 

entrecruzamento do imaginário e da memória. Procedimento estético que se verifica em O ovo 

apunhalado, obra que, sob o poder da metáfora, enaltece aspectos ideológicos do período 

referido, provocando um diálogo engenhoso entre literatura e sociedade e o entrecruzamento 

de ficção e história. De um modo geral, a partir da leitura dos contos “Oásis”, “Eles” e 

“Ascensão e queda de Robhéa, manequim & Robô”, podemos dizer que, ao mesmo tempo em 

que o escritor gaúcho apunhala e critica a sociedade, também encanta o leitor com seu mundo 

recheado de mistério e fantasia.  

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Máscara, Ovo apunhalado, Metáfora, Alegoria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

This paper aims to analyze the allegorical and metaphorically aspects expressed in the 

work O ovo apunhalado (1975) by the brazilian writer Caio Fernando Abreu, especially 

on the tales "Oásis", "Eles" and “Ascensão e queda de Robhéa, manequim & Robô”. This 

is a critical-comparative study conducted in the ideas of Pellegrini ideas (1996), Capellari 

(207), Schwarz (2008) and Napolitano (2014), scholars focusing on the period of 

Brazilian military dictatorship, as well as the concepts of the writers such as Benjamin 

(1984), Ricoeur (2000), Hansen (2006), Sardinha (2007), which make a deepening around 

the metaphor and allegory. Moreover We have even the valuable contribution of studies of 

the Zilberman (1988), Leal (2002), Silva (2013) and Nascimento (2014) it has very timely 

theoretical and critical perspectives about Caio Fernando Abreu and his literature. In O 

ovo apunhalado (1975), the metaphorical sense favors a critical, reflective and sometimes 

ironic content about a period of great censorship in Brazil, arising from the military 

regime, environment characterized by censorship and stood out by the mechanisms used 

by public authorities to silence their opponents. As a result, artists and intellectuals tried to 

trick the censorship and to denounce the military regime through speeches figured 

metaphorically. In fiction, Caio F. treats also about the allegorical representation of 

themes, characters, plots and scenery that highlight point of view, reflexives about 

injustice and the trivialized violence in the context of Brazil '70s. Front of this, true 

singular poetic of Caio Fernando Abreu is a narratives repository that values the sense of 

vivid life, a fiction that has the mark the imaginary lathing and memory. Aesthetic 

procedure  that occurs in the O ovo apunhalado, work which, under the metaphor power, 

expand ideological aspects of this period, generating an innovative dialogue between 

literature and society and the lathing of fiction and history. In general, from the reading of 

the tales “Oásis”, “Eles” and “Ascensão e queda de Robhéa, manequim & Robô” We can 

say that while the Brazilian writer stabs and criticizes the society, he enchants also the 

reader with his world full of mystery and fantasy. 

 

Key-Words: Tale, Ovo apunhalado, Metaphor, Allegory. 
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INTRODUÇÃO 

 

Porque aprendi, que a vida, apesar de bruta, é meio mágica. Dá sempre pra tirar um coelho 

da cartola.  

 Caio Fernando Abreu 

 

  

Década de 1970, período de grande efervescência política, juvenil e cultural; momento 

em que a população brasileira luta em defesa da liberdade de expressão e da redemocratização 

do país. Nessa época de guerrilha surge, segundo Leal (2002, p. 7), “uma nova geração de 

escritores que elege o conto como o espaço privilegiado para suas pesquisas formais e para a 

abordagem de seus conflitos existenciais, políticos e de comportamento”. Referindo-se à 

produção ficcional que nasce nesse cenário, Antonio Candido (1987), em “A nova narrativa”, 

destaca que nesse período surgiu a geração da repreensão, formada por autores que 

amadureceram o seu fazer poético após o golpe militar de 1964. O timbre engajado 

característico dos anos 70 representou uma marca estética, uma preferência por temáticas em 

torno da violência e do nacionalismo, daí o uso de uma técnica ficcional experimental e 

renovadora.  

A literatura construída durante esse cenário histórico, valorando símbolos e a 

ornamentação da linguagem, constitui campo de força para a reflexão sobre questões 

relacionadas à sociedade, ao homem e ao poder. Nessa perspectiva, tendo em mente o diálogo 

entre história e ficção, investigamos a literatura de Caio Fernando Abreu com olhos voltados 

para uma possível relação entre a literatura e a sociedade, focalizado na representação do 

momento histórico no qual foi criada a obra O ovo apunhalado (1975), constitui trabalho 

promissor, uma vez que pode suscitar reflexões em torno de categorias como arte e vida, autor 

e personagem, imaginação e memória, vertentes ficcionais privilegiadas na literatura 

contemporânea brasileira. Observa-se o entrecruzamento dessas instâncias discursivas em 

contos de Abreu, verifica-se, por um lado, uma marca estética cuja estratégia é a de compor 

uma poética contestadora da ideologia dominante no período.  

Nessa visão, Antonio Candido, em sua obra Literatura e sociedade (1980, p. 30), 

enfatiza que a literatura é um produto social, logo “depende da ação de fatores do meio, que 

se exprimem na obra em graus diversos de sublimação; e produz sobre os indivíduos um 

efeito prático, modificando a sua conduta e concepção do mundo, ou reforçando neles o 

sentimento dos valores sociais”. Além disso, para o autor, a criação artística é eminentemente 

comunicação expressiva, possuidora de um grande simbolismo advindo da exteriorização de 
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realidades arraigadas no artista. Dessa forma, neste trabalho buscamos enfatizar o diálogo 

entre literatura e sociedade e o poder da linguagem simbólica na mediação entre esses dois 

eixos. Acrescente-se a isso, o contributo da linguagem metafórica como instrumento de 

representação do contexto social, tendo em vista que é um recurso argumentativo e engenhoso 

na transferência do sentido, pois, “mantêm uma relação arbitrária de sentido entre o texto e o 

mundo, mas uma relação transformada em semelhança íntima. O texto ‘faz de conta’ que é o 

mundo” (DELIMA, 2012, p. 5). Atentar para o modo de figurativização do discurso literário, 

com foco na metáfora, pode ser um modo de ler capaz de suscitar reflexões significativas 

sobre a sociedade, uma vez que, na tradição da literatura, desde o Barroco, figuras de 

linguagem sempre serviram para compor uma literatura denunciatória. No que se refere ao 

modo de fabulação característico do pós-guerra, o poder encantatório da metáfora é um 

procedimento eficiente para evitar um embate direto com aqueles que detêm o poder.   

Na obra de Caio Fernando Abreu, a metáfora é marca registrada e surge como 

representação da relação entre sujeito e sociedade.  Assim, nota-se que a linguagem 

metafórica aparece, no âmbito do corpus da pesquisa, como indiciadora das denúncias do 

escritor em relação ao cenário político representativo da época. No que diz respeito aos três 

contos selecionados “Eles, “Oásis” e “Ascensão e queda de Robhéa, manequim e robô”, 

podemos dizer que a narrativa “Oásis” apresenta por um lado uma alegoria da experiência da 

derrota, da inocência e da alienação e, por outro lado, valoriza a metáfora de paraíso sugerida 

na figura do quartel e de deserto representada pela trajetória da rua dos meninos, que se fazem 

presentes para designar o fim do consenso imaginativo e o retorno para a dura realidade. Já 

em “Ascensão & queda de Robhéa, manequim & robô” verifica-se a metáfora do homem-

máquina que é coagido pela industrialização. Por fim, em “Eles” a metáfora da luz dá 

destaque aos indivíduos que são relutantes à situação política do país. Nesta perspectiva, 

fizemos uma leitura crítico-comparativa dos contos selecionados, atentos ao diálogo entre 

literatura e sociedade, com o olhar voltado para a transferência metafórica de sentido no que 

se refere o discurso ficcional.  

Quanto ao conceito de metáfora, convém lembrar que, para Aristóteles em Os 

pensadores (1991), é um recurso que depende da habilidade de transpor a significação de A 

para B, assim como C está para D. Dessa forma, segundo o estudioso grego, essa transposição 

pode acontecer de gênero para a espécie, da espécie para o gênero, da espécie para a espécie, 

ou por analogia.  
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Sardinha (2007, p. 12), por sua vez, afirma que “A metáfora é um recurso tão humano 

que talvez seja a última coisa que os robôs do futuro entendam”. O autor acrescenta que a 

metáfora é um recurso retórico poderoso e é usada de maneira consciente por poetas, políticos 

e jornalistas para dar mais poder a sua fala. O estudioso, em sua obra A metáfora (2007), dá 

destaque ao conceito de metáfora conceptual, assim identificada por ser uma propriedade do 

pensamento, estando presente no uso comum da língua e por “conceptualizar” a própria 

experiência humana de modo inconsciente.  

Com base nessa visão, em nosso trabalho buscamos destacar o modo que Abreu 

configura metaforicamente o diálogo entre ficção e história, bem como o embate ideológico 

expresso em sua ficção contra a ditadura militar, perspectivas fundamentais para a 

compreensão da criação poética de O ovo apunhalado.  

Uma característica significativa da obra O ovo apunhalado é a construção alegórica de 

suas histórias. Assim, com tal direcionamento na leitura pretendida da obra, tomamos como 

base a noção de alegoria postulada por Benjamin apresentada em A origem do drama barroco 

alemão (1984), na qual afirma que, na alegorização, a história aparece como forma. A 

consequência de tal fato é que a alegoria sempre enxergará a história como história do 

declínio, tendo o passado como norteador de sua criação. O filósofo salienta, ainda, que a 

alegoria se reporta a uma história brincando com sentidos duplos, dando-nos uma versão das 

coisas como forma do que foi ou poderia ter sido. Nessa perspectiva, Rehm (2011) nos diz 

que o uso de construções ambíguas, de metáforas, de símbolos e de alegorias na obra de Caio 

F. foram utilizadas como ferramentas de comunicação daquilo que não se podia falar 

abertamente.  

Frente a isso, nas narrativas que compõem nosso campo de estudo, observamos traços 

característicos da representação metafórica e alegórica delineada na ficção de Caio Fernando 

Abreu que crítica a historiografia não-oficial da década de 70.  

É importante reforçar que Caio Fernando Abreu é reconhecido como escritor que fez 

uso de construções ambíguas para criar narrativas que expressam a resistência e a voz de 

grupos sociais descontentes com o regime militar. Em alguns dos contos de O ovo 

apunhalado, a ênfase da mensagem recai sobre a representação da geração de 70, fase 

marcada pelo surgimento de movimentos contestatórios. Nesse período, os grupos 

minoritários lutaram pelo seu espaço na sociedade, pela liberdade de expressão e o 

individualismo fundado no princípio da fraternidade, conforme se verifica nos temas que 

perfazem os enredos dos contos escolhidos para o nosso campo de estudo desta pesquisa.  
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 O ovo apunhalado é constituída de vinte e um contos e ganhou menção honrosa no 

Prêmio Nacional de Ficção. A coletânea se encontra dividida em três partes intituladas Alfa, 

Beta e Gama. Na primeira edição publicada em 1975, alguns contos foram censurados e, por 

isso, não integraram a coletânea. O livro apresenta uma visão ficcional representativa dos 

conflitos sociais e políticos que norteavam o Brasil nos anos 70. Dos vinte e um contos que 

integram a obra, selecionamos “Oásis”, “Eles” e “Ascensão e queda de Robhéa, manequim & 

robô”, pois tais contos representam, de um modo engenhoso, as tensões sociais que definem o 

período da ditadura militar, dentre os quais convém destacar o autoritarismo, a repreensão e a 

luta pela redemocratização. Esses aspectos podem ser encontrados também em outras obras 

do escritor, como em Morangos Mofados (1982) que, apesar de ter sido publicada uma década 

depois de O ovo apunhalado, realça a problemática das tensões sociais causadas pela ditadura 

militar. No que diz respeito aos três contos selecionados “Eles”, “Oásis” e “Ascensão e queda 

de Robhéa, manequim & robô”, podemos dizer que a narrativa “Oásis” apresenta, por um 

lado, uma alegoria da experiência da derrota, da inocência e da alienação e, por outro, valoriza 

a metáfora de paraíso sugerida na figura do quartel e de deserto representada pela trajetória da 

rua dos meninos, que se fazem presentes para designar o fim do consenso imaginativo e o 

retorno para a dura realidade. Já em “Ascensão & queda de Robhéa, manequim & robô”, 

verifica-se a metáfora do homem-máquina que é coagido pela industrialização. Por fim, em 

“Eles”, a metáfora da luz dá destaque aos indivíduos que são relutantes à situação política do 

país. 

Outro ponto importante na escolha do nosso campo é que, as três narrativas 

selecionadas “Oásis”, “Eles” e “Ascensão e queda de Robhéa, manequim & robô”, 

apresentam importantes semelhanças quanto à temática abordada e aos procedimentos de 

construção formal. Os três contos expõem, por meio de construções alegóricas e metafóricas, 

o conflito entre as minorias e o poder político. Em relação ao enredo dos três contos, categoria 

da narrativa privilegiada em nossa abordagem crítico-comparativa, é possível afirmar que as 

narrativas seguem uma temática semelhante, pois, em todos os relatos, as personagens são 

figuras marginalizadas que vivem um ambiente rígido e estão condenadas a grandes 

momentos de angústia e sofrimento.  

É oportuno destacar que o diálogo entre literatura e sociedade na ficção de Caio F. 

(como o escritor preferia ser identificado) é traço que a crítica especializada tem apontado, 

recorrentemente, como determinante do fazer poético do escritor gaúcho. É, pois, com base 

nessa assertiva, que observamos o modo de configuração de entraves históricos e ideológicos, 
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característicos dos anos 70 no Brasil, expressos em sua ficção.  O referido período constitui o 

apogeu da ditadura militar, quando “a repressão atinge os movimentos populares de combate 

à ditadura, aos partidos e organizações de esquerda que atuavam na época, assim como os 

ideais revolucionários que norteavam estes movimentos” (SANTOS, 2009, p. 101). 

Consideramos pertinente defender que investigar o discurso figurativo sobre os 

acontecimentos do período da ditadura militar em obras literárias publicadas durante a 

efervescência desse cenário político, no caso particular de O ovo apunhalado, pode suscitar 

reflexões significativas para a compreensão interface entre literatura e sociedade e, sobretudo, 

da ficção de Caio Fernando Abreu, cuja expressividade está voltada para a representação de 

minorias socialmente excluídas.    

Dessa forma, analisamos, com foco no modo de configuração de problemáticas que 

ecoam os resquícios da ditadura militar, aspectos alegóricos e metafóricos nos três contos 

“Oásis”, “Eles” e “Ascensão e queda de Robhéa, manequim e robô” de Caio Fernando Abreu. 

Para tanto, esta leitura responde aos seguintes objetivos: (1) observar o modo de expressão da 

confluência memória, história e literatura; (2) analisar similaridades das metáforas nos textos 

selecionados, através de uma leitura comparativa dos contos; (3) identificar a relação 

literatura e sociedade nas obras referidas.  

Com tal direcionamento, o presente trabalho está estruturado em três capítulos. No 

primeiro, Olhares em trânsito marginal em meio a ditadura militar: a tensão entre a ficção e o 

seu duplo, apresentamos uma visão sumária do contexto histórico, cultural e literário dos anos 

1970. O segundo capítulo, Figurações metafóricas em O ovo apunhalado: uma leitura de três 

contos é destinado a análise das narrativas, destacando-se o modo de apropriação metafórica e 

alegórica sobre atributos como a inocência, sugerida pela figura da criança no conto “Oásis”; 

a metáfora do homem-máquina, em “Ascensão e queda de Robhéa, manequim & robô”; e, no 

conto “Eles”, a utopia marginal da contracultura, insinuada na imagem dos seres estranhos, 

observando a representação da repreensão dos valores ideológicos na inscrição simbólica da 

sociedade dos anos 70. Em Um estudo comparativo em contos de Caio Fernando Abreu, 

investigamos similaridades e divergências entre as três narrativas.  

 Em linhas gerais, podemos dizer que O ovo apunhalado constitui uma poética 

singular em que se percebe tensões entre os opostos sociedade/poder, menor/maior. Em 

particular nos três contos selecionados, é perceptível um eco sobre diferentes movimentos 

juvenis, como a contracultura e os movimentos de marginalização, que lutavam contra o 

regime ditatorial. Frente a isso, defendemos a hipótese de que as narrativas selecionadas 
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representam, de modo poético e engenhoso, a opressão, a repressão e a desigualdade social, o 

que se verifica no drama dos personagens analisados, comumente mutilados socialmente por 

não aceitarem o padrão estabelecido pelo poder.   

Este trabalho contribui com outros estudos referentes às obras do escritor Caio 

Fernando Abreu porque suscita reflexões sobre seu modo tão peculiar de narrar. 
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CAPÍTULO I – OLHARES EM TRÂNSITO MARGINAL EM MEIO À DITADURA 

MILITAR: A TENSÃO ENTRE A FICÇÃO E SEU DUPLO 

 

            No período da ditadura militar1, as ruas viraram palco de atuação para as lutas da 

juventude e das minorias frente ao governo. O espírito juvenil buscava enfrentar assiduamente 

o descaso social vigente, contestando os tabus morais e a violência condicionada pelo poder 

militar. Em meio a essa agitação, o movimento da contracultura se tornou importante aliado 

nas manifestações em prol da redemocratização do Brasil. Nascimento (2014, p. 26-27) 

destaca que a geração da contracultura se opôs ao sistema capitalista e aos valores morais da 

sociedade elitizada, incorporando a influência de movimentos internacionais, como o 

movimento hippie. Assim, a contracultura brasileira pode ser definida como “a extensão de 

um fenômeno da juventude mundial, mas profundamente marcada pelas nuances de nossa 

cultura, contextualizada por nossa condição de país situado à margem dos centros de poder”.  

              A arte também teve relevância no enfrentamento político/social, ensejando na 

mentalidade dos indivíduos reflexões a respeito da injúria e da crueldade do governo militar. 

Além da música e do cinema, a literatura, por meio de mascaramento metafórico, trouxe uma 

representação do panorama conflituoso brasileiro, muitas vezes, com o propósito de despertar 

nos sujeitos o desejo de mudança social. Diante do exposto, verificamos que o estudo desse 

período e das manifestações literárias é um conceito essencial para o entendimento de toda 

uma geração que viveu nos anos de 1970, em meio a um contexto rígido e de grande 

repreensão política e social ocasionado pelo golpe militar de 1964.  

  

1.1 Do outro lado da máscara: a alegoria e a metáfora na ficção de Caio  

  

Durante a vigência da ditadura militar, a cultura de esquerda brasileira criou força e 

buscou enfrentar assiduamente o autoritarismo. Nesse período, o Ato Institucional Nº 5 (AI-5) 

foi implantado pelos militares e fez a opressão e a censura recrudescer, porém, não invalidou 

a força dos movimentos de resistência juvenil e intelectual de diversos campos de atuação. 

Essa resistência se apresentou também na literatura que, por meio de mascaramento, 

                                                           
1 Em março de 1964, houve a explosão do golpe militar a fim de derrubar o então atual presidente da República, 

João Goulart. Esse acontecimento histórico marcou o início do regime ditatorial brasileiro, da opressão e da 

censura rígida aos campos da imprensa, das artes e aos movimentos sociais.  Segundo Marcos Napolitano (2013, 

p. 4), “A subida dos militares ao poder mudaria para sempre a história brasileira”. O autor ainda salienta que, 

nesse período, o país passou por um turbilhão de acontecimentos, crescimento da economia, desrespeito à 

constituição do país, propagação da desigualdade e a violência, mercantilização da vida cultural; o que não 

impediu o desenvolvimento de grupos populistas que, por meio da cultura de esquerda, criticavam o regime 

ditatorial. 
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principalmente ficcional, possibilitou aos escritores expressar e expor a verdade sobre o 

regime militar.  

Napolitano (2014) destaca que, uma das grandes marcas dos anos 1970, foi o 

crescimento do mercado por meio da arte de esquerda; no teatro, na música popular, nas obras 

literárias, a arte engajada dos grupos de esquerda entrava no coração da indústria cultural do 

país. Nesse período, o desejo dos artistas era atingir as camadas populares e lhes abrir os 

olhos para a verdadeira situação alarmante brasileira. Nesse mesmo cenário, acompanhamos a 

proliferação de narrativas curtas advindas de todas as partes do país; é o chamado boom do 

conto brasileiro. Dalcastagné (2001) sintetiza que em plena ditadura militar, com as 

arbitrariedades acontecendo do lado de fora e a censura dentro dos grandes jornais, o Brasil 

viveu na década de 70 um período de efervescência literária e editorial. Só em 1979, 250 

milhões de livros foram lançados. Nunca se publicou tanto. Nunca tantos escritores foram 

apresentados ao público. Concursos, jornais, revistas especializadas e antologias divulgavam 

novos autores, criavam renomes passageiros e consagravam alguns, que passariam a fazer 

parte da vida literária do país.   

A vanguarda contracultural brasileira se posicionou contra o regime conservador, 

pregando, sobretudo por meio das artes, resistência à tirania militar. O cenário político 

suscitou uma resistência expressiva em diversas manifestações culturais. Esse contexto de 

repreensão e resistência provocou em poetas, artistas e intelectuais a criação de uma arte 

engajada que tinha a denúncia como marca estética. Na literatura, a palavra contestadora 

instigou uma produção literária marcada por um discurso metafórico e alegórico, recursos 

eficazes na tentativa de camuflar a censura. Dessa forma, segundo Cardoso (2007), a 

preocupação dos autores em discutir profundamente o momento que atravessavam, fez a prosa 

de ficção, a música e a poesia nascida durante o regime militar, tornar-se uma das mais férteis 

ao longo da produção literária brasileira.  

É nessa conjuntura que nasce a geração do mimeógrafo e a “poesia marginal”, termo 

usado para designar o fenômeno que se manifesta na poesia brasileira por volta dos anos 70 e 

que reuniu artistas em geral na busca de divulgar a arte reprimida pelo sistema militar, por 

meio de manifestação alternativa. Esse estilo de poesia representava a voz das minorias, 

“neste sentido, alguns dos poetas, ditos, marginais, vão absorver essa chamada contracultura, 

e a partir daí desenvolver um novo modo de fazer poesia aqui no Brasil” (GOMES, 2009, p. 

11). Segundo a autora, esse fenômeno se refere a poesia do período pós-tropicalismo 

representado por Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque ou, mais especificamente, 
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poesia que valoriza a marginalidade urbana e a liberdade sexual, “essa marginalidade vai ser 

caracterizada pelo ideal de ameaça ao sistema político-cultural e não apenas como uma 

alternativa de expressar-se” (GOMES, 2009, p. 12).   

No que se refere ao gênero conto, a década de 60 foi considerada o grande período do 

conto, revelando dezenas de escritores. A tendência permaneceu na década seguinte. O 

mercado literário brasileiro viveu um surto de produção de contos sem precedentes. 

Destacaram-se Roberto Drummond, Rubem Fonseca, Sérgio Sant’Anna, Luiz Vilela, entre 

tantos outros escritores que agitavam os cadernos culturais com seus contos que retratavam a 

ideologia de uma juventude que contestava o regime militar. Lucas (1982), em seu ensaio “O 

conto no Brasil Moderno”, destaca que esse gênero capta, com sensibilidade e expressão 

poética, o relato da construção de um cenário dramático no qual é representado o movimento 

da vida por meio de uma composição anedota.    

  Nessa visão, levando em consideração que Caio Fernando Abreu fez parte do boom 

literário dos anos 70, sua contística traz a temática do sujeito em busca do seu espaço social. 

Para Cardoso (2007), o autor desenvolve a sua ficção em torno de temas que retratam as 

problemáticas do indivíduo contemporâneo como, por exemplo, a perda da identidade diante 

de uma sociedade massificada, a situação de solidão, sexualidade e desilusão diante da vida 

que o cerca. Suas personagens habitam um lugar à margem, localizado entre o eu e o mundo. 

Portanto, as personagens, muitas vezes anônimas, são retratos que transparecem dramas 

existenciais e as tensões das relações humanas de determinado contexto social. Por isso, são 

descritas, sobretudo, como vítimas de uma sociedade cruel e massificada.  

Um aspecto significativo que conseguimos observar na criação de Caio Fernando 

Abreu é a propensão à utilização de alegorias e metáforas representativas de uma sociedade 

que não possui liberdade, que ataca e oprime. Assim, pode-se perceber em suas obras, como 

Pedras de Calcutá (1977), Morangos mofados (1982) e O ovo apunhalado (1975), por 

exemplo, metáforas relacionadas à opressão das minorias, a agitação dos grandes centros 

urbanos, a violência como fonte do poder, a luta por um ideal e a busca pela completude de si 

mesmo. Em relação à opressão das minorias (sexual) como problemática ficcional na 

produção literária do escritor gaúcho, podemos citar “Terça-feira gorda”, conto de Morangos 

Mofados, em que nos deparamos com a história de um sujeito que relata sua experiência 

homoerótica em uma festa de carnaval. Os personagens sofrem violência homofóbica. – 

metaforicamente, a queda do figo maduro representa a morte de um dos personagens após ser 

agredido por um grupo de rapazes.  
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Já o caráter alegórico pode ser percebido, dentre outros contos, em “Dodecaedro”, 

publicado no livro Triângulo das águas (1983), no qual o título da narrativa apresenta uma 

alegoria do Brasil pós 64. Assim, a figura do dodecaedro representa o sufocar social causado 

pelo golpe militar.  

Para Pellegrini (1996, p. 27), esse caráter alegórico “tem um sentido positivo, pois 

penetrou na forma dessa literatura, determinando sua estrutura, por estar em perfeita sintonia 

com o momento histórico”. Nesse sentido, a narrativa de Abreu possibilita um discurso único 

em que a estrutura histórica, política e social é descrita como um mundo permeado por 

idealismo, individualismo e egoísmo. Em outras palavras, transparece no texto literário do 

escritor gaúcho toda uma conjuntura de uma época desenhada alegoricamente, o que 

possibilita um diálogo entre história e ficção.   

Quando falamos em construções alegóricas na literatura, um estudioso brasileiro 

ganha destaque, João Adolfo Hansen. Em sua obra A alegoria: construção e interpretação da 

metáfora (2006), o autor nos apresenta o conceito de alegoria a partir do pensamento de  

Quintiliano, segundo o qual a alegoria é constituída de duas vertentes: a dos teólogos e a dos 

poetas. A primeira vertente, expressiva nas Escrituras Sagradas, alegoria hermenêutica, 

focaliza a interpretação cristã das coisas, pois, “os termos das escrituras designam coisas, 

homens e acontecimentos, estes, por sua vez, significam, verdades morais, místicas, 

escatológicas” (HANSEN, 2006, p. 91). Já a segunda vertente, de natureza poética possui 

duas definições formuladas a partir do pensamento de Quintiliano. Sobre tal procedimento, 

Hansen (2006, p 29) afirma que 

 

Quintiliano analisa a alegoria a partir da consideração etimológica do nome. 

Assim, ela pode apresentar: a) uma coisa (res) em palavras e outra em 

sentido; b) algo totalmente diverso do sentido das palavras. Conforme a, 

Quintiliano alinha a metáfora, a comparação, o enigma; conforme b, discute 

o ateísmo ou sarcasmo, o provérbio, a contradição.  

 

Portanto, a alegoria reproduz algo abstrato, mas, ao mesmo tempo, semelhante ao real. 

Assim, a alegoria dos poetas se baseia na expressividade ficcional, uma semântica da palavra, 

como salienta o crítico. Com tal característica, a alegoria possui uma relação de semelhança 

com a metáfora, contudo, difere-se dela por ser “mimética, da ordem da representação, 

funcionando por semelhança” (HANSEN, 2006, p. 8), equivale a um enunciado verossímil.    

De acordo com Benjamin (1984, p. 189), outra perspectiva teórica sobre tal figura, a 

técnica de ilustração alegórica não é frívola e, sim, uma técnica de expressão, assim como a 

linguagem e a escrita, pois a alegoria separa o ser da significação e reproduz com maestria a 



21 
 

 
 

complexidade do mundo. O mesmo autor afirma que “a expressão alegórica nasceu de uma 

curiosa combinação de natureza e história”, ou seja, o alegórico busca no cenário histórico 

inspiração para a sua representação de mundo, isto é, ela possui a verdade de um tempo. Para 

o referido filósofo, o objeto vai se tornar alegórico a partir do olhar melancólico, “pois a 

alegoria é o único divertimento, de resto muito intenso, que o melancólico se permite” 

(BENJAMIN, 1984, p. 207). Nesse caso, é através da melancolia que o alegorista encontra um 

sentido para as coisas, possibilitando, dessa forma, uma representação do significado oculto 

que existe no interior da criação artística. Para o poeta barroco, a inspiração para a criação 

alegórica acontece a partir do momento em que se percebe a precariedade do mundo, pois, 

desse ponto, o poeta se torna melancólico ao extrair do objeto precário sua ruminação, ou 

seja, o ato de pensar e repensar.   

No que concerne à criação alegórica na escrita de Caio Fernando Abreu, Rehm afirma 

que são narrações alegóricas e metafóricas que buscam denunciar o que a história mantém 

escondida e que não pode ser dito abertamente.  

Nesse sentido, a literatura tem uma tendência especial para tematizar os 

acontecimentos sociais, pois é por meio da linguagem literária que escritores representam 

relações culturais e políticas. Assim, a literatura se torna uma arma denunciatória das 

barbáries cometidas pelo poder.  

Para Forster, a escrita de Caio Fernando Abreu permanece sempre muito próxima do 

que ele viveu. Conforme declara a estudiosa, “a vertente social de muitos de seus textos têm 

como base o contexto sócio-político dos anos 70 e 80” (FORSTER, 2011, p. 37). O autor 

salienta que a ficção de Abreu é envolvida pela atmosfera desse período, na qual a voz das 

minorias foi sufocada pela ditadura, e também dá nuance à construção de muitas de suas 

personagens. Sendo assim, a relação entre a ficção do escritor gaúcho e o contexto sócio 

histórico de sua produção denota uma visão trágica de mundo inspirada na tirania dos 

militares. 

Ao comentar no próprio livro O ovo apunhalado, Caio Fernando Abreu esclarece o 

momento histórico de sua criação: 

 

Mas fiquei pensando que - quem sabe? -, mesmo com todas as falhas e 

defeitos, este Ovo talvez sirva ainda como depoimento sobre o que se 

passava no fundo dos pobres corações e mentes daquele tempo. Amargo, às 

vezes violento, embora cheio de fé. Essa mesma que me alimenta até hoje, e 

que me faz ser capaz - como neste momento - de ainda me emocionar 

ouvindo os Beatles cantarem coisas como “all you need is love, love, love”. 

Terminada a revisão, fica uma certeza não sei se boa ou meio suicida de que, 
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apesar de tudo, não arredei um pé das minhas convicções básicas (2012, p. 

5).  

 

Dessa forma, apesar de toda a repreensão cometida durante o regime militar, Abreu 

não desistiu de suas convicções. A aversão do escritor ao sistema político é representado em 

suas narrativas a partir de um modo peculiar de narrar, que acaba por provocar no leitor 

sensações de inquietação e desconforto em relação ao seu mundo. Essas sensações 

possibilitam, no ato da leitura, a percepção de um mundo em que o sujeito se apresenta em 

descompasso, pois restam desejos, virtudes, lutas e sonhos de uma juventude.  

Para Forster (2011, p. 39), as narrativas de Caio Fernando Abreu adotam 

 

[...] um estilo fragmentário, descontínuo, diluído e inconcluso, denunciará a 

dificuldade do indivíduo de construir sua identidade num contexto de 

repressão que limita a potencialidade do ser e o impede de expressar-se além 

dos papéis estipulados, rotulando e estigmatizando qualquer forma de 

alteridade. Neste ambiente, cujas representações identitárias hegemônicas e 

eurocêntricas aparecem como a única possibilidade de o sujeito ser aceito 

como parte do sistema, os personagens de Caio F. são sempre o outro. Essas 

vozes periféricas reivindicam no texto sua différance, questionando os 

padrões vigentes ao indicar novas alternativas de pensar a vida, o sexo, o 

corpo, o amor e a linguagem. 

 

Nesse sentido, a literatura demostra um forte diálogo com a construção da identidade 

do sujeito e sua liberdade de expressão em meio à catástrofe social, na qual a única maneira 

de ser aceito é seguir o padrão indentitário hegemônico. Para Rehm (2011, p. 10), o leitor, ao 

ter consciência dos fatos ocorridos durante o período histórico em que a obra foi construída, 

tem a possibilidade de observar como o autor “denuncia as inquietudes de sua geração através 

de sua obra ao falar de seus sentimentos, ao expor suas experiências, denúncia composta pelas 

vozes que o cerca. Isso permite que o texto em questão seja lido alegoricamente”. Assim, na 

escrita de Abreu, essa fantasia é o lugar de encontro entre a realidade e imaginação, é ainda o 

lugar onde se constitui metaforicamente a construção de figuras que sugerem questionamentos 

sobre a condição humana na sociedade.  

Para Benjamin (1984, p. 215), as figuras nas narrativas vão se revelando como 

alegorias, ao passo que “o enredo tem com a estranha moralidade dos personagens uma 

relação rara e hesitante”. Conforme as palavras do teórico, podemos inferir que os traços 

alegóricos vão sendo encobertos por máscaras e as categorias do discurso em conjunto 

desenvolvem um papel importante na revelação desses traços que “são visíveis apenas para 

olhos mais adestrados” (BENJAMIN, 1984, p 215). Segundo o autor, as personagens, 
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independentes do papel que representam na narrativa, são caracterizadas alegoricamente, ao 

mesmo tempo em que, em um ritmo duplo, mostra a sua origem e a esconde. Nesse sentido, 

Benjamin cita Novalis e Leo Armenius para demonstrar que a alegoria é um quadro vivo, é 

representação que vive o movimento das interpretações e releituras tanto no elemento 

linguístico quanto no cênico:  

 

[...] as intuições de Novalis são justas: Cenas verdadeiras e visuais, somente 

elas pertencem ao teatro. Personagens alegóricas, são eles que a maioria das 

pessoas vê. As crianças são esperanças, as moças são desejos e preces" [...] 

Em Leo Armenius fica obscuro se Balbus golpeia um culpado ou um 

inocente. A vítima é o rei, e isso basta. Isso também explica por que 

praticamente qualquer personagem pode entrar no "quadro vivo" de uma 

apoteose alegórica. (BENJAMIN, 1984, p. 215, grifo do autor).  

 

  

Assim, a representação alegórica acontece numa relação de associação simbólica 

com o outro. Na ficção de Caio Fernando Abreu, o alegórico, ao se manifestar, suscita no 

público leitor reflexões éticas, filosóficas e morais, pois, em muitas de suas narrativas, o 

alegórico se dá na representação de situações sociais traumáticas referentes à ditadura militar, 

a sexualidade, a identidade e a noção de estranhamento de si mesmo.  

Já a metáfora, segundo Sardinha (2010, p. 15), é um recurso que funciona em nossa 

mente, embora seja usado na linguagem, que permite criar novo conhecimento sobre algo 

recente da ciência ou do cotidiano. Para ilustrar tal pensamento, o estudioso cita o sistema 

operacional dos computadores visto que, quando esses passam a dispor de recursos gráficos, 

as partes da tela do computador que mostram a diversidade de programas passam a ser 

chamadas de “janelas”, uma vez que “uma janela de computador é um trecho da tela que 

trabalha independentemente de outra [...] poderiam tê-la chamado de qualquer coisa (violino, 

banana, chuva), mas janela é um bom nome porque é metafórico”.  

Quando falamos em construções metafóricas é importante destacarmos o pensamento 

de Aristóteles em Os Pensadores (1991), primeiro pensador a se dedicar a estudar as 

construções metafóricas. Para o filósofo, a metáfora é um engenho que se aprende 

naturalmente, “porque tal se não aprende nos demais, e revela, portanto, o engenho natural do 

poeta; com efeito, bem saber descobrir as metáforas significa bem se aperceber das 

semelhanças” (ARISTÓTELES, 1991, p. 276). Ainda de acordo com o filósofo, a metáfora 

também estaria ligada à retórica, pois se serve da arte do bem dizer.  
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 Nessa perspectiva, Ricoeur (2000), em sua obra A metáfora viva, inicia o seu estudo 

partindo do pensamento aristotélico para definir a metáfora no nível da palavra, 

principalmente, da retórica e da poética:  

 

Ora, a metáfora tem um pé em cada domínio. Ela pode, quanto à estrutura, 

consistir apenas em uma única operação de transferência do sentido das 

palavras, mas, quando à função, ela dá continuidade aos destinos distintos da 

eloquência e da tragédia; há portanto, uma única estrutura da metáfora, mas 

duas funções: uma função retórica e uma poética (RICOEUR, 2000. p. 23).  

 

Sob essa ótica, a metáfora deixa de lado o uso habitual da palavra para emprestar um 

novo sentido de um termo discursivo, ao mesmo tempo em que produz sentido. Estabelecendo 

a diferença entre as categorias retórica e poética, o estudioso cita que a diferença crucial entre 

as duas funções é que, a primeira, é a arte da defesa, da persuasão, é a arte de “inventar ou de 

encontrar provas” (RICOUER, 2000, p. 23); enquanto a segunda, por sua vez, não procura 

provar algo e, sim, “compor uma representação essencial das ações humana” (RICOUER, 

200, p. 23).  

Assim, Ricoeur ressalta que a metáfora é algo que acontece no nome, vinculada à 

palavra e não ao discurso. Segundo o pensamento aristotélico, esse é o primeiro conceito 

inerente à metáfora; já o segundo conceito, tem a metáfora como termo de movimento, o que 

Aristóteles chama de ephipora, “processo que afeta o núcleo semântico não somente do nome 

e do verbo, mas de todas as entidades da linguagem portadoras de sentido, e que esse processo 

designa a mudança de significação enquanto tal” (RICOEUR, 2000, p. 30). Essa afirmação é 

importante, pois possibilita uma extensão ao estudo dessa figura de linguagem para além do 

seu vínculo com a palavra. O terceiro traço é a metáfora como transposição de um nome, 

denominado por Aristóteles de allotrios. De acordo com Aristóteles, a metáfora é definida 

como desvio, empréstimo e substituição, e esses só são possíveis a partir do momento que 

existe um entendimento sobre a diferenciação do verdadeiro sentido da palavra e do seu 

sentido figurado. 

Em seu estudo, o autor dá destaque ao paralelo comparação-metáfora que, nada mais 

é, do que a natureza instrutiva da metáfora que se edifica na transferência. Assim, no 

pensamento do estudioso, esse paralelo é semelhante à definição de metáfora como epífora, 

pois ambas acontecem entre dois termos que possuem certa semelhança. Nesse sentido, 

Ricoeur (2000, p. 267) aponta a importância de percepção de assimilações, pois “na 

tropologia da teoria clássica, o lugar assinalado à metáfora entre as figuras de significação é 
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especificamente definido pelo papel que a relação de semelhança desempenha na 

transferência da ideia primitiva à nova ideia”. Com essa afirmação, o teórico dá à 

transferência um patamar de relevância para o entendimento da construção da teoria da 

metáfora, pois, no enunciado metafórico, o similar é o gerador dos novos sentidos. Com a 

definição desses traços, o estudioso atenta para a capacidade de renovação do sentido da 

palavra, visto que a metáfora possibilita uma nova construção de identidade a partir da sua 

recondução simbólica.  

Ferreira (2007) destaca que os pesquisadores Lakoff e Johnson, debruçam seus estudos 

sobre a Teoria Contemporânea da Metáfora Conceptual (TMC) e afirmam que nosso sistema 

conceitual é metafórico por natureza. Desse modo, nosso sistema conceptual tem grande 

relevância na nossa definição de realidade e pensamento.  

Assim, Ferreira (2007), ao fazer uma análise em sua tese de Metaphors we live by, 

afirma que, segundo os dois pesquisadores, a metáfora não deve ser pensada apenas como 

ornamentação do discurso, pois ela se apresenta em nosso cotidiano permeando nossos 

pensamentos e ações. Ferreira contempla o pensamento de Lakoff e Johnson e nos diz que a 

forma encontrada pelos dois estudiosos para debater sobre o conceito de metáfora é por meio 

de evidências linguísticas. Assim, a base da metáfora é “compreender e experienciar uma 

coisa em termos de outra” (FERREIRA, 2007, p. 32). Segundo a autora, o paradigma 

experiencialista postulado por Lakoff e Johnson, “conceptualiza” a nossa experiência 

corpórea como o principal meio para a percepção de mundo. Nesse sentido, as metáforas são 

entendidas a partir do nosso domínio de experiência, pois é ele que nos faz compreender uma 

coisa distinta de outra. Para ilustrar tal conceito, a estudiosa utiliza como exemplo a metáfora 

“argumentar é guerra”, na qual o domínio conceitual guerra nos faz compreender, 

metaforicamente, o ato de argumentar como uma batalha verbal; essa compreensão é possível 

porque possuímos em nosso domínio de experiência o conceito de guerra enraizado. Nessa 

perspectiva, Ferreira (2007, p. 32) postula que “Lakoff e Johnson propõem um mapeamento 

sistemático entre dois conceitos: o domínio-fonte, que é uma fonte de inferências, e o 

domínio-alvo, ao qual as inferências se aplicam”. Desse modo, no exemplo utilizado, guerra é 

o domínio-fonte e argumentar é o domínio-alvo.  

A autora também destaca em sua tese a distinção entre metáfora conceptual e metáfora 

linguística: 

 
A metáfora conceptual refere noções abstratas tais como (1) MAIS É PARA 

CIMA e (2) AMOR É UMA VIAGEM, enquanto que a metáfora lingüística 

remete às expressões lingüísticas que representam tais noções, como, no 
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caso de (1), A inflação está subindo e, no caso de (2), O nosso namoro não 

vai dar em lugar nenhum. É importante observar que, no quadro dessa teoria, 

a natureza da metáfora é conceptual e não lingüística. Porém, expressões 

metafóricas, também chamadas de metáforas lingüísticas, são realizações 

lingüísticas da metáfora conceptual. Então, quando mencionamos só a 

palavra ‘metáfora’, estamos referindo a Metáfora Conceptual (FERREIRA, 

2007, p. 34).  

 

 

Sardinha, em seu livro Metáfora (2007, p.12), define-a como “algo tão característico 

do ser humano e do uso que ele faz da linguagem”. Para o teórico, é em nossa mente que as 

metáforas funcionam e, embora sejam usadas na linguagem, elas são utilizadas porque 

existem em nossa mente “como meios naturais para estruturar nosso pensamento”.  

É Quando falamos de construções metafóricas na linguagem, que buscamos a poética 

de Caio Fernando Abreu; diversos livros do autor, como Estranhos estrangeiros (1996), 

Pequenas epifanias (1986) e Triângulo das águas (1983), são exemplos de obras que 

possuem metáforas que incitam ao leitor uma reflexão sobre a sociedade, o cenário urbano 

caótico e a condição do sujeito. Em “Bem longe de Marienbad”, por exemplo, conto presente 

na obra Estranhos Estrangeiros, deparamos com a metáfora da viagem, que causa no leitor 

certa reflexão sobre a condição do sujeito que busca o autoconhecimento. A narrativa 

tematiza a história de um narrador personagem que parte para Europa em busca de encontrar 

um sujeito, no entanto, o encontro não acontece e o personagem depara-se com a necessidade 

de continuar o seu destino itinerante.  

Segundo as palavras de Oliveira (2014, p. 10), as narrativas do escritor gaúcho 

utilizam-se de uma linguagem “singular pretensamente poética que é percebida através das 

metáforas, do uso da sugestão e dos silêncios presentes em suas narrativas”. Assim, o 

estudioso nos diz que é pela via da metáfora que “poetas compartilham diversos e variados 

sentidos para enaltecer formas de representação do outro, questão que se verifica como uma 

marca na ficção do gaúcho Caio Fernando Abreu” (OLIVEIRA, (2014, p. 5). Esse recurso se 

faz presente na obra de Abreu como meio para explorar e expor os desdobramentos sócio-

políticos da democracia brasileira. Suas construções metafóricas possibilitam uma reflexão 

sobre a efervescência social e política durante os anos de chumbo. O estudioso salienta, ainda, 

que a utilização de metáforas por Caio Fernando Abreu são eficazes em denunciar e 

demostrar a insatisfação do autor e de grupos minoritários com o caráter normativo dos 

aspectos sociopolíticos do contexto histórico de criação de suas obras ficcionais, em que o 

cenário urbano é centro de sua inspiração.  
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Nesse sentido, passaremos agora a pontuar algumas considerações sobre a ficção de 

Caio Fernando Abreu e as expressões literárias no contexto ditatorial dos anos 70.  

 

1.2 Contracultura: opressão, resistência e revolução 

 

A repressão social realizada pelos militares durante a ditadura militar foi cruel e 

desumana. Araujo e Silva (2013, p. 20) salientam que “A nova conjuntura de endurecimento 

repressivo da ditadura pós AI-5 foi trágica. Em poucos anos as organizações foram destruídas 

pela repressão, deixando um saldo de inúmeros mortos, desaparecidos, presos, exilados e 

banidos”. Os anos de chumbo foram exclusivamente violentos, tendo a tortura como 

instrumento de punição contra os resistentes ao domínio militar. Foi nesse cenário que a 

juventude engajada lutou contra a opressão militar em dois movimentos: a luta armada e a 

contracultura.  

A contracultura, descrita por Nascimento (2014) como um grande movimento 

florescido nos anos 60 e que perdurou até os anos 70, opunha-se a cultura oficial e a 

repressão, carregando consigo uma política de arte popular pautada no sonho de revolução do 

país e do mundo.  

Já para Capellari (2007), a contracultura foi uma das diversas vias pela qual a 

insatisfação dos jovens trafegou após o advento do AI-5. Muitos que eram contrários à 

ideologia da ditadura militar não pegaram em armas, mas escolheram ter uma postura mais 

subjetiva, uma busca por mudança fomentada pela afetividade das relações sociais. Essa 

manifestação cultural protagonizada pelos jovens não acontecia apenas nas principais capitais 

do país, mas, sim, em todo território brasileiro, incluindo as regiões do interior. As três 

narrativas “Oásis”, “Eles” e “Ascensão a queda de Robhéa, Manequim & Robô” contém uma 

proximidade histórica com esse movimento, que buscou combater as atividades ideológicas 

dominantes por meio de um discurso rico de conhecimento.  

Durante a ditadura militar acontecia uma grande mudança no campo das artes. 

Marques (2004, p. 24) afirma que 

 

Jovens artistas buscavam romper com a arte academista, com as estruturas 

de poder vigentes nas cidades, e com os limites impostos pela igreja. Se a 

necessidade de corte se expressava em suas mais diversas produções 

artísticas, tal desejo era também expresso em suas vestimentas, longos 

cabelos desalinhados e no comportamento irreverente. 
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Conforme as palavras de Marques, os artistas desse período buscavam a liberdade de 

expressão sem se preocupar em reproduzir na arte algum ideal, princípio formal ou religioso. 

O desejo de romper com os paradigmas sociais e artísticos se manifestou também no 

comportamento dos jovens, abrindo espaço para a diversidade de estilos e para um 

comportamento mais rebelde diante das opressões cotidianas. Para Brito (1980), nesse 

período, nenhum ideal teórico poderia mais definir a arte, pois ela se mostrava oposta ao 

mundo das aparências ao qual sempre esteve ligada. De início, ela apresentava uma 

manifestação libertária, caracterizada pela possibilidade de ser possível: “fazer tudo, com 

tudo, em qualquer direção” (BRITO, 1980, p. 202). Contudo, esse gesto de liberdade 

implicava, principalmente, uma situação de opressão:  

 

A liberdade moderna não era simplesmente a afirmação de novas 

possibilidades: era sobretudo uma revolta, um desejo crítico frente às coisas 

e valores instituídos. No limite, expressava o paradoxo de um sujeito que 

não reconhecia mais o mundo enquanto tal. E de um objeto - o mundo - que 

parecia não se comunicar com a principal figura construída pela civilização 

ocidental: o Sujeito. A correlação organizada - amarrada mesmo por laços de 

autoridade indiscutíveis - entre Sujeito e Objeto, a famosa Razão do século 

XIX, dissipava-se ao sabor dos ventos no cotidiano massificado. Era 

desconstruída minuciosamente nos laboratórios de pesquisa e salas de aula 

(BRITO, 1980, p. 202).  
 

  

A liberdade de criação durante essa época não se baseava apenas na experimentação 

de novas possibilidades de criação; era, também, um desejo crítico frente aos valores sociais e 

aos procedimentos formais da arte. Dessa forma, os artistas abandonaram as regras herdadas 

dos cânones do passado para usufruir de novos hábitos de criação, passando, assim, a 

questionar o objeto de sua inspiração, ou seja, o mundo que se encontrava em caos após a 

segunda guerra mundial.  

Durante esse período, as novas orientações artísticas se articulavam não apenas com a 

literatura e a pintura, mas com a dança, música, teatro e cinema. Na música, destacamos o 

movimento Tropicalista composto, dentre outros artistas, pelo grupo de músicos Caetano 

Veloso, Gilberto Gil e Tom Zé. Para Schwarz (2008, p. 76), “o tropicalismo trabalha com a 

conjunção esdrúxula de arcaico e moderno”. Os Tropicalistas mesclavam instrumentos 

eletrônicos na busca de inovar a música popular brasileira. Suas canções nasciam dentro de 

um contexto repressivo e, na impossibilidade de criticarem abertamente o regime ditatorial, 

utilizavam vestimentas exuberantes e arranjos diversificados em suas canções como forma de 

ironizar um padrão massificado.  
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Para Brito (1980, p. 203), “a obra de arte virava um campo de batalha onde lutavam 

forças opostas e desiguais”. Nessa perspectiva, o projeto de vanguarda era contraditório, pois 

era preciso “matar a arte para salvá-la”. O mesmo autor afirma, ainda, que praticar a morte da 

arte era a rotina das vanguardas no início do século XX: faziam-na colocando em circulação 

diferentes concepções de criação, procedimentos formais diversos e questionando o mundo 

contemporâneo. Assim, as vertentes artísticas criam, a partir da industrialização em massa, do 

caráter espacial e da arte da rua, o grafite e o hip hop, ou seja, produzem inspirados nas 

transformações vigentes desse período. Convém ressaltar que, para o autor, 

 

Não há uma diferença evidente entre o trabalho moderno e o trabalho 

contemporâneo, válida por si, há, isto sim, démarches distintas agindo 

"dentro" e "fora" deles. "Dentro" porque o trabalho de arte contemporâneo 

não encara mais a ação modernista como esta se idealizava e sim como 

resultou assimilada e recuperada. A erosão dos novos valores, a 

modernidade evidentemente desconhecia: a luta era contra os arraigados 

valores do século XIX (BRITO, 1980, p. 206).  

 

  

Na década de 1970, a arte se diversifica e “mostra-se muito menos maleável a 

simplificações, pois rejeita esquemas formais ou conteúdos privilegiados” (BRITO, 1980, p. 

207). A cena literária contemporânea também estabeleceu um diálogo crítico com a situação 

política do país, assim, acontecimentos que marcaram a história do Brasil, como o golpe 

militar, o AI-5 e as guerrilhas, serviram para modificar o pensamento popular, atribuindo uma 

alteração nas formas de lutar contra o regime militar. A busca pela Revolução Brasileira foi 

ampliada para os comportamentos sociais modernos e individuais, misturando tendências 

inovadoras com elementos populares e fundindo protestos com intervenções artísticas. 

Schwarz (2008, p. 16) destaca que “o movimento cultural destes anos é uma espécie de 

floração tardia, o fruto de dois decênios de democratização, que veio amadurecer agora em 

plena ditadura, quando as suas condições sociais já não existem”. Em suma, o movimento 

cultural tem por objetivo contestar o poder. Contudo, as vozes questionadoras são extintas 

pelos militares que buscavam evitar o florescimento de pensamentos que fossem contra a sua 

autoridade. Dessa forma, o artista acabou ficando preso à elaboração do que o estado permitia 

ser dito.  

É importante destacar que a juventude sempre desempenhou um papel importante no 

cenário político e cultural, tanto brasileiro quanto mundial.  No auge da repressão ditatorial, a 

juventude ganhou força em dois seguimentos: na participação de movimentos de guerrilha e 

nos movimentos artísticos culturais. Para Morais (2001), o artista é uma espécie de 
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guerrilheiro e, a arte, a sua mais perfeita forma de emboscada. Tudo pode ser usado para 

munir essa arma, até mesmo o evento cotidiano mais banal. Para o autor, a tarefa do artista é 

criar situações conflituosas que provoquem no leitor sentimentos de angústia, de curiosidade e 

de medo, pois, só assim, o leitor se vê obrigado a aguçar os seus sentidos, a reagir à obra.  

Nessa perspectiva, Caio Fernando Abreu, antenado com o cenário social opressor dos anos 

1970, fez da realidade asfixiante do momento, a matéria de sua prosa.   

Araujo e Silva (2013) destacam que a expressão cultural desse período sofreu 

repreensão desde o início, principalmente porque as artes foram uns dos veículos pelo qual se 

discutia os problemas sociais, propagava-se a ideia de liberdade, a experimentação dos ideais 

da contracultura e se combatia a ditadura. Assim, muitos artistas colocavam em prática suas 

ações revolucionárias por meio de suas obras.  

Durante o regime militar, os artistas pregavam que era preciso também haver uma 

revolução pessoal e a difusão do pensamento de minorias, como negros, mulheres e 

homossexuais. Assim, mudam-se os comportamentos, os estilos de roupa, o corte de cabelo, 

dentre outros aspectos ligados à imagem pessoal, amparados por uma filosofia de vida que 

bebe na fonte de princípios orientais, os quais pregavam o autoconhecimento por meio do 

existencialismo e da liberdade sexual, influenciados por teorias psicanalíticas.  

Dessa forma, obras como O mal estar na civilização (1930) de Freud, ganharam 

notoriedade no cenário contracultural, esta obra desvenda uma investigação sobre o conflito 

entre instintos e cultura; Freud apresenta a tese de que a satisfação pulsional do homem é 

sacrificada em nome da civilização; sendo assim, tudo passa a ser determinado pelas normas, 

costumes e regras dominantes.  

Desse modo, o movimento da contracultura surgiu para revolucionar a matriz cultural 

nos seus modos e costumes, “nos meios de gozar o lazer e nas artes comerciais, que 

formavam cada vez mais a atmosfera respirada por homens e mulheres urbanas” 

(HOBSBAWM, 1995, p. 323).   

Feijó (2009) afirma que essa geração nasceu no imediato pós II Guerra e se formou no 

contexto da Guerra Fria, em meio às lutas pelos direitos civis e a revolução sexual. Essa 

juventude revolucionária foi a mais barulhenta e a mais espalhafatosa; fez parte de uma 

geração que buscava uma mudança radical nos valores sociais e nos sentimentos humanos, 

acreditando em um futuro melhor. O autor ressalta que a utopia da contracultura não poderia 

ser compreendida sem a cultura da qual o movimento fez parte. Na acepção dicionarizada, 

cultura é o “conjunto dos padrões de comportamento, das crenças, das instituições, das 
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manifestações artísticas e intelectuais de uma sociedade ou de uma época” (FERREIRA, 

2011, p. 271). Para Ortiz (1994, p. 26), cultura é o sistema-ideia das consequências de nossas 

tentativas históricas e coletivas, ou seja, é o conjunto formado por hábitos de um povo de 

determinada região ou época, onde suas manifestações artísticas seguem os valores sociais de 

suas crenças. Assim, Feijó (2009, p. 04/05) nos diz que 

  

A Contracultura não significava um movimento anti-intelectual, a favor da 

ignorância, mas contra a cultura dominante, a favor de uma nova cultura, em 

todos os níveis. Uma cultura alternativa [...] a contracultura é, neste sentido 

básico, uma criação norte americana, considerando-se parte de um sonho 

americano e influenciando jovens no mundo todo.  

 

A juventude brasileira sofreu influências internacionais, principalmente do 

pensamento hippie, que pregava o lema “Paz e amor” e tinha como símbolo a flor, o que 

acabou denominando o movimento como “Flor Power”, termo utilizado pelos hippies como 

símbolo da não violência. Esses conceitos pregados pela juventude estrangeira tomaram 

grande notoriedade após o festival de Woodstock, em Nova York, um dos maiores festivais de 

rock do mundo; a juventude presente no festival clamava por dias melhores, amor, paz e 

música. 

Enquanto isso, no Brasil, Raul Seixas pregava, por meio da música, a liberdade através 

da ideia de uma “Sociedade Alternativa”: “Viva! Viva a sociedade alternativa! Então, vá! 

Faça o que tu queres”; Caetano Veloso afirmava que “o monumento é de papel e crepom”. 

Infelizmente, no Brasil, o desejo da juventude de buscar um novo mundo, surgiu em um 

período conturbado no qual havia a censura e a tortura, e os disseminadores desse ideal 

acabariam presos, como foi o caso dos artistas tropicalistas Caetano Velosos, Gilberto Gil e 

Chico Buarque, que buscaram exílio na Europa. Esses artistas ousaram, através do movimento 

Tropicália, inovar a estética musical brasileira com sonoridades novas e criticar a situação 

social do país. A irreverência do movimento sociocultural importunava o governo militar e 

acabou sendo reprimido pelo mesmo.  

Quanto ao exílio de Caio Fernando Abreu, entendemos que sua literatura apresenta 

alguns aspectos que podem ser remetidos à sua saída do Brasil durante a ditadura militar. 

Como afirma Silva (2013), Abreu expressa, por meio da ficção, a condição do sujeito 

deslocado não apenas geograficamente, mas, também, interiormente. O mesmo autor assinala, 

em sua dissertação sobre a coletânea Estranhos estrangeiros (1996), que os textos de Abreu 

se tornam 
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Um veículo de resistência aos mecanismos controladores de pensamento, um 

fator de lembrança de caminhos pisados e uma reflexão sobre outros por 

abrir. A série de encontros e desencontros que então se seguem aponta para 

um processo de perda, mas também de balanço; de caos, mas ainda mais de 

indagação; de estranhamento, mas antes de mais nada, de busca (SILVA, 

2013, p. 02).  

 

No bojo dessa tentativa de conceituação do movimento da contracultura, outro ponto 

que podemos destacar é a associação da irreverência dos jovens com a insanidade. Os jovens 

de roupas coloridas, cabelo comprido e de mente aberta eram tidos como loucos pela direita. 

Qualquer pessoa que saísse do padrão social era visto como adepto da alienação, por isso, os 

jovens que optaram pelos longos cabelos e o uso de mantas com estampa de flores foram 

depreciados por tal escolha de vida. A repreensão contra os “loucos” foi crescente e fugaz; os 

militares passaram a tratar a juventude rebelde como um grande mal à sociedade.   

Para Caperalli (2007), a revolução social almejada pela contracultura não consistia na 

tomada do Estado, mas na implantação de formas alternativas de vida. Assim, o referido 

movimento propunha uma vida desligada das convenções da família elitizada, do núcleo da 

reprodução cultural oficial, para uma vida simples em comunidade, voltada para o contato 

com a natureza. Esse novo estilo de vida contestava a recusa a uma sociedade consumista e 

padronizada, era o nascimento de um novo mundo marcado pela liberdade de expressão e a 

paz. Dessa forma, os anos 70 abrangeram um despertar tanto no que diz respeito à política 

quanto ao individualismo. Assim, surgiu nessas décadas uma nova visão sociocultural, na 

qual novos estilos de vida e de filosofia nasciam em meio à opressão ditatorial. Brandão 

(2009, p. 03) ressalta que “A contracultura não foi mero capricho de uma juventude rebelde. 

Foi mais que isso. Ela nasceu do desejo de mudar o mundo. A diferença é que esses jovens 

partiram para a ação. E lutaram de forma pacífica por seus objetivos”. No entanto, apesar das 

lutas, os jovens não conseguiram transformar a realidade mundial, mas conseguiram, de certa 

forma, construir, na mente dos sujeitos, novos conceitos de vida.  

Por tanto, a contracultura foi um movimento que buscou lutar pelo direito de 

expressão e liberdade pessoal, tendo influenciado outros movimentos como o feminismo.  

Brandão (2009) salienta que foi no fim da década de 70 que o grupo começou a perder força, 

pois as mudanças sociais buscadas pela contracultura não ocorreram, culminando no fim do 

sonho de liberdade. É nesse cenário conturbado que Caio estreia suas obras, buscando 

representar todas as fases vivenciadas por sua geração, desde o início do sonho de liberdade, o 

seu fim e a readaptação da sua geração a novos caminhos.   
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1.3 Caio Fernando Abreu: exílio, ficção e história 

 

A criação artística de Caio Fernando, sua sensibilidade e criatividade tiveram grande 

importância na representação sociocultural brasileira e da sua realidade opressora vivenciada 

durante o período ditatorial2. A engenhosidade e a técnica narrativa verificada na produção 

literária de Caio F. revelam um discurso que realça aspectos ideológicos, como a injustiça, o 

preconceito, o abuso de poder, dentre outros fatos sociais que sempre foram destaque na 

história do Brasil.  

Caio Fernando Abreu foi um jovem e intelectual antenado com as discussões políticas 

do seu país; um escritor engajado com o processo de democratização que mobilizou o país 

desde a ditadura militar. Esse engajamento viabilizou a participação do escritor em 

movimentos juvenis, como a contracultura, e, por extensão, o movimento hippie. Ambos 

movimentos surgiram no auge da década de 1960 e se voltavam contra os valores da 

sociedade elitizada, discordando dos princípios capitalistas e buscando na arte o espaço para 

canalizar seus protestos. Sobre Caio, Novais (2014, p. 158) afirma que o autor gaúcho foi  

 

[...] punk, dark, hippie, perambulava nos cenários undergrounds daquela 

época. Podemos afirmar que ele experimentou a sensação de tudo isso ao 

longo desse período em sua vida, juntava-se aos seus amigos e juntos 

comungavam da sensação do momento. Convém lembrar que ele fazia isso 

não como um aproveitador da situação ou por isso estar na moda, fazia isso 

por também ser um dos militantes que buscavam melhorias no cenário 

sociocultural. 

 

 O escritor viveu com intensidade a década do regime militar, acompanhando as 

mudanças sociais que ocorriam tanto nas artes quanto na cultura, importando-se em viver de 

acordo com o seu tempo, a sua geração. Tal participação ativa nos movimentos contra o 

regime militar causou a sua prisão duas vezes consecutivas: a primeira, em 1971, em seu 

apartamento no Rio de Janeiro, após um falso flagrante de drogas; a segunda, ocorrida em 

1975, em uma praia de Garopaba, litoral catarinense. Na ocasião de sua segunda prisão, o 

grupo de amigos de Caio F. se reuniu para conversar e se divertir, quando, em dado momento, 

“Caio e Graça foram até a padaria, na cidade; ele de calção, ela de biquíni. No caminho, 

alguém apontou para eles: - olha lá! Minutos depois estavam presos” (CALLEGARI, 2008, p. 

71). Segundo Nascimento, o real “motivo da prisão seria a presença no grupo de uma 

                                                           
2 Não somente nesse período. Até sua morte, Caio Fernando Abreu usou a literatura para estabelecer uma 

interface com a sociedade.  
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militante política” (2014, p. 21). A militante, nesse caso, era a astróloga e amiga de Abreu, 

Graça Medeiros. Na prisão, o escritor foi espancado, porém, mesmo assim, ele não depôs 

contra a amiga, sendo solto logo após o interrogatório; já Graça Medeiros, foi obrigada a 

passar um tempo em uma clínica psiquiátrica. Esse episódio foi registrado no conto 

“Garopaba mon amour”, publicado no livro Pedras de calcutá (1977), com dedicatória a 

Graça Medeiros. A narrativa traz em seu viés as percepções de mundo do personagem após a 

experiência de tortura.  

Nesse período, o AI-5 já havia sido instalado, determinando a censura prévia à 

imprensa. Nessa época, Caio Fernando Abreu trabalhava na revista Veja e, ao ser informado 

pela redação da revista que oficiais do Departamento de Ordem Política e Social (DOPS), 

órgão utilizado para controlar movimentos contrários ao regime militar, estavam à sua 

procura, o escritor decidiu se refugiar no sítio da amiga Hilda Hilst, local conhecido como a 

Casa do Sol. Segundo Nascimento (2014), Abreu aproveitou esse isolamento da sociedade e 

se dedicou, inteiramente, ao exercício da escrita.  Assim, o escritor usufruiu da sua estadia na 

Casa do Sol para escrever um dos seus livros, Inventário do irremediável (1970), reeditado e 

lançado, anos depois, como Inventário do ir-remediável.  

Esses episódios, dentre outros vivenciados pelo escritor durante o regime militar, 

serviram de inspiração para a criação de obras, como O ovo apunhalado, coletânea de vinte e 

um contos em que se verifica a capacidade de Abreu de manipulação da linguagem poética na 

criação de imagens e de um discurso romanesco marcado pela alegoria e pela metáfora. A 

atmosfera social em meio à ditadura militar brasileira é também material inspirador da 

coletânea de contos de Morangos Mofados (1982), obra que apresenta, dentre outras 

problemáticas, um retrato da juventude dos anos 70.  

Paula Dip (2011, p. 137) afirma que “a obra de Caio, no futuro, seria analisada por 

cientistas políticos e considerada um retrato sociopolítico do seu tempo, e ele um autor lúcido 

e crítico em relação ao regime militar”. Dessa forma, tal como concebe a autora, a obra de 

Caio Fernando Abreu denota diversos aspectos sociopolíticos brasileiros que nos permitem 

relacioná-la ao momento histórico de sua produção.  

Leite, em Psicologia e Literatura (2002), afirma que as condições externas da 

sociedade, ou seja, o quadro de referência da época, é algo muito importante para o 

entendimento da escrita do autor. Assim, muitas vezes, o pensamento do escritor é uma crítica 

impiedosa à sociedade, sendo essa crítica o caminho pelo qual o texto toma consistência, 

apresentando “não uma forma de solução para os problemas vitais, mas sim uma forma de 
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fuga” (LEITE, 2002, p. 66). O mesmo autor salienta que essa fuga faz parte das imediatas 

necessidades do criador; é uma atividade provocada por suas emoções e sua imaginação, 

tendo em vista elementos do ambiente em que vive. Entende-se, portanto, que o quadro de 

referência da época de origem da obra O ovo apunhalado, década de grande efervescência 

política e cultural, tem suma importância para a compreensão da produção literária do escritor 

gaúcho.  

Um acontecimento marcante na vida de Caio F. foi sua decisão de se mudar para o Rio 

de Janeiro após o lançamento de O inventário do irremediável (1970). Nesse período, a 

ditadura se encontrava em sua forma mais opressora, tanto que as práticas de exercício do 

poder eram ironicamente condenadas pelo slogan “[...] Ame-o ou deixe-o, o que determina 

que muitos brasileiros se sentiam impelidos ou até coagidos a viver no exterior” (CARDOSO, 

2007, p. 85). Em 1973, sentindo-se asfixiado pela atmosfera política e cultural brasileira, Caio 

Fernando Abreu parte com um grupo de amigos para a Europa, atitude comum aos artistas e 

intelectuais brasileiros que, comumente, buscavam exílio em países da Europa por sofrerem 

perseguição política.    

Ainda durante o ano de 1973, O ovo apunhalado ganha menção honrosa no Prêmio 

Nacional de Ficção, apesar de ter sido publicado somente em 1975. A coletânea de contos traz 

aos seus leitores, segundo Novais (2014, p. 156),  

 

Uma imagem, traçada e arquitetada em linguagem literária, da atmosfera 

social e política do Brasil nas décadas de 70, em meio à ditadura militar que 

colocava em tensão e conflito as diversas esferas sociais da época, como 

também a censura que circulava nos meios editorais e outros setores 

culturais, vigiando o que devia e o que não devia ser trazido ao público. 

 

Dessa forma, é possível dizer que O ovo apunhalado evoca o panorama sufocante do 

período militar em uma linguagem poética que “dialoga com as diversas representações 

socioculturais de seu tempo” (NOVAIS, 2014, p. 157). Escrita de 1969 a 1973, representa 

“ambientes diferentes, por onde o autor havia passado como, por exemplo, em Campinas, na 

fazenda de Hilda Hilst; em São Paulo; Porto Alegre e, principalmente, no Rio de Janeiro” 

(NOVAIS, 2014, p. 157). Os contos de O ovo apunhalado remetem ao contexto sociocultural 

da década de 70, período em que os jovens, descontentes com o mundo que os cercava, 

lutavam contra o sistema social opressor, inseridos em movimentos como o underground que, 

segundo Brandão (2009), representou, nos anos 60, e ainda representa, um movimento de 

resistência, vanguarda cultural, contracultura. Com o tempo, o termo underground passou a 

denominar tudo o que estava à frente da sua época. Assim, os beatniks, hipsters, hippies, 
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rockers, dentre outros, colocavam-se dentro da realidade sessentista como representantes de 

uma cultura alternativa em que SER homem não se limitava às regras sociais impostas; e a 

contracultura, termo explanado por Pinheiro (2010), como o movimento que teve o seu 

registro em diversos campos da arte, como o cinema, a literatura e a música, vinculado a uma 

conjunção de rebeldia, subjetividade e transgressão quanto às formas de repreensão.  

Assim, os aspectos do período ditatorial brasileiro se fazem presentes na composição 

de O ovo apunhalado. Seus contos dialogam com os principais acontecimentos da década de 

70: o movimento hippie, o crescimento industrial e o aumento do consumismo, o medo diante 

da opressão militar, a alienação e a violência Cardoso (2007) destaca que as obras de referido 

autor possuem outros traços peculiares que procuram dar voz, não somente a diferentes 

agentes sociais ou a um único grupo ou geração, mas, também, as subjetividades humanas e 

as inquietações em meio à lógica da vida cotidiana. Dessa forma, segundo a autora, vê-se que 

o escritor passa a vivenciar os padrões da Contracultura e, por extensão, a recusa à tradição 

social que prezava os valores da elite. Cardoso (2007, p. 11) afirma que “a recusa à tradição 

se deve essencialmente à imposição da razão, da técnica, da objetividade que massacra a 

subjetividade humana e, por extensão, o imaginário”. Essa recusa encontra lugar significativo 

na obra do escritor, causando, muitas vezes, estranhamento ao seu leitor.  

De fato, como já dissemos, situar o contexto histórico social é importante para a 

compreensão da postura do escritor durante a década de 70 e períodos posteriores. A relação 

entre vida e obra ajuda a suscitar reflexões sobre a realidade representada nas narrativas da 

coletânea referida. Segundo Barbosa (2009), a ficção de Caio Fernando Abreu possui uma 

proximidade com a realidade palpável recontada a partir da verossimilhança, essa possibilita 

ao artista se aproximar da veracidade, sem se tornar prisioneiro dela. Dessa forma, suas 

narrativas sugerem uma proximidade com o real criado a partir da imitação.  

Cardoso (2007, p. 34) salienta que essa escrita transgressora “contribuiu para que Caio 

Fernando Abreu se lançasse numa infinita e constante busca pela expressão da palavra, o que 

garantiu um estilo próprio junto ao panorama da literatura brasileira”. O contexto ditatorial 

oprimiu fortemente os pensamentos de liberdade, o que, por extensão, permitiu aos artistas 

elaborar uma nova linguagem pela qual pudessem protestar, optando pela alegoria e 

subjetividade, características muito presentes nos textos do autor.  

Para Lygia Fagundes Telles (2012, p. 13/14), os contos de Abreu são “como peças de 

um jogo, destacáveis e curiosamente inseparáveis na sua alquimia mais profunda, cada qual 

trazendo sua parcela de realidade e sonho, rotina e poética magia — vida e desvida com seu 



37 
 

 
 

mistério e sua revelação”. Nessa visão, cada conto escrito pelo autor gaúcho possui a sua 

devida importância em sua literatura, sendo contos que se completam e possuem, como pano 

de fundo, além das condições sociopolíticas, culturais e sociais que imperavam durante o 

regime militar, a representação da busca humana pela identidade, principalmente sexual, bem 

como a descrição da melancolia e da solidão que assolam o ser em meio a grandes ambientes 

urbanos.  

Para Rehm (2011), a literatura de Caio Fernando Abreu, denuncia amplamente as 

inquietudes que permeavam a sua geração. Ao falar dos seus sentimentos e experiências, 

Abreu constrói uma poética que pode ser lida alegoricamente, possibilitando ao seu leitor 

refletir sobre a construção literária do escritor. Segundo Oliveira (2014, p. 44), 

 

A linguagem dos escritos de Abreu é de difícil compreensão, tendo em vista 

ser uma linguagem que conta com a seleção de imagens sensórias, o que 

torna suas narrativas velozes e fragmentadas [...] Sua escrita é, assim, de 

natureza introspectiva, além de ser construída a partir de sentimentos que 

envolvem dor e ironia, causando nos leitores expectativas e desassossegos, 

que são responsáveis por provocar as inúmeras sensações experimentadas 

por eles no ato da leitura.  
 

Como exemplo disso, podemos citar o conto “Dama da noite”, inserido na coletânea 

Os dragões não conhecem o paraíso (1988). Nesse conto, narrado em primeira pessoa, 

conhecemos a história de uma personagem feminina, Dama da Noite, que, por meio de um 

diálogo com o seu interlocutor, um rapaz mais novo definido por ela apenas como boy, 

apresenta-se como uma personagem solitária e frustrada que frequenta o bar todas as noites 

em busca do verdadeiro amor. De acordo com Salcedo (2010, p. 5), “Ao longo da história, a 

personagem analisa o movimento das pessoas ao seu redor – que vai de acordo com a 

dinâmica vigente –, ao passo que se descreve por fora do movimento da vida”. Dessa forma, a 

roda é utilizada como metáfora para representar o fluxo da vida. A personagem vê o 

movimento da existência a partir da influência econômica determinada pelos sujeitos que 

detêm o poder social, os que permanecem dentro do movimento roda.   

Assim, Caio Fernando Abreu foi um escritor marcado por uma sensibilidade 

indiscutível. Usou a literatura para evocar a realidade e mostrar as nuances de um período 

sombrio e aterrorizante, bem como os sentimentos que permeiam o ser humano, como o 

medo, a angústia e a insatisfação, por exemplo. Na poética do escritor gaúcho há uma 

necessidade de ponderar e discutir as diversas experiências sociais protagonizadas pelo 

sujeito. 
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1.4 As expressões literárias no contexto ditatorial 

  

Em sua obra Gavetas vazias: ficção e política nos anos 70 (1996), Tânia Pellegrini 

afirma que, mesmo o regime militar dificultando esse meio de manifestação, rastreando e 

interceptando as produções culturais e intelectuais que focavam a dureza desse regime, seria 

impossível os protestos contra a situação política brasileira não aparecessem nas obras de arte. 

Assim, a criação literária tem uma estreita relação com a estrutura econômica, política e social 

na qual vive a sociedade. Os textos literários refletiram o momento histórico dessa conjuntura; 

no caso dos anos 70, o caráter opressor.  

Conforme assinala Cardoso (2007, p. 07), “a prosa de ficção dos anos 60 e 

principalmente da década de 70 se tornou uma das mais fecundas ao longo da produção 

literária brasileira”. Nesse período, segundo a autora, a narrativa brasileira atenta ao momento 

histórico da ditadura militar de 1964 e passa a se basear nos ideais da verossimilhança.  

  

A transgressão às normas usuais da literatura firma-se como a tônica do 

período a partir de um abandono de convenções realistas, baseada nos ideais 

da verossimilhança e lógica da narrativa, a qual assinala, em última 

instância, uma oposição à ordem social em vigor. Concomitante a isso, 

reivindica-se a incorporação de vozes antes ausentes na literatura brasileira 

como a das mulheres, as da livre expressão sexual e as dos “marginalizados” 

de forma geral (CARDOSO, 2007, p. 08).   

 

Conforme Cardoso, os autores se tornam conscientes de sua contribuição contra os 

valores impostos pela ditadura e fazem da narrativa um veículo de oposição à ordem social 

vigente, o que possibilitou destaque às vozes das minorias; antes silenciadas, agora ganham 

vez por meio da ficção. Nesse período, a literatura de Caio Fernando Abreu, juntamente com 

a de outros escritores, como Silviano Santiago, Rubem Fonseca e Millôr Fernandes, teve 

importante contribuição tanto à crítica ao contexto ditatorial quanto à incorporação de novas 

nuances ao texto literário, como as temáticas marginais, com exclusiva dedicação à narrativa 

curta. Nesse período, a literatura se tornou um dos meios de denunciar as várias formas de 

perversidade praticadas pelo regime militar.   

Assim sendo, Silviano Santiago (1982), em sua obra Vale quanto pesa, afirma que o 

discurso ficcional, além de refletir em visão antagônica os problemas da nação, região e o 

comportamento da população, é a réplica do discurso de um determinado grupo ou classe 

social que deseja se conhecer a fundo e ambiciona saber “por onde anda o país que governa 

ou governava que se quer consciente de suas ordens e desordens, ou ainda da sua perda 
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gradual e crescente de prestígio e poder em face de novos grupos e das transformações 

modernizadoras na sociedade” (SANTIAGO, 1982, p. 164). Santiago salienta que o maior 

desafio da literatura é transmitir uma mensagem, nesse caso, “uma mensagem política sem se 

render ao maniqueísmo da Ditadura Militar”. Por meio do alegórico, os textos criticam 

mascaradamente as posturas da censura. A essa visão, Vidal (2003, p. 04) exemplifica que 

 

Uma vez que os meios de comunicação estavam censurados, a literatura 

assumia a função informativa que lhes estava impedida [...]A avaliação da 

produção literária dos anos 70 nos faz refletir sobre os meios que a literatura 

tem de intervir na realidade. Ela pode informar, como fazem os jornais ou a 

televisão, pondo-se do lado da referência e tornando-se um documento da 

realidade censurada, mas ela pode também ir além da informação, 

contestando inclusive os princípios de objetividade e neutralidade que a 

regem. 
 

Sendo assim, têm-se na representação literária dos anos 70, vozes que buscam 

exprimir sua insatisfação sobre as diversas arbitrariedades socioculturais obscuras do país. 

Ocorre que, conforme assinala Candido (1987), a ditadura militar, com a violência 

repreensiva, aguçou o sentimento de oposição nos intelectuais e artistas com algumas 

manifestações impostas. Segundo o crítico, durante esse período, a literatura seguiria uma 

linha de inconformismo e oposição. Surge, então, a “geração da repressão”, formada por 

jovens escritores que utilizam técnicas ficcionais e “linguagens nunca dantes imaginadas 

dentro de suas fronteiras” (CANDIDO, 1987, p. 209) para, assim, escaparem da censura e 

informar ao público, por meio da ficção, a realidade agressiva da época. Referindo-se a essas 

produções, Antonio Candido (1987, p. 210) salienta que  

 

Resultam textos indefiníveis: romances que mais parecem reportagens; 

contos que não se distinguem de poemas ou crônicas, semeados de sinais e 

fotomontagens; autobiografias com tonalidade e técnica de romance; 

narrativas que são cenas de teatro; textos feitos com a justaposição de 

recortes, documentos, lembranças, reflexões de toda a sorte. A ficção 

recebe na carne mais sensível o impacto do boom jornalístico moderno, do 

espantoso incremento de revistas e pequenos semanários, da propaganda, 

da televisão, das vanguardas poéticas que atuam desde o fim dos anos 50, 

sobretudo o concretismo, storm-center que abalou hábitos mentais, 

inclusive porque se apoiou em reflexão teórica exigente.  

 

Durante o período de repressão surgem obras como O ovo apunhalado (1975) de Caio 

Fernando Abreu e Zero (1980) de Ignácio de Loyola Brandão. Ambas as obras trazem a 

imagem de personagens que sofrem em meio a um cenário político-social claustrofóbico. 
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Além de outros volumes impregnados de autobiografias, revolta e reflexões teóricas sobre o 

momento histórico em que foram produzidos.  

Pellegrini (1996) salienta que, nesse momento, são lançados no mercado novos 

escritores, com visões amplas e difundas, tendo a ficção como arma denunciativa. Nessa fase, 

os romances atendem aos pressupostos da narrativa de notícia, pois, conforme os jornais eram 

censurados, restava à arte levar ao público a informação. Rompem-se, dessa forma, os limites 

entre jornalismo e ficção, “Têm-se notícias e informações mescladas à narrativa” 

(PELLEGRINI, 1996, p. 125). Assim, a ficção tomava o seu lugar de inteirar determinado 

vazio e medo vivenciado socialmente e interiormente pelos sujeitos, causada pela história 

recente.  

Dessa forma, apesar do arrocho da censura e de todo o clima de guerrilha e 

marginalidade, dentre outros fatores vividos nos anos 1970, tornou-se necessário a criação de 

novas obras tanto no teatro quanto na literatura e no cinema, que enfatizassem as temáticas da 

situação econômica, política e social que se alastrava pelo país. 

É pertinente enfatizar que, seguindo essa mesma linha de raciocínio, a censura lançou 

um olhar opressor também às obras literárias, tornando-as alvo, assim como a imprensa, do 

silenciamento determinado pelo AI-5. Segundo Reimão (2014), a partir de 1970, obras 

literárias passaram a ser examinadas pela divisão de Censura de Diversões Públicas (DCDP) 

com o intuito de liquidar críticas ao sistema vigente. Desse modo, escritores, como Jorge 

Amado, Érico Veríssimo e Rubem Fonseca, tiveram suas obras censuradas por possuírem 

“ofensas” à moral e aos bons costumes delimitados pelo poder, por suas temáticas abordarem 

os horrores do contexto militar.  

Nascimento (2014, p. 101) afirma que “podemos reconhecer a narrativa dos anos 1970 

como uma fusão entre representação dos temas ligados ao contexto político com a expressão 

de temas de cunho subjetivo”. Assim, autores marcados por suas experiências individuais 

colocam em sua literatura críticas explícitas, ou não, ao regime. Para tanto, os autores 

recorrem à fantasia como forma de descrever a situação social do momento. Dessa forma, “a 

fuga para a fantasia ou para a loucura é um refúgio a uma dura realidade social que as 

personagens têm dificuldade de enfrentar” (NASCIMENTO, 2014, p. 102).  

Hilário (2004) aponta ser difícil imaginar que na década de 70 a literatura ficaria 

alheia as transformações políticas e sociais pelas quais o país passava antes, durante e depois 

do vigor do regime militar: “[...] essa constante permeabilidade do terreno literário pelo 

produto social torna-se muito mais evidentes quanto mais traumáticas são essas 
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transformações” (HILÁRIO, 2004, p. 12). Em busca de refletir sobre “A literatura pós-64 e a 

Crítica”, o crítico salienta que 

 

O golpe político de 1964 modificou sob todos os aspectos os rumos que 

tomava a Literatura Brasileira de então. O regime de violência e até a própria 

censura atuaram de forma contundente na produção de toda uma geração de 

escritores. Essa influência se deu não só no campo temático, no qual a obra 

de ficção incorporou a violência social erigida e organizada como sistema, 

mas também no campo da estética. O escritor passou a incessantemente 

procurar por uma estética que compreendesse, dentro da própria estrutura 

narrativa, representativamente o estado social fragmentado e atacasse, 

mesmo que indiretamente, o Regime imposto (HILÁRIO, 2004, p. 18).  

 

Essa nova estética, como mencionada anteriormente, compreendia técnicas de cunho 

alegórico e fantástico criadas, especialmente, para driblar a censura determinada pelo governo 

militar, uma vez que “os censores não conseguiam, na maioria das vezes, identificar neste tipo 

de texto a crítica política” (HILÁRIO, 2004, p. 18). Assim, a narrativa da década de 70 foi 

fortemente marcada por certa inovação na estética textual. Dessa forma, a literatura se tornou 

importante para internalizar a história do pós-64. Com a exposição de temáticas como a 

violência e a repreensão, o autor situa seu leitor em sombrias nuances da ditadura militar. Em 

consonância com essa proposta estética, podemos afirmar que a obra de Caio Fernando Abreu 

foi fortemente marcada pelo contexto da sua geração, pelas lutas juvenis, os requisitos 

ditatoriais e pela representação das minorias.  

Segundo Oliveira (2012), a sociedade é carregada de objetividades, onde o espaço para 

a subjetividade e o sentimentalismo é restrito. Nessa sociedade formada por sujeitos 

descentrados, as ilusões são dissolvidas em incertezas; o relacionamento entre as pessoas se 

tornam conflituosos, criam-se grupos estereotipados que não se misturam e sofrem repressão 

por não seguirem o padrão social “correto”. Assim, temas como a busca de identidade, o 

homoerotismo, a opressão e o memorialismo são alguns dos traços que se cruzam nas obras 

de Caio Fernando Abreu, pois, em sua ficção, o escritor representa diferentes formas de 

identidade histórico-culturais sem impor modelos identitários às personagens. Por meio de 

tais temáticas “é feito um desenho da sociedade, contrapondo os padrões de moral da época às 

ações dos sujeitos nela envolvidos; há um cenário de descentralização, histórias fragmentadas 

que formam um todo social” (OLIVEIRA, 2012, p. 5). No mundo ficcional criado pelo 

escritor, verifica-se a preferência pela preponderância de vozes de grupos minoritários. Sendo 

assim, Caio Fernando Abreu dá voz às minorias através da sua ficção respaldando os 

acontecimentos do golpe militar de 1964. 
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CAPÍTULO II – FIGURAÇÕES METAFÓRICAS EM O OVO APUNHALADO: UMA 

LEITURA DE TRÊS CONTOS 

 

 

A vertente ficcional de Caio Fernando Abreu foi oportunamente descrita por Lygia 

Fagundes Telles como representativa “de uma desesperada busca, onde as palavras se 

procuram no escuro e no silêncio como mãos que raramente (tão raramente, meu Deus) se 

encontram e se separam em meio do vazio, da solidão” (2012, p.13). Assim, podemos dizer 

que os contos de Abreu expressam uma consciência crítica sobre a vida, um retrato de sujeitos 

solitários que vivem em busca de um sentido para a existência.  

Na visão de Telles (2012, p.13), Caio Fernando Abreu é uma espécie de encantador de 

serpentes, assim, ele “despojado e limpo, vai tocando sua flauta e as pessoas vão-se 

aproximando de todo aquele ritual aparentemente simples, mas terrível porque revelador de 

um denso mundo de sofrimento”. Aos olhos da autora, os contos de Abreu são criados a partir 

de uma temática fortemente individual e descritos em uma linguagem alegórica, 

proporcionando ao leitor certo encantamento ao apreender a junção da realidade com a 

imaginação do escritor.  

Convém ressaltar que a obra O ovo apunhalado é reconhecida pela crítica como uma 

coletâneas de narrativas que representam a realidade de um período de horror vivenciado 

pelos brasileiros durante a ditadura militar. São contos carregados de um teor metafórico, o 

próprio título do livro é uma metáfora que sugere a ideia de aprisionamento. Segundo 

Callegari (2008, p. 32), para o escritor gaúcho, a metáfora do ovo “representa tudo que 

aprisiona, tudo sobre o qual não se tem controle, a rigidez e o sufocamento agravados quando 

não se pode sequer mencionar o assunto”. Considerando isso, levantamos a hipótese de que os 

contos dessa coletânea dialogam com a história do período de sua gestação. Nas narrativas 

referidas, deparamo-nos com metáforas relacionadas à repreensão social das minorias, a 

crueldade do poder, a inocência civil e a metáfora do homem automatizado por um sistema 

capitalista. Toda essa poética transfigura um ideal de mudança social objetivada pela luta a 

favor dos direitos civis e o fim do estado ditatorial.  
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2.1 – “Oásis”: paraíso ou inferno? 

 

“Oásis”, quarta narrativa da coletânea O ovo apunhalado, integra a primeira parte do 

livro, denominada Alfa. O espaço da história acontece principalmente na rua – local público 

que remete simbolicamente à trajetória de vida, além de ser um espaço que representa a 

liberdade e a vida dinâmica “destinada” as camadas inferiores. Trata-se de um conto pequeno,  

narrado em primeira pessoa por uma personagem anônima que recorda uma brincadeira de 

infância. Esse foco narrativo possibilita, como aponta Leite (2002, p. 43), uma narração de um 

centro fixo, no qual o narrador é “limitado quase que exclusivamente às suas percepções, 

pensamentos e sentimentos”, possibilitando certa proximidade entre o leitor e a história.   

A narrativa é dedicada a três pessoas: José Cláudio Abreu, irmão de Caio Fernando 

Abreu, Luiz Carlos Moura (o Beco), primo do escritor, e, por fim, ao “negrinho” Jorge, amigo 

de infância dos irmãos Abreu. A dedicatória por si só estabelece um laço familiar e afetivo, 

possivelmente evocando memórias da infância do escritor, pois, conforme afirma Callegari 

(2008, p. 18), “De vez em quando, quando Caio tinha uns sete anos, ele, Beco e Gringo 

brincavam de deserto, ou Oásis, como Caio chamou a brincadeira anos depois em um conto 

do livro O ovo apunhalado”. Assim, a narrativa resgata traços de uma brincadeira vivida 

durante a infância do escritor gaúcho.  

No plano das relações internas, os episódios compõem um relato marcado pelo tempo 

psicológico. O narrador conta a história a partir da visão inocente de criança, tendo a 

curiosidade, a memória, a imaginação e a inocência infantil do narrador-protagonista e dos 

outros meninos como elementos temáticos que balizam o enredo e fazem com que a narrativa 

se desenvolva como uma lembrança que é relatada a um ouvinte. No relato, o narrador revive 

a memória da infância e recupera lembranças de uma vida vivida, utilizando-se de uma 

linguagem metafórica e alegórica; o narrador acentua uma atmosfera marcada por campos 

duais, como a alienação e a violência, a inocência e crueldade, o maior e o menor, dentre 

outros. Com esses atributos representados na ficção de Caio, aquilo que seria um oásis – o 

paraíso – passa a ser o caos, a tortura, a injustiça. 

 No primeiro parágrafo do conto, o narrador-personagem começa a situar o fato a ser 

contado: uma brincadeira de infância baseada na queda de um avião no meio de um deserto. 

Após a queda imaginária do avião, seus tripulantes, três meninos exaustos, precisam caminhar 

em meio ao deserto, metaforicamente a rua onde moram, até o oásis, o quartel localizado no 

fim da rua, onde os personagens pensam encontrar a peça principal para o conserto do avião. 
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Na narrativa, o termo oásis configura uma metáfora da irrealidade, da imaginação; já a ideia 

da realidade dura e cruel é configurada na figura do deserto. Segundo a concepção 

dicionarizada, oásis é “coisa, local paradisíaco ou situação que, em um meio hostil ou numa 

sequência de situações desagradáveis, proporciona prazer” (FERREIRA, 2011, p. 629). Sendo 

assim, o quartel, no pensamento do narrador, é tido como parte de algo maior e magnífico, 

cheio de mistérios que só podem ser revelados para os que conseguem cruzar os seus portões.   

 No conto, adentrar na realidade se tornava algo fácil para os meninos, já que os 

personagens demonstram grande liberdade imaginativa, conforme se pode ver a partir do 

ponto de vista do narrador: “treinados como estávamos nas imaginações mais delirantes, era 

relativamente fácil avistar um deserto na rua comprida e um oásis no arco branco do portão do 

quartel, lá no fundo” (ABREU, 2012, p. 31).  Assim, no decurso da brincadeira, os meninos 

transpassam toda a rua, o deserto, até o quartel, o oásis. Durante a travessia, eles enfrentam 

grandes provas de resistências, tais como sol forte, fome, sede e tontura. 

 

Era preciso bastante sol para brincar — fazíamos questão de ficar 

empapados de suor e de sentirmos sobre as cabeças aquela massa amarela 

quase esmagando os miolos. [...] Em seguida Luiz investigava os bolsos e 

apresentava algum biscoito velho, acrescentando que tínhamos víveres 

suficientes para chegar lá. [...] Aos poucos nossas posturas iam decaindo: no 

fim da primeira quadra, tínhamos os ombros baixos, as pernas moles — na 

altura do colégio das freiras começávamos a tropeçar e, para não cair, nos 

segurávamos no muro de tijolos musguentos (ABREU, 2012, p. 32).  

 

 A cena sugere, no percurso empreendido pelos meninos e nos obstáculos a serem 

enfrentados para alcançar o oásis, uma alegoria sobre a censura, colocada em vigor pela 

ditadura militar. O trecho “Era preciso bastante sol” sugere uma metáfora da tortura, assim, 

levantamos a hipótese de que a “massa amarela quase esmagando os miolos” se refere ao 

instrumento de tortura “Esmaga cabeças”, artefato composto por um capacete e uma barra de 

ferro no qual se colocava a cabeça da vítima para que, em seguida, fosse comprimida. Já “O 

biscoito velho” denota a metáfora da fome vivida durante o trajeto da luta. Logo, a imagem da 

exaustão caracteriza a ideia da exploração de modo desumano e cruel, o que acaba levando os 

personagens a buscarem apoio em lugares não confiáveis, como o “muro de tijolos 

musguentos”.  

 No conto, o narrador chega a descrever o quartel como um oásis, um paraíso repleto 

de maravilhas jamais imaginadas. Segundo Benjamin (1984), o alegorista quando fala em 

paraíso 
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[...] quer significar cemitério, fala em armazém, e quer significar a sepultura, 

fala em harpa, e quer significar o machado do carrasco, do mesmo modo que 

mostra uma bela mulher, e quer significar um esqueleto, e mostra um velho, 

e quer significar o tempo que tudo destrói. A morte emerge como 

significação comum de todas essas alegorias, que se condensam na alegoria 

dá história (BENJAMIN, 1984, p. 39).  

   

Diante disso, a alegoria se apresenta como uma instância da metamorfose do vivo no 

morto. Assim, o ponto convergente entre a definição de alegoria de Benjamin e a narrativa de 

Caio Fernando Abreu, concerne na representação da cegueira sugerida na imagem da 

inocência e a finitude mortal dos sujeitos, morte essa que se apresenta na exaustão do 

indivíduo diante da luta.  

Ainda no conto, o quartel alegoriza o espaço térreo onde a vida é ceifada e se conserva 

o cadáver humano. Segundo Napolitano (2014), o quartel militar, durante a ditadura de 1964, 

era o principal local onde a tortura era amplamente empregada contra quem se opunha ao 

regime militar; muitos morreram durante a atrocidade e seus corpos jamais foram 

encontrados. É oportuno destacar que, na narrativa, o espaço do quartel é representado a partir 

de características paradisíacas. Contudo, essas características agradáveis somem e o quartel 

passa a ser visto pelos meninos como um lugar de tormento; isso acontece após serem 

abordados violentamente por soldados, instante esse em que ocorre a quebra do consenso 

imaginativo e a realidade ressurge: 

 

[...] descobrimos num canto, sobre uma mesa, um estranho aparelho cheio de 

fios. Jorge descobriu um microfone e, por algum tempo, ficamos ali parados, 

sem compreender exatamente o que era aquilo, mas certos de que se tratava 

de uma peça importantíssima para o funcionamento de toda a organização. 

Estávamos tão entretidos na descoberta que não percebemos quando 

entraram dois soldados com fardas diferentes das dos outros, com 

penduricalhos coloridos nos ombros. Fui o primeiro a vê-los, mas não foi 

possível avisar os outros: os soldados já avançavam sobre nós, vermelhos, 

segurando-nos pelos ombros e nos sacudindo até que Jorge começasse a 

chorar e a chamar pela mãe. Falavam os dois ao mesmo tempo, aos berros 

(ABREU, 2012, p.35).  

  

 

Por meio da descrição do narrador sobre o fardamento dos soldados, julgamos se tratar 

de sargentos, tendo em vista que possuíam farda diferente dos demais soldados e com 

ombreiras de franja, acessórios utilizados pelos superiores do comando militar. A diferença na 

indumentária referida, ao mesmo tempo em que indica a patente dos soldados, sugere também 

a autoridade daqueles que utilizam a força e o grito para expressar o poder e a revolta em 
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relação às minorias inocentes. Para o narrador, a importância da descoberta do aparelho 

estranho cheio de fios está atrelada ao fato do equipamento revelar algo para os personagens 

sobre aquele mundo de mistério. Nessa perspectiva, pode-se dizer que o aparelho era 

radiofônico, pois, no conto, o narrador afirma que o aparelho é uma peça muito importante 

para o funcionamento daquela organização secreta. Segundo Ferreira (2014, p. 357), o rádio 

foi um instrumento muito importante na época da ditadura militar, tanto para combinar o 

golpe quanto para tentar impedi-lo. Foi através da cadeia radiofônica que Leonal Brizola, 

govenador do Rio Grande do Sul, criou a Rede da Legalidade para incentivar a população e os 

civis a se mobilizarem em combate ao golpe militar contra o governo de João Goulart.  

Após serem descobertas pelos soldados, as personagens são levadas para uma prisão. 

Esse é o momento do desenlace do clímax: o narrador, diante de um momento de violência e 

decadência  

 

Falavam os dois ao mesmo tempo, aos berros. Depois, com mais alguns 

trancos, nos jogaram num canto. Um deles, de enorme bigode preto, avançou 

para nós e, com uma voz que me pareceu completamente hedionda, disse 

que ficaríamos presos até aprendemos a não nos meter onde não era da nossa 

conta (ABREU, 2012, p. 35).  

 

Conforme Benjamin (1984, p. 200), como alegoria da história-natureza, o mundo é um 

campo em ruínas. Como ruína, a história constitui um processo de inevitável declínio, pois 

“as alegorias são no reino do pensamento o que são as ruínas no reino das coisas”. Esse 

mundo em ruínas é apresentado no conto, principalmente, no seguimento narrativo do evento 

traumático vivenciado pelos meninos ao serem presos pelos soldados em um quarto definido 

pelo narrador como:  

 

Era um quartinho ainda menor que o de Dejanira, infinitamente mais sujo e 

frio, apesar de todo o calor que fazia lá fora, com uma janelinha gradeada na 

altura do teto. Ficamos ali durante muito tempo, incapazes de dizer qualquer 

palavra, num temor tão espesso que não era preciso evidenciá-lo através de 

um grito. Jorge chorava, eu e Luiz nos encolhíamos contra as paredes. 

Pensamentos terríveis cruzavam a minha cabeça, pelotões, fuzilamentos, 

enquanto uma dor de barriga se tornava cada vez mais insuportável, até 

escorregar pelas pernas numa massa visguenta (ABREU, 2012, p. 36).  

 

Nesse momento, acontece uma cláusula injustificada, pois não havia razão para o 

cárcere, tendo em vista que as crianças foram flagradas em seu espírito curioso, o que não 

servia de justificativa para acabarem prisioneiros em uma jaula. É notória, tal como ocorre na 
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vida real, os militares utilizarem a força para deter os cidadãos brasileiros sem razão aparente. 

Assim, o narrador e seus colegas permanecem presos por um determinado momento para 

aprenderem a manter a postura, agir corretamente.  

O castigo empregado durou até a noite, quando, por fim, foram libertados e levados 

para casa pelo soldado que os deixava entrar no quartel: “Sem falar nada, fomos levados para 

casa num jipe militar. Mamãe estava descabelada, as vizinhas todas em volta, as luzes acesas: 

entramos na sala pela mão do soldado” (ABREU, 2012, p 36). A sala com as luzes acesas e a 

cena da mãe descabelada expressa a imagem do desespero familiar que é partilhado com a 

solidariedade dos vizinhos. Além disso, a busca de um suposto culpado para tal feito é 

expressiva entre os adultos da casa: “Mamãe disse que a culpada era Dejanira, que não 

cuidava de nós; papai disse que a culpada era mamãe, que nos entregava a Dejanira; Dejanira 

disse que os culpados éramos nós, uns demônios capazes de enlouquecer qualquer vivente” 

(ABREU, 2012, p. 36). No plano dessas relações, verificamos que existe uma metáfora no 

jogo de inocência e alienação, pois o menor, no caso a família, não percebe o abuso de poder 

da parte dos militares e, por isso, aponta um culpado que, na verdade, é inocente na história. 

Nessa perspectiva, o jogo descrito pelo narrador simboliza, em uma linguagem figurada, o 

monopólio do poder político sobre as minorias sociais. Portanto, as minorias eram submissas 

ao governo e deviam seguir à risca ordens e exigências da classe militar, caso contrário, 

seriam eliminados para que a “ordem social” fosse estabelecida.   

Após a troca de acusações, a empregada Dejanira vai embora e o narrador confessa 

que a partida da empregada doeu, mas não mais que a surra que receberam de vara de 

marmelo e algumas chineladas, outra forma opressora utilizada para corrigir posturas tidas 

como erradas:  

  

Depois do banho assistimos à partida de uma Dejanira nem um pouco 

Valéria e muito menos lânguida: jogava as roupas na mala e resmungava 

desaforos em voz baixa. Doía vê-la ir embora, mas as chineladas e a vara de 

marmelo doeram muito mais. Fomos postos na cama sem jantar (ABREU, 

2012, p. 37).  

 

Na cena, é notório que o inocente sempre leva a culpa e paga por ela. É perceptível 

que a inocência, a injustiça e a banalização da violência reinam na história. Além disso, a 

empregada é demitida injustamente, assim como as crianças foram surradas sem razão. 

Segundo o narrador, os resmungos de Dejanira contra o pai antes da partida não ganharam 

atenção, pois seus lamentos eram insignificantes diante da grave crise e revolução em que o 
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país se encontrava. No conto, o termo revolução sugere uma associação ao golpe militar do 

ano de 1964, que vinha sendo articulado entre civis e militares desde o governo de Getúlio 

Vagas. 

É oportuno destacar a ironia presente no trecho em que a empregada faz as malas: 

“jogava as roupas na mala e resmungava desaforos em voz baixa” (ABREU, 2012, p. 37). 

Nessa cena, percebemos que a personagem, enquanto membro da classe minoritária, não pode 

questionar a injustiça e o poder do maior, a rigidez a qual é submetida. De fato, um dos 

primeiros procedimentos da hierarquia militar durante o golpe foi silenciar a voz das minorias 

com o exercício da violência.  

Na parte final do conto, especificamente quando os meninos já se encontram deitados 

em suas camas no quarto, o termo revolução aparece novamente quando Jorge, imerso na 

curiosidade, pergunta a Luiz o que é, exatamente, uma revolução:  

 

Ficamos muito tempo acordados no escuro, ouvindo o som do rádio que 

vinha da sala e os passos apressados na rua. Antes de dormir ainda ouvi a 

voz de Jorge perguntando a Luiz o que era uma revolução, e um pouco mais 

tarde a voz de Luiz, apagada e hesitante, dizer que achava que revolução era 

assim como uma guerra pequena (ABREU, 2012, p.37).   

 

O desconhecimento e a alienação em relação aos fatos vividos pelos meninos e a 

comparação do termo revolução com guerra podem ser entendidos como um indício do início 

do golpe militar de 1964. Os soldados marcham pelas ruas do país se preparando para a 

pequena guerra que começa.  

No desfecho da narrativa, o narrador se vê imerso em uma atmosfera de realidade 

obscura e inquietante que ficará mais concreta e rígida com o passar dos dias, o que 

impossibilitará que a brincadeira de procurar oásis aconteça novamente: 

 

Mais tarde, não sei se sonhei ou se pensei realmente que os aviões não caíam 

no meio das ruas, e que as ruas não eram desertos, e que portões brancos de 

quartéis não eram oásis. E que mesmo que portões brancos de quartéis 

fossem oásis e cinamomos pintados de branco até a metade fossem 

palmeiras, não se encontraria nunca uma peça de avião no meio de duas 

palmeiras. E por todas essas coisas, creio, soube que nunca mais voltaríamos 

a brincar de encontrar oásis no fim das ruas (ABREU, 2012, p. 37).  
 

   

 Nesse momento da narrativa, acontece o desencanto do narrador com a irrealidade ao 

recordar a brincadeira; para ele, o sonho havia acabado e a hora de encarar as consequências 

chegara. O conto “Oásis” evoca, desde o título, uma falsa imagem de paraíso que é 
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descontruída durante a sequência da narrativa. O narrador relata um momento da sua vida que 

jamais esquecerá: o fim da atmosfera fantasiosa e o início da realidade implacável, a saída do 

paraíso para o tártaro. A partir dessas considerações, é possível observar que as metáforas 

figuradas presentes na narrativa “Oásis” são apresentadas a partir de dois aspectos: o 

primeiro, a banalização da violência no período da ditadura militar; o segundo, a situação de 

inocência e alienação dos cidadãos brasileiros. As personagens da narrativa se constituem, 

assim, como sujeitos inocentes diante de um regime cruel e desumano.   

 

2.2 “Eles” versus eu – um [in]sólito ritual de iniciação 

 

 O título do conto “Eles”, por si só, sugere um distanciamento e uma indicação dos 

seres ficcionais. O índice de indeterminação do pronome “eles” sugere um apontamento 

pejorativo marcado pela relação de poder e a determinação de fronteiras sociais que se dá por 

meio “da separação entre ‘nós’ (o que somos) e ‘eles’ (o que não somos), ou seja, há uma 

oposição dos lados” (SILVA, 2003, p. 82).  

 No conto, o narrador relata a história de um menino descrito como especial, pois seu 

comportamento difere dos outros moradores da comunidade. Podemos inferir isso a partir da 

figuração da personagem identificada com uma marca na testa e, ironicamente, classificada 

como parte de uma “espécie”, conforme se observa no trecho que segue: “trazia na testa a 

marca inconfundível: pertencia àquela espécie de gente que mergulha nas coisas às vezes sem 

saber por que, [...]. Essas são as escolhidas – as que vão ao fundo” (ABREU, 2001, p. 63). O 

menino mora em uma pequena vila e mantém encontros escondidos com três seres estranhos 

que vivem no bosque e transmitem ensinamentos para ele por meio de rituais.  

 A narrativa, realizada no tempo presente, tem seu foco narrativo construído em 

primeira pessoa, configurando-se como uma lembrança de um acontecimento vivido; já sua 

ação acontece em dois espaços: a pequena vila de pescadores e o bosque. Destaca-se que, 

desde o início do conto, o narrador salienta não ter nenhuma importância na narrativa, pois 

está apenas cumprindo o seu papel: o de contar a história sobre os seres estranhos, como uma 

forma de alertar o leitor sobre a existência deles:  

 

Eu? Eu não tenho importância, não procure saber nada sobre mim porque 

ninguém saberá dizer, nem eu próprio, estou apenas contando esta história 

que não é minha e a que assisti como todos os outros habitantes da vila 

assistiram, talvez com um pouco mais de lucidez, eu, mas de qualquer 
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forma, embora a bomba esteja nas minhas mãos, estamos todos no mesmo 

barco, no mesmo beco (ABREU, 2015, p. 63).  

 

 O trecho sugere que o narrador está “no mesmo barco” e “no mesmo beco” que os 

habitantes da vila, figuração metafórica que denota a vivência de uma experiência em 

coletividade. A ideia de coletividade é ressaltada novamente na seguinte passagem: “a que 

assisti como todos os outros habitantes da vila assistiram”. Assim, o narrador e as outras 

personagens são expectadores de uma história cheia de mistérios e, juntos, buscam uma saída. 

Vê-se que o início do fragmento “Eu? Eu não tenho importância”, diz respeito ao anonimato 

que se impõe ao narrador pela indiferença imperante na vila; enquanto a bomba que o 

narrador relata ter nas mãos consta como uma metáfora que designa o impacto da revelação 

da realidade.  

 Na narrativa, verificamos a ligação mimética entre texto e contexto histórico dos anos 

1970. Esse mundo fragmentado, sem liberdade e movido pela revolução contra as autoridades, 

é a atmosfera da construção artística de Caio Fernando Abreu. A descrição dos jovens de sua 

geração aparece figurada na seguinte passagem: “Não sabia dizer se homens ou mulheres, 

eram altos, claros, tinham grandes olhos azuis e gestos compassados, cabelos compridos até 

os ombros, movimentavam-se mansos dentro de vestes brancas com amuletos sobre o peito” 

(ABREU, 2012, p. 65).  

 A descrição dos seres estranhos que aparecem na vila e mudam o seu cotidiano, sugere 

uma associação figurada às características do estilo hippie: roupas coloridas, ou túnicas 

totalmente brancas, longos cabelos, grandes amuletos pendurados no pescoço e sandálias de 

couro. Vale destacar que a moda dos anos 70 foi caracterizada pelo estilo hippie, dessa forma,  

os sujeitos passaram a se vestir de maneira psicodélica: longos vestidos, batas coloridas, 

muitos acessórios e cabelos desalinhados era a grande tendência do momento. Nesta 

perspectiva, os seres ficcionais da narrativa, referidos como estranhos, são uma espécie de 

alegoria da juventude rebelde que lutou assiduamente pelo fim da ditadura e pela 

redemocratização do país. Nessa perspectiva, os seres ficcionais da narrativa, referidos como 

estranhos, são uma espécie de alegoria da juventude rebelde que lutou assiduamente pelo fim 

da ditadura e pela redemocratização do país. 

Na descrição da vila de pescadores, o narrador-testemunha a destaca como um lugar 

pequeno, onde todos os moradores conhecem uns aos outros. O dia-a-dia na vila é simples e 

rotineiro, pois as pessoas apenas pescam, dormem muito e observam as estrelas sentadas em 

cadeiras colocadas em frente às suas residências. A única coisa diferente na comunidade é o 
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bosque localizado na colina, onde ninguém jamais vai, pois, ao adentrarem no bosque, os 

sujeitos estariam rompendo com a ordem cultural da vila, o que os tornariam alvos de certas 

fofocas: 

 

[...] por medo de penetrarem no impenetrável de um mistério qualquer, ou 

mesmo por preguiça de se movimentarem de seus lugares, os moradores 

daqui nunca vão ao bosque, ou nunca iam, não sei mais. Apenas alguns 

namorados, mas muito raramente, porque ao voltarem todos sabiam que 

tinham ido e as mulheres daqui, as mulheres mais velhas, não perdoam 

jamais (ABREU, 2012, p. 62).  
 

 No fragmento “as mulheres daqui, as mulheres mais velhas, não perdoam jamais”, a 

cena sugere a essência conservadora dos setores da direita, que apoiaram o golpe militar de 

1964 se baseando nos preceitos da moral e dos bons costumes. O bosque é o local onde os 

seres estranhos se estabeleceram desde o início, um lugar isolado e não frequentado pelos 

moradores da vila: “afinal você sabe que por aqui não há outro lugar onde pessoas como eles 

pudessem passar assim despercebidas como eles passaram, a princípio” (ABREU, 2012, p. 

62). Simbolicamente, o espaço do bosque representa o que Bachelard (2000) concebe como 

um espaço de transcendência psicológica – sinistro que apresenta uma grandeza oculta e, ao 

mesmo tempo, é um local que representa um viver para além da civilização, lugar de 

monstros; por isso, os moradores da vila nunca iam ao bosque, pois tinham medo de 

“penetrarem no impenetrável de um mistério qualquer” (ABREU, 2012, p.62).  

 Desse modo, ninguém ficaria sabendo da existência dos seres, caso não fosse o 

menino que possui a estranha marca na testa ter entrado no bosque:  

 

Sei que se o menino não tivesse ido lá, não teria descoberto, seria no 

máximo um desses pescadores que olham o mar com olhar profundo. Você 

deve ter notado que há os que olham o mar com olhar profundo e os que 

olham o mar com ar torvo. Não só o mar. Os que trazem a marca, mesmo 

que não saibam dela, esses olham as coisas com olhar de sangue. Os que 

sabem da marca ganham uma luz estranha e uma lentidão e um jeito de 

quem sabe todas as coisas. Os outros todos olham todas as coisas com um 

olhar torvo. Os outros são escuros, estúpidos, pobres. Os outros não sabem. 

Quando aquele menino foi lá pela primeira vez, tinha apenas um olhar de 

sangue — mas quando foi pela última vez, o seu olhar já era de luz, era todo 

lentidão, complacência, compreensão, todo ele amor e sol (ABREU, 2012, p. 

64).  

 

 Assim, o menino era como uma espécie de “escolhido” para ter contato com “eles”, 

uma vez que possuía uma sensibilidade maior e não era alienado socialmente como os outros 
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moradores da vila, o que lhe proporcionava poder ver as coisas ao seu redor com mais 

profundidade e racionalidade. O olhar profundo revela um seguimento de observação para 

além do contexto em que se vive, da ilusão que lhe é imposto; assim, “olham o mar com olhar 

profundo” sugere uma metáfora da canalização emocional em que o sujeito busca se encontrar 

na dinâmica da existência, pois, a imagem do mar, segundo Chevalier e Gheerbrant (2015), 

refere-se ao estado de transitoriedade da vida.  

 O olhar torvo, não nítido e de terror, sugere um pensar sob perspectivas sombrias e 

restritas, também podendo ser lido como um efeito causado pelo consumo exagerado de 

drogas. Nesse ponto de vista, levando em consideração a geração da contracultura, Pires 

(2010) afirma que os hippies consumiam alucinógenos em razão de acreditarem que a droga 

ajudava a abrir mais a mente, possibilitando, assim, uma compreensão mais profunda sobre a 

vida. Dessa forma, percebemos que a narrativa possui uma ligação com os ideais do 

movimento hippie: apreciação do uso de drogas, culto a natureza e oposição às condutas 

governamentais. Nessa visão, o olhar de sangue descrito pelo narrador pode ser 

metaforicamente compreendido como a cor avermelhada da esclerótica ocular após o 

consumo de drogas, o que vem a causar também certa lentidão nos movimentos corporais. Por 

fim, o olhar de luz se refere, também metaforicamente, a “saída da caverna” – obtenção do 

conhecimento verdadeiro. Para Novaes (1988), o olhar é o primeiro sentido a ser chamado à 

ordem, pois ele é o que nos faz adquirir o saber, ou seja, o olho é a porta para o conhecimento. 

Na narrativa, o menino, ao possuir o olhar de luz, consegue ver a realidade como um todo, 

sem mais estar envolto na sombra da ignorância, por esse motivo ele é “todo lentidão, 

complacência, compreensão, todo ele amor e sol”. 

Outro ritual típico das comunidades hippies, além do consumo de alucinógenos, 

também desenhado pelo menino no conto para alcançar o aprofundamento da mente, é a 

meditação: “E ficava horas sentado num lugar olhando qualquer coisa sem importância, uma 

pedra, um inseto, um grão de areia” (ABREU, 2012, p. 64), hábito adquirido quando em 

contato com os seres estranhos, que o possibilita ter acesso profundo ao conhecimento que lhe 

foi transmitido.  

Os encontros entre o menino e “eles” acontecem todas as tardes; o garoto adentra no 

bosque e, após algum tempo, retorna a vila mais calmo e pensativo.  Essas idas do menino ao 

bosque afligem a sua mãe que, mergulhada em desespero, toma a decisão de pedir ao narrador 

para que acompanhe seu filho durante um dos encontros: 
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Ela me pediu que eu fosse ao bosque, e eu disse que esperaria o menino 

melhorar para irmos juntos. Ela achou que eu tinha medo e disse que não 

queria que o menino voltasse lá. Mas eu disse que não iria sozinho, que o 

bosque era muito grande e apenas o menino poderia mostrar-me onde 

estavam as criaturas. Ela concordou, e quando o menino melhorou, poucos 

dias depois, uma tarde subimos ao bosque (ABREU, 2012, p. 65).  

 

  

Assim, atendendo ao pedido da mãe, o narrador acompanha o garoto e percebe que, ao 

passo que ele adentra no bosque, o seu olhar se modifica ganhando uma espécie de luz; é 

quando o narrador percebe a dimensão mítica daquilo que o menino experimenta naquele 

espaço. Num diálogo com o menino, a menção ao mito denota uma atmosfera insólita da 

cena, ao mesmo tempo em que realça os aspectos simbólicos do acontecimento. No conto, o 

bosque é o cenário propício a um rito de passagem, de acesso ao conhecimento, conforme 

podemos ver a seguir:  

 

[...] você não pode voltar atrás no que vê. Você pode se recusar a ver, o 

tempo que quiser: até o fim de sua maldita vida, você pode recusar, sem 

necessidade de rever seus mitos ou movimentar-se de seu lugarzinho 

confortável. Mas a partir do momento em que você vê, mesmo 

involuntariamente, você está perdido: as coisas não voltarão a ser mais as 

mesmas e você próprio já não será o mesmo (ABREU, 2012, p. 66).  
 

Dessa forma, esse momento da narrativa sugere a saída da ilusão social de progresso e 

prosperidade e a visão do tangível: a degradação política, econômica e social que cercavam o 

país.  Logo, o indivíduo que saísse da sua zona de conforto iria se deparar com a realidade 

ríspida e cruel da realidade opressora, o que o faria não conseguir mais viver imerso na ilusão.  

Em seguida, o narrador encontra os seres estranhos:  

 

Não foi difícil encontrá-los. Acho que vieram logo ao sentir a presença do 

menino. Chegaram devagar, do meio das árvores, com suas vestes brancas e 

seus enormes olhos de luz. Não sei explicá-los. Sei que eram espantosos. 

Pareciam não pisar sobre o chão, pareciam não ter peso nenhum: eram 

inteiros leveza, amor, bondade, embora houvesse na lentidão de seus gestos 

qualquer coisa de definitivo. Ainda que fossem belos e bons e mansos, 

qualquer coisa no seu gesto pressagiava o terrível de sua condição. Eram 

fortes. Cercaram o menino como velhos amigos, talvez irmãos, pois o 

menino se parecia com eles no jeito e no olhar (ABREU, 2012, p. 67).  

 

No trecho “Não sei explicá-los” temos a perspectiva do inadmissível, produto daquilo 

que não é natural. Para o narrador, a aparência dos seres estranhos é puro mistério, é um 

acontecimento do mundo sobrenatural e, portanto, inexplicável. A irrupção do evento insólito 
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é a marca do discurso ficcional deste conto. O trecho “Pareciam não pisar sobre o chão, 

pareciam não ter peso nenhum” rompe profundamente a ordem natural e constitui os seres 

como raros, pois possuem características diferentes do mundo tal qual o narrador conhece: 

“eram inteiros leveza, amor, bondade”. O narrador, diante dos seres estranhos, dar-se conta de 

que “o menino se parecia com eles no jeito e no olhar”; a personagem vislumbra o mundo de 

maneira profunda e singular, igualando-se ao patamar dos seres estranhos, tornando-os 

companheiros de uma mesma ideologia.  

Evocando os antagonismos sociais e políticos dos anos 70, época de produção do 

conto, a descrição dos seres estranhos em suas vestimentas, comportamento e rituais sugere 

uma representação alegórica referente às utopias marginais da contracultura. Assim, apesar do 

grupo possuir um comportamento bondoso, para a população de elite eles demonstravam 

grande perigo para os ideais político e social. Em seguida, o narrador presencia um evento 

insólito, um tipo de ritual onde “eles” passam para o menino uma espécie de orientação:  

  

Emitiam sons estranhos e fragmentados, andavam à volta do menino numa 

ciranda, tocavam-no no ponto central da testa, e então seus olhos se faziam 

ainda mais claros, tocavam-no no plexo, e eu senti que o coração do menino 

batia com mais força, renovando um sangue que fluía nas veias feito fogo 

(ABREU, 2012, p. 67). 

 

Por meio do ritual em que “eles” “Emitiam sons estranhos e fragmentados, andavam à 

volta do menino numa ciranda” (ABREU, 2012, p. 67), passam uma espécie de conhecimento 

para o menino ao tocarem o centro de sua testa, local que simboliza o terceiro olho humano, o 

olho de Hórus que tudo vê – centro receptor de informações. Por meio do ritual de 

aprendizagem, Abreu constrói uma alegoria da revolução. Logo, o menino se coloca contra os 

líderes da vila. O ritual durou até a noite, quando, finalmente, o narrador acordou após ter 

adormecido durante o culto. Desperto, o narrador tenta encontrar o menino e os seres 

estranhos em meio ao bosque, mas um pressentimento ruim o leva a retornar à vila:  

 

Acho que já era muito tarde quando consegui alcançar a estrada. E lá de 

cima vi o fogo. A vila ardia. [...] As casas queimavam e as pessoas corriam 

desesperadas tentando apagar o fogo. Fui perguntando como aquilo 

acontecera, disseram-me que tudo havia começado na casa do prefeito e se 

alastrara depois pelas casas dos outros líderes e que ninguém sabia ao certo 

como tudo começara: haviam apenas visto aquele menino olhando fixamente 

do meio da praça para a casa do prefeito, e depois o fogo, e que o menino 

não se movera do meio da praça, e repetira que o mais importante é a luz, 

mesmo quando consome, isso lhe dissera o primeiro ser, e que a cinza é mais 

digna que a matéria intacta, isso lhe dissera o segundo ser, e que se 
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salvariam apenas aqueles que aceitassem a loucura escorrendo em suas veias 

(ABREU, 2012, p. 68).  

 

Assim, o menino marginalizado, obedecendo à ordem dada por “eles”, ateia fogo à 

casa dos líderes da pequena vila.  

É importante destacar os três postulados deixados pelos seres estranhos: “importante é 

a luz, mesmo quando consome”; “a cinza é mais digna que a matéria intacta”; e “se salvariam 

apenas aqueles que aceitassem a loucura escorrendo em suas veias” (ABREU, 2012, p. 68). O 

primeiro postulado se refere metaforicamente ao desejo de luta, de mudança que acontece 

após o acesso à veracidade, possibilitada por meio do olhar de luz. Portanto, a metáfora da luz 

remete à possibilidade de enxergar a verdade, já que ela propicia ver algo que não seria 

possível com sua ausência. Já a cinza está ligada a renovação após a destruição, ou seja, é 

preciso guerrear para reconstruir. Por último, o terceiro postulado se refere a salvação após a 

aceitação da realidade distorcida. 

A tentativa de extermínio da comunidade por meio do fogo está relacionada ao desejo 

de renovação e purificação, pois o poder de destruição do fogo “é interpretado geralmente 

como meio para o renascimento em uma esfera mais elevada” (LEXIKON, 1998, p. 99). 

Assim, para o menino, os chefes do poder local eram detectores do mau e sua eliminação é 

fator fundamental para dar fim aos pilares sociais e culturais extremistas que regem a vila. A 

cena sugere a força da marginalidade juvenil contra a autoridade política, o desejo de quebrar 

as regras e os padrões sociais pré-estabelecidos. Remetendo ao contexto histórico do regime 

militar, o engajamento juvenil revolucionário ganhou força durante o período da ditadura e 

teve grande importância na luta pela redemocratização do país. Assim, a figura do menino na 

narrativa representa alegoricamente a ideologia do projeto marginal dos jovens e o seu desejo 

de revolução.  

Benjamin (1984, p. 53/54), ao refletir sobre a verdade, diz que ela é conteúdo do belo 

e é metaforicamente caracterizada como um incêndio:  

 

[...] Mas ele não se manifesta no desvendamento e sim num processo que 

pode ser caracterizado metaforicamente como um incêndio, no qual o 

invólucro do objeto, ao penetrar na esfera das ideias, consome-se em 

chamas, uma destruição, pelo fogo. 

 

Dessa forma, o filósofo acredita que, só quando a verdade faz jus à beleza, ela se 

realiza atingindo sua plenitude nesse “incêndio” – metáfora utilizada pelo autor para 

representar a verdade pelo fenômeno da luz.  
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No decorrer da narrativa, os seres estranhos são perseguidos pelos moradores da vila e, 

em seguida, são espancados e queimados vivos. Eles deveriam ser eliminados para que a vida 

na vila voltasse a ser pacata e normal: 

 

Estavam os três sobre uma fogueira que começava a lamber-lhes os pés. 

Afastei as pessoas que jogavam pedras e gritavam insultos — alguma coisa 

me dizia que precisava tocá-los. Quando consegui me aproximar, os três 

deixaram seu olhar cair sobre mim, seus olhos de luz deslizaram por sobre 

todo meu corpo até se deterem nos pulsos (ABREU, 2012, p. 70). 

 

Temos novamente a figura do fogo como revelador, purificador e eliminador de todo o 

mau. No momento em que “eles” são queimados, o narrador, ao se aproximar, tem contato 

com a substância clara que escorre dos seus pulsos. Essa substância é injetada no corpo do 

narrador por meio do contato entre os pulsos: “Senti que o meu sangue se dissolvia em 

contato com o sangue deles — e em breve sentia escorrer dentro de minhas veias aquele 

mesmo líquido ardente de loucura e alegria” (ABREU, 2012, p. 70). A sensação descrita pelo 

narrador após receber a substância é retratada como o efeito alucinógeno causado pelo o uso 

de alguma droga:  

E tudo era: belo não: não belo tudo: as coisas: elas próprias: as coisas 

verdadeiras: e profundas belas como: pode ser belo: também o terrível eu: 

me afastava entre céu e inferno tentando ver: beleza no fogo carbonizando: 

suas carnes claras o líquido: escorria farto e as: pessoas correndo 

enlouquecidas: vastas e miúdas: ruas. Fui afundando aos poucos numa 

vertigem em direção sem direção às cores multifacetadas multifacientes as 

faces e as formas e depois os roxos do amor e do nojo sobre um branco 

silêncio em branco como contra um muro nem fundo sem fim (ABREU, 

2012, p. 70).  

 

A descrição do uso de drogas aparece outra vez quando o narrador revela que os 

moradores da vila, ao terem contato com a substância dos seres estranhos, começam a agir 

libertinamente, tanto sexualmente quanto mentalmente; sendo assim, despertados para o que 

antes era desconhecido a eles: “foram apenas despertos para o oculto. Mas não sabem o que 

fazer do desconhecido — do imensamente permitido — revelado. E não podem voltar atrás” 

(ABREU, 2012, p. 71). Por conseguinte, esta foi a vingança perfeita dos seres estranhos 

contra os moradores da vila: deixá-los “perdidos na treva da insatisfação até o fim de seus 

dias” (ABREU, 2012, p. 72), pois sem “eles” para guiá-los, os moradores nunca saberiam 

lidar com o desconhecido, ou seja, a verdade. As referências dadas pelo narrador nesses 

fragmentos, marcados tipograficamente entre dois pontos, “E tudo era: belo não: não belo 

tudo: as coisas: elas próprias: as coisas verdadeiras” (ABREU, 2012, p. 70) –, revelam uma 
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nova percepção do ponto de vista do narrador em relação à verdade a sua volta. É interessante 

notar o reconhecimento do narrador sobre o contraste entre o belo e o terrível, entre a 

realidade e o imaginário, a partir do contado com o “líquido”, o que modifica o seu estado de 

consciência para um estado alucinógeno. Dessa forma, na narrativa, o estado de consciência 

ilusória do narrador é representado pelo uso gradativo de marcas de pontuação que representa 

a imprecisão da realidade decorrente do efeito da droga.  

O narrador descobre também que faz parte do que é assustador e perturbador. Esse 

processo inicial de reconhecimento se dá no momento em que a personagem-narrador 

vislumbra a cena da execução dos seres estranhos como parte de sua vivência, além de 

representar suas expectativas, desejos e temores em relação ao real. O fragmento “vastas e 

miúdas” sugere um sentido metafórico que indicia uma ideia de aprisionamento, em que os 

seres maiores detêm o poder sobre os menores.  

Assim, no mundo ficcional criado por Caio Fernando Abreu, pode-se destacar os 

seguintes elementos: preponderância da alegoria e utilização de metáforas para a construção 

de uma narrativa que indica forte diálogo com a sociedade da época.  

A partir dessas considerações, foi possível observarmos que a intolerância política do 

período ditatorial é severamente criticada na mimética de Abreu. As imagens alegóricas 

presentes na narrativa nos revelam a postura divergente do escritor diante de um regime 

repreensor e manipulador que ataca seus adversários de maneira cruel. Assim, o enredo 

expressa, com intensidade e simbolismo, a tensão inerente entre minoria e poder, a vivência 

de experiências traumáticas, a resistência ao governo por via da marginalidade, as 

possibilidades de transformação da sociedade recorrente do fim da alienação e a revelação da 

verdade. Dessa forma, Caio Fernando Abreu constrói metaforicamente uma experiência da 

resistência e a vontade de pensar e viver diferente da massa social denegrida pela chama do 

poder.   

 

2. 3 O sufocar midiático: “Ascensão e queda de Robhéa, manequim & robô” 

 

 “Ascensão e queda de Robhéa, manequim & robô” é o sexto conto da coletânea O ovo 

apunhalado, integra a primeira parte do livro, denominada “Alfa”. O conto é dedicado a ex-

manequim, modelo e atriz brasileira Elke Maravilha, conhecida por seu estilo irreverente e 

expressivo pelo uso de adereços, maquiagens e vestimentas exageradas e de cores fortíssimas. 

Elke, aos 24 anos de idade, era professora e, ao ser descoberta por agente midiáticos, foi 
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convencida a iniciar uma carreira de modelo, trabalhando para diversos estilistas famosos. 

Sua referência na epígrafe do conto pode ser entendida como figura representativa de uma 

mulher cujo retrato foi construído e mantido pela indústria da cultura.  

O narrador do conto é heterodiegético, pois não participa da história, apenas relata os 

fatos; narra, ascendentemente, a influência da mídia sobre a sociedade oprimida. Na 

cronologia da narrativa, vários episódios vão desencadeando o sufocamento midiático sofrido 

pela protagonista da história, a robô Robhéa.  

No tocante ao espaço onde acontece a narrativa, essa se passa em uma metrópole – o 

espaço urbano compõe uma alegoria do sistema capitalista onde se cruzam progresso x 

marginalização. No nível da narração, pode-se dizer que o texto se configura como uma 

notícia jornalística, considerando que o próprio título da história sugere uma manchete de 

revista ou jornal.  

A ação do conto é dividida em três acontecimentos: na primeira, o narrador descreve a 

contaminação da epidemia tecnológica e o extermínio dos contaminados; na segunda, destaca 

o aproveitamento da epidemia pela indústria de consumo; e, por fim, a terceira corresponde à 

apresentação de Robhéa, sua ascensão e queda social. Em toda a estrutura da narrativa, nota-

se que o foco é a epidemia tecnológica que assola a cidade e que vai transformando todos os 

seres humanos em robôs. No conto, a peste tecnológica é, sem dúvida, uma trágica alegoria do 

período da ditadura militar, referente à eliminação étnica. Dentre as diversas leituras 

possíveis, está é uma importante de considerar.  

No primeiro momento do enredo, o narrador se detém a explicar a perda da 

individualidade de um grupo de rebeldes para um padrão imposto pelo consumismo e pelo 

poder: 

 

Não foi difícil contê-los. No sétimo dia morriam pelas esquinas em 

estilhaços metálicos e ruídos de ferragens. A epidemia se alastrara de tal 

modo que se tornara muito fácil surpreendê-los. Os policiais nem mais se 

preocupavam em armar ciladas, disfarçando-se de civis para poderem 

acompanhar e prevenir a evolução da peste. Os contaminados — assim 

haviam sido chamados pelo Poder — não suportavam o processo por mais 

de uma semana. Findo esse prazo, tombavam pelas praças e ruas, os olhos de 

vidro explodindo em pedacinhos coloridos, as engrenagens enferrujadas não 

obedecendo às ordens dos cérebros enfraquecido; (ABREU, 2012, p. 44, 

grifo do autor). 

 

 O fragmento “Os contaminados” revela uma metáfora do sujeito que é dominado pela 

sociedade, na qual seus valores se ligam a industrialização e ao crescimento econômico. Os 
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contaminados, termo grifado pelo autor para dar destaque a minoria coagida pelo sistema 

fortemente opressor por tentarem uma resistência fracassada, são perseguidos e exterminados. 

Assim, buscando diferentes formas de sobreviver à epidemia, os contagiados tomam “doses 

enormes de estimulantes para que o cérebro, funcionando em sua quase totalidade, enviasse 

ordens cada vez mais violentas aos membros entorpecidos” (ABREU, 2012, p. 44).  

 Na narrativa, os contaminados, ao descobrirem uma forma de sobreviver à epidemia, 

são rapidamente oprimidos pelo poder e encurralados como ratos no espaço urbano. Não 

suportando o estilo de vida padronizada imposta pelo estado, os contaminados morrem 

estilhaçados pelas ruas da cidade. Seus corpos são recolhidos por caminhões de lixo e 

encaminhados para ferros velhos para serem vendidos e distribuídos para que, futuramente, 

  

 [...] braços e pernas e seios e pescoços pudessem ser utilizados como 

objetos decorativos. Esperava-se ainda industrializar estilhaços de olhos para 

transformá-los em contas coloridas que seriam utilizadas na confecção de 

colares cheios de axé, para serem vendidos a turistas ávidos de exotismo. 

Esperava-se enfim conseguir a união entre as classes média e alta com as 

camadas sociais mais baixas, pois, com todos utilizando objetos de origem 

ex-humana como decoração ou indumentária, estariam mais ou menos 

nivelados (ABREU, 2012, p. 45).  

 

No fragmento “[...] o Poder fechou todas as saídas das cidades. Então eles morriam 

feito ratos, sem que fosse necessário sequer procurá-los” (ABREU, 2012, p. 44) é perceptível 

a alusão do sofrimento de repreensão sofrido pelos sujeitos que eram contra o regime militar 

brasileiro. Na narrativa, a epidemia é uma metáfora do enfraquecimento dos sujeitos diante do 

poder. É notório também a abordagem sobre a indústria cultural que, facilmente, utiliza-se das 

desgraças da epidemia para obter publicidade e lucro. No conto, a indústria cultural se 

beneficia dos restos ex-humanos para impor um consumismo em massa alienado; o foco da 

sociedade capitalista é tratar tudo como produto, inclusive o ser humano. A venda dos 

estilhaços robóticos demonstra o consumo proposto pela classe superior, que induz as classes 

baixas a terem os mesmos hábitos da elite: “[...] Esperava-se enfim conseguir a união entre as 

classes média e alta com as camadas sociais mais baixas, pois, com todos utilizando objetos 

de origem ex-humana como decoração ou indumentária, estariam mais ou menos nivelados” 

(ABREU, 2012, p. 45). Adorno (2002, p. 17) salienta que  

 

A indústria cultural pode se vangloriar de haver atuado com energia e de ter 

erigido em princípio a transposição — tantas vezes grosseira — da arte para a 

esfera do consumo, de haver liberado a diversão da sua ingenuidade mais 

desagradável e de haver melhorado a confecção das mercadorias. Quanto mais 



60 
 

 
 

total ela se tornou, quanto mais impiedosamente obriga cada marginal à 

falência ou a entrar na corporação, tanto mais se fez astuciosa e respeitável. 

  

 Nessa visão, a indústria cultural, por meio da mídia, influencia toda uma sociedade, 

fazendo da arte uma mera mercadoria. Já o indivíduo fica submisso à ideologia dessa indústria 

e se torna um mecanismo econômico desse sistema.  

É importante destacar também que a imprensa sempre teve um papel importante nos 

grandes acontecimentos históricos mundiais, dentre eles, o golpe militar brasileiro de 1964. 

As suas manipulações de opiniões foram decisivas para a caminhada do golpe militar e o 

governo sabia como utilizar os meios de comunicação em suas estratégias para obter mais 

apoio populacional para os seus ideais. Dessa maneira, no conto, o narrador enfatiza que “o 

Poder divulgou comunicado aos órgãos de imprensa dizendo de seu interesse em aproveitar da 

melhor maneira possível os restos mortais dos contaminados” (ABREU, 2012, p. 45). Aqui, 

realiza-se um aproveitamento da situação como forma do poder de se auto promover, pois ele 

soube, “uma vez mais, superar tudo de maneira tão eficiente e criativa” (ABREU, 2012, p. 

45).  

A segunda parte do conto serve como ligação entre o surgimento da peste tecnológica 

e o jogo hipnótico da mídia. Primeiramente, o narrador enfatiza que a epidemia era coisa do 

passado, assunto sem mais nenhuma importância. Ninguém falava mais sobre ela, com 

exceção de um jornalista que 

 

[...] em artigos publicados semanalmente [...] começou a investigar as 

possíveis causas do fenômeno. A princípio a população irritou-se e o jornal 

baixou assustadoramente as vendas: era o preço que pagava por remexer em 

assunto tão superado. Mas, não se sabe como nem por que, o jornalista 

continuou a publicar seus artigos. Comentou-se que seria amante da duquesa 

proprietária do jornal, segundo alguns, ou amante do marido da duquesa 

proprietária do jornal, segundo outros, ou ainda amante de ambos, em 

bacanais verdadeiramente dionisíacas, segundo terceiros. (ABREU, 2012, p. 

46).  
 

No conto, o jornalista é uma construção alegórica dos que lutaram contra a ditadura 

militar. Deve-se lembrar de que muitos jornalistas, durante esse período, tentaram denunciar a 

violência do poder, investigando sobre as crueldades da ditadura no país. A irritação da 

população, no caso os setores conservadores e a baixa venda dos jornais, dão-se pelo fato dos 

artigos trazerem um assunto subjugado que, ao ser explorado profundamente, pode, de alguma 

forma, ameaçar o poder: “o jornalista seria um impotente sexual assalariado por uma 

poderosíssima organização estrangeira, especialmente para minar o prestígio do Poder” 



61 
 

 
 

(ABREU, 2012, p. 46, grifo nosso). Dessa forma, o caráter do jornalista é colocado em jogo 

pela população descontente com seu ponto de vista. Surgem, assim, fofocas sobre a vida 

sexual do jornalista, uma maneira de destruir a sua índole para que os seus artigos não tenham 

muito prestígio diante da sociedade. Entretanto, tal circunstância se torna favorável a indústria 

cultural que transforma os fatos pulicados pelo jornalista em produto. Assim, o narrador 

enfatiza que a peste tecnológica se torna moda:  

 

Os costureiros lançaram a linha-robô, com roupas inteiramente de aço e 

maquiagem metálica, os oculistas criaram novas lentes de contato acrílicas, 

especialmente para dar aos olhos o efeito do vidro. Surgiram novos 

manequins, de movimentos endurecidos e olhos vidrados. Tornou-se 

extremamente chique frequentar oficinas mecânicas em vez de saunas, 

academias de dança ou institutos de beleza (ABREU, 2012, p. 46 – grifo do 

autor).  

 

Nota-se que os elementos de figuração da indumentária “roupas inteiramente de aço” 

“maquiagem de aço” “lentes de contato acrílicas” remetem para uma imagem de “monstro 

cibernético”, o que o narrador chama de linha robô. No trecho “manequins, de movimentos 

endurecidos e olhos vidrados” existe a ironia, por trás do pensamento metafórico, do homem 

maquinal moldado pela mão da sociedade. O fim da citação remete aos espaços definidores da 

tirania narcisista, “saunas” “academias de dança” e “institutos de beleza” – lugares 

socialmente destinados para o “cuidar de si mesmo” em termos de melhorar a aparência 

individual. Para Lasch (1983, p. 102) tomando como base o contexto do capital 

estadunidense, a mídia cria um produto próprio e exalta as suas vantagens: “ela ‘educa’ as 

massas para ter um apetite inesgotável não só por bens, mas por novas experiências e 

satisfação pessoal”. Dessa forma, a indústria cultural defende o consumo como um modo de 

vida, aflorando os traços narcisistas e encorajando o homem comum a almejar se igualar as 

grandes estrelas do cenário artístico.   

Nessa perspectiva, Adorno (2002, p.10) salienta que “os produtos da indústria cultural 

podem estar certos de serem jovialmente consumidos, mesmo em estado de distração”. Nas 

palavras do autor, a indústria cultural passa a criar necessidades fúteis para que os sujeitos se 

tornem dependentes delas, gerando a padronização social e certa satisfação efêmera. A 

indústria cultural é tão poderosa que acarreta o consumo automático de seus produtos pelos 

indivíduos, tudo é negociável e explorável. Na narrativa, é notável que a indústria cultural 

ganha força e os valores humanos são deixados de lado para que se consiga alcançar um lucro 

inestimável. Mediante essa conquista, abre-se caminho para a indústria estrangeira:  
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O Movimento tecnológico [...] ultrapassou as limitadas fronteiras do país 

para atingir o mundo inteiro. O índice de exportações aumentou 

incrivelmente, o país viu crescer suas divisas, artistas estrangeiros e turistas 

animados invadiam as cidades e as praias. E um tempo de prosperidade 

começava (ABREU, 2012, p. 47/48). 

 

Nessa sociedade capitalista, o produto é exportado para fora do país por grandes 

indústrias que buscam lucro sob a farsa de espalhar a cultura. A lógica é oferecer uma 

produção que agrade o público e que irá fazer o sujeito consumir sem moderação.   

Na terceira parte do conto, o foco recai sobre Robhéa, uma robô sobrevivente que 

vivia escondida, juntamente com outros robôs, em porões e becos escuros da cidade, até 

serem denunciados e descobertos. Em decorrência de tal denúncia, violentamente a polícia 

providência a prisão dos sobreviventes: “A rua suspeita foi cercada, os policiais derrubaram 

as portas com metralhadoras e encurralaram os contaminados contra uma parede úmida onde, 

com fortes jatos d’água, conseguiram enferrujar lentamente suas articulações” (ABREU, 

2012, p. 48). Com tal ataque, todos os robôs morrem, com “exceção uma jovem inteiramente 

mecanizada, com grandes olhos em vidro rosa e magníficas pernas de aço” (ABREU, 2012, p. 

48). Seu destino foi diferente: ao ser levada à prisão para ser analisada por um especialista em 

computação, sua foto é divulgada nas principais páginas policiais e sua beleza exótica chama 

a atenção de um famoso costureiro que, ao visitá-la, consegue libertá-la para, futuramente, 

“lançá-la como principal manequim de sua coleção de outono” (ABREU, 2012, p. 48).  

Rapidamente, com sua beleza exótica, Robhéa alcança enorme sucesso:  

 

A jovem, conhecida artisticamente como Robhéa, alcançou um espantoso 

sucesso. Galgou todos os degraus da fama em pouquíssimo tempo, acabando 

por filmar com os cineastas mais em voga no momento, ganhando prêmios e 

mais prêmios em festivais internacionais e sendo eleita Rainha das Atrizes 

durante cinco carnavais seguidos (ABREU, 2012, p. 49). 

 

Sentindo-se asfixiada pela mídia e infeliz por ter perdido a sua identidade para se 

tornar um mero objeto incentivador do consumismo em massa, Robhéa “retirou-se para uma 

ilha deserta e inacessível, onde viveu até o fim de seus dias” (ABREU, 2012, p. 49). Boatos 

surgem na mídia sobre a decisão de refúgio de Robhéa. Inicialmente, comentou-se que ela era 

homossexual e, por ter sido obrigada a esconder esse fato do público, caiu em depressão 

profunda e decidiu se isolar.  

A decadência de Robhéa, causada por sua suposta homossexualidade, interessa 

economicamente a mídia, que se aproveita para lançar um bestseller sobre sua vida, escrito 
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por sua ex-camareira, tudo em prol do lucro financeiro. A mídia continua a exploração da 

figura de Robhéa mesmo depois de sua morte:  

 

Muitos anos depois, os jornais publicaram uma pequena nota comunicando 

que Robhéa, ex-manequim, ex-atriz de cinema e robô de sucesso em 

passadas décadas, suicidara-se em sua ilha deserta e inacessível tomando um 

fatal banho de chuveiro. Seus restos enferrujados e mumificados foram 

colocados na Praça da Matriz no planalto central e, desde então, foram 

publicados fascículos com sua vida completa e fotos inéditas, os travestis 

passaram a imitá-la em seus shows e, quando as discussões versavam sobre 

as grandes cafonas do passado, seu nome era sempre o primeiro a ser 

lembrado (ABREU, 2012, p. 49).  

 

A personagem Robhéa é uma alegoria dos sujeitos que vivem sob um governo 

opressor e capitalista. Além disso, a personagem é configurada como um não sujeito, atributo 

que se coloca a partir do efeito de sentido do termo “ex”, a mulher perdeu todos os papéis e 

funções sociais e foi viver afastada de tudo e todos. Nesse contexto, o sujeito perde a sua 

individualidade para viver submerso a um padrão imposto pela sociedade. O trecho também 

traz à tona o efeito de humanização/desumanização do robô: Robhéa perdeu o sentido de sua 

contribuição social, sua individualidade não lhe pertence mais, ou seja, ela é um autômato 

sem perspectivas; enquanto viver não poderá ser livre, a liberdade seria adquirida apenas com 

a morte, o suicídio com “o fatal banho de chuveiro”. Atentamos para o fato de que o suicídio 

é um clichê que está relacionado com a indústria do entretenimento. Podemos perceber, ainda, 

que a figura de Robhéa, por ser “diferente”, é idolatrada por travestis que passam a imitá-la 

em shows. A travestilidade na narrativa, tal qual a vida real, simboliza a dessemelhança, o 

sujeito que não se identifica com o papel que lhe foi imposto pela sociedade e passa a buscar 

uma nova identidade.  

Outro ponto importante a ser destacado na narrativa do autor gaúcho é a ruína e o 

suicídio da personagem Robhéa. No conto, a morte pode ser simbolicamente entendida tanto 

como libertação, como, também, a ideia de imobilidade da personagem que se encontra em 

um estado no qual não consegue agir; Robhéa não possui forças para modificar a sua situação, 

e isso a atormenta a ponto de se tornar um cadáver. Já o suicídio é a chave para o início da sua 

regeneração. Para Jesus (2010, p. 94), o que se percebe na obra de Abreu é 

 

A reflexão sobre a vida que se constrói a partir da morte é uma constante na 

obra de Caio Fernando Abreu [...] A morte pode ser vista tanto como 

instância libertadora e reafirmadora da identidade humana em sua dimensão 

de corte do sofrimento quanto, também, como elemento capaz de nos 

auxiliar a refletir sobre nossa frágil e precária humanidade.  
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Nessa perspectiva, a morte de Robhéa é o caminho escolhido pela personagem para a 

sua liberdade. Assim, ela encontra no suicídio a solução para o seu problema existencial: o 

fim de uma vida injusta. No pensamento benjaminiano, o cadáver denota o nosso destino, por 

isso é o anunciador da nossa ruína. Portanto, quando falamos do cadáver, que é um produto da 

morte, discorremos sobre a nossa experiência humana em vida e sua decadência. Desse modo, 

é no encontro com esse cadáver e, por conseguinte, com a morte, que a personagem reflete 

sobre a sua situação de produto e os “descaminhos” que a fizeram se humanizar em prol da 

indústria cultural.  

Na narrativa, a mumificação do cadáver robô representa a vontade de conservar a 

humanização da personagem, pois, de um modo fantástico, a robô ganhou vida e adotou um 

cotidiano comum a um cidadão, com função social e identidade jurídica – tudo em prol do 

interesse econômico. A exibição do cadáver na Praça da Matriz no planalto central é 

entendida como uma espécie de convite para a reflexão sobre a desumanização proveniente do 

período de horror da ditadura militar.  

Com profunda ironia, Robhéa é descrita pelo narrador como uma personagem frágil e 

de fácil manipulação. A transformação de uma máquina em humano, intervendo papéis, é 

feita apenas por interesse lucrativo em consequência de sua diferença fisionômica. É 

perceptível na narrativa que a personagem não possui voz, sendo seus atos apenas descritos 

pelo narrador. É criada uma identidade sobre Robhéa de uma boneca que pode facilmente ser 

manipulada, tanto fisicamente quanto mentalmente, pois não possui vontade própria, é apenas 

um produto vendável, reciclado.  

Como se pode observar, o conto “Ascensão e queda de Robhéa, manequim & robô” 

traz, em tom irônico, uma crítica ao mundo do entretenimento: sociedade consumista que 

busca diversas maneiras de lucro e manipulação.  

Durante a narrativa, o leitor acompanha o drama da personagem presa aos ideais 

midiáticos e capitalistas que impedem o desenvolvimento das suas características individuais. 

Observa-se que o conto é uma espécie de mosaico alegórico, o qual emerge no leitor a 

reflexão sobre a indústria cultural, as relações de poder e lucro, a agressividade militar e a 

perda da identidade ocasionada pela alienação.  

Hansen (2006, p. 7) observa que a palavra alegoria, do grego allos = outro; agourein = 

falar, significa a ornamentação do discurso; fala-se de outro para construir um sentindo novo 

ao objeto de que se fala, ou seja, digo a para significar b. É nesse pensamento que Caio 
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Fernando Abreu constrói, de maneira engenhosa, uma representação do contexto político em 

que a narrativa foi escrita.  

Desse modo, temos Robhéa como emblema alegórico da automatização humana, 

causada pela inserção do sujeito em um sistema capitalista e desumano. Benjamin (1989) 

afirma que, quando a automatização humana acontece, o sujeito perde a sua identidade, 

incorporando em si o padrão social que lhe foi imposto por um sistema que preza a produção 

e o consumo.  

Na narrativa, há o embate entre robôs x humanos – o que acarreta a eliminação dos 

mais fracos, no caso, os robôs. A morte dos ciborgues e a utilização de seus restos corporais 

para a decoração de casas e indumentária, demonstra a frieza de um sistema que se importa 

apenas com o produto e não com a sua origem.  

Após termos buscado analisar aspectos alegóricos e metafóricos nas três narrativas de 

O ovo apunhalado (1975), constatamos que a imagem simbólica do período da ditadura 

militar é marcante em todos os enredos aqui analisados.  
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CAPÍTULO III – ENTRE CONTOS DE CAIO FERNANDO ABREU: “ELES” 

“OÁSIS” “ASCENSÃO E QUEDA DE ROBHÉA, MANEQUIM E ROBÔ”.  

 

Este trata-se de construir uma perspectiva comparativa das narrativas, na qual se 

pretende observar pontos convergentes ou divergentes no que diz respeito à figuração de 

alegorias e metáforas representativas do diálogo entre literatura e sociedade. Acreditamos que, 

ao desenvolver um cotejo das narrativas, é possível levantar vertentes ficcionais que 

identificam traços do discurso romanesco de Caio Fernando Abreu, sobretudo no que tange 

aos contos aqui selecionados. 

 

 

3.1 O ovo apunhalado: procedimentos temáticos e formais 

 

Os contos de Caio Fernando Abreu analisados nesta pesquisa, “Oásis” “Eles” e 

“Ascensão e queda de Robhéa, manequim & robô”, publicados na coletânea O ovo 

apunhalado (1975), apresentam importantes semelhanças quanto à temática abordada e os 

procedimentos de construção formal. Os três contos retratam, por meio de linguagem 

metafórica e construções alegóricas, o testemunho de uma época em que o país viveu grande 

sufocamento político e social. Assim, no decorrer das narrativas, deparamo-nos com 

personagens marginalizados que sofrem certo tipo de repreensão por seguirem um ideário 

contrário ao poder conservador, autoritário e desumano.  

No que se refere à personalidade dos personagens nas obras de Abreu, Leal (2002, p. 

54) aponta que, 

 

No caso específico dos contos de Caio Fernando Abreu, a “expressão 

subjetiva das personagens” está vinculada, como foi mostrado, a um lugar 

ideológico, específico no mundo ao qual pertencem ou frente ao qual são 

expostos. O compromisso com a subjetividade coloca o narrador 

frequentemente em foco, assumindo a fala, em dois sentidos: ou ele é o 

protagonista — e, com isso, quase sempre realiza uma fala catártica e 

poética sobre si —; ou ele é solidário à(s) personagem(s) que expõe, às vezes 

cruelmente, numa espécie de ratificação de sua angústia interna.  

 

 O narrador nos contos de Abreu apresenta as personagens diante de situações 

conflitantes que enveredam um embate entre a liberdade, a igualdade e um poder antagônico 
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que as leva ao fracasso, enquanto experimentam angústias constantes por viverem à margem 

da sociedade.  

Os contos “Oásis” e “Eles” são narrados em primeira pessoa. Contudo, a primeira 

narrativa apresenta um narrador-personagem, enquanto a segunda possui um narrador-

testemunha, que não é personagem principal, mas mostra todos os acontecimentos da 

narrativa sob uma visão pessoal. Em “Ascensão e queda de Robhéa, manequim & robô”, a 

história é narrada em terceira pessoa por um narrador heterodiegético, ambientada no contexto 

da cidade grande; enquanto o enredo de “Oásis” e “Eles” se passa no contexto de uma cidade 

do interior.  

Os protagonistas das duas primeiras narrativas são do sexo masculino e são crianças: 

em “Oásis” há um menino e sua imagem simboliza a inocência civil que, por meio da 

imaginação, transforma a rua onde mora em um deserto para que seja possível brincar de 

encontrar oásis; em “Eles”, a personagem principal também é um menino, que consegue 

enxergar além da realidade palpável. Já em “Ascensão e queda de Robhéa, manequim & 

robô”, a personagem principal é do sexo feminino, uma robô presa aos ideais midiáticos. A 

condição de sexualidade feminina do robô é transformada num incentivador ao consumo em 

massa, assim, seu corpo passa a ser um objeto de projeção de vendas. Por fim, todos os três 

protagonistas são figuras marginalizadas, vítimas de um sistema opressor.   

Nas três narrativas, alegorias e metáforas apresentam o monopólio do poder político 

sobre as minorias sociais durante o golpe militar de 1964. Em “Oásis”, a alegoria se manifesta 

na representação da cegueira e alienação civil, representada por meio da figura da inocência 

dos personagens. A alegorização também está presente na configuração do paraíso, 

representado metaforicamente pela imagem do oásis; essa metáfora traz à tona o caos e a 

injustiça do poder contra as minorias. Em “Ascensão e queda de Robhéa, manequim & robô”, 

a metáfora do homem-máquina denota uma alegoria da exploração do humano por ele 

próprio, em prol da indústria cultural e de lucro financeiro inestimável. A personagem 

Robhéa, ao ser escravizada pela indústria cultural, humaniza-se para sobreviver ao sistema 

opressor, o que acaba causando a perda de sua subjetividade e transformando-a em um 

manequim controlável. Já em “Eles”, os seres estranhos configuram uma alegoria da ideologia 

hippie e da juventude rebelde daquele período.  

Em relação ao enredo, é possível afirmar que as três narrativas apresentam descrições 

de experiências traumáticas vivenciadas pelos personagens no decorrer da narração. Em 

“Oásis” podemos constatar a presença dos elementos violência, humilhação e prisão: “os 
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soldados já avançavam sobre nós [...] ficaríamos presos até aprendermos a não nos meter onde 

não era da nossa conta [...] Ficamos ali durante muito tempo, incapazes de dizer qualquer 

palavra, num temor tão espesso que não era preciso evidenciá-lo através de um grito” 

(ABREU, 2012, p. 35/36).  Na narrativa de “Eles”, o narrador descreve as sequelas 

psicológicas que assolam os personagens após o trauma causado pela destruição da vila e a 

morte dos seres estranhos:  

 

Agora os dias não são mais de pesca, sono, sesta, cadeiras sem procuras na 

frente das casas. Todos buscam com olhos desvairados luzes estranhas no 

céu, alfa, beta, gama, delta, sinas, signos, cumprem esquisitos rituais de 

devoção e perdição. Nada sabem. [...]Eles ficarão perdidos na treva da 

insatisfação até o fim de seus dias (ABREU, 2012, p. 71).  
 

 No conto “Ascensão e queda de Robhéa, manequim & robô”, a personagem Robhéa, 

após ser submetida ao choque da violência física e psicológica ao ser perseguida por policiais, 

dar-se conta de que, o único caminho para oferecer tranquilidade a sua vida e recuperar o seu 

ser, é lançar-se ao isolamento e, seguidamente, à morte:  

 

[...] encurralaram os contaminados contra uma parede úmida onde, com 

fortes jatos d’água, conseguiram enferrujar lentamente suas articulações. 

Morreram todos, da mesma maneira que seus precursores — à exceção de 

uma jovem inteiramente mecanizada [...] A jovem, conhecida artisticamente 

como Robhéa, alcançou um espantoso sucesso [...] sem dar explicações, ela 

[...] Retirou-se para uma ilha deserta e inacessível, onde viveu até o fim de 

seus dias (ABREU, 2012, p. 48/49).  

 

 A partir do exposto, percebemos que, diante dos conflitos traumáticos, as personagens 

se encontram fragilizadas, frustradas e sem perspectivas em relação ao futuro. A sensação de 

fracasso pode ser observada da seguinte forma: em “Oásis”, a frustação leva as personagens a 

desistirem de brincar de procurar oásis: “[...] E por todas essas coisas, creio, soube que nunca 

mais voltaríamos a brincar de encontrar oásis” (ABREU, 2012, p. 37); Em “Eles”, os 

habitantes da vila perdem o gosto pela vida e vivem mergulhados na insatisfação: “Eles 

ficarão perdidos na treva da insatisfação até o fim de seus dias” (ABREU, 2012, p. 72). Já em 

“Ascensão e queda de Robhéa, manequim & robô”, a frustação leva a personagem Robhéa a 

se auto exilar em “uma ilha deserta e inacessível” (ABREU, 2012, p. 49).  

 Percebe-se, pois, que os contos de O ovo apunhalado são construções ficcionais das 

lutas e questionamentos sociais, políticos e individuais vivenciados pelos sujeitos durante a 

época da ditadura militar. Em “Eles”, “Oásis” e “Ascensão e queda de Robhéa, manequim & 

robô”, a realidade opressora é um fato que atormenta as personagens e as mantêm condenadas 
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a um estado lastimável de reclusão – os conflitos sociais perpassam todas as três narrativas –, 

as personagens são vítimas e sofrem as ações violentas das forças governamentais: os 

soldados, a polícia e os chefes do poder local. Na narrativa “Eles”, as personagens se 

posicionam diante sua condição de oprimido, porém, não obtêm sucesso frente ao choque 

entre minoria/poder, permanecendo de mãos atadas, acarretando o medo e o silenciamento 

social.   

 Seguindo a metáfora apresentada pelo título da coletânea O ovo apunhalado, os três 

contos em análise apresentam uma atmosfera de aprisionamento, de rigidez, sufocamento e de 

busca pela liberdade e renovação. A simbologia do ovo, segundo Lexicon (1990), está ligada 

ao renascimento; já o punhal, representa a força da vida e a superação – nessa esfera 

simbólica, Caio Fernando Abreu constrói uma metáfora da trajetória da ditadura militar: a 

enclausuração em um mundo sufocante, o desejo do sujeito de sair dessa zona e o seu 

insucesso. Nas três narrativas de nosso corpus, as personagens se sentem prisioneiras e 

sofrem algum tipo de censura, estão fadadas ao sofrimento em meio a uma realidade obscura 

que suga sua essência e mutila a sua condição humana. 

 Nos contos analisados, os fatos das histórias direcionam o leitor para o encontro final 

das personagens com a morte. No conto “Oásis”, a morte aparece associada ao fim do 

consenso imaginativo da personagem e o começo da realidade rígida após o início da 

revolução, o golpe militar de 1964: “Soube que nunca mais voltaríamos a brincar de encontrar 

oásis no fim das ruas. Embora fosse muito fácil, naquele tempo” (ABREU, 2012, p. 37). A 

imaginação teve um fim junto com a esperança de, algum dia, os garotos voltarem a brincar 

de encontrar oásis. Em “Eles”, presenciamos a morte dos três seres estranhos que são 

queimados em praça pública – um jeito cruel escolhido pelos moradores da vila de buscar 

novamente a tranquilidade do lugar, já que, desde o aparecimento deles, a região deixou de 

ser pacata e normal e passou a ser palco da revolução contra o poder: “Estavam os três sobre 

uma fogueira que começava a lembre-lhes os pés” (ABREU, 2012, p. 69). Já em “Ascensão e 

queda de Robhéa, manequim & robô”, presenciamos a morte da personagem principal Robhéa 

como um dos acontecimentos principais do enredo, pois, é por meio da morte, que a 

personagem encontra a sua liberdade e retoma a sua identidade: “Robhéa, ex-manequim, ex-

atriz de cinema e robô de sucesso em passadas décadas, suicidara-se em sua ilha deserta e 

inacessível tomando um fatal banho de chuveiro” (ABREU, 2012, p. 49).  

 De igual modo, é perceptível um tom de pessimismo que envolve as personagens em 

relação ao futuro, já que essas são marcadas por nuances de vazio, isolamento, opressão, e 
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insanidade. Assim, a simbologia da morte, nos três contos, permanece ligada à consciência de 

transitoriedade, mas, também, a possibilidade de fim dos fardos humanos e a oportunidade de 

um novo recomeço. Vê-se que em “Ascensão e que de Robhéa, manequim & robô”, a morte é 

utilizada pela personagem para se livrar de um sistema ditador; já nas outras duas narrativas, a 

morte aparece como emblema de perda de um ideal. O fracasso é marcado pela dor e por um 

novo posicionamento da personagem diante da realidade que acaba de lhe insurgir.  

 Além disso, a angústia é o sentimento que aparece com mais decorrência em “Oásis”, 

“Eles” e “Ascensão e queda de Robhéa, manequim & robô”. As personagens vivem um 

contexto social que desvaloriza a sua individualidade e menospreza as relações humanas – o 

horror da tortura, a repreensão política, a neutralização do eu, configuram campo de força na 

construção metafórica de Caio F.  

 Nesse jogo de poder entre o social e o individual, entre o poder e a minoria e os 

conflitos existências das personagens, são representados por Caio Fernando a partir de 

sequências metafóricas-alegóricas que configuram o cenário da ditadura militar: a luta, a 

alienação, a violência, a retificação do sistema e a desumanidade são algumas das metáforas 

que permeiam as narrativas de maneira simbólica e reflexiva. A construção figurativa dos 

personagens, como a robô Robhéa e os Seres Estranhos, concentra a ideia de representar o 

sujeito oprimido que, a partir da alegorização, é subversivo à autoridade militar.  

Sobre as construções metafóricas nas narrativas, temos em “Oásis” a metáfora da 

inocência ligada à fragilidade e ingenuidade, representada pela figura da criança. A inocência 

era o que permitia o encanto da personagem com o que era desconhecido: o quartel no fim da 

rua, o qual ele chamava de oásis. A ruptura com essa inocência acontece quando a 

personagem vê, de perto, como uma organização militar funciona. A partir desse momento, a 

fragilidade e o medo tomam conta de suas ações.  

 Já em “Eles”, é por meio da metáfora do uso de drogas que Caio Fernando Abreu 

descreve o embate entre a minoria e o poder. A personagem principal, um menino que vive 

em uma pequena vila, enfrenta os ditadores do poder local após o seu contato com três seres 

estranhos que vivem no bosque. O conflito acaba colocando todos os moradores da vila em 

estado de loucura e alucinação após o contato com o líquido que escorre farto dos pulsos dos 

seres. Para Caio Fernando Abreu (2012, p. 10), o conto “Eles” é uma narrativa da qual:  

 

[...] não consigo lembrar absolutamente nada. Nem sequer precisar de onde 

exatamente brotaram — de que região submersa da cabeça, de que fugidia 

impressão do real. Mistério. Revê-los foi como rever a mim mesmo. Com 

algum mau humor pelas ingenuidades cometidas. Eles se ressentem do 
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excesso: são repetitivos (pés, margaridas, sinas, anjos, maldições), 

paranoicos e, frequentemente, pudicos demais. Afinal, eu tinha pouco mais 

de vinte anos. Eu só estava tateando. Como ainda estou. 

 

 Já em “Ascensão e queda de Robhéa, manequim & robô”, suas construções 

metafóricas apresentam uma espécie de denúncia à mídia e a indústria cultural. Assim, ao 

longo da narrativa, a indústria cultural é configurada como um grande poder de dominação 

social que vai transformando os indivíduos em seus objetos de obtenção de lucro. A 

personagem Robhéa é uma construção alegórica representativa dos sujeitos sociais que são 

manipulados por essa indústria e acabam perdendo a autonomia de sua consciência. Fato esse 

que não ocorreu somente na época do golpe militar, mas que permeia a sociedade há anos. 

Contudo, no vigor da ditadura militar, como afirma Napolitano (2014, p. 52), a indústria 

cultural teve relativa autonomia na atividade dos meios de comunicação, o que possibilitou a 

manipulação social, fazendo com que o indivíduo ficasse do lado dos seus patrocinadores, no 

caso, o Estado. O governo passou a investir assiduamente na industrialização e urbanização, o 

que incentivou a produção cultural; no entanto, essa produção não podia ferir a ideologia 

militar. O consumo de produtos da indústria cultural privilegiava a classe média e isso 

alavancou o capitalismo no país, fomentando a falsa ideia de progresso e causando grande 

alienação na massa. Tal fato possibilitou aumentar, ainda mais, o poder militar. 

 Em O ovo apunhalado, Caio Fernando Abreu reflete uma verdadeira reflexão sobre as 

perturbações e angústias da juventude brasileira revolucionária e inconformada com os rumos 

que o país tomava nas mãos dos militares. Essa reflexão ocorre por meio de personagens que 

parecem estar metaforicamente presos a uma realidade claustrofóbica e hostil, realidade essa 

em que todos os esforços realizados para mudar tal situação são em vão, o que acaba jogando-

os dentro de um grande isolamento depressivo.  

 Em síntese, reafirmamos que as três narrativas se amparam no contexto histórico, 

político e social da ditadura militar. De acordo com Callegari (2008, p. 67), “Caio viria a 

escrever vários contos sobre o clima asfixiante instaurado pela ditadura. Muitos deles de 

forma simbólica, cifrada, metafórica, como em O ovo, conto de Inventário do irremediável”. 

Nota-se que nos contos analisados, esse clima asfixiante é demostrado por um narrador que é 

porta voz de um mundo incerto e caótico; como afirma Oliveira (2014, p. 96), nas narrativas 

de Caio Fernando Abreu, 

 

[...] o que chama atenção é a forma como os narradores expõem a condição 

de sujeitos estranhos/exilados das personagens e as ações que essas 

desenvolvem em função de resolver seus conflitos, sejam eles sociais ou 
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psicológicos. As cenas expressas pela voz do narrador se dão de modo 

bastante descritivo, possibilitando uma visão ampla da opressão sofrida 

pelos indivíduos, seja no espaço público ou privado. 

 

 Deparamo-nos, nesse sentido, com narradores e personagens que são vítimas do olhar 

conservador do outro e, principalmente, reféns da relação tensa entre sujeito e sociedade. 

Assim, nos contos analisados, observa-se tentativas de repreensão e omissão da voz das 

minorias através do exercício da violência declarada ou velada. Em “Oásis” temos a imagem 

da violência declarada quando o trio de meninos é sacudido com violência por soldados e 

presos em um pequeno quarto para aprenderem a agir corretamente e não se meterem em 

assuntos militares. A prisão causa temor físico e psicológico nos meninos: “Ficamos ali 

durante muito tempo, incapazes de dizer qualquer palavra, num temor tão espesso que não era 

preciso evidenciá-lo através de um grito” (ABREU, 2012, p. 36). Outro momento na narrativa 

em que a violência revelada acontece é quando, após serem deixados em casa por um soldado, 

os meninos recebem chineladas e apanham com vara de marmelo, maneira arcaica dos pais 

tentarem corrigir a postura dos filhos. Já no fim da narrativa, a empregada Dejanira acaba 

sofrendo violência velada ao ser vítima de discriminação racial: “mamãe disse que Dejanira 

era uma china desaforada, e que demônios eram os da laia dela” (ABREU, 2012, p. 36, grifo 

nosso).  

 O conto “Eles” apresenta a violência de modo explícito e cruel. Os seres estranhos são 

espancados com brutalidade pelos moradores da vila e depois queimados vivos: 

 

Eles estavam os três na entrada do bosque, como se esperassem. Exatamente 

como se esperassem. Não reagiram quando as pessoas caíram sobre eles, 

espancando-os até que uma substância clara e perfumada começasse a 

escorrer das feridas [...]Os homens com os narizes tapados pelas camisas 

amarraram e amordaçaram os três seres, depois carregaram-nos a pontapés 

pela montanha abaixo (ABREU, 2012, p. 69). 

 

A cena revela sentimentos de selvageria e frieza por parte do poder e seus seguidores. 

O narrador é testemunha da intolerância das autoridades locais e tem plena consciência que a 

pratica da violência e a morte dos seres estranhos mudará para sempre a rotina daquele lugar e 

a consciência dos sujeitos.  

Em “Ascensão e queda de Robhéa, manequim & robô” temos, na primeira parte do 

conto, a violência do vírus sobre os contaminados que morrem de uma forma cruel: “Findo 

esse prazo, tombavam pelas praças e ruas, os olhos de vidro explodindo em pedacinhos 

coloridos, as engrenagens enferrujadas não obedecendo às ordens dos cérebros enfraquecidos” 
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(ABREU, 2012, p. 44). Depois, presenciamos o ódio do poder contra os contaminados e seu 

desejo de tentar impedir a recuperação deles: “Sabendo disso, e da possibilidade de, a cada 

dia, os contaminados descobrirem mais e mais formas de sobrevivência, o Poder retirou das 

farmácias o estoque de estimulantes e ordenou o fechamento de todas as oficinas” (ABREU, 

2012, p. 44/45). Além disso, os contaminados são perseguidos por policiais, agredidos e 

mortos com jatos de água para que, depois, seus restos sejam jogados em velhos depósitos de 

sucata. Já a personagem Robhéa sofre violência psicológica, o que causa o seu isolamento 

depressivo e, em seguida, seu suicídio.  

Convém ressaltar, como destaca Oliveira (2014, p. 98), que os personagens de Caio 

Fernando Abreu são quase sempre anônimos, pois “o autor identifica os personagens que 

atuam em suas narrativas por intermédio dos pronomes pessoais, ou emprega formas 

descritivas que identificam as pessoas por seus sinais externos”. Nos contos analisados, 

exceto em “Ascensão e queda de Robhéa, manequim & robô”, os protagonistas não possuem 

nome, sendo identificados apenas pelo adjetivo menino ou pelo pronome pessoal ele. Para 

Zilberman (1998, p. 5), essa não nomeação dos personagens acontece por causa do 

esvaziamento de sua identidade causado pelo “modo de convivência imposto pela sociedade: 

tão competitivo, que corrói a personalidade do indivíduo”.  

As personagens de O ovo apunhalado são sujeitos que vivem cercados pela 

perseguição social-conservadora em meio a um cotidiano sufocante que exaure suas vidas. 

Por esse motivo, mantém em comum a vontade de libertação de conceitos estabelecidos por 

um sistema militar vigente.  

No que se refere aos espaços físicos das narrativas, percebemos que o ambiente da rua 

é a zona escolhida por Caio Fernando Abreu para a transição de seus personagens, o que 

provoca de modo mais significativo o espírito de denúncia e de luta que acontece nesse 

ambiente, já que a rua é um espaço público que remete ao anonimato, mas também dá voz 

popular. DaMatta (1997) exemplifica que a rua é uma esfera de ação social, espaço do 

marginal, em que cada um zela por si. É também o espaço no qual somos maltratados pelas 

autoridades e nos configuramos como “subcidadãos. É a rua, assim, um espaço dinâmico de 

reviravoltas, lutas e transitoriedade, é, ainda, o segmento em que vivemos situações críticas e 

opressoras. Em “Ascensão e queda de Robheá, manequim & robô”, a rua é o principal local 

onde decorre o enredo, assim como em “Oásis”; é no espaço urbano, em becos e esquinas, que 

vivem os contaminados. Essas duas zonas denotam o ambiente das minorias, o não lugar: 

“espaço que não pode se definir nem como indenitário, nem como relacional, nem como 
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histórico” (AUGÉ, 1994, p.73); ou seja, é uma esfera não indenitária e de circulação, que não 

possui nenhum vínculo com o sujeito enquanto o ocupa, sendo utilizado para o deslocamento 

pessoal e social do indivíduo. Na narrativa, o não lugar abriga os marginalizados, é o espaço 

no qual vive os oprimidos e, sendo assim, é uma expressão-síntese para a falta de aceitação 

social das camadas minoritárias. Já em “Oásis”, a rua em que está localizada a casa do 

narrador tem um importante significado na construção imaginária dos irmãos, como se 

percebe na seguinte frase do narrador: “era relativamente fácil avistar um deserto na rua 

comprida e um oásis no arco branco do portão do quartel, lá no fundo” (ABREU, 2012, p. 

31).  

Outro espaço que aparece em evidência na narrativa é o quartel, descrito pelo narrador 

com mais detalhes após a entrada dos meninos no ambiente: “pátio calçado, as árvores 

pintadas de branco até a metade, os cavalos de cheiro forte e crina cortada, apitos, 

continências, bater de pés” (ABREU, 2012, p. 34). Vê-se que é um cenário rígido e de 

obediência, mas também místico, pois fascina os personagens e desperta curiosidades 

relacionadas ao funcionamento daquele lugar.  

Em “Eles”, a praça pública é o local escolhido para o ato de marginalidade do 

protagonista. Esse espaço, segundo Da Matta (1997), denota um ambiente aberto que serve de 

ligação entre os chefes do poder e a coletividade (povo). Assim, a praça é um elo de 

reivindicação entre o social e o governo. Contudo, a rua não é o único espaço que aparece no 

conto, pois temos também a zona do bosque, definida, simbolicamente por Bachelard (2000), 

como espaço sagrado de reconfiguração da existência para além da civilização, onde ocorrem 

os encontros místicos entre o menino e os seres estranhos.   

Nessa perspectiva, sobre o universo dos contos de Caio Fernando Abreu, Leal (2002, p 

11) afirma que 

 

A câmara de Caio constrói cenas urbanas de desejos errantes, de gestos sem 

retorno, numa busca de identidade que se mostra vã e, entretanto não cessa. 

As cisões internas se tornam visíveis, porque se movem à flor da pele e 

fazem as personagens se moverem também, num desassossego de ruas, 

bares, quartos de hotel.  

 

  

Assim, o enredo das narrativas segue uma temática semelhante ao abordar a opressão 

da minoria, violência e abuso de poder, já que todos os personagens enfrentam as mesmas 

agonias: perseguição, isolamento, tortura, perda da individualidade e se sentem como 

estranhos em meio a uma sociedade construída a partir de um governo ditador.  
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É oportuno destacar a presença do uso de substâncias ilícitas em “Eles” e “Ascensão e 

queda de Robhéa, manequim & robô”. Para Cardoso (2007, p. 127), “a experiência com as 

drogas e a simpatia pelo ideário hippie, são utilizados como eixo motivador para o latente 

impulso criativo do escritor”. Em “Eles”, o uso de substâncias alucinógenas aparece no 

momento em que os seres estranhos são exterminados e uma substância escorre de seus 

pulsos, sua inalação leva a população a uma espécie de loucura:  

 

Ao aspirarem essa substância as pessoas caíam ao chão, os olhos 

desmesurados, os movimentos descontrolados, fazendo e dizendo coisas sem 

nexo, como se tivessem tomado alguma droga. Pareciam embriagadas, 

loucas e felizes com o sangue dos três seres alucinando suas mentes 

(ABREU, 2012, p. 69).  

 

Em outro momento, na mesma narrativa, o narrador descreve os efeitos da substância 

alucinógena em seu organismo. Ao receber o líquido dos pulsos dos seres estranhos, o 

narrador sente uma espécie de alegria que o faz ver o mundo belo e profundo, cheio de “cores 

multifacetadas multifacientes” (ABREU, 2012, p. 70). Esses efeitos ajudam a causar uma 

atmosfera de alucinações cheia de imagens disformes e desejos confusos – aqui é perceptível 

uma referência, ainda que indireta, aos parâmetros da contracultura e ao ideário hippie. 

Ademais, a insanidade contrasta com a busca pela verdade que, após ser revelada, mudará 

para sempre a vida de quem a enxergar. Assim, o narrador afirma: “você não pode voltar atrás 

no que vê. Você pode se recusar a ver, o tempo que quiser: até o fim de sua maldita vida, você 

pode recusar, sem necessidade de rever seus mitos ou movimentar-se de seu lugarzinho 

confortável” (ABREU, 2012, p. 66). O instante da revelação coloca os personagens em uma 

reflexão insana que permite o reconhecimento visceral do mundo à sua volta.  

O trecho “alguns tomavam doses enormes de estimulantes” (ABREU, 2012, p. 44), do 

conto “Ascensão e queda de Robhéa, manequim & robô”, revela, indiretamente, o uso de 

drogas ilícitas. Os contaminados, não suportando o processo de mecanização, ingerem 

estimulantes para que seus membros, que haviam se tornado frágeis com a mutação, voltem a 

funcionar plenamente.  

Assim, observa-se na contística de Caio Fernando Abreu uma apreciação pelo uso da 

droga. No conto “Eles”, o uso de alucinógenos deixa as personagens “embriagadas, loucas e 

felizes” (ABREU, 2012, p. 69).  Quanto a isso, Coelho (2006, p. 210) afirma que 
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Perseguidos e acuados, os loucos3 na obra de Caio F. representam um olhar 

sobre uma sociedade que nega o diferente ou aquilo que não entende, uma 

vez que não se encaixam nos padrões dominantes. O autor revira as vísceras 

do aparente mundo da normalidade focando sua atenção nas drogas, na 

alienação, na autodestruição e nas punições ao comportamento não-

convencional. 

 

Nos contos analisados neste trabalho, essa característica peculiar do escritor é revelada 

na construção de personagens que buscam “a liberação de todas as formas de prisão, de 

amarras que cercam a essência do interior do eu” (LEAL, 2002, p. 107). As três narrativas 

trazem situações inquietantes e incomuns em que as personagens principais vivenciam uma 

reflexão existencial sobre a condição de estar no mundo – um mundo caótico, cruel e 

intolerante.  

Outro aspecto marcante na arte poética de Caio Fernando Abreu é a questão do amor 

homoafetivo como uma inadequação as aparências sociais. O desejo das personagens 

inclinado para o mesmo sexo gera a sua exclusão do padrão social “normal”. Assim, como 

afirma Júnior (2006, p. 97), seus personagens são vítimas de discursos homofóbicos que, em 

algumas narrativas, eles mesmos ajudam a tecer. Nessa perspectiva, o fato de o escritor 

gaúcho ter vivenciado um momento de grandes transformações sociais e comportamentais 

permite que a sua ficção revele facetas obscuras sobre aquela época. No conto “Ascensão e 

queda de Robhéa, manequim & robô”, a homossexualidade aparece como um atentado 

violento ao pudor, uma ofensa à sociedade [...] “Comentou-se que seria homossexual, e fora 

obrigada pelos empresários a esconder esse terrível fato do grande público.” (ABREU, 2012, 

p. 49). Assim, Robhéa, ao fugir abruptamente de um baile de carnaval e se isolar em uma ilha 

deserta, é considerada homossexual pela população, pois, diante de tanta fama, esse seria um 

motivo plausível para o seu isolamento, dado o fato de que a homossexualidade é inaceitável 

pelo poder e pela sociedade.  

Em “Eles”, a homossexualidade aparece atrelada ao uso da droga e a orgia. Após 

terem contato com o líquido do corpo dos seres estranhos, a população se entrega à luxúria e 

provam do sexo de outros homens: “Os habitantes da vila levaram muitos dias para voltarem 

ao normal — depois dos homens terem provado do sexo de outros homens” (ABREU, 2012, 

p. 71). Tudo isso constrói um cenário de culpa, vitimado pela prática do pecado da luxúria:  

 

                                                           
3 Segundo Costa (2008), a imagem do louco nas obras de Caio Fernando Abreu remete a figura dos drogados – 

personagens marginalizados que vivenciam momentos sociais conturbados.  
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[...] depois dos homens terem provado do sexo de outros homens, e também 

dos peitos das mães e das irmãs, e de terem bebido dos pais o mesmo líquido 

de que foram feitos, e de terem cruzado com animais e se submetido à 

luxúria dos cães e dos cavalos e dos touros, e de terem possuído a terra e a 

palha como se fossem mulheres ou o reverso de homens iguais a eles 

(ABREU, 2012, p. 71).   
 

 Ademais, nas duas narrativas, a homossexualidade é associada à desgraça, o que faz 

com que os sujeitos fiquem perdidos nas trevas da insatisfação para sempre. Assim, em 

“Ascensão e queda de Robhéa, manequim & robô”, a situação de degradação da personagem 

é associada à sua opção sexual; já em “Eles”, a prática da homossexualidade deixa uma 

espécie de infelicidade, culpabilidade e perda da memória, o que acaba modificando o 

cotidiano da vila: “Agora os dias não são mais de pesca, sono, sesta [...]. Nada sabem. Nem 

sequer lembram dos três seres e do menino (ABREU, 2012, p. 71).  

 Verifica-se também nas narrativas “Eles” e “Ascensão e queda de Robhéa, manequim 

& robô”, o sentimento de solidão que envolve as personagens submetidas à diversas 

experiências impactantes de uma revolução. No primeiro conto, o sentimento de solidão pode 

ser observado tanto na ação do narrador quanto na do protagonista. No que se refere ao 

narrador, verifica-se que ele descreve a si mesmo como um ser sem importância na trama, 

pois está apenas contando uma história que ele assistiu de perto: “Eu? Eu não tenho 

importância, não procure saber nada sobre mim porque ninguém saberá dizer” (ABREU, 

2012, p. 63). Dessa forma, o narrador se coloca como um ser solitário que não mantêm 

contato com nenhum morador da vila, impedindo que as pessoas saibam algo ao seu respeito; 

solidão essa descrita, novamente, na passagem em que ele conversa pela primeira vez com o 

menino: “Nunca tínhamos conversado, nunca conversei com ninguém daqui, desde que 

cheguei, e faz muito tempo” (ABREU, 2012, p. 65, grifo nosso). O protagonista, por sua vez, 

vivencia uma espécie de solidão em um espaço no qual não se encaixa: “Andava sozinho por 

lugares desconhecidos e voltava com o sangue dos olhos quase em luz” (ABREU, 2012, p. 

64). Além disso, passava horas sozinho a observar “qualquer coisa sem importância” 

(ABREU, 2012, p. 64). O isolamento expresso na caracterização do protagonista e do 

narrador acontece pelo não estabelecimento de relação social com os outros membros da vila; 

o contato social de ambos se resume a conversas rápidas, alguma troca de olhar e observação 

do comportamento alheio. Assim, em algumas ocasiões, o protagonista aparece distanciado 

psicologicamente do convívio social da vila – aqui, a solidão estabelece a ligação com o 

cosmo, com o que é desconhecido.   
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Na narrativa “Ascensão e queda de Robhéa, manequim & robô”, a personagem 

Robhéa vive em um mundo carregado de solidão, além de perder a sua subjetividade em prol 

da sociedade consumista, fator primordial do seu exílio. Segundo o narrador, a personagem se 

torna um mero manequim programado para produzir e vender, e, ao sofrer alienação pela 

ideologia de dominação, perde o sentido de sua vida.  

Por fim, é importante ressaltar que as três narrativas analisadas trazem uma crítica à 

opressão, a injustiça e ao espírito de alienação que ocorreu durante o bárbaro período da 

ditadura militar. Em O ovo apunhalado, os contos ironizam simbolicamente o caos ideológico 

que o Brasil viveu durante a instalação do governo militar. Representativas desse cenário, as 

personagens de “Eles”, “Oásis” e “Ascensão e queda de Robhéa, manequim & robô” são 

vítimas da desigualdade e injustiça, por isso, enquadram-se em um perfil de “desgraçados” 

que experimentam momentos de intolerância e submissão, pois, na qualidade de minoria, não 

são aceitos socialmente, ficando, desse modo, à margem do poder ideológico dominante.  

 

3.2 “Oásis”, “Eles” e “Ascensão e queda de Robhéa, manequim & robô”: confluências 

ficcionais 

 

 Nos três contos que constituem o universo de interesse temático deste estudo, 

percebemos a presença da metáfora da morte. O uso dessa metáfora se justifica, em primeira 

instância, não necessariamente como a morte corporal e biológica, mas como representação 

simbólica da morte ligada ao fim dos sonhos, de ideais, esperanças e, principalmente, a 

impossibilidade de liberdade de uma geração. Assim, em O ovo apunhalado, a morte insurge 

como reflexão do embate entre violência/autoritarismo, individual/social, população/governo 

e, tais conflitos, inserem as personagens em uma reflexão sobre sua condição de sujeito social 

e de seus traços identitários.  

As três narrativas analisadas, “Oásis”, “Eles” e “Ascensão e queda de Robhéa, 

manequim & robô”, giram em torno de temáticas como a alienação, exclusão, marginalização, 

inocência e agressividade. Nos contos “Eles” e “Ascensão e queda de Robhéa, manequim & 

robô”, observa-se, ainda, um processo de alegorização das personagens: os seres estranhos, 

presentes na primeira narrativa, sugerem uma alegoria da juventude marginalizada e da 

ideologia hippie, contrárias ao regime militar. Já na segunda narrativa analisada, a 

personagem Robhéa se configura como uma alegoria do indivíduo que é alienado por um 

governo ditador. Além disso, no conto, a figura do manequim representa uma construção 
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alegórica da identificação do homem com a riqueza material, um ser sem vontade própria, um 

fantoche submisso às regras impostas pela mídia e a indústria cultural. Assim, a 

robô/manequim Robhéa, incognitamente, representa o perigo da industrialização e das regras 

impostas pela sociedade de massa, que torna o homem um sujeito conscientemente submisso 

aos desejos da ideologia da mídia. Nessa perspectiva, o narrador destaca que era “a 

proximidade com as máquinas o que provocava as mutações” (ABREU, 2001, p. 45), 

metáfora da urbanização e suas alterações na identidade do sujeito e no seu espaço.  

Observa-se, ainda nessas duas narrativas, que as personagens sofrem algum tipo de 

contaminação. No conto “Ascensão e queda de Robhéa, manequim & robô”, podemos 

destacar a metáfora da epidemia pela influência do momento histórico brasileiro. No tempo 

em que o país vivia o período mais violento da ditadura militar, a epidemia do vírus da AIDS 

era amplamente divulgada como uma doença gay. Segundo Guitzel (2015), durante a 

ditadura, a ideologia dominante tratava os homossexuais com discriminação e violência, pois 

os gays eram vistos como um perigo social, espalhadores de doenças graves, como a AIDS, e 

um atentado à família tradicional. Ainda nesse período, grupos de extermínios foram 

formados para perseguir a comunidade LGBT, deixando profundas marcas de violência pelo 

país. É possível que o tratamento perverso e preconceituoso para com os portadores do vírus 

HIV tenha influenciado o escritor na criação da metáfora dos contaminados. A presença dessa 

metáfora, especificamente nessa narrativa, reflete, de forma subliminar, a condição do sujeito 

comandado por forças maiores. O contexto histórico e econômico corrobora com essa 

expressão, pois, em meio ao golpe militar, o cidadão sofre grande manipulação da mídia e de 

seus apoiadores. No entanto, traz à tona também a figura do indivíduo que sofre preconceito e 

é renegado socialmente por não seguir os padrões exigidos pela sociedade elitizada, 

oferecendo, dessa forma, perigo ao sistema social vigente. Referente à figura da 

“contaminação” como emblema de doença, Lima (2011) destaca que a metáfora da 

epidemia/peste se encontra muito presente nas obras de Abreu. Em muitas de suas narrativas, 

a peste representa a questão ideológica da AIDS, tendo em vista o fato de que, no Brasil, a 

doença instaurou um histórico de grande moléstia; além disso, Caio Fernando Abreu era soro 

positivo e transcrevia, em alguns de seus textos, como “O homem e a mancha”, a AIDS sob o 

viés da metáfora da macha/marca/peste. Essa metáfora revela o medo da proximidade da 

morte e o preconceito sofrido pelos doentes, que são culpabilizados pelo próprio estado de 

enfermidade.  
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Em “Eles”, a figura da contaminação está presente na exalação da “substância clara e 

perfumada” (ABREU, 2012, p. 69) que escorre do corpo dos seres estranhos após serem 

espancados pelos morados da vila que, ao aspirarem essa essência e serem “contaminados”, 

“caíam ao chão, os olhos desmesurados, os movimentos descontrolados, fazendo e dizendo 

coisas sem nexo, como se tivessem tomado alguma droga” (ABREU, 2012, p. 69). Assim, a 

substância era perigosa, pois tirava a lucidez do sujeito que a ingeria, causando-lhe 

alucinações e espasmos. Vê-se que a figuração da contaminação remete a metáfora do uso de 

drogas e os seus efeitos. Ainda nessa narrativa, encontramos a recorrência da metáfora da luz: 

“Os que sabem da marca ganham uma luz estranha e uma lentidão e um jeito de quem sabe 

todas as coisas” (ABREU, 2012, p. 64). A “menção à luz” remete à saída das trevas; tratada 

por Platão na “Alegoria da caverna” (2006), esse mito sugere que a claridade é a conquista do 

conhecimento, o que concerne dizer que, quando possuímos o poder do saber, libertamo-nos 

das influências culturais e sociais que somos submetidos diariamente e, quanto mais verdades 

o sujeito descobre, mais busca questionar os valores sociais do sistema no qual é inserido. Por 

esse viés, a metáfora da luz é usada para instigar uma reflexão sobre a esperança do fim da 

alienação social, possibilitando no sujeito o nascimento de um instinto transformador que o 

levará a lutar pelo fim da ditadura militar e o retorno da democracia.  

Ainda no conto “Eles”, destacamos a expressão metafórica “estamos todos no mesmo 

barco, no mesmo beco” (ABREU, 2012, p. 63). É importante ressaltar que, segundo Sardinha 

(2007), a compreensão dessa metáfora linguística surge da experiência de mundo e do 

ambiente em que se vive. Assim, levando em consideração o período histórico-social que 

abrange a criação de O ovo apunhalado, é possível fazermos a seguinte inferência da metáfora 

em destaque: a vivência de uma situação (problema) em coletividade. Nessa perspectiva, 

dentro dessa embarcação permanecem todos os brasileiros que vivem uma conjuntura onde o 

fim é incerto. Em “Ascensão e queda de Robhéa, manequim & robô”, o termo beco se 

configura como um não-lugar, refúgio dos sobreviventes da epidemia, sendo assim, a zona da 

exclusão, do exílio coletivo dos “contaminados”.  

Observa-se, nas três narrativas, uma atmosfera marcada por campos duais do embate 

entre o menor e o maior. Em “Oásis”, a metáfora do jogo de inocência descrita na relação 

entre soldado/criança e Família/empregada, provoca uma reflexão da alienação e violência 

sofrida pelo grupo minoritário que obedece, cegamente, às ordens estipuladas pelo poder.  

A narrativa “Ascensão e queda de Robhéa, manequim & robô” realça o sentido 

figurativizado na metáfora “morriam feito ratos”. A figura do rato simboliza aquilo que é 
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porífero e impuro, que vive na atividade clandestina. Além disso, o rato é uma cobaia 

utilizada em estudos laboratoriais, sem nenhuma atitude politicamente correta referente à vida 

do animal. Sendo assim, a passagem “Eles morriam feito ratos” (ABREU, 2012, p. 45), 

designa o grupo de robôs como uma peste que precisa ser rapidamente eliminada – 

encurralados em becos escuros. Os ratos são a minoria que caminha para a morte degradante 

na mão do ditador.  

No conto, “Eles”, por sua vez, a imagem do menino é configurada como emblema da 

minoria marginalizada que questiona a maioria constituinte e tenta derrubar seus governantes.  

Ainda sob esse viés, o embate social/povo/governo se encontra na comparação 

presente em “Oásis: “revolução era assim como uma guerra pequena” (ABREU, 2012, p. 

37)”. Tal expressão ocorre como forma de legitimar a metáfora “Política é guerra”. Essa 

metáfora conceptual, tal como definida por Lakoff e Johnson (1980), designa a metáfora 

como emblema de pensamento, pois ela é compreendida por assimilarmos o ato político à 

guerra, visto que, como afirma Luz (2012, p. 49), “Isso decorre pelo fato de o ser humano ter 

um ethos competitivo, vendo na disputa constante pela sobrevivência, estímulos que podem 

motivá-los a continuar a viver em sociedade”. Portanto, na narrativa, essa metáfora sugere a 

tomada de poder pelos militares e as disputas políticas entre os esquerdistas, direitistas e 

população, ocorrida durante o golpe militar de 1964.  

A possibilidade iminente de manipulação está presente nas três narrativas. Em 

“Ascensão e queda de Robhéa, manequim & robô”, transparece a construção da metáfora do 

homem máquina. Em sua pesquisa O paradoxo do homem máquina (2009), Gistrelli cita 

Mettrie (1972) para afirmar que o corpo humano é como uma máquina que funciona a partir 

de seus mecanismos. Nessa perspectiva, a proposta da metáfora presente na narrativa é 

mostrar o homem sendo regulado tal como uma máquina, caracterizando-o como uma simples 

engrenagem na mão do poder. Percebemos que a construção alegórica da mecanização 

humana é expressiva na narrativa. A metáfora peste tecnológica, descrita pelo narrador, é a 

chave para uma identificação de agonias, como a perda da subjetividade, descrença no futuro 

e o sentimento de solidão que perpassam as ações das personagens. Em “Oásis” há uma 

manipulação que se inscreve na culpabilização da vítima e esse controle sobre o outro 

simboliza a negação do livre-arbítrio, terminando por arrancar a sua identidade. A 

conformidade dos moradores da vila com a ordem cultural do lugar em “Eles”, configura a 

manipulação da vivência coletiva, pois esses indivíduos são dominados pelos donos do poder 

que mantém a vila sob forte autoritarismo moral e preconceituoso.  
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Ainda se tratando da narrativa “Eles”, a metáfora do olho ganha destaque, pois 

expressões como “olhar torvo”, “olhar de sangue” e “olhar de luz” são referidas textualmente 

pelo narrador. Já em “Ascensão e queda de Robhéa, manequim & robô”, temos a metáfora do 

“olho de vidro” que, segundo Chevalier e Gheerbrant (2015), o olho é considerado 

simbolicamente como o receptor da luz, da clareza – por isso tudo ver. Para Bosi (1988), o 

olho é uma porta aberta para o mundo e a ação de olhar dirige a mente para atos de 

intencionalidades, conferindo ao homem o deslumbre do conhecimento. Nem tudo o que se vê 

corresponde à verdade, contudo, a sabedoria e o tempo conduzem o sujeito para os atributos 

do conhecimento, possibilitando-o desfrutar da verdade. Nessa perspectiva, o olho de vidro 

pertence aqueles que enxergam com claridade as atrocidades política e social e, por esse 

motivo, são perseguidos e punidos.  

Na primeira narrativa, “Eles”, temos as modificações do olhar de acordo com a 

percepção da verdade. Assim, conforme a aprendizagem que as personagens são submetidos 

na vila, o “olhar torvo” vai se transformando no “olhar de luz” e o sujeito ultrapassa a imagem 

deformada e falsa que foi construída e imposta pelo poder e começa a ver além do que lhe é 

permitido enxergar.  

De modo geral, as construções metafóricas nos três contos analisados neste material, 

são iniciadoras da crítica ao governo militar, manipulador de opiniões e comportamentos. Em 

uma época de perseguição militar, a qual se encarregava de punir os artistas que se 

posicionavam contra o governo, a metáfora, enquanto figura de linguagem, é o procedimento 

estético ideal no sentido de poder transferir um pensamento através da sugestão. Por esse 

motivo, a metáfora ganha poder em discursos que buscam driblar a censura, pois, inerente ao 

conteúdo poético, requer a ação do leitor no ato de decodificar seus efeitos de sentidos. A esse 

respeito, Ricouer (2000) sintetiza que a metáfora, como transferência de sentido, oferece 

novos modos de entender a realidade, pois usa um horizonte lógico para criar outro.  

Assim, a utilização de construções metafóricas na poética de Caio F. abre novos 

caminhos de interpretação sobre o mundo, o social, o individual e as transformações políticas 

sob um viés autocrítico, auto- irônico.  

É oportuno mencionar que as metáforas reconhecidas nas narrativas são construções 

de sentido indiciadoras de um cenário ideológico representativo daquilo que viveu o Brasil no 

pós-guerra, época em que vigorava a ditadura militar. Nesse período, o sujeito vivia em 

condição de colapso, pois estava preso a um sistema impiedoso que reprimia duramente os 

opositores, causando uma vida de isolamento e solidão.  
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Nas três narrativas, “Oásis” “Eles” e “Ascensão e queda de Robhéa, manequim & 

robô”, o silêncio, o isolamento e a anormalidade se apresentam metaforicamente, afinal, a 

partir dos elementos constitutivos das narrativas, verifica-se forte sintonia com as práticas 

sociais existentes no contexto da obra. Dessa forma, é por meio da voz autoritária que a 

exclusão social ganha força e notoriedade. No caso particular dos contos de Caio, sua 

materialidade discursiva propicia uma rica e instigante reflexão sobre a sociedade brasileira.  

Em cenários de injustiça e desigualdade social, os protagonistas dos três contos 

experimentam o drama do confronto com o poder, com a sociedade elitizada e, sobretudo, 

com eles mesmos. Esse confronto é causado pelo desejo de mudança que as personagens 

carregam, traço motivador de uma busca por “um mundo crédulo que não existe ou que não é 

mais possível” (LEAL, p. 41). Assim, em tais textos há a representação metafórica de 

situações e sujeitos completamente tragados por uma época violenta e marginal.  

Para finalizar este estudo comparativo, podemos afirmar que metáforas e alegorias são 

como figuras de pensamento valoradas na obra O ovo apunhalado (1975), pois, nas narrativas 

analisadas, a transferência de sentido de aspectos, como manipulação e violência, serve para 

denunciar a opressão de modo engenhoso e poética.  

De um modo bem geral, podemos dizer que Caio Fernando Abreu, por meio da sua 

capacidade imaginativa, é capaz de mascarar, fingir e seduzir os mais céticos leitores. Sua 

poética instiga, por meio do poder das palavras, um jogo ficcional em que o fingimento e a 

máscara compõem um retrato singular do cenário histórico e social, contexto de sua obra.     
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 “Te desejo uma fé enorme, em qualquer coisa, não importa o quê, como aquela fé que a gente teve um dia, me 

deseja também uma coisa bem bonita, uma coisa qualquer maravilhosa, que me faça acreditar em tudo de novo, 

que nos faça acreditar em tudo outra vez.” 

(“Os sobreviventes” - Caio Fernando Abreu). 

  

Ao longo do nosso trabalho, buscamos compreender metáforas e alegorias expressivas 

do discurso ideológico reinante no período ditatorial observadas nos contos “Ascensão e 

queda de Robhéa, manequim & robô”, “Eles” e “Oasis”, integrantes de O ovo apunhalado 

(1975) do escritor Caio Fernando Abreu. O propósito maior consistiu em verificar como essas 

figuras de linguagem estabelecem um diálogo entre literatura e sociedade. Na leitura téorico-

crítica das narrativas referidas foi oportuna à noção de metáfora postulada por Ricoeur (2000, 

p. 9), que defende tal figura como traço “retórico pelo qual o discurso liberta o poder que 

certas ficções comportam de redescrever a realidade”.  

No que tange as alegorias, partimos do princípio Benjaminiano de que a construção 

alegórica é um meio de expressão que possibilita novas formas de significação e “exprime, 

não somente a existência humana em geral, mas, de modo altamente expressivo, e sob a forma 

de um enigma, a história biográfica de um indivíduo” (BENJAMIN, 1984, p. 188). Nessa 

perspectiva, as metáforas, assim como as alegorias verificadas no discurso romanesco de Caio 

Fernando Abreu, constituem caminho promissor na busca de desvendar enigmas que o 

escritor ora vela, ora revela para denunciar o cenário caótico do pós-guerra e driblar a censura.  

Assim, para melhor compreensão das construções metafóricas em O ovo apunhalado (1975), 

tornou-se necessário, inicialmente, compreender o espírito da época em que viveu o autor, 

focando ideais ideológicos e a ebulição da ditadura militar representativas do cenário da obra.  

Desse modo, com base nas narrativas eleitas como foco de nosso interesse 

investigativo, podemos dizer que O ovo apunhalado é uma obra engenhosa e emblemática por 

sua capacidade de denunciar, ao modo peculiar do escritor gaúcho, aspectos sociais e 

ideológicos, denotando a interface da ficção com a história. No caso dos contos em pauta, o 

leitor se depara com um retrato para além da atmosfera autoritária, injusta e violenta instituída 

na sociedade brasileira durante o regime imposto pelos militares. As narrativas apresentam 

personagens que são vítimas da calamidade do momento histórico da ditadura militar; 

encontram-se de mãos atadas, por isso carregam consigo vários sentimentos de insuficiência, 

como a falta de perspectiva e o medo.   

http://pensador.uol.com.br/autor/caio_fernando_abreu/
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Em “Oásis”, deparamo-nos com a metáfora da inocência, da alienação/manipulação, 

da tortura e da opressão – temos, na figura do oásis, a simbologia do paraíso que se 

transforma em inferno após a experiência opressora sofrida pelas personagens. Além disso, 

temos a alegoria da desilusão de uma geração, que atravessou uma terra em ruína em busca de 

uma salvação, um oásis. 

 “Ascensão e queda de Robhéa, manequim & robô” apresenta a imagem de uma jovem 

robô que tem a sua identidade roubada em prol da mídia e do consumismo em massa. Com o 

aceleramento da economia durante o regime da ditadura militar, o famoso “milagre 

econômico”, o crescimento do PIB causou um aumento na renda familiar brasileira, 

incentivando a consumação em massa. O consumismo tomou conta do país e levou os sujeitos 

a se voltarem para uma padronização identitária. Alegoricamente, a personagem Robhéa 

representa a massa que não se adequa a essa padronização e, por isso, é massacrada pelos 

grupos de elite que impõem o estilo de vida a ser seguido. As metáforas que encontramos 

nessa narrativa aparecem ligadas à identidade e retrata o homem ciborgue, que possui um 

corpo objeto construído a partir do processo de modernização industrial ligado à produção e 

ao consumo industrial. Tal fato é responsável pelo declínio do sujeito, que busca na morte a 

única saída de salvação e recuperação de sua individualidade, assim como acontece com a 

personagem Robhéa que, por ser um robô “manipulável” e impedida de expressar a sua 

sexualidade, encontra na morte seu livre-arbítrio.  

Confrontando os três contos por meio de uma análise crítico-comparativa, 

evidenciamos que: as narrativas, pelo poder da palavra poética, são representativas da 

memória histórica do contexto militar brasileiro vivido a partir dos anos 60. Os dramas dos 

personagens protagonistas se constituem na condição de seres configurados como não sujeitos 

– crianças sem direito à voz, uma máquina, um drogado –, perfis ideais para o delineamento 

da imagem de vítimas de uma sociedade opressora, e, por serem vistos por essa sociedade 

como anormais, são excluídos socialmente, não são aceitos como parte do sistema. Ao longo 

do enredo, as personagens buscam adquirir a liberdade por meio da marginalidade, 

questionando o padrão vigente.  

É relevante destacar que a temática do contexto da ditadura militar não está sugerida 

somente na obra O ovo apunhalado, pois faz parte da trajetória literária de Abreu, que utiliza 

a sua ficção para criar um mundo cheio de hierarquia, medo e humilhação, propondo 

reflexões acerca dos anos de chumbo brasileiro. Dentre suas obras, Inventário do irremediável 

(1970), Limite Branco (1970), Morangos Mofados (1982) e Os Dragões não conhecem o 
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paraíso (1988) são exemplos pródigos de narrativas que a crítica especializada aponta como 

engajadas, pois suscitam reflexões significativas sobre a sociedade. 
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