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RESUMO 

 

  

Estudos recentes revelam que a temática do estranho tem sido objeto de interesse nos mais 

variados campos do saber desde que Freud chamou a atenção para o fenômeno do efeito de 

estranhamento em sua obra “O estranho” (1919). Pela via da metáfora, 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. Nesta perspectiva, com 

foco na metáfora do estranho, objetivamos, nesse trabalho, analisar a obra Estranhos 

estrangeiros (1996), do referido escritor, dando destaque à noção de duplo e, sobretudo, de 

identidades na representação das personagens centrais das narrativas. Trata-se de um estudo 

crítico-comparativo acerca das quatro narrativas que compõem a obra: “Ao simulacro da 

imagerie”, “Bem longe de Marienbad”, “London, London ou ajax, brush and rubbish” e “Pela 

noite”. Para a análise pretendida, consideramos significativas contribuições teóricas os estudos 

de Freud (1996), Bauman (1998), Kristeva (1994) sobre o estranho e o estrangeiro; Jung (2008) 

em relação ao conceito de persona, entre outros; de Melo (2000), de Bravo (1998) e de Lamas 

(2000) sobre o mito do duplo. Em Estranhos estrangeiros (1996), observa-se que a metáfora 

do estranho se dá de duas formas: a primeira que explora a ideia de deslocamento territorial, 

dentro ou fora do país, assim os personagens circulam como duplos e desterritorializados, daí 

a constante representação do Outro, do estrangeiro; a segunda ligada a noção de estranhamento 

de si mesmo, motivo que se aproxima da concepção de Freud sobre o estranho, que circunscreve 

o sentido de estranho em oposição ao não familiar. Sob este modo de representação, o que se 

destaca nos seres ficcionais é o não reconhecimento de si motivado pela condição de 

estrangeiros, de forasteiros. Em síntese, Estranhos, estrangeiros gira em torno do duplo e do 

estranho, problemáticas que na ficção de Caio constituem elementos motores para se falar de 

identidade.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Caio Fernando Abreu. Estranho. Estranhos estrangeiros. Personagens. 

Duplo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Recent studies reveal that the theme of the stranger has been the object of interest in various 

fields of knowledge since Freud drew attention to the phenomenon of the effect of strangeness 

in his work The Stranger (1919). By way of metaphor, poets share many and varied ways to 

praise forms of representation of the Other, an issue that exists as a brand in Caio Fernando 

Abreu’s fiction, a Gaucho writer. In this perspective, focusing on the metaphor of the strange, 

we aimed in this work to analyze Foreign Strangers (1996), by that author, highlighting the 

concept of double and especially of identities in the representation of the central characters in 

the narratives. This is a critical and comparative study of four short stories that comprise the 

book: "When simulacrum of imagerie", "Far from Marienbad," "London, London or ajax, brush 

and rubbish" and "By Night". For the intended analysis, we considered significant the 

theoretical contributions by Freud (1996), Bauman (1998), Kristeva (1994) about the strange 

and foreign; Jung (2008) in relation to the concept of persona, among others; Melo (2000), 

Bravo (1998) and Lamas (2000) about the myth of the double. In Foreign Strangers (1996), it 

is observed that the metaphor of the stranger takes two forms: the first explores the idea of 

territorial displacement, inside or outside the country, so the characters circulate as doubles and 

deterritorialized, hence the constant representation of the Other, of the foreigner; the second is 

linked to the notion of estrangement from himself, which approaches to the conception of 

Freud's weird that circumscribes the meaning of the stranger as opposed to unfamiliar. Under 

this mode of representation, what stands out in fictional beings is the unrecognition of 

themselves motivated by the condition of foreigners, outsiders. In summary, Foreign Strangers 

revolves around the double and the strange problem which in Caio’s fiction are central elements 

to speak about identity. 

 

KEYWORDS: Caio Fernando Abreu. Stranger. Foreign strangers. Characters. Double. 
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INTRODUÇÃO 

 

As sociedades modernas passam por momentos de grandes transformações decorrentes 

dos avanços tecnológicos, da rapidez nas comunicações e do incentivo ao consumismo 

desenfreado, elementos esses que acabam influenciando diretamente a formação do indivíduo 

e a constituição de suas identidades. Para Hall (2005), as identidades, nesse contexto, 

apresentam-se como fragmentadas, deixando para trás a ideia do ser unificado e centralizado, 

tendo em vista que este não encontra espaço nesse mundo em que as relações e os papeis sociais 

que representam se diluem constantemente, desencadeando crises de identidades. Sobre isso, 

Hall (2005, p. 07) afirma que a crise de identidade pode ser entendida como parte de um 

“processo mais amplo de mudança, que está deslocando as estruturas e processos centrais das 

sociedades modernas e abalando os quadros de referência que davam aos indivíduos uma 

ancoragem estável no mundo social”.  

Sendo assim, a literatura representativa desse cenário, por meio da linguagem e dos 

símbolos, constitui um significativo suporte para uma reflexão sobre questões relacionadas ao 

homem e à vida. Considerando o diálogo entre literatura e sociedade, é possível identificar 

como se estabelecem as relações entre o texto literário e o seu contexto. Diversos 

questionamentos sociais e culturais, permeados de valores morais, próprios de uma sociedade 

moderna e capitalista, comumente representados em discursos romanescos, e que são temas 

centrais na prosa de Caio Fernando Abreu. 

Desse modo, o poeta gaúcho é reconhecido pela crítica como um escritor que elege 

temáticas ligadas ao efeito de estranhamento expresso pelos indivíduos ficcionais em relação a 

si mesmo e/ou ao outro, ao vazio da vida nos grandes centros urbanos, a situações de solidão, 

de sexualidade e de identidade, como elementos centrais de suas narrativas. Apesar de seu curto 

período de vida, o autor deixou um grande número de escritos que se dividem em romances, 

novelas, contos, cartas e crônicas, mas ganha destaque no cenário das Letras nacionais na 

década de 70 com o gênero conto que, de acordo com Alfredo Bosi (2002) é o gênero por 

excelência que explora as situações vividas pelo homem contemporâneo.  Os textos do poeta 

expressam uma visão marcada por valores e ideologias que põem em foco a liberdade 

individual, sobretudo, no que se refere a sua aceitação no meio ao qual está inserido. 

Seus personagens são sujeitos urbanos que se esfacelam na busca de uma identidade, 

havendo um destaque para as identidades homoeróticas, o que podemos observar em contos 

como “O rapaz mais triste do mundo”, “Uma praiazinha de areia bem clara, ali, na beira da 

Sanga”, “O pequeno monstro”, ambos publicados em Os dragões não conhecem o paraíso 



10 
 

(1988). Há, nessas narrativas em que se aborda o amor homoafetivo uma espécie de desilusão, 

pois as personagens não conseguem concretizar esse sentimento a fim de manter-se completo, 

a não ser em poucos casos, como por exemplo, em “Pela noite” de Estranhos estrangeiros 

(1996) em que as personagens deixam a sensação, no final da história narrada, de que serão 

felizes. 

No entanto, no que se refere ao corpus da nossa pesquisa, este é constituído pela obra 

Estranhos estrangeiros (1996), que é composta por quatro narrativas das quais três são contos: 

“Ao simulacro da imagerie”, “Bem longe de Marienbad”, “London, London ou ajax, brush and 

rubbish”; e uma novela: “Pela noite”1. É válido mencionar que apesar de desenvolverem a 

noção de estranho, juntamente com a temática das relações homoafetivas, nosso propósito se 

concentra em refletir sobre a condição de estranho/exilado, sem se prender ao problema do 

amor, questão essa que pode ser, posteriormente, discutida em trabalhos futuros.  

A escrita de Caio Fernando Abreu é fortemente marcada pela dinâmica social, pois 

investe em novas figurações do homem contemporâneo, sobretudo no que diz respeito ao modo 

como são construídas as identidades de seus personagens, na maioria das vezes sujeitos 

desterritorializados, solitários, melancólicos e “perdidos” nas metrópoles, seja no seu país de 

origem ou em outros, espaço promissor para a condição de estranho, de diferente. É reconhecido 

pela crítica pelo seu caráter de narrativa introspectiva, que é construída a partir de um amálgama 

de valores que envolvem rejeição e repulsa. Destaca-se da produção literária de escritores 

contemporâneos por possuir uma estética bastante peculiar, original e criativa. Utiliza-se de 

uma linguagem singular pretensamente poética que é percebida através das metáforas, do uso 

da sugestão e dos silêncios presentes em suas narrativas. 

Outra característica marcante que conseguimos observar na obra de Caio Fernando 

Abreu é a tendência a construções poéticas que revelam a problemática do duplo nas suas 

narrativas, sendo este um tema caro ao escritor.2 Esse caráter dualístico presente nos seus textos 

que indiciam a fragmentação dos seres ficcionais pode ser percebido a partir de metáforas 

relacionadas ao espelho, ao reflexo, a busca pela completude e ao reconhecimento de si. Em 

relação ao espelho e ao reflexo podemos citar o conto “Madrugada” de o Inventário do 

irremediável (1970) em que a protagonista ao se deparar com uma vidraça e ao ver seu reflexo, 

                                                           
1Destaca-se aqui, que tratamos a última narrativa de Estranhos estrangeiros (1996), “Pela Noite”, como uma 

novela, pois é como está colocado na Nota do Editor e na abertura do texto; no entanto, é sabido que na sua primeira 

publicação em Triângulo das águas (1983) organizada pelo próprio Caio Fernando a narrativa é caracterizada, 

desde a ficha catalográfica como conto. 
2 Em relação ao duplo na ficção de Caio Fernando Abreu, apresentamos outros exemplos no tópico intitulado “O 

duplo na ficção de Caio Fernando Abreu” no primeiro capítulo. 
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diante da imagem que vê, entra em conflito consigo mesmo, pois não consegue se reconhecer, 

demonstrando assim, sua dualidade. 

A busca pela completude pode ser percebida, entre outros contos, em “Depois de 

agosto” publicado em Ovelhas negras (1995) em que nos deparamos com a história de um 

sujeito portador do vírus da Aids e que não ver possibilidades de vida até a chegada de um rapaz 

que vem por indicação de um amigo para ajudar o protagonista, o qual acaba despertando a 

possibilidade de um amor, ao passo que se reconhecem como iguais.  

No que concerne ao reconhecimento de si através da relação eu/outro pode ser 

observado em “Sargento Garcia” de Morangos mofados (1982) em que o jovem Hermes 

descobre sua identidade homossexual através do ato carnal com o sargento Garcia, fato que se 

constata no final da narrativa quando o rapaz deixa claro que daquele dia em diante não seria 

mais o mesmo;  e ao efeito de estranhamento que aparece fortemente marcado na obra do 

escritor mas que será analisado, especialmente, em Estranhos estrangeiros (1996), nosso objeto 

de estudo. 

Em relação ao mito do duplo, no decorrer da História, esteve sempre ligado a questões 

de identidade. Na literatura, até o século XVI, ele ainda era relacionado ao idêntico e ao 

homogêneo. Porém, a partir do início do século XVII e dos avanços contínuos da psicanálise, 

principalmente, a partir dos estudos de Freud, o duplo passa a ser considerado heterogêneo. Na 

concepção de Freud (1996) o duplo surge entre outras facetas do efeito de estranhamento que 

atravessa o sujeito. Em seu texto intitulado “O estranho” (1919), ele relaciona o estranho àquilo 

que é angustiante, que provoca medo e horror, enfim, que é assustador; no entanto, remete 

também aquilo que é conhecido e familiar. Para Freud (1996, p. 239) “o estranho seria sempre 

algo que não se sabe como abordar”. Dessa forma, o estranho reside sempre na circunstância 

de que cada um de nós, muitas vezes, sentimo-nos perdidos e angustiados.  

Nos textos de Caio Fernando Abreu, a figura do estranho, de forma específica, na obra 

Estranhos estrangeiros (1996), carrega a essência do conceito de estranho postulado por Freud 

(1996). Essa categoria do duplo é representada na coletânea, através de seres que se encontram 

em situações de desterritorialização, de exílio dentro ou fora da sua terra de origem, assumindo 

para si e para o outro a vida de errante, em busca de aceitação.   

Ao deixar suas origens, suas terras, esses seres deixam as referências de lugar original 

ou de lugar fixo, abalando a própria metafísica, despertando problemas psíquicos ligados a 

identidade. A condição de deslocados põe em questionamento a noção de autenticidade e 

essência, dando vez a um processo de transgressão de valores e de constituição de máscaras – 

metafóricas ou não, simbólicas ou não – indispensáveis para que possam representar os vários 
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papeis impostos pela sociedade, inibindo, dessa forma, o eu interior. O uso da máscara inerente 

a teatralização de si mesmo acaba causando o esfacelamento da vida íntima do indivíduo, pois 

tal como afirma Lasch: “[...] as condições sociais vigentes [...] não somente encorajam uma 

contração defensiva do eu como colaboram para apagar as fronteiras entre o indivíduo e o meio” 

(1986, p. 12). É esse instinto de defesa, em busca da sobrevivência, que leva o 

desterritorializado a desencadear uma confusão psíquica entre o eu e o não eu. 

No que se refere ao turista/viajante/forasteiro/nômade, personagens típicos em 

Estranhos estrangeiros, a busca é de aceitação social, em um cenário em que assumem a 

condição de estranho em oposição ao nativo e, por isso, são concebidos como o outro, como o 

estranho. É o uso dessa máscara que acaba tornando o indivíduo estranho de si mesmo, haja 

vista que, enquanto eles tentam representar uma imagem acabam por formular uma persona, 

espécie de máscara que tem como objetivo produzir um determinado efeito sobre os outros e, 

por outro lado, ocultar a verdadeira natureza do sujeito (cf. JUNG, 2008). 

O estranho é uma temática central na literatura, basta recorremos a exemplos como 

Metamorfose (1915) de Kafka, O estrangeiro (1942) de Albert Camus, entre outros, para 

percebemos contornos desta figura na tradição literária e, em particular, na contemporaneidade, 

principalmente na ficção de Caio Fernando Abreu, eleita aqui como nosso objeto de 

investigação por observarmos que o duplo e o estranho são elementos marcantes de sua 

narrativa. Dessa forma, objetivamos, nesse trabalho, analisar a metáfora do estranho na obra 

Estranhos estrangeiros (1996), dando destaque ao modo de configuração do estranho, bem 

como a noção de persona, conceitos fundamentais para a compreensão das personagens centrais 

das narrativas. 

É importante destacar que nosso trabalho é de natureza crítica analítica, sem pretensões 

teóricas; no entanto, alguns autores foram fundamentais para fomentar reflexões acerca do 

nosso objeto de estudo, entre os quais podemos citar: Freud (1996) sobre o estranho, que 

segundo ele só acontece em oposição ao familiar, de algo que ficou preso ao inconsciente e que 

por ora volta causando transtornos; Kristeva (1994) sobre o conceito de estrangeiro, o qual ele 

entende como sendo sinônimo de estranho, defendendo a hipótese de que em cada um de nós 

habita um outro; e Bauman (1998) sobre o estranho a partir de uma perspectiva que propõe 

refletir o sujeito diferente como alguém desencaixado do mapa, seja ele psíquico ou moral, em 

um espaço em que o social é visto como agressor e alienante. No que se refere à fortuna crítica 

de Caio Fernando Abreu sobressai os estudos de Borges (2010) e Trofino Ohe (2009), o que se 

justifica pela proximidade temática a qual nos propomos; quanto ao teor biográfico destaca-se 
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Callegari (2008) que foi fundamental para mergulharmos mais a fundo na vida do poeta da 

paixão.   

O presente estudo se encaixa no método de pesquisa indutivo, pois partimos de uma 

cadeia de postulados e de raciocínios que parte do particular para o geral (ARAÚJO, 2000), 

com o objetivo de analisar a configuração do estranho a partir de metáforas e símbolos presentes 

na obra Estranhos estrangeiros (1996) de Caio Fernando Abreu. Nesse sentido, partimos da 

leitura da referida obra buscando compreender à natureza do duplo e do estranho nas narrativas, 

para a partir daí recorrer a conhecimentos já existentes acerca dessa temática. Os métodos que 

usamos nessa pesquisa são o descritivo e o analítico, bem como o comparativo, no intuito de 

traçar um paralelo evidenciando possíveis divergências e similaridades na obra analisada. Para 

a construção das análises seguimos os seguintes procedimentos: 1) observação da representação 

do estranho na obra supracitada; 2) demonstração de como o efeito de estranhamento está 

relacionado ao indivíduo estrangeiro, viajante, errante, deslocado, e como isso influencia na 

constituição da identidade; 3) identificação dos traços simbólicos e metafóricos na apropriação 

e na construção do estranho na obra de Caio; 4) construção de paralelos com o intuito de 

estabelecer similaridades e diferenças entre as narrativas. 

Defendemos a hipótese de que o estranho se configura, em Estranhos estrangeiros 

(1996), através da representação de sujeitos angustiados pelo sufocamento causado pelo outro, 

seja no seu território de origem ou em outros lugares, devido a sua condição de diferente, 

marcada, na maior parte das vezes, por suas identidades homoeróticas. É a condição de 

deslocados, de desterritorializados que provoca nas personagens o efeito de estranhamento 

advindo tanto do si mesmo, por não aceitarem seu eu real, quanto do outro, a partir da rejeição 

e exclusão.  

Optamos por estudar o universo ficcional de Caio Fernando Abreu por considerarmos 

que sua prosa é representativa da temática que nos propomos a investigar. Além disso, é 

pertinente destacar que se trata de um autor contemporâneo que desnuda em sua produção 

literária sentimentos, angústias e a solidão de personagens, sujeitos deslocados em suas rotinas, 

distantes da terra natal por questões voluntárias ou involuntárias, tendo que enfrentar o novo e 

o choque causado pela desterritorialização, passando a viver na condição de estranho, de 

estrangeiro ou de não pertencimento. O deslocamento, nesse caso, é visto por eles como uma 

tentativa de preencher ausências comuns aos seres humanos que vivem em trânsito e que 

aceitam o provisório como lar. Nesse sentido, defendemos a hipótese de que a coletânea de 

contos supracitada constitui rico material de investigação sobre a problemática do duplo, 
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expressa através da metáfora estranho/estrangeiro. É válido mencionar, que o título da obra já 

nos leva a refletir sobre a errância, enfim, sobre a condição daquele que vive em trânsito. 

Em relação a obra Estranhos estrangeiros (1996) de forma específica, o que nos 

motivou na escolha foi o fato dela ser ainda pouco conhecida e estudada pela crítica literária, 

por isso acreditamos que nossa pesquisa pode trazer contribuições inerentes ao universo 

literário do contista gaúcho.  

Convém ressaltar, ainda, outro aspecto decisivo para a seleção de nosso objeto de 

investigação, o de avançar no estudo da obra do escritor da paixão, haja vista a participação 

como Bolsista de iniciação científica na graduação em Letras e também o desenvolvimento da 

Monografia de conclusão sobre contos do autor. Nesta atividade, focalizamos a análise de Ovo 

apunhalado (1975) em que se constatou o manejo com a linguagem, considerada pela crítica 

como fragmentada e densa, e a recorrência de seres isolados nas grandes cidades, solitários, 

perdidos, muitas vezes, em busca do reconhecimento de si mesmos. 

Quanto à estrutura do presente trabalho, o mesmo está organizado em três capítulos. O 

primeiro foca o duplo, o estranho e a persona a partir de conceitos gerais. Busca-se enfatizar a 

imagem do estranho, do estrangeiro enquanto sujeitos deslocados, o que acaba por influenciar 

diretamente na constituição de suas identidades. Apresenta-se aqui, ainda, dados biográficos 

sobre o poeta gaúcho Caio Fernando Abreu, bem como aspectos estéticos da sua produção 

ficcional, recortando o duplo e o efeito de estranhamento na representação das personagens.  

No segundo, aparecem as análises individuais das quatro narrativas de Estranhos 

estrangeiros (1996). Seguindo a ordem em que as narrativas estão dispostas na obra. Aqui, é 

observado de forma mais criteriosa como o estranho se configura em cada narrativa.  

O terceiro capítulo, é resultado do cotejo de contos, constitui a fase final da pesquisa. O 

objetivo do capítulo é apresentar pontos divergentes e/ou convergentes na configuração do 

duplo e do estranho nas quatro narrativas.  

Espera-se que esta pesquisa seja mais uma contribuição para os estudos literários, 

sobretudo no que se refere as pesquisas atuais sobre a representação da identidade, na prosa de 

Abreu, escritor que dispõe de um significativo reconhecimento por parte da crítica, pela forma 

peculiar de narrar e pela temáticas inovadoras. Outrossim, por tratar-se de uma pesquisa que 

analisa a temática do duplo tomando como base a figura do estranho a partir dos estudos teóricos 

de Freud (1996), Bauman (1998) e Kristeva (1994) e a influência dessa condição na constituição 

da identidade dos sujeitos, este caracteriza-se como um universo de pesquisa instigante, e 

contempla-se nos propósitos da linha de pesquisa Discurso, memória e identidade deste 
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Programa de Pós-Graduação. Espera-se, ainda, com os resultados alcançados, ampliar o 

universo de estudo da prosa do contista gaúcho. 

Numa visão sumária, podemos dizer que a obra de Caio é permeada de personagens que 

experimentam o efeito de estranhamento por se encontrarem deslocados fora de seu país de 

origem e, por isso, inibidores de seu verdadeiro eu, o que acarreta inúmeras crises de identidade. 

Esses indivíduos convivem cotidianamente com o olhar observador e/ou, muitas vezes, 

discriminatório dos nativos, ocasionando-os sentimentos de repulsa, angústia, medo, que 

acabam configurando o estranho que Freud (1996) fala no seu ensaio. Frente a isso, procuram 

está sempre esgarçando as fronteiras e assumindo, de forma consciente, a imagem do estranho 

e do estrangeiro – daqueles que partem em busca de si mesmo, de aceitação social, o que se 

aproxima das teorias de Bauman (1998) e Kristeva (1994) sobre a condição do 

estranho/estrangeiro já que estes veem esses indivíduos como diferentes a partir de uma 

perspectiva social em que a relação eu/outro, é ponto chave para existir essa condição.  
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CAPÍTULO I – O DUPLO: CLÁSSICO E MODERNO3 

 

1.1 O duplo: conceitos gerais 

  

O mito da dualidade humana desde a antiguidade tem despertado o interesse das mais 

diversas áreas do conhecimento, estendendo-se até os dias atuais, período em que o ser humano, 

na perspectiva de muitos estudiosos da modernidade, é tido como um sujeito fragmentado. 

Seguindo essa linha de reflexão Hall (2005, p. 07) declara que “as velhas identidades, que por 

tanto tempo estabilizaram o mundo social, estão em declínio, fazendo surgir novas identidades 

e fragmentando o indivíduo moderno, até aqui visto como um sujeito unificado”. Sendo assim, 

tal como concebe Hall (2005) as identidades são constantemente reconstruídas num amplo 

processo de transformação social que está modificando as formas de vida na sociedade, e que 

instaura novos modelos de comportamentos no mundo globalizado. Essa fragmentação é 

marcada pela “diferença” e pela forma como somos apresentados e/ou interpelados nos sistemas 

sociais que nos cercam, levando-nos a assumir diferentes identidades, oferecidas pelos 

inúmeros mundos culturais. 

Considerando a natureza da dualidade inerente à identidade dos indivíduos modernos, 

na esteira dos estudos recentes sobre a questão, parece-nos necessário tratar de conceitos 

fundamentais para a compreensão deste trabalho: a ideia de duplo e de narcisismo, vasculhando 

os traços distintivos de cada um. Levando em conta, também, a abrangência e a revitalização 

do conceito, partimos para a concepção indissociável de duplo e estranho, termos designadores 

dos personagens de Caio Fernando Abreu a serem observados em nossas análises.   

Dessa forma, as noções dos termos “duplo”, “dualidade” e “estranho”, que trataremos 

no próximo tópico, são fundamentais para a compreensão do nosso trabalho. Segundo Mello 

(2000), o tema do duplo é uma ideia antiga que ganha acepções variadas de acordo com a 

situação de que e de onde fala, uma vez que o tema não é recorrente apenas na mitologia, mas 

também ocupa espaço privilegiado nos discursos religiosos e filosóficos. Bravo (1998, p. 263), 

baseado em Keppler, afirma que:  

 

 

                                                           
3 O primeiro e o último tópico desse capítulo foram construídos tomando como base um recorte da minha 

monografia da Graduação em Letras em que trabalhei o tema “Entre espelhos e retratos: uma análise do conto 

“Retratos” de Caio Fernando Abreu”. Este fragmento é uma versão revista e ampliada daquele texto, com foco no 

conceito de estranho. 
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O duplo é ao mesmo tempo idêntico ao original e diferente – até mesmo oposto 

dele. É sempre uma figura fascinante para aquele que ele duplica, em virtude 

do paradoxo que representa (ele é ao mesmo tempo interior e exterior, está 

aqui e lá, é oposto e complementar), e provoca no original reações emocionais 

extremas (atração/repulsa). De um lado do desdobramento a relação existe 

numa tensão dinâmica. O encontro ocorre num momento de vulnerabilidade 

do eu original.  

 

Nesse sentido, a própria busca de conceituação do duplo carrega em sua essência um 

caráter dual e paradoxal, evidente na oposição de palavras como “diferente e idêntico”, “atração 

e repulsa”, “interior e exterior”, dentre outras, o que nos leva a crer que o duplo alimenta-se de 

uma contradição inerente à sua natureza, ora original, ora cópia (simulacro), idêntico e diferente 

do ser duplicado.  Assim, Bravo (1998, p. 263), a partir da psicologia de Jung, caracteriza o 

duplo como “uma parte não apreendida pela imagem de si que tem o eu, ou por ela excluída: 

daí seu caráter de proximidade e de antagonismo. Trata-se das duas faces complementares do 

mesmo ser”.  

Otto Rank (1914 apud Bravo 1998), em seu livro O duplo (1914), estudou a literatura 

fantástica de Hofmann, cujas histórias do autor versam sobre o tema do duplo sob vários 

enfoques: personalidades idênticas e semelhantes, confusão de identidades, repetição de 

ocorrências iguais por inúmeras gerações sucessivas, substituição do eu pelo estranho. É válido 

mencionar que, nesse ensaio, Rank propõe reflexões profundas sobre a dualidade, através de 

concepções antigas e superstições relacionadas ao mito, bem como a partir de aspectos atuais 

do duplo como representação do mal e da angústia da morte. Para Otto Rank (1914 apud Bravo, 

1998, p. 263): “[...] o duplo é uma personificação da alma imortal que se torna a alma do morto, 

ideia pela qual o eu se protege da destruição completa, o que não impede que o duplo seja 

percebido como ‘assustador mensageiro da morte’”. Nessa perspectiva, o duplo tem ao mesmo 

tempo um caráter protetor e ameaçador que coloca em foco uma ambivalência de sentimentos 

que envolve um interesse apaixonado e aterrorizado.  

O duplo causa uma inquietação interna no sujeito contribuindo para o despertar do não 

eu ou do outro, seja no tempo ou no espaço. Dessa forma, a duplicação do indivíduo revela 

certa tensão, um conflito decorrente do encontro com o outro, ou mesmo da separação dele. 

Segundo Lamas é o “reconhecimento de que o indivíduo é o próprio de que se trata, como 

simultaneamente é unir, confundir, assimilar a outros iguais” (2002, p. 46). Sendo assim, o 

duplo está intimamente ligado a questões de identidade, devido às relações que são 

desencadeadas entre o eu/outro, seja pela semelhança ou diferença, seja pela proximidade ou 

distanciamento, que vão colocar o sujeito na condição de estranho, de estrangeiro. 
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Sobre o mito do duplo, de forma particular, Mello (2000) afirma que ele é frequente na 

literatura, devido à recorrência de questionamentos que são inquietantes para o ser humano: 

“Quem sou eu?” e “O que serei depois da morte?”. Essas indagações, de acordo com a autora, 

são perenes e se “projetam na criação artística de todos os tempos e sugerem representações do 

desdobramento do Eu que pensa e, ao mesmo tempo, é objeto da reflexão” (MELLO, 2000, p. 

111). 

De acordo com Bravo (1998), a origem do duplo encontra-se em estreita ligação com a 

experiência da subjetividade. Até o século XVI o duplo ainda era muito relacionado ao idêntico, 

ao homogêneo, à semelhança física entre dois sujeitos representados pelo sósia, o gêmeo, pelo 

reflexo no espelho, retrato, entre outros. Nesta perspectiva, podemos perceber que o duplo é o 

reflexo da imagem projetada, que nos remete à identidade e à interioridade do sujeito e pode 

ser figurado na literatura sob diferentes formas (cf. LAMAS, 2002). Como exemplo de duplo 

homogêneo, podemos evidenciar o romance Esaú e Jacó (1904), de Machado de Assis, em que 

é narrado a história de Pedro e Paulo, irmãos gêmeos que crescem fisicamente iguais, mas que 

são completamente diferentes em termos de personalidade.  

A partir do fim do século XVI, a dualidade passa a representar o heterogêneo e encerra 

a ideia de que o indivíduo é um ser homogêneo, permitindo até mesmo um fracionamento, pois 

ser múltiplo é inerente à condição do ser humano e a literatura é que melhor absorve essa 

possibilidade. Assim, os caminhos do duplo em busca do heterogêneo ocorrem mediante a 

função que o indivíduo procura desempenhar na natureza e passa a ser representado a partir de 

inúmeras manifestações, entre as quais podemos citar o duplo como simulacro técnico, a 

exemplo do romance O retrato de Dorian Gray (1891), de Oscar Wilde, em que Dorian 

personagem central da narrativa cultua sua imagem em um retrato que envelhece, ao passo que 

ele escapa da mudança física desencadeada pelo tempo; o duplo como busca da identidade, a 

exemplo de Os elixires do diabo (1815), de Hoffmann, que conta a história de uma linhagem 

maldita iniciada pelo pintor Francesko que acaba se casando com o diabo que havia tomado a 

forma de Vênus; o duplo como emblema da supra realidade, no qual podemos citar O vaso de 

ouro (1814), de Hoffmann, em que a personagem Anselmo vive o drama do artista romântico 

entre dois polos: o do burguês feliz na vida cotidiana e o do artista que renuncia a felicidade 

para ter acesso a outra realidade, uma realidade oculta; o duplo como divisão interna do sujeito, 

no caso do romance O médico e o monstro (1941), de Roberto Louis Stevenson, em que o desejo 

do sujeito de ser entra em choque com as personalidades impostas pela sociedade.  

Baseada em Pélicier, Mello (2002) considera que o século XVII, ao colocar o indivíduo 

no centro das questões, desencadeou a necessidade do tema da duplicidade do Eu. Dessa forma, 
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apresenta os três tipos de relações do sujeito com o duplo: i) a vida de um depende do outro; ii) 

os sentimentos de um têm ressonância no outro, mas não são obrigatoriamente os mesmos; iii) 

os conhecimentos de um podem se apresentar na consciência do duplo, que pode deles fazer 

um uso diferente.  

Essa representação do heterogêneo é intensificada de forma radical a partir dos avanços 

da psicanálise freudiana no começo do século XX. Desse contexto em diante, no que se refere 

a configuração do duplo, tem-se na literatura o que Bravo (1998) denominou de “abertura para 

o mundo”. De acordo com Leite (2013, p. 51), nesse período as representações do duplo “são 

caracterizadas pela heterogeneidade e dispersão do eu, de modo que a unidade da consciência 

é quebrada pela instalação do discurso do outro, do inconsciente, instaurando a dualidade no 

interior do ser [...]”. 

Na literatura, a temática da duplicidade do sujeito mantém uma grande afinidade com o 

gênero fantástico e alcança seu apogeu na literatura romântica ganhando ressonâncias trágicas 

e fatais a partir do século XVII, e surge reatualizado nos tempos modernos, ganhando novos 

contornos.  

Quando falamos em termos de literatura, um dos grandes nomes que surge ao tratar da 

temática do duplo é o do alemão Ernest Theodor Amadeus Wihelm Hoffman, pois seus 

personagens contemplam e simbolizam o duplo por meio das dicotomias da existência humana. 

Assim, o tema se faz presente no universo literário sob diversas formas e perspectivas.  

O desdobramento do eu aparece ainda na literatura francesa nos contos de Villiers de 

L’Isle-Adam, reunidos em Contos cruéis (1983), nos textos de Maupassant e nas narrativas de 

Apollinaire, reunidos em O rei lua (1989), cujo livro apresenta um conto chamado “A separação 

da sombra” no qual o protagonista ao caminhar revela ter perdido sua sombra, o que o conduz 

à morte. Na ficção italiana a temática é percebida no romance O falecido Mattia Pascal (1904), 

de Luigi Pirandello, e na hispano-americana, especificamente, a do século XX, o duplo surge 

na obra literária dos argentinos Jorge Luis Borges e Julio Cortázar e do mexicano Carlos 

Fuentes (cf. MELLO, 2000).  

No Brasil, especificamente, o tema já é recorrente desde a literatura de Machado de 

Assis, no conto “O espelho: esboço de uma teoria da alma humana”, em que ele trata de tal 

temática explorando a dualidade da alma dos personagens. Na ficção de Guimarães Rosa, em 

Grande Sertão: veredas, a figura do duplo é representada pela figura da personagem Diadorim, 

que exerce durante a narrativa o papel de mulher e de homem, além disso aparecem as 

dualidades Deus/diabo, bem/mal, entre outras. 
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O duplo reaparece na literatura brasileira na metade do século XX, nos contos de Murilo 

Rubião, de Lygia Fagundes Telles, Rubem Fonseca, dentre outros. Assim, para Mello (2000, p. 

121) é nas narrativas mais modernas que o fenômeno do duplo surge como “representação de 

uma cisão interna [...] como uma experiência inquietante, em que o sujeito se vê como outro ou 

em face de um ser com quem muito se parece”.  

O imaginário do duplo deseja a libertação dos medos e das angústias reprimidas para 

dar vazão aos sonhos que habitam no espaço e no tempo fantástico da imaginação, para escapar 

da “rotina sufocante do cotidiano [...], é na alteridade, revelada em diferentes situações que o 

Eu descobre faces inusitadas de si mesmo” (MELLO, 2000, p. 123).  

Na filosofia, aparecem duas visões acerca do tema do duplo. A primeira é apresentada 

na República, de Platão, de forma mais específica, no capítulo VII, em que o filósofo num de 

seus diálogos expõe a noção de dualismo, evidenciando que todas as coisas existentes 

relacionadas ao mundo são constituídas de duas partes, porém as pessoas têm consciência de 

apenas uma dessas partes. Platão mostra essa visão na Alegoria da caverna, a partir do diálogo 

entre Sócrates e Glauco em que o primeiro deles busca convencer o outro de que o real só é 

formado pela representação de outro real que se configura como sendo uma projeção falsa do 

original. Ele define a noção de dualismo afirmando que “todas as coisas conhecidas são o duplo 

de algo incognoscível ou de uma realidade ideal” (NOBREGA JUNIOR, 2007, p. 02).  

A segunda visão relacionada ao duplo aparece ligada ao mito do andrógino, citado em 

O banquete (discurso de Aristófanes) – a ideia de um homem uno e perfeito que, por transgredir 

as leis divinas, é punido com a divisão dos gêneros em masculino e feminino, e, por isso, fadado 

a buscar incessantemente a outra metade perdida, no sentido de garantir a unidade original. E 

em relação ao mito do andrógino Platão (1999, p. 120) afirma que: 

 

Havia três sexos humanos e não apenas, como hoje, dois: o masculino e o 

feminino – mas acrescentava-se mais um, que era composto ao mesmo tempo 

dos dois primeiros, e que mais tarde veio a desaparecer, deixando apenas o 

nome – andrógino. 
 

De acordo com o mito do andrógino, éramos compostos por três gêneros: o primeiro era 

composto de duas partes masculinas, o segundo era constituído de duas partes femininas e, por 

fim, o terceiro, no caso o andrógino, que era constituído de uma parte feminina e outra 

masculina. Seres esses que se revoltaram contra os deuses e como castigo foram cortados ao 

meio. Em outras palavras, por transgredir as leis divinas, a espécie é punida com a divisão dos 

gêneros em masculino e feminino. Em decorrência desse ato, manifesta-se a busca incessante 
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da metade perdida, visando o resgate da unidade original. O que teria originado ao que 

chamamos de amor. Segundo Mello (2000, p. 111), “esse sentimento ‘tende a recompor a antiga 

natureza, procurando de dois fazer um só, e assim restaurar a antiga perfeição”. Para Lamas 

(2002), a questão da dualidade no que concerne ao campo filosófico, apresenta-se como 

reveladora de uma alteridade/identidade, o que nos mostra a oposição de duas tendências 

indestrutíveis.  

No âmbito religioso, o duplo é apresentado na concepção da criação do mundo presente 

na Bíblia Sagrada, em particular no livro do Gênesis, obra que por si só já expressa o caráter 

dual contido no ato cosmogônico, pois “Deus cria o universo para nele se refletir” (MELLO, 

2000, p. 112). O que se observa no discurso bíblico é que o ato da criação já pressagia a questão 

do desdobramento, uma vez que, na criação do homem, Deus o cria à sua imagem e semelhança 

e depois o divide, como está posto no livro do Gênesis, no episódio em que Deus cria Eva, a 

mulher, a partir de uma das costelas de Adão.  

Outra crença acerca do duplo na religião está relacionada ao pensamento humano de 

que a alma é imortal e resiste ao enfraquecimento e à morte do corpo. Sendo assim, a alma do 

morto, segundo Mello (2000, p. 112) “é uma ideia através da qual o Eu se protege do 

aniquilamento, por outro, esse duplo é percebido como ‘um mensageiro assustador da morte’, 

razão que gera sentimentos ambivalentes [...]”. Ainda de acordo com Mello (2000, p. 112), no 

Egito antigo “o duplo está na ideia de que o homem nasce com uma espécie de gênio protetor 

e sábio, o Ka, que o acompanha durante a vida e dele se apossa após a morte”. Por meio disso, 

percebemos que o duplo ultrapassa as barreiras da morte individual. 

Na mitologia, de forma específica, destacamos o mito de Narciso4. Apesar de o mito de 

Narciso ter sido bastante difundido na cultura ocidental, não se sabe ao certo a origem do 

personagem mitológico e da gênese desse mito. Aparece pela primeira vez nas Metamorfoses 

de Ovídio, em que a lenda se constitui desfrutando de uma significação mítica (cf. FAVRE, 

1998). Segundo Holmes (2002), muitas das visões relacionadas ao narcisismo, na atualidade, 

podem ser descobertas na forma embrionária do mito clássico de Narciso. 

                                                           
4 Baseados em Cavalcanti (1992), apesar do mito ter se propagado a partir de sua narração nas Metamorfoses de 

Ovídio, existem outras inúmeras versões, como a de Cônon que diz que Narciso se suicidou na fonte em que seu 

desafortunado amor morreu. Pausânias, outro contemporâneo de Ovídio, reconta o mito a partir de duas versões, 

na primeira ele diz que em Téspia havia uma fonte de águas límpidas e Narciso, ao ver seu reflexo nessas águas e 

não acreditando que aquele corpo refletido era seu, apaixona-se por si próprio perdidamente e morre de amor junto 

à fonte. Na segunda versão Narciso tinha uma irmã gêmea muito bela. Enfeitiçado por tanta beleza se apaixona 

pela irmã e quando ela morre, cada vez que Narciso ver seu reflexo na fonte é como se ele aliviasse sua dor amorosa 

proveniente da perda, pois pensava ver não seu próprio reflexo, mas a imagem de sua amada. 
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Trata-se da história de um jovem dono de uma beleza exuberante, que foi condenado 

pela deusa Nêmesis a não conhecer sua própria imagem, pois se apaixonaria pelo seu reflexo. 

Porém, certa vez em um bosque, Narciso aproxima-se de um belo lago de águas límpidas que 

nenhum animal e nenhum ser humano haviam tocado, a fim de descansar e com muita sede 

debruça-se sobre a fonte para saciar-se, ao ver sua imagem refletida apaixona-se imediatamente 

por ela e ao se dar conta de que ama a si próprio deseja a própria morte.  

Narciso era filho do deus Fluvial e da ninfa Líriope, a qual era dotada também de uma 

rara beleza. Após o nascimento de seu filho, Liríope aspira saber se ele viveria muito, e Tirésias, 

um velho adivinho cego, responde-lhe: “Sim, se ele jamais se conhecer”. Quando se torna 

jovem, Narciso é cobiçado por várias ninfas que lutavam pelo seu amor, entre elas a ninfa Eco, 

amante dos bosques e dos montes que um dia durante uma caçada encontra-se com o belo jovem 

e por ele se apaixona. Porém, Narciso, com seu orgulho e individualismo, rejeita Eco, 

expulsando-a de perto dele, e desse dia em diante ela passa a evitar o contato com os outros 

seres, e escondida em uma caverna deixa de se alimentar. 

Devido ao seu intenso sofrimento, seu corpo foi definhando até que suas carnes 

desaparecessem completamente e seus ossos se transformassem em rochas, deixando viva 

apenas a sua voz, condenada a responder a todos que por ela chamam. Revoltadas, as ninfas 

suplicam a Nêmesis, deusa da vingança universal, que castigasse o belo jovem, e atendendo ao 

pedido das ninfas, a deusa castiga-o a possuir um amor impossível: amar sua própria imagem. 

Dessa forma, Narciso vive uma paixão cega, a melancolia do amor, sentimento que o levou à 

morte: 

 

Extasiado de si mesmo e, sem se mover-se do lugar [...]. Em sua ingenuidade, 

deseja a si mesmo. A si mesmo dedica seus próprios louvores. Ele mesmo 

inspira os ardores que sente. Ele é o alimento do fogo que ele próprio acende. 

E quantas vezes dirigiu beijos vãos as ondas enganadoras! Quantas vezes, para 

segurar seu pescoço ali refletido, inutilmente mergulhou os braços no meio 

das águas. Não sabe o que está vendo, mas o que vê excita-o, e o mesmo erro 

que lhe engana os olhos ascende-lhe a cobiça [...]. O objeto de teu amor vira-

te e o farás desaparecer. Esta sombra que vês é um reflexo de tua imagem. 

Não é nada em si mesma; foi castigo que ela apareceu, e persiste, e tua partida 

a dissiparia, se tivesses coragem de partir (ABRIL CULTURAL, 1976, p, 

434). 

 

Podemos perceber pelo fragmento que o único erro de Narciso foi ser dono de uma 

beleza exuberante, da qual ele próprio acabou sendo vítima, pois com todo seu egoísmo era 

incapaz de se identificar com os outros e, assim, preferiu se entregar a esse amor impossível 

que o levou a viver a experiência da perda e da dor.  
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Marsilio Ficino, um seguidor das ideias de Platão, retoma o momento do reflexo e vê, 

neste caso, um símbolo da confusão do eu com a imagem refletida. O filósofo constata ainda, 

no mito de Narciso, o problema da identificação entre o eu e o outro, entre sujeito e objeto, e 

acrescenta que é através da preocupação com a imagem que o indivíduo revela sua busca pela 

identidade. 

Ligada à história desse personagem mitológico que é Narciso, perdura todo um tratado 

sobre a dualidade humana, sobretudo a busca de si mesmo e do outro, questão a ser 

fervorosamente objeto de investigação freudiana na modernidade. Vale lembrar que Narciso, 

na sua versão clássica, não tinha consciência de que a imagem refletida na fonte era ele próprio, 

na verdade o que ele contempla na água é o arquétipo do que ele desejaria ter, daí talvez o 

encantamento com o si mesmo.  

 

Narciso busca a si mesmo no outro. Esta presença objetiva do outro que atesta 

a sua existência. Este outro que o reflete e no qual se vê refletido. Narciso 

brinca com a imagem de si mesmo no outro e do outro em si mesmo buscando 

sua própria identidade, sua condição de ser no mundo. Procura na relação dos 

contrários a natureza do seu existir, a possibilidade de ser, e de deixar de ser 

do outro (CAVALCANTI, 1992, p.208).   

  

Assim sendo, constatamos que esse encontro com o eu pode ocasionar inúmeras reações 

emocionais que podem causar repulsa e estranheza. Ao ver sua imagem refletida, Narciso tem 

a visão de uma imagem idealizada de si mesmo, é através do seu reflexo que ele se conhece e 

passa a ter consciência de sua dualidade. Dessa forma, ele não enxerga o eu, mas o inverso, 

outro corpo, produzido a partir da sua busca pelo seu verdadeiro eu. Segundo Cavalcanti (1992), 

Narciso não representa apenas a contemplação da beleza e do reflexo, simboliza também o 

desenvolvimento de todo sujeito, tendo em vista que esse processo de construção do Ego Ideal 

está estreitamente ligado à identidade do sujeito.  

Freud, ao estudar o narcisismo como um estado primitivo psíquico e lhe atribuir um 

vasto significado, evidencia que essa é uma etapa normal durante o desenvolvimento do ser 

humano. É em seu trabalho Sobre o Narcisismo: uma introdução, que ele coloca as discussões 

sobre o narcisismo no âmbito da psicanálise, propondo a distinção entre narcisismo primário 

em narcisismo secundário. 

Freud concebe o narcisismo primário como fundamental para o desenvolvimento do 

sujeito, sendo que o investimento libidinal está voltado para si mesmo, não existindo, dessa 

forma, representações psicológicas do objeto. Na fase do narcisismo secundário, que é o estado 
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posterior ao desenvolvimento do ego, o sujeito necessita de uma representação, mesmo que 

simbólica, de um objeto ou corpo para depositar seus desejos libidinais. 

Com base no exposto, podemos perceber que o narcisismo é também uma das facetas 

do duplo, pois segundo Freud: 

 
A ideia do ‘duplo’ não desaparece necessariamente ao passar o narcisismo 

primário, pois pode receber novo significado dos estágios posteriores do 

desenvolvimento do ego. Forma-se ali, lentamente, uma atividade especial 

que consegue resistir ao resto do ego, que tem a função de observar e de 

criticar o eu (self) e de exercer uma censura dentro da mente, e da qual 

tomamos conhecimento como nossa “consciência” (1996, p. 253). 

 

Sendo assim, o narcisismo se configura a partir de uma contemplação que o indivíduo 

faz de si mesmo, procurando manter ou recuperar sua unicidade perdida ainda na fase infantil, 

e que agora ver a possibilidade de restaurar através do investimento no seu objeto.   

Para Costa (2003), o narcisismo dos tempos modernos é proveniente do investimento 

do indivíduo no seu próprio corpo, pois ao contrário das sociedades tradicionais, o corpo, ao 

invés de servi-lo, existe para ser servido. O sujeito narcisista seria, assim, aquele que coloca no 

topo de suas preferências aquilo que é prestigiado socialmente, um corpo saudável, belo e forte.  

Fica visível, assim, que o narcisismo ganha novos significados com o decorrer do tempo, 

principalmente devido à fragmentação dos sujeitos e ao grande fluxo de mudanças provindas 

das novas tecnologias e do consumo exagerado de bens materiais, que tornam os indivíduos 

cada vez mais egoístas e autossuficientes. Para Mello (2000, p. 122), “o duplo evoca uma 

ruinosa do narcisismo com um egoísmo ilimitado do indivíduo que só ama a si próprio”.  

De acordo com Lash (1983), a emergência das desordens do caráter dos indivíduos, 

advindas do mundo globalizado, juntamente com as mudanças de personalidade que este 

desenvolvimento reflete, acaba tornando os sujeitos mais individuais e fechados para o convívio 

social, o que acaba acarretando mudanças em todas as instâncias de suas vidas, causando 

“desordens narcísicas de identidade” (LASH, 1983, p. 68). A esse respeito o autor acrescenta: 

 

O narcisismo parece realisticamente representar a melhor maneira de lutar em 

igualdade de condições com as tensões e ansiedades da vida moderna, e as 

condições sociais predominantes tendem, em consequência, a fazer aflorar os 

traços narcisistas presentes, vários graus em todos nós. Estas condições 

também transformaram a família, que, por sua vez, modela a estrutura 

subjacente da personalidade. [...]. O enfraquecimento dos vínculos sociais tem 

origem no estado predominantemente do bem-estar social, ao mesmo tempo 

em que reflete uma defesa narcísica contra a dependência (1983, 76-77). 
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O Narciso moderno é aquele que se apresenta na sociedade como um indivíduo 

fragmentado, solitário e vazio de ideias, consciente de seus múltiplos reflexos e dos diversos 

papéis que representa. É um sujeito capaz de experimentar seu vazio, concretizado numa 

identidade não definida, o que leva esse ser a viver em constante busca de si mesmo, criando 

imagens falsas no sentido de ser aceito em seu meio social. Para dizer melhor sobre os traços 

do Narciso moderno, nada mais oportuno do que a Teoria do medalhão, de Machado de Assis, 

conto em que um pai aconselha ao filho o ofício de medalhão. Tratando do futuro do filho, o 

pai argumenta em favor de certos esforços que ele deve empreender em busca de seu sucesso 

na vida. Segundo o pai, para que o filho seja recompensado pelos seus esforços, ele deve, além 

de sua profissão, cultivar o ofício do medalhão – tarefa que requer uma pessoa que não pense 

muito, não tenha ideias próprias. O fiel seguidor da teoria do medalhão deve investir em seu 

marketing pessoal no sentido de criar a imagem que faz sobre si mesmo. Somente assim, a partir 

desta imagem criada, é possível enraizar certa perspectiva sobre o que deseja que as outras 

pessoas pensem deles. É uma teoria que ilustra com perfeição a dualidade do eu, a máscara, o 

conflito entre sombra e persona, conceitos junguianos a serem desenvolvidos a seguir.  

Vale destacar, aqui, que o mito de Narciso, na modernidade, conserva a essência do mito 

clássico no que se refere à busca pela identidade do “eu”, porém, focaliza a perspectiva do 

sujeito fragmentado, consciente do seu reflexo na água ou no espelho, símbolos bastante 

presentes no entorno de personagens narcisistas. São imagens que permeiam as narrativas 

modernas e emblematizam a condição do homem contemporâneo, sujeito dividido e angustiado 

que se depara com seu reflexo nas grandes vitrines de lojas. 

Para Mello (2000, p. 121) a literatura tem uma tendência especial para tematizar o duplo, 

pois, já no ato da criação, o escritor assume o status de narrador, havendo casos em que é tarefa 

árdua tentar separar autor de personagem, ou mesmo identificar a tríade autor-narrador-

personagem, como é o caso de “Lixo e Purpurina” e “London, London ou ajax, brush and 

rubbish”, em que através de seus heróis observa-se a expressão de uma liberdade aprisionada 

em seu interior, que está mascarada por meio de um eu não real e instável no molde da 

personalidade.  

O duplo proporciona aos indivíduos a libertação dos medos e das angústias reprimidas 

para dar vazão aos sonhos que habitam no espaço e no tempo fantástico da imaginação. Para 

escapar da “rotina sufocante do cotidiano [...], é na alteridade, revelada em diferentes situações 

que o Eu descobre faces inusitadas de si mesmo” (MELLO, 2000, p. 123). É esse desejo de 

libertação, bem como de aceitação e de reconhecimento de si, que impulsiona o estranho a partir 

para outros espaços e/ou lugares, no intuito de conhecer o novo – esse novo que o instiga a ser 
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um itinerante, um sujeito que vaga a procura de aceitação e porque não dizer de si mesmo, em 

virtude do estranhamento que o circunda, seja em uma perspectiva interior do eu e/ou social. 

Em cada lugar que chega o turista/viajante assume a condição de estranho por deixar 

sua casa, o seu país, sua cultura e muitas vezes a língua, vivendo a situação da diáspora. É essa 

condição em outro território que implica no efeito de estranhamento e leva o desterritorializado 

a fazer inúmeros questionamentos: Quem é ele? Que mundo é esse? Quem sou eu nesse mundo? 

Por que me olham assim? São essas indagações que colocam em foco a ambivalência entre 

estranho/familiar de que trata Freud. 

Como podemos perceber, o duplo pode aparecer na vida do ser humano através de 

inúmeras categorias, porém, a que mais nos interessa no desenvolvimento desse trabalho é a do 

estranho, termo amplo que pelo aporte teórico aqui recortado – Freud, Bauman, Kristeva, 

Todorov – demonstra uma variedade de enfoques, contudo à noção a ser focalizada diz respeito 

a perspectiva que valoriza a condição do indivíduo caracterizado como estranho de si mesmo 

ou diferente. Nesse sentido, passaremos agora a pontuar algumas considerações acerca desse 

elemento constituinte do duplo, que conduz os seres à criação da persona (máscara). 

 

1.2 Estranho e personas: algumas considerações 

 

A cultura de massa, juntamente com outros fatores, tem sido responsável pelas inúmeras 

transformações sociais e individuais que vêm ocorrendo atualmente, bem como pela produção 

de “estranhos” na sociedade, haja vista, que é visível uma forte fragmentação nas relações 

interpessoais, o que acaba por acarretar crises de identidades (LASCH, 1986). É esse cenário 

de “mal estar” que tem levado os indivíduos a se refugiarem de si mesmos, deslocarem-se para 

um/vários lugares, que não são os seus de origem, sendo obrigados a assimilarem uma nova 

cultura que libera uma forte tensão, angústia e, consequentemente, a reformulação de suas 

identidades, assumindo a condição de estranhos – categoria que passaremos a nos aprofundar. 

Destaca-se, aqui, que o conceito de estranho nesse trabalho será tratado à luz da visão 

de Freud (1996) que discute o estranho em oposição ao familiar, a algo que ficou reprimido no 

inconsciente dos indivíduos e que volta causando perturbações psíquicas; bem como na 

perspectiva de Bauman (1998) que entende o estranho a partir de um viés mais social, em que 

a relação eu/outro é responsável por produzir o efeito de estranhamento; e de Kristeva (1994) 

que concebe o estranho como sinônimo de estrangeiro – aquele que se desloca frequentemente 

em busca de um lugar, aceitando sua condição de andarilho, de estranho, de diferente, elementos 

fortemente presentes nas narrativas de Caio Fernando Abreu a partir das quais objetivamos 
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analisar a metáfora do estranho. No entanto, temos consciência de que existem outros enfoques 

significativos como, por exemplo, o de Todorov, estudioso clássico do fantástico, que assinala 

os contornos do fantástico, do estranho e maravilhoso, ressaltando, porém, que aqui 

pontuaremos, numa visão sumária, sua ideia de estranho, apenas como forma de demonstrar 

que o conceito todoroviano de estranho é uma perspectiva voltada para o insólito. Portanto, não 

será utilizado nas nossas análises, haja vista que não pretendemos desenvolver um estudo 

voltado para esta vertente teórica.  

Para Todorov (2008) o fantástico ocorre no momento de hesitação do leitor, o qual, ao 

se deparar com uma situação insólita não consegue encaixá-la em uma perspectiva racional, 

muito menos aceita esse fenômeno como natural. Essa situação está relacionada com a hesitação 

do leitor. Se essa hesitação for controlada ao ponto de ser interrompida, de imediato, sairemos 

do campo do fantástico para adentrar em outro domínio que depende da impressão despertada 

no leitor, o que nos coloca diante de dois vieses: se a narrativa propõe uma explicação racional 

para os acontecimentos considerados insólitos, apropria-se do terreno do estranho; se esses 

acontecimentos são compreendidos como normais a partir da admissão de novas leis naturais 

que os expliquem, adentra-se, assim, no campo do maravilhoso. Nesse sentido, de acordo com 

Leite (2013, p. 50-51): “[...] a delimitação do fantástico ocorre na confluência com modalidades 

vizinhas (de um lado, o estranho; de outro, o maravilhoso)”.5 

Freud (1996), no seu ensaio “O estranho”, evidencia que o estranho está relacionado a 

aquilo que causa medo, horror, ou seja, que é assustador, mas que nos remente ao conhecido, 

ao familiar. Ao citar Jentsch, Freud relaciona o estranho a algo que não sabemos abordar e 

aponta uma possível ambivalência entre heimlich (familiar) e unheimlich (estranho/não 

familiar). Essa ambivalência tratada por ele está além da raiz semântica, reside na possibilidade 

desse efeito de estranhamento partir de algo conhecido que ficou reprimido na mente humana 

e agora volta causando uma sensação desagradável e ao mesmo tempo familiar: 

 

A qualidade de estranheza só pode advir do fato de o ‘duplo’ ser uma criação 

que data de um estádio mental muito primitivo, há muito superado – 

incidentalmente, um estádio em que o ‘duplo’ tinha um aspecto mais amistoso, 

o ‘duplo’ converteu-se num objeto de terror (FREUD, 1996, p. 295). 

 

No entanto, Freud compreende que nem tudo que foi reprimido pode provocar um efeito 

de estranhamento, pois isso dependerá das condições de cada indivíduo, das recordações de 

                                                           
5 Informa-se aqui, que para Todorov (2008) o fantástico, assim como o estranho e o maravilhoso são denominados 

de gêneros. 
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cada um. De acordo com Freud (1996), podemos compreender o que é estranho a partir de dois 

sentidos: acepção da palavra no decorrer da história, ou mesmo nas propriedades dos indivíduos 

que despertam em nós um sentimento de repulsa, inferindo a natureza desconhecida por meio 

de tudo que eles têm em comum. 

Porém, o questionamento que surge diante disso é o seguinte: se essas realizações 

psíquicas eram prazerosas, por que elas voltam de forma assustadora, provocando o sentimento 

de estranheza? Nesse sentido, Freud (1996) diz que a chave para essa questão é exatamente o 

processo de recalcamento e de retorno do recalcado. Dessa forma, por exemplo, quando a 

criança mantém a ideia de que sua boneca tem vida, isso lhe causa uma sensação prazerosa, ao 

passar pelo processo de recalcamento, o retorno disso será vivido de forma assustadora e 

angustiante. A angústia é, assim, um dos elementos fundamentais para que possamos 

compreender o efeito de estranhamento causado por algo ao mesmo tempo familiar e estranho.  

Dentre os efeitos de estranheza evidenciados por Freud o que aparece com mais 

destaque é o fenômeno do duplo, devido ser considerado aterrorizante e revelador pelo fato de 

trazer à luz aquilo que deveria permanecer oculto. Segundo ele, “o duplo converteu-se num 

objeto de terror, tão como após o colapso da religião os deuses se transformaram em demônios” 

(1996, p. 254).  

Bauman (1998), inspirado nas teorias freudianas sobre o estranho, procura adaptá-lo ao 

contexto pós-moderno através do texto “A criação e anulação dos estranhos” que integra o livro 

O mal estar na pós modernidade (1998). O enfoque teórico de Bauman está relacionado, 

especificamente, com os sujeitos estranhos. Essa categoria de estranho tem uma grande 

afinidade com a angústia, sentimento responsável por causar uma turbulência na vida individual 

dos sujeitos, o que acaba abrindo espaço para que a incerteza seja introduzida, despertando o 

mal estar de se sentir perdido. Nas palavras do sociólogo: 

 

Os estranhos exalaram incerteza onde a certeza e a clareza deviam ter 

imperado. Na ordem harmoniosa e racional prestes a ser constituída não havia 

nenhum espaço – não podia haver nenhum espaço – para os “nem uma coisa, 

nem outra”, para os que se sintam escarranchados, para os cognitivamente 

ambivalentes. Constituir a ordem foi uma guerra de atrito empreendida contra 

os estranhos e o diferente (BAUMAN, 1998, p. 28). 
 

O mundo da ordem impulsionou o estranho ao desajuste, à incomunicabilidade, enfim, 

à exclusão. Por essa condição, os sujeitos estranhos sentem a necessidade de transgredirem as 

fronteiras, partir em busca de um novo espaço. Essa busca faz parte do processo de construção 

da identidade desses sujeitos, problemática metaforicamente representada na ficção 
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contemporânea e também enaltecida em contos de Caio Fernando Abreu, conforme 

demonstraremos no capítulo dois deste trabalho. 

O estranho, que antes tinha um aspecto mais amistoso devido à ausência de 

padronizações no decorrer da história, devido às várias conjunturas de estruturação do convívio 

social criadas para controlar os instintos humanos em nome da civilidade; na modernidade, 

converte-se em objeto de aversão, haja vista que coloca em risco o equilíbrio e a segurança da 

sociedade que é a principal responsável por criar estereótipos de normalidade, ou seja, modelos 

de comportamento aceitáveis que dão aos indivíduos a impressão de dignidade e pertencimento. 

A humanidade/sociedade não consegue tolerar a presença daqueles que violam ou transgridem 

os limites e as regras impostas pelo estado moderno, e, ao rejeitar, convertem esses indivíduos 

em estranhos. Nas palavras de Bauman (1998, p. 28): “Foi à visão da ordem que os estranhos 

modernos não se ajustaram”.  

Na concepção de Bauman (1998) o que faz com que uma pessoa seja considerada 

estranha e, consequentemente, incompreensível, ameaçadora e ao mesmo tempo sedutora, é, 

justamente, a capacidade que o estranho tem de camuflar as fronteiras anteriormente vistas 

devido ao interesse do Estado. O sociólogo pontua ainda que a sua sedução e atratividade advém 

da quebra do universo monótono e homogêneo que as concepções modernas quiseram implantar 

no imaginário da sociedade. 

Nesse sentido, Bauman (1998), ao se apropriar de uma análise feita por Jean Paul Sartre 

referente à viscosidade em comparação a água límpida e pura, fala da liberdade do estranho, 

tendo em vista que esta é uma relação de poder que diz respeito à existência. A viscosidade 

representa a perda de liberdade, pois no momento que o estranho submerge no viscoso, ou seja, 

o meio social e coletivo, ele é dissolvido, perde-se já que não consegue controlar sua vida, sua 

identidade. No dizer de Bauman (1998, p. 39): “Mais do que exuberantemente invadindo um 

elemento novo e estrangeiro, sinto-me invadido e conquistado por um elemento do qual não há 

como fugir. Já não estou sob controle, já não sou senhor de mim mesmo. Perdi minha 

liberdade”. Ao mergulhar na água o indivíduo tem a possibilidade de controlar sua liberdade e 

domínio, sendo que algum momento se desejar ele pode voltar e secar-se, podendo ser aquilo 

que deseja e pode ser. Quanto mais as pessoas não conseguirem controlar suas vidas e suas 

identidades, mais verão as outras como viscosas e, consequentemente, de forma frenética 

tentarão se livrar dos estranhos que elas “experimentam como envolvente, sufocante, 

absorvente e informe substância” (BAUMAN, 1998, p. 30). Sendo assim, podemos afirmar 

ainda com base em Bauman (1998) que o estranho é odioso e temido pela sociedade como é o 

viscoso, ambos pelos mesmos motivos.  Os sujeitos estranhos que ganham representatividade 
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na modernidade, devido ao cenário de exclusão que esse período impõe em relação aos 

diferentes, estão a todo instante em busca de um lugar que amenize as tensões e os conflitos 

entre o eu e o outro, pois almejam construir uma identidade estável; porém, na opinião de 

Bauman (1998, p. 32), 

 

Os projetos de vida individuais não encontram nenhum terreno estável em que 

acomodem uma âncora, e os esforços de constituição de identidade individual 

não podem retificar as consequências do “desencaixe”, deter o eu flutuante e 

à deriva. [...] O mundo pós-moderno está-se preparando para a vida sob uma 

condição de incerteza que é permanente e irredutível. 

 

O ideal de vida individual e a construção dela não encontra fixidez, o que acaba por 

colocar em foco um eu diverso, adepto às pluralidades. Diante dessa incerteza incessante 

continuam trilhando caminhos em busca de si mesmos, apesar de serem conscientes das suas 

condições em todos os espaços que se arriscarem passar. Para sobreviverem nesses novos 

lugares em que chegam, os estranhos precisam criar máscaras metafóricas ou não, simbólicas 

ou não – artifícios utilizados pelo sujeitos modernos e que se configuram como uma exigência 

para que eles possam conseguir alcançar seus objetivos que, na maior parte das vezes, estão 

relacionados à busca da reconstituição de suas identidades, que se encontram fragmentadas 

devido terem que renunciar a si mesmo em favor da coletividade, atendendo, dessa forma, a um 

ideal social.  Ao criar uma máscara, o sujeito acaba assumindo uma imagem falsa – a persona. 

De acordo com Jung (2008, p. 68) a persona é: 

 
um complicado sistema de relação entre a consciência individual e a 

sociedade; é uma espécie de máscara destinada, por um lado, a produzir um 

determinado efeito sobre os outros e por outro lado a ocultar a verdadeira 

natureza do indivíduo. Só quem estiver totalmente identificado com a sua 

persona ao ponto de não conhecer-se a si mesmo, poderá considerar supérflua 

essa natureza mais profunda. No entanto, só negará a necessidade da persona 

quem desconhecer a verdadeira natureza dos seus semelhantes.  

 

Dessa forma, está intimamente relacionada aos papéis sociais desempenhados pelos 

sujeitos modernos, ou com um símbolo social e/ou cultural. Através da persona o homem quer 

ser/parecer isto ou aquilo, ou mesmo se esconder atrás de uma máscara. O indivíduo acaba, 

assim, criando um duplo de si mesmo para escapar, fugir daquilo que o personaliza para 

encontrar, na ilusão, quem gostaria de ser, resultando no confronto entre o eu e o não eu. 

No entanto, para a realização do si mesmo é necessário que o indivíduo consiga 

diferenciar o eu real da imagem de si representada para os outros, o que na maior parte das 

vezes não acontece, tornando-o estranho. A construção de uma persona que se adeque aos 
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anseios coletivos significa uma considerável concessão exterior; em outras palavras, 

caracteriza-se como um verdadeiro autossacrifício, que impulsiona o eu a identificar-se com a 

persona.  

Nesse sentido, a meta da individuação de que fala Jung é libertar o si mesmo desses 

invólucros falsos criados pela persona. O processo da individuação significa tornar-se um ser 

único, dito de outro modo é tornar o homem o ser único que é, já que entendemos por 

individualidade, nossa singularidade mais íntima. É por meio do processo de individuação que 

o ser vai se diferenciando das máscaras criadas para a adequação social, pois ao desmascarar-

se a si próprio, consegue perceber que o sentido da vida nos obriga a ir além das aparências. A 

individuação pode ser considerada um sistema de defesa, que conduz o homem a perceber que 

ela é uma capa de revestimento diferenciada da realidade exterior e do seu próprio ser (JUNG, 

2008). Para isso, é importante que o indivíduo seja capaz de diferenciar o que é para si mesmo 

e o que representa para os outros.  O sujeito se constrói por meio de suas ilusões e de seus 

projetos que podem ser remodelados a partir da vivência entre o ser e as pessoas. Em oposição 

ao conceito de Persona, Jung (2008) fala de sombra. A sombra é, na concepção junguiana, o 

arquétipo que nos proporciona expulsar da nossa autoconsciência os aspectos reprováveis e 

maléficos de nós mesmos, ou seja, está diretamente relacionada com o lado negativo da 

personalidade dos indivíduos. Jung admite que todo ser humano carrega consigo uma sombra, 

afinal ela contém aquilo que negligenciamos, aquilo que queremos ocultar ou negar, por isso, 

acaba sendo constantemente negada como parte da pessoa. Porém, diferentemente da persona, 

ela não ocorre no escuro, pois quando tomamos consciência de nossa sombra, recuperamos a 

parte de nós que está reprimida, colocando em foco o verdadeiro eu. 

Na modernidade, de forma específica, a busca pela identidade ocorre num tempo em 

que já duvidamos que exista esse lugar onde possa haver esse encontro, que é conduzido e 

marcado pelas diferenças, pelos desmascaramentos, pelas fragilidades nas relações 

interpessoais. O deslocamento é, nesse caso, a única saída que esses sujeitos encontram para 

superar um pouco de tudo isso, apesar de que em todos os lugares que passam, vivenciam a 

experiência, a sensação do não pertencimento, do ser estranho. Para Hall (2005, p. 17-18), o 

deslocamento possui características positivas, “[...] desarticula as identidades estáveis do 

passado, mas também abre a possibilidade de novas articulações: a criação de novas 

identidades, a produção de novos sujeitos [...]”. 

O exílio que é proveniente do deslocamento é, assim, o responsável por esse movimento 

que sempre leva o indivíduo à estranheza do não familiar. Viñar (1992, p. 111) afirma que o 

exílio se caracteriza como uma espécie de “tempo de inércia e contemplação, que emerge após 
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a tormenta, o naufrágio e a catástrofe: propõe o desafio que podemos construir a partir da perda, 

da desilusão, do desencorajamento, da derrota”. O indivíduo que vivencia esse colapso está 

sempre à procura de um novo lugar, que nunca é inteiramente conquistado, passando a aceitar 

sua condição de estranho, de errante, de sujeito estrangeiro que está sempre em movimento.  

Segundo Capaverde (2007, p. 249), o estrangeiro “é o outro do familiar, o estranho; o 

outro do conhecido, o desconhecido; o outro do próximo, o distante; o que não faz parte, o que 

é de outra parte”. Julia Kristeva, de forma específica no livro Estrangeiros para nós mesmos 

(1994), discute a condição de estrangeiro nas sociedades contemporâneas. Vale destacar que 

ela, ao tratar dessa temática, compartilha dos mesmos conceitos freudianos sobre o significado 

da palavra unheimlich, cujo sentido pode ser abstraído da própria carga semântica e da raiz 

comum, estranho/estrangeiro.  

Logo na abertura do livro Estrangeiros para nós mesmo, visualizamos uma tentativa de 

Kristeva (1994) em definir o estrangeiro que demonstra aspectos paradoxais em relação a sua 

existência: 

 

Estrangeiro: raiva estrangulada no fundo de minha garganta, anjo negro 

turvando a transparência, traço opaco, insondável. Símbolo do ódio e do outro, 

o estrangeiro não é nem a vítima romântica de nossa preguiça habitual, nem o 

intruso responsável por todos os males da cidade. Nem a revelação a caminho, 

nem o adversário imediato a ser eliminado para pacificar o grupo (1994, p. 9). 

 

Esse possível conceito faz-nos refletir sobre concepções circunstanciais e momentâneas, 

acerca dessa figura – como a de uma “vítima romântica” que causa certa mobilidade e agitação, 

e/ou como “intruso” aquele que não pertence aquele espaço, mas que no fim deve encontrar sua 

“morada” que está imbricada em um “nós”, que na junção de todas as vozes do “eu” e do “tu”, 

as eliminam. 

De forma mais consistente, Kristeva (1994, p. 9) afirma que “estranhamente o 

estrangeiro habita em nós; ele é a face oculta da nossa identidade, o espaço que arruína nossa 

morada, o tempo em que se afunda o entendimento e a simpatia”. Dessa forma, para a autora, 

o estrangeiro é de forma ambígua a imagem do outro, da alteridade, que se sente estranho em 

terras estrangeiras, bem como é aquele que vive dentro de nós e entre nós, o que nos coloca na 

condição de estranhos de si mesmos. O termo pode, dessa maneira, expressar tanto o estado 

psíquico do ser, como o lugar que ele ocupa. O efeito de estranhamento, nessa perspectiva, vai 

além do deslocamento geográfico ocorrendo mesmo na terra de origem, como exemplifica 

Kristeva (1994), citando o estranhamento de Mersault de Camus. 
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Para Kristeva (1994, p. 10), “O estrangeiro começa quando surge a consciência de minha 

diferença e termina quando nos reconhecemos todos estrangeiros, rebeldes aos vínculos e às 

comunidades”. É por essa natureza que a noção de estranheza, na visão da autora, possibilita 

um domínio de significações que admite a discordância, o insólito, a desordem, a fascinação, a 

alienação.  

O efeito de estranheza sofrido pelo estrangeiro não é a única implicação paradoxal da 

universalização do nós, pois de acordo com Kristeva (1994) é a partir de uma visão coletiva – 

estatal, nacional, de classe – que a problemática do estrangeiro se posiciona. Normalmente, 

refere-se a uma convicção que se fundamenta a partir da menção à relação do nós com outros 

nós, ao duelo entre domínios identitários diversos, entre diferentes grupos que demonstram 

interesse. Porém, quando encontra no nós absoluto seu lugar de acolhida, também deixa de 

exigir a interposição de fronteiras, sejam elas físicas ou psíquicas, e a fixação de inúmeros 

territórios coletivos. 

O estrangeiro pode ser compreendido como aquele que transita pelas paragens de uma 

margem à outra, seu único propósito é que através da fluidez, da circulação, do incessante devir, 

possa encontrar seu lugar, sua identidade, tarefa essa que parece impossível, pois as fronteiras 

sempre passam por um processo de alargamento, adiando ao máximo esse encontro.  O 

estrangeiro/estranho está em constante movimento e, por isso, remete-nos à figura do viajante, 

do turista, do forasteiro – aqueles que estão sempre à procura do seu lugar, de sua identidade. 

Para Peixoto (1987, p. 81-82) “O reencontro de si mesmo só pode se fazer através de uma 

viagem”. É justamente nessa necessidade de estabelecer uma distância, de abandonar os lugares 

conhecidos, de reconstruir as identidades, que esses sujeitos errantes passam a ser 

permanentemente estrangeiros, a viver infinitamente o efeito de estranhamento que ocorre 

devido ao processo de alteridade, ou seja, a relação eu/outro que é marcada pela diferença. Isso 

ocorre, tendo em vista que em todos os lugares que esses indivíduos chegam sentem o mesmo 

vazio, a mesma solidão, nas idas e vindas tudo acaba sendo decepção. 

Nessa perspectiva, podemos afirmar que a temática do estranho tem ganhado destaque 

nas diversas áreas do conhecimento, como a filosofia, a psicanálise, a literatura, pois serve de 

matéria para inúmeras reflexões acerca da condição dos sujeitos, principalmente daqueles 

indivíduos que estão sempre buscando seu lugar no espaço. Na concepção de Michel Mafesoli 

(2001, p. 42) esse destino errante representa “a procura de si mesmo no quadro de uma 

comunidade humana, na qual os valores espirituais são a consequência da aventura coletiva. O 

que faz com que a fronteira seja sempre adiada, a fim de que essa aventura possa prosseguir”.  
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Nesse sentido, é a literatura que tem demonstrado um forte diálogo com essas questões. 

Para Freud (1996, p. 266) o estranho na literatura é “um ramo muito mais fértil do que o 

estranho na vida real, pois contém a totalidade deste último e algo mais além disso, algo que 

não pode ser encontrado na vida real”. No texto literário, o estranho se exime da realidade, pois 

o que foi reprimido ganha liberdade através das fantasias, resultando em algo paradoxal: “[...] 

em primeiro lugar, muito daquilo que não é estranho em ficção sê-lo-ia se acontecesse na vida 

real; e, em segundo lugar, que existe muito mais meios de criar efeitos estranhos na ficção do 

que na vida real” (FREUD, 1996, p. 266). 

Essa relação entre o estranho e a literatura vem no decorrer do tempo ganhando novos 

contornos e, na atualidade, avança no intuito de acompanhar as exigências do mundo 

contemporâneo. Dessa forma, apontaremos algumas obras literárias que abordam personagens 

na condição de ser/sentir estranho no decorrer dos seus dramas, seres deslocados 

geograficamente ou psicologicamente em relação a si mesmos – de qualquer modo sujeitos 

estranhos, estrangeiros, de uma forma ou de outra, indivíduos diferentes. Os exemplos que 

elencamos a seguir servem de traços ilustrativos do estranho na literatura, foram selecionados 

levando em consideração as discussões teóricas dos autores que fundamentam nosso trabalho. 

No que se refere ao estranho, não podemos deixar de lembrar Metamorfose (1915) de 

Kafka. Seu personagem principal, Gregor Samsa, transforma-se em um inseto horrível, 

passando a causar a repulsa das pessoas de sua família, que demonstram ter medo da sua 

metamorfose que não é apenas física, mas psicológica. É através da transformação que a 

personagem torna-se estranha para a família, um estranho capaz de causar medo, mesmo para 

aqueles que o conhecia, afinal agora com outros traços assume a imagem de estranho no 

consciente das pessoas com as quais ele convivia. 

É oportuno mencionar também a história de “O homem da areia” de Hoffman, na qual 

Freud (1996) se apropria para tratar sobre a questão do estranho e do efeito de estranhamento. 

A questão do estranho nessa narrativa está diretamente ligada ao medo da criança em relação 

ao Homem da Areia e da ideia de ter os seus olhos roubados por ele. O protagonista da história, 

Natanael, sofre o processo de castração devido à perda do pai. Sendo assim, a valorização e o 

medo pela perda dos olhos é um substituto para a castração.  

O retrato de Dorian Gray, do importante romancista Irlandês do século XIX Oscar 

Wilde, também aponta para o medo do que é conhecido. A presença do estranho nessa obra se 

dá a partir do ato contemplativo da personagem que observa seu envelhecimento no retrato e, 

apesar de ter consciência que representa seu rosto, vê aquela imagem como a de um sujeito 

estranho, que lhe causa horror e insatisfação. 
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Um estranho no ninho (1935), do escritor americano Ken Kensey, estaria ligado à 

construção do estranho que Bauman (1998) trata, pois este se configura como diferente através 

da sociedade. Trata-se da personagem McMurphy que ao ser preso finge ser louco para 

conseguir escapar da cadeia e acaba sendo internado em um hospital psiquiátrico, confiando 

que lá as coisas seriam mais fáceis de lidar; no entanto, descobre que os pacientes são 

controlados e reprimidos de forma cruel. O hospital psiquiátrico nada mais é do que uma 

representação social exterior à personagem para demonstrar como os considerados estranhos 

são tratados na sociedade. É importante lembrar que o louco sempre foi visto como alguém 

estranho, esquisito. 

O estranho figurado em O estrangeiro (1942), romance de Albert Camus, também pode 

ser associado ao estranho tal como concebe Bauman (1998), pois a personagem central da 

narrativa era um sujeito isolado do meio social, que foge dos padrões e, por isso, é o outro, o 

diferente. O romance narra a história de Meursault, sujeito que leva uma vida imersa em um 

cotidiano sem questionamentos existenciais. Desde o início da narrativa, ele é apresentado 

como um estranho, um esquisito, pois seria capaz de viver em um mundo com regras totalmente 

diferentes das que são impostas pela sociedade, além de conseguir ser frio ao ponto de não 

esboçar nenhum tipo de reação emocional, como chorar no sepultamento de sua mãe, por 

exemplo. Há, nesse caso, uma espécie de estranheza existencialista por parte de Mersault. 

Nesse mesmo raciocínio podemos evidenciar dois contos: “Retrato oval”, de Edgar 

Allan Poe, publicado na antologia Contos de terror, mistério e morte (1981), e “Retratos” 

presente na coletânea O ovo apunhalado (1975), de Caio Fernando Abreu. No primeiro, há todo 

um clima de estranheza marcado pela descrição do ambiente onde se passa a narrativa, um 

castelo aparentemente abandonado, com uma grande quantidade de quadros pintados expostos 

na parede que é usado como abrigo durante uma noite por um cavaleiro ferido. No quarto onde 

fica o cavaleiro encontra-se um quadro que lhe chama bastante atenção. Trata-se da pintura de 

uma jovem que na opinião dele parecia viva, real e bela. Movido pela curiosidade esse homem 

procura em cadernos informações sobre aquela pintura. Não demorou muito a encontrar, e logo 

se deparou com as linhas que narravam a história de uma mulher que muito apaixonada pelo 

marido sentia ciúmes da atenção dedicada a suas pinturas, ao ponto de aceitar um dia a proposta 

feita e o permitir que a pintasse. Obcecado pelo trabalho, o pintor não conseguia liberta-se 

daquela pintura antes de capturar todos os detalhes da sua amada necessários para finalizar a 

obra prima. Envolvido no processo de criação ele não percebe que a sua esposa está definhando 

aos poucos, ao ponto que, ao terminar o trabalho, a única coisa viva que restava dela era o 

retrato oval.  
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No segundo, temos a história de um narrador protagonista que, através do ato 

contemplativo da sua imagem retratada em seis imagens pintadas por um jovem desenhista, não 

se reconhece desencadeando um processo de estranhamento de si mesmo, pois o que vê não 

condiz com a imagem ideal criada por ele, já que elas revelam seu verdadeiro eu. Um eu que 

ficou reprimido, mas que volta causando sérias crises de consciência. 

Já na obra de Lygia Fagundes Telles, temos o estranho em oposição ao familiar que 

aparece figurado, entre outros, no conto “A caçada”, em que a história narrada se passa 

basicamente no fundo de uma loja onde se encontra uma tapeçaria antiga que representa a cena 

de uma caçada, a qual desperta a curiosidade do protagonista. Na cena, de imediato, percebemos 

uma identificação da personagem com aquele objeto até então desconhecido, estranho. Segundo 

Leite (2013, p. 73) nesse conto a relação do protagonista com a tapeçaria “oscila entre o 

estranho e o familiar, indecidivelmente: a cena representada mostra um fato familiar que, ao ser 

reprimido pela personagem, retorna para sua percepção como estranha”.  

O conto “A mão perdida na caixa do correio” de Ignácio de Loyola, que aparece no livro 

O homem que odiava a segunda feira: as aventuras possíveis (1999), serve-nos também para 

exemplificarmos a questão do estranho, pois temos a história de um sujeito que ao colocar uma 

correspondência na caixa do correio se depara com uma situação inusitada: sua mão se 

desprende do braço e fica presa na caixa. Após a perda da sua mão o protagonista desencadeia 

uma saga em busca de uma explicação. Esse episódio causa uma série de estranhamento para a 

personagem. Na perspectiva de Leite (2013, p. 107), esse fenômeno insólito “suscita uma série 

de reflexões que, entre outros aspectos, parece constituir, metaforicamente, um questionamento 

sobre a condição do sujeito humano na sociedade atual”. 

No decorrer do tempo, a temática e a figura do estranho foi ganhando novas feições na 

literatura, podendo ser representadas pela figura do estrangeiro, do turista, do nômade, do 

vagabundo, que são oportunos para caracterizar o estranho desterritorializado, como é 

defendido por Kristeva (1994). Nesse sentido, podemos citar, entre vários autores mais 

contemporâneos que abordam tal temática, Nélida Piñon e Caio Fernando Abreu. Para ficarmos 

apenas com dois exemplos, estes escritores apoiaram-se nessas figuras para criarem universos 

ficcionais que são permeados de sujeitos que perambulam à procura de suas origens 

desconhecidas, de suas verdadeiras identidades, de seu lugar e, porque não, de sua aceitação 

social. 

Esses sujeitos aparecem frequentemente nos textos literários de Nélida. É o caso, por 

exemplo, do romance O fundador (1969), que na primeira temporalidade tem como 

protagonista Johanus, indivíduo desterritorializado à procura de suas origens; e na segunda 
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temporalidade, temos a figura de Joseph Smith, um Palestino que vive nos Estados Unidos e 

experiencia a condição de sujeito estranho, por não pertencer àquele espaço. Além disso, 

podemos mencionar outras obras como Tebas do meu coração (1974) e Vozes do deserto 

(2004), nas quais conseguimos identificar uma grande quantidade de personagens errantes.  

Quanto à temática do estranho na obra Caio Fernando Abreu, podemos dizer que ela 

perpassa toda sua ficção, no entanto, entre tantas narrativas iremos, por ora, citar apenas o conto 

“Lixo e purpurina”, publicado em Inventário do Irremediável (1970), que é representativo em 

relação a essa questão, porém adiantamos que essa problemática será tratada no próximo 

capítulo de forma mais intensa. A história no referido conto é narrada a partir da perspectiva de 

um homem não nomeado que se encontra na condição de exilado, na cidade de Londres, no 

intuito de fugir da opressão que o acometia no Brasil, porém alimenta um forte desejo de voltar, 

apesar de não se sentir acolhido em nenhum desses lugares.  

Com base no exposto até aqui, passaremos agora, a destacar alguns traços que 

consideramos importantes em relação à vida do escritor Caio Fernando Abreu, além de alguns 

aspectos da sua ficção, por considerarmos essencial para a compreensão da sua obra como um 

todo, e de forma particular, no que se refere à temática do estranho, tendo em vista que ele, de 

certo modo, vivenciou essa condição através dos seus deslocamentos para fora do país, o que 

dá a sua escrita um caráter autobiográfico.  

 

1.3 Caio Fernando Abreu: traços biográficos e aspectos da ficção   

 

Caio Fernando Loureiro Abreu, o contista sulista filho de Dona Nair e seu Zaél, nasceu 

em Santiago do Boqueirão em 1948 e faleceu em 1996, na cidade de Porto Alegre. Além de 

escritor foi dramaturgo e jornalista. O escritor viveu por muito tempo em São Paulo e Rio de 

Janeiro, além de viver em vários países da Europa. Apesar de seu curto período de vida, 

publicou mais de dez livros de ficção, entre eles dois romances: Limite Branco (1971) e Onde 

andará Dulce Veiga? (1990), bem como escreveu várias peças de teatro e uma grande 

quantidade de cartas.  

Porém, a maior parte de sua produção, como ficcionista, consiste em contos reunidos 

em antologias. O escritor estreia no conto com a publicação de Inventário do Irremediável em 

1970, através do qual recebera o prêmio Fernando Chinaglia do mesmo ano e, em seguida, 

publica O ovo apunhalado (1975), Pedras de Calcutá (1977), Morangos mofados (1982), Os 

dragões não conhecem o paraíso (1988), Ovelhas negras (1995), Estranhos estrangeiros 

(1996). Durante sua vida de escritor, seus textos receberam inúmeras premiações e adaptações 
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para peças de teatro e cinema, além de terem sido traduzidos para outras línguas (cf. PORTO, 

2005). 

Caio Fernando Abreu, desde muito cedo, já demonstrava certa inclinação pela arte que 

viria a desenvolver no decorrer de sua vida como escritor. Apenas com seis anos, a criança alta 

e magra, de sobrancelhas grossas e bem desenhadas, escreve seu primeiro texto, na verdade, 

uma história em quadrinhos, a qual intitulou de “Lili Terremoto”, que contava a história de uma 

menina que queria fugir de casa. A partir daí, não parou de escrever, pois continuou produzindo 

e criando durante toda a sua vida. 

Aos quinze anos, muda-se para Porto Alegre para estudar no Instituto de Porto Alegre 

(IPA), e apesar dos estudos serem muito caros, sua mãe insistia para que ele tivesse uma boa 

educação, afinal, ele ansiava por conhecer novas coisas, novos lugares. Porém, o escritor não 

se adapta à escola, um internato onde ele estudava e residia, por isso, escreve uma carta para 

seus pais pedindo para eles irem buscá-lo na escola, carta essa que revela desde cedo o seu lado 

dramático, a teatralidade e o exagero, como podemos perceber no seguinte trecho do escrito: 

“Pelo amor de Deus mãe, eu não aguento mais”! Veja se a senhora dá um jeito! Isso aqui é um 

verdadeiro inferno” (CALLEGARI, 2008, p. 32). 

De acordo com Callegari (2008), Abreu era capaz de falar sobre literatura sem deixar a 

desejar com qualquer pessoa que detivesse um vasto conhecimento sobre o assunto, aspecto 

esse que influencia diretamente sua escrita, pois aos 18 anos, quando escreveu Limite branco, 

já se percebiam traços característicos de seu estilo como contista.  

Em 1967, Caio Fernando entra na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 

para cursar Letras, porém o escritor tranca a matrícula para frequentar o curso de Arte 

dramática. Nessa época, o contista ainda está preocupado em descobrir ou criar um estilo que 

lhe fosse próprio; contudo, nesse período, ele já havia escrito Limite branco, obra publicada 

somente em 1971. Do cenário das letras, João Gilberto Noll foi um dos primeiros leitores do 

livro, com ele o gaúcho dividia o amor pelos livros e pela leitura.  

Abreu sempre foi um sujeito à frente de seu tempo. Em plena ditadura militar, reunia-

se com vários intelectuais para falar sobre literatura e política, entre outros assuntos. Nesse 

sentido, Callegari evidencia alguns comportamentos que caracterizariam o escritor ao longo de 

sua existência: “o enfrentamento, a busca de uma identidade, a vivência de experiência como 

busca de um significado maior na vida” (2008, p. 36). 

O poeta gaúcho tinha uma verdadeira obsessão pela escritora Clarice Lispector, pois, 

conforme ele declara, quando lia seus textos tinha a sensação de que nada mais havia para 

escrever. Os dois, em suas obras, abusaram do conceito de epifania, entendida como uma 
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revelação mágica ligada ao drama vívido pelos personagens, um despertar que propicia uma 

reflexão sobre a vida. 

Outra fascinação de Caio Fernando Abreu era a questão do estrangeiro, da errância, o 

que justifica na sua construção literária a presença de seres que se sentem estranhos e 

deslocados seja em relação a si mesmo e/ou geograficamente. De acordo com Dip (2011, p. 

146), Caio Fernando Abreu “gostava de dizer que era um homem da fronteira”. Ele adorava 

ultrapassar as fronteiras porque considerava muito interessante a mudança repentina da 

paisagem, da língua, da cultura. É devido a esse desejo de alargar os limites espaciais que em 

1972, ao encontra-se confuso tanto profissionalmente, quanto em relação às coisas do coração, 

o que gerou nele uma profunda angustia existencial, ele decide partir para a Europa onde se 

exila voluntariamente. Em carta de despedida a Hilda Hilst, sua grande amiga, ele explica sua 

decisão “[...] não há lugar para gente como nós aqui nesse país, [...] A gente vai ficando acuado, 

medroso, paranoico: eu não quero ficar assim, eu não vou ficar assim [...] E não sei quando 

volto. Nem se volto (In: DIP, 2011, p. 148).  

Callegari (2008) afirma que falar sobre relações amorosas sempre foi uma das principais 

preocupações do contista, pois ele sonhava em viver um grande amor, uma paixão arrebatadora. 

Contudo, ao seu modo, o escritor experimentou tudo, preservando com cuidado sua privacidade, 

fato que o tornava uma pessoa sozinha e, talvez por isso, esse tema seja tão explorado em seus 

contos, já que é recorrente em sua ficção a representação de sujeitos solitários e melancólicos, 

como é o caso dos personagens dos contos de O ovo apunhalado (1975), obra que versa sobre 

a incomunicabilidade entre as pessoas.  

Nos meados da década de 70, Caio Fernando Abreu já era um escritor reconhecido, 

principalmente em Porto Alegre. Nesse período publica Pedras de Calcutá (1977), o qual marca 

o amadurecimento do contista como escritor. Em 1982, publica Morangos Mofados, com o qual 

atingiu seu auge como contista. 

Em 1994, já de regresso a Porto Alegre, continuou a se dedicar aos seus escritos e a 

revisar seus textos, como foi o caso de O inventário do irremediável. No dia 25 de fevereiro de 

1996, morre o poeta aos 47 anos de idade, vítima do vírus da AIDS. Hoje, é reconhecido pela 

crítica literária como um dos mais importantes contistas da literatura contemporânea, pois em 

sua ficção evidenciou uma temática ímpar e uma linguagem nada convencional para os 

preceitos literários, até então cultivados na literatura brasileira (cf. NÓBREGA JUNIOR, 2007). 

Caio revolucionou alguns padrões de comportamento, fixando amplas paisagens da 

marginalização a que foram submetidos os jovens brasileiros em virtude da ditadura militar, 

trazendo à tona o interesse pela ecologia, pela espiritualidade, pela vida em comunidade e, 
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sobretudo, pelos valores de uma cultura alternativa, violentamente reprimida no Brasil dos anos 

70. Tal fixação não se dá em nível de denúncia sociopolítica, mas sim, no “acompanhamento, 

na identificação, na experiência mesma que o contista viveu nos múltiplos caminhos que tal 

juventude buscou, no afã de distanciar-se do que negava [...]” (HOHLFELT, 1988, p. 145).  

Abreu integra o grupo de escritores que produz uma ficção urbana, de caráter intimista. 

Em sua narrativa, a cidade muitas vezes assume a condição de personagem, já que ganha o 

estatuto de ser ficcional, apresentando-se ora como melancólica, ora como assustadora, ora 

angustiante. Seus textos apresentam temáticas e personagens que convivem cotidianamente 

com a revolução tecnológica e industrial, que, diante das fragmentações, acabam sendo 

conduzidas ao desequilíbrio, ao isolamento e aos pensamentos introspectivos, o que reflete 

diretamente na constituição da identidade dos sujeitos que se encontram nas metrópoles. Forster 

& Lenz (2011, p. 263) evidenciam: 

 

Ao explorar em sua narrativa um espaço que pode ser compreendido como o 

dos grandes centros urbanos, a literatura de Caio ilumina a sociedade 

massificada que ao apostar na aparência, nos rótulos e nos estereótipos, 

objetaliza o sujeito em atitudes mecanizadas que anulam sua individualidade 

e impedem sua transcendência pessoal. Por isso, a tentativa de buscar a 

identidade, num tempo em que já se duvida que haja lugar para esse encontro, 

é marcada pela busca da diferença, pelo desmascaramento e revelação da 

padronização imposta que implica na construção de um sujeito 

despersonalizado, incapaz de expressar-se e de ser por meio de uma identidade 

una e pré-determinada, na qual nunca haverá possibilidade de despertar.    

 

É nesse universo de fragmentação, em que as relações são impessoais e artificiais, o que 

acaba por colocar os sujeitos na situação de deslocados, que se encontram os escritos do 

contista, pois os indivíduos fictícios habitantes dos seus textos não conseguem estabelecer 

relações com o outro, sem recorrer ao uso de máscaras as quais a própria sociedade moderna 

impõe. 

Ao traçar aspectos estéticos dos contos de Caio Fernando Abreu, Hohlfeldt (1988, p. 145) 

ressalta o valor da sua produção e o seu destaque na literatura brasileira:  

 

Contos ritualizados, numa linguagem intensamente lírica, onde a poeticidade 

ocorre através da seleção vocabular, e na qual se encontram pela primeira vez 

vocábulos, signos e símbolos orientais ligados à tradição ocidental brasileira, 

a literatura de Caio Fernando Abreu oferece importante contribuição às letras 

brasileiras justamente por enfocar, com perspectiva própria, o drama que então 

se vivia no momento mesmo de sua ocorrência. 
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Dessa forma, podemos perceber que, num criterioso processo de escolha e combinação 

de palavras, Caio Fernando Abreu escrevia coisas profundamente marcantes e subjetivas, 

buscando matéria para sua produção ficcional muitas vezes a partir de dramas vividos e 

vivenciados no momento de sua ocorrência e, talvez por isso, tenha conquistado seu 

reconhecimento no cenário da literatura brasileira.  

Nos seus contos, o tempo e o espaço são condensados, haja vista que a duração de suas 

tramas ocorre em alguns momentos ou em poucos dias e, geralmente, em espaços fechados 

como quartos, apartamentos, como é o caso dos contos “Uns sábados, uns agostos”, presente 

em o Inventário do irremediável (1970), “Linda, uma história horrível” em Os dragões não 

conhecem o paraíso (1988) e a novela “Pela noite”, em Estranhos estrangeiros (1996). Costa 

(2008, p. 11) afirma que “o espaço externo ou reflete a situação de opressão e limitação ou não 

é importante”. Seus personagens refletem a angústia do homem moderno, pois são marcados 

profundamente pela solidão, pela loucura, pelo exílio, pela condição de estranho, porém sempre 

à procura de sua identidade, da aceitação social e do amor.  

Na concepção de Porto (2003), os contos do poeta gaúcho exploram a condição de 

indivíduos que não têm o direito à liberdade e à esperança, por isso vivem isolados, presos em 

seus apartamentos. Esses aspectos expressam na obra do autor as angústias e as frustrações de 

uma sociedade capitalista que vive dividida entre o sonho e a ilusão do amor e da realidade, que 

aparece na vida desses sujeitos. 

O escritor procura, conforme assinala Sávio (2003, p. 02), “chegar ao âmago dos seres, 

da vida, de romper com aquilo que oculta às verdadeiras identidades, de quebrar cascas e 

convenções”. A autora acrescenta ainda que esses são fios condutores para compreendermos a 

obra do escritor. Sem dúvida a busca pela identidade, no sentido existencial, está impregnada 

na obra do gaúcho desde o seu primeiro livro. Sua ficção reúne seres com múltiplas identidades, 

que são fragmentos de um ser que procura encontrar seus estilhaços e que experimentam uma 

mistura de sensações e sentimentos provenientes das crises existenciais. Como exemplo desse 

aspecto, podemos citar o conto “Os sapatinhos vermelhos” em que a protagonista no início da 

narrativa é identificada como Adelina, uma mulher sem cor, sem vida que certo dia resolve 

calçar um sapato vermelho que havia ganhado do seu ex-marido. Ao calçar os sapatos Adelina 

se transfigura, assumindo uma nova identidade, Gilda. Transfigurada a protagonista parte para 

uma boate onde conhece cinco rapazes e os envolvem no jogo de sedução, ao ponto de levá-los 

para seu apartamento onde acontece a realização dos seus desejos carnais, através de uma noite 

de amor promíscuo, em que a única exigência era que seus sapatos não fossem tirados. No fim 
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da história narrada a personagem, diante do espelho consciente da sua fragmentação identitária, 

decide tirar os sapatos, voltando a ser Adelina.  

Um dos aspectos marcantes nas narrativas de Abreu é a ausência de nomes próprios para 

indicar seus personagens ficcionais, o que marca o anonimato vivido por esses indivíduos nos 

grandes centros urbanos, lugar em que as relações são totalmente fragmentadas. Essa 

característica aparece em quase todas as suas narrativas, com raras exceções como pode ser 

observado em “Sargento Garcia”, em que o protagonista é nomeado como Hermes; em 

“Aqueles dois” que as personagens centrais chamam-se Raul e Saul; ou em casos como 

visualizamos na narrativa “Pela noite” de Estranhos estrangeiros (1996), em que os seres 

ficcionais criam nomes, assumindo uma identidade. Porém, é válido mencionar que quando isso 

acontece esses nomes não aparecem de forma gratuita, pois possuem um valor 

semântico/simbólico considerável para a compreensão das histórias narradas. De acordo com 

Porto & Porto (2004), essa não nomeação caracteriza os personagens como pessoas que estão 

esvaziadas de identidade. Esse esvaziamento decorre “do modo de convivência imposto pela 

sociedade: tão competitivo, que corrói a personalidade dos indivíduos. Mesmo quando 

excêntricos, eles se tornam parte da massa informe” (ZILBERMAN apud PORTO & PORTO, 

2004, p. 66).  

Conforme Sávio (2003), os personagens que habitam as narrativas de Caio Fernando 

Abreu andam em direção à liberdade, ao amor, à pureza e ao encontro de si mesmos. O referido 

autor enfatiza também que “a busca do amor é, naturalmente, um dos grandes temas” (SÁVIO, 

2003, p. 03). Dessa forma, não podemos deixar de mencionar o amor homossexual e assinalar 

a impossibilidade desse amor se tornar concreto, em virtude do sentimento de indiferença 

lançado pelo outro.  

Os textos de Caio, de acordo com os estudos de Leal (2002), expressam um aspecto que 

faz parte do sujeito contemporâneo. Isso acontece na medida em que os personagens, 

fragmentados e deslocados, recorrem à droga e expressam seus desejos e sonhos que indiciam 

um estado à margem desses indivíduos, além de incitarem uma reflexão sobre a própria 

existência humana e sobre a relação do sujeito com o outro, como acontece em “Terça-feira 

gorda”, por exemplo. Estes indivíduos passam a carregar “um estranhamento, um sentimento 

de inadequação, como se toda a certeza estivesse impregnada por uma transitoriedade” (LEAL, 

2002, p. 40). 

Sobre esses fios condutores, observados na obra do escritor, Porto (2005), baseada em 

Bittencourt, situa as narrativas de Caio Fernando Abreu em três vertentes: a vertente social, a 

memorialista ou da reminiscência da infância e a existencial/humanista. A vertente social se 
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refere aos textos cujo foco principal é voltado para a análise da sociedade, focalizando temas e 

valores que não eram bem vistos na época. Essa vertente diz respeito à produção da década de 

70, tendo em vista que seus textos já criticavam a sociedade consumista e os avanços 

tecnológicos que chegavam até nós de forma devastadora. Situa-se nesse contexto a obra O ovo 

apunhalado (1975), que retrata experiências de jovens cujos sonhos e objetivos foram 

interrompidos pela repressão da época. 

A vertente memorialista ou da reminiscência está ligada aos textos que são situados na 

infância e relatados sob o olhar de um adulto, ou textos em que o narrador é uma criança e narra 

sob à ótica infantil. Para Porto (2005), os contos do poeta irremediável que adotam essa vertente 

utilizam dois modos de narrar: narrador maduro e narrador criança. Porto (2005, p. 03) afirma 

ainda que nos textos do escritor há “o distanciamento temporal, marcado pela opção do 

narrador, também determina o uso de recursos de linguagem e a visão daqueles que contam as 

experiências”. 

O conto “Oásis”, publicado no livro O ovo apunhalado (1975), enquadra-se nessa 

vertente, pois a narrativa é construída a partir da memória do narrador já adulto que relembra 

uma brincadeira praticada na infância com outras crianças. Essa brincadeira na verdade era uma 

forma deles entrarem no quartel que ficava do outro lado da rua, a fim de desvendar os mistérios 

que estavam escondidos atrás daquele portão branco, como fica explícito na fala do narrador: 

“[...] fascinados, sentimos necessidade de vê-lo mais e mais vezes, principalmente ficamos 

surpresos por não termos jamais imaginado quantas maravilhas se escondiam por trás daquele 

portão branco [...] ali no fundo da rua de nossa casa (ABREU, 2008, p. 29). Além desse, 

podemos citar a novela “Pela noite” que está inserida na coletânea Estranhos estrangeiros 

(1996), em que os protagonistas da narrativa após se reencontrarem já na fase adulta, ficam a 

todo tempo retomando as lembranças da infância através de fluxos de consciência.  

A vertente existencial/humanista caracteriza-se pela relação do homem com o mundo 

ou consigo mesmo. Ela está relacionada também com os textos que refletem sobre a sociedade 

contemporânea, revelando suas angústias e medos, através de temas como a solidão, a 

incomunicabilidade e inadaptação do indivíduo ao mundo, como ocorre em “Uns sábados, uns 

agostos”, de Mel e girassóis (1988); em Os dragões não conhecem o paraíso (1988); nas 

narrativas de Morangos mofados (1982) e com os personagens do livro Estranho estrangeiros 

(1996), publicado postumamente.  

A vertente existencial/humanista, na obra ficcional de Caio Fernando Abreu, está ligada 

ao momento histórico, tendo em vista que seus contos pintam um retrato dos sujeitos da época, 
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escavando os pensamentos mais profundos e obscuros das suas mentes e analisando-os, de 

modo a associá-los ao mundo externo.  

A literatura do escritor pode ser caracterizada pela intencionalidade de contestação, com 

destaque para o palavrão e para temáticas que rompem com paradigmas estéticos vigentes, 

como relações eróticas, por exemplo, representadas, às vezes, de forma vulgar e obscena. De 

acordo com Braga Junior (2006, p. 04), as histórias dos contos do poeta gaúcho “não são 

otimistas mesmo que busquem ilustrar a realização amorosa e o estabelecimento de laços 

afetivos”, pois são marcadas pela consciência antecipatória do fracasso. O autor ainda 

acrescenta que no universo poético do escritor não há espaços para identidades resolvidas. 

No que se refere ao trato com a linguagem, a prosa de Abreu se coloca como escrita 

enigmática e fragmentada, pois não oferece respostas para os questionamentos que surgem 

durante a leitura. Sua linguagem requer uma maior discussão sobre o seu processo de evolução, 

pois parte de “um sujeito que não concebe a ideia de plenitude e que pede um debruçamento 

mais demorado sobre o texto, o contexto e os próprios conflitos humanos” (FERREIRA, 2007, 

p. 01).    

Caio Fernando Abreu, liga-se a uma estética que tem sido compartilhada por inúmeros 

escritores contemporâneos, como: Hilda Hilst, Rubem Fonseca, Silviano Santiago, entre outros. 

Suas narrativas misturam a linguagem coloquial com a formal, não sendo raro, em seus textos, 

palavras consideradas vulgares, registros e expressões de outras culturas. Salientamos, ainda, 

que ao lermos seus contos é impossível não percebemos a poeticidade que neles reside, além 

do lirismo e das construções metafóricas, uma confluência de prosa e de poesia, obrigando ao 

leitor refletir sobre os gêneros literários e suas hibridizações (PORTO, 2005). 

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, a exemplo do conto “O mar mais longe que eu vejo” de o Inventário do 

irremediável (1970), que em sua construção não há presença de elementos linguísticos para 

marcar as relações casuais e conclusivas, o que possibilita uma leitura sem pausas. O conto 

evidencia a história de um protagonista não nomeado, perseguido pelo regime militar e que em 

virtude dessa experiência dolorosa perde sua identidade. Desse modo, é possível afirmar que 

sua forma peculiar de narrar desconcerta o leitor, característica essa bastante presente nas 

narrativas contemporâneas. 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, temos o conto “Retratos” que faz parte da coletânea 
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O ovo apunhalado (1975), que narra, em primeira pessoa e em forma de diário, a história de 

um sujeito solitário que mora num pequeno apartamento na cidade grande, de modo 

cronológico, obedecendo ao período de uma semana. De acordo com Oliveira (2011, p. 62) na 

medida em que é lido o diário, “são revelados para o leitor os sentimentos do narrador, seus 

medos e suas angústias mais íntimas, tanto que o leitor já se sente solidário com a situação por 

ele vivida”. Através da leitura ele acompanha, gota a gota, o fim próximo do narrador 

protagonista do conto.  

Diante do exposto, podemos perceber que refletir sobre o universo poético do escritor 

Caio Fernando Abreu é mergulhar num poço de revelações e ilusões, além de ser extremamente 

prazeroso, o atributo aristotélico da catarse ou mesmo o prazer causado pelo jogo do texto. 

Tendo isso em mente, nossa busca volta-se, de forma específica, a partir daqui, a investigar a 

representação do duplo em suas obras, observando as singularidades no trato com o problema 

do desdobramento do eu para que em seguida possamos observar as marcas do duplo, através 

da metáfora do estranho, nos capítulos dois e três.  

 

1.4 O duplo na ficção de Caio Fernando Abreu 

 

Como amostra da recorrência do tema do duplo na ficção de Caio Fernando Abreu, 

iremos focar de forma sumária a temática em alguns contos selecionados dos livros Inventário 

do irremediável (1970), O ovo apunhalado (1975) Morangos mofados (1982) e Os dragões não 

conhecem o paraíso (1988).  O duplo, em Caio Fernando Abreu, ocorre de forma heterogênea, 

pois na maior parte das narrativas é possível perceber a dualidade das personagens por mais de 

um desses aspectos que elencaremos: pelas semelhanças físicas, pelos gostos e desejos 

idênticos, pelos efeitos relacionados ao espelho, ao reflexo e a sombra; pelo estranhamento; 

pela criação de imagens que mostram as verdadeiras feições das personagens que revelam um 

Eu real. O encontro das personagens de Abreu com seu duplo, seja através do reflexo, do retrato, 

da sombra, do estranho ou de ambos, dá-se de forma avassaladora, tendo em vista que esse 

encontro sempre desencadeia inúmeros processos de angústia, de não reconhecimento, de não 

pertencimento, que fazem com que os sujeitos fictícios sintam-se perdidos em si mesmos, ou 

no espaço em que vivem, alimentando o desejo de encontrarem o eu no outro, no intuito de 

construir ou reconstituir suas identidades. Em Caio Fernando, para usar as palavras de Melo 

(2000, p. 121), o duplo “revela-se seguidamente como uma experiência inquietante, em que o 

sujeito se vê como outro ou em face de um ser que muito se parece”. É o encontro com o duplo 

que pode causar angústia, mal-estar, medo, repulsa; ou por outro lado proporcionar a solução 
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para a cisão interna, por meio da restauração da unidade que ocorre mediante o 

reconhecimento/encontro com o outro. 

O duplo é figurado nos textos do escritor gaúcho por meio de seres andróginos – tratado 

nesse trabalho a partir da visão de Platão (1999); de sujeitos narcísicos, evidenciado pelo 

reflexo, pelo ato contemplativo – que adquire fundamento nas concepções teóricas de 

Cavalcanti (1992), Costa (2003) e Lash (1983) sobre o narcisismo moderno; bem como pelo 

efeito de estranhamento que acompanha a visão de Freud (1996), Bauman (1998), Kristeva 

(1994). Vale mencionar que é possível perceber em algumas narrativas a presença do indivíduo 

tanto andrógino, como narcísico e/ou estranho, no entanto, tentaremos exemplificar cada um 

por nível de predominância. 

No que se refere ao ser andrógino, no conto “Madrugada”, do livro Inventário do 

irremediável (1970), podemos visualizar o que narra a história de dois homens embriagados, 

até então desconhecidos, que se encontram tarde da noite em um bar da cidade, local onde 

começam uma grande amizade. Lá eles se entendem de imediato, o que fica explícito para o 

leitor quando um deles evidencia que nunca havia encontrado alguém que o compreendesse tão 

completamente como encontrara ali. O encontro e a cumplicidade entre os personagens são 

construídos de tal maneira que induzem o leitor a interpretar aquela sintonia como um 

sentimento de completude entre eles, pois um parece ser a metade perdida do outro, o reflexo. 

No bar, através das conversas, descobrem que tudo neles era recíproco, as decepções, 

as angústias e os medos, já que estavam tão ligados um ao outro naquele momento, que 

simplesmente não cabiam em si de tanto contentamento. É através desse reconhecimento e do 

ato contemplativo entre os dois que evocamos o mito de Narciso, pois os dois sujeitos buscam 

encontrar suas identidades na figura do outro, o outro até então desconhecido que se apresenta 

como idêntico/semelhante. Vale lembrar que essa história se repete no conto “O rapaz mais 

triste do mundo”, de Os dragões não conhecem o paraíso (1988), com a diferença de que em 

“Madrugada” os personagens têm a mesma idade, e os da narrativa supracitada apresentam uma 

distância temporal em suas idades, pois um tem quase quarenta anos e o outro um pouco menos 

de vinte. 

“Meio silêncio”, também de Inventário do irremediável 1970), narra a história de um 

homem que, ao se deparar com uma vidraça, objeto comum nas narrativas dessa obra, percebe 

ali o seu reflexo, imagem com a qual o personagem entra em conflito, pois é a partir desse 

reflexo que ele percebe seu estilhaçamento, sua dualidade em relação a si mesmo e ao mundo. 

O personagem é um sujeito solitário, fato que podemos constatar quando o narrador enfatiza 

que procura encher o silêncio com algumas palavras. Estando sozinho em um bar, chega outro 
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sujeito com aparência de uma pessoa solitária e sofrida, com quem se identifica e conversa 

sobre coisas comuns ao interesse dos dois. 

O ambiente do estabelecimento tem pouca iluminação, o que faz com que suas sombras 

sejam projetadas, favorecendo a aproximação dos dois indivíduos masculinos, vigiados sob o 

olhar preconceituoso de outras pessoas. Em meio à escuridão, os dois se encontram e dividem 

os mesmos medos e as mesmas sensações, quando de repente se veem juntos no mesmo abraço, 

na mesma margem, pois agora, abraçados, pareciam compor um só, parece haver nesse 

momento a restauração da unidade perdida. Vale lembrar que a sombra configura-se como uma 

das representações do duplo, caracterizado também como aquele que caminha ao lado. 

No que se refere ao duplo causado pelo ato contemplativo, cita-se o conto “Gravata”, 

de O ovo apunhalado (1975), que conta a história de um homem sozinho, de vida mais ou 

menos estável, vivendo uma verdadeira obsessão por uma gravata que aprecia em uma vitrine 

de loja, ao passar de ônibus pela rua. Assim, o que parece ser uma apologia ao consumismo 

desenfreado, acaba adquirindo uma conotação metafórica para a constituição do enredo. Ao 

contar com o objeto de desejo em suas mãos, para de frente ao espelho para colocar a gravata, 

momento em que o narrador juntamente com o leitor se depara com uma imagem imprecisa e 

vaga desse sujeito, o que revela sua fragmentação. Enfim, a dualidade da personagem fica 

visível através de seu reflexo projetado na superfície especular. 

Ao ver-se refletido o homem não se reconhece, pois não tem consciência desse outro 

que o habita, que se configura como o estrangeiro, o desconhecido. Assim, podemos inferir que 

esse sujeito, em sua dualidade, estava condenado a não conhecer a si mesmo, como Narciso na 

sua versão clássica, pois ao tentar colocar a gravata em frente ao espelho, e ao ver-se refletido, 

morre enforcado, vítima de seu objeto de adoração. A dor do personagem é semelhante a 

Narciso, que morre pelo desejo de ter sua própria imagem. 

O conto “Retratos”, de o Ovo apunhalado (1975), narra a história de um sujeito que 

através do ato contemplativo, a partir de seis imagens pintadas por um jovem desenhista, passa 

a ter consciência do seu envelhecimento, de sua verdadeira feição. Ao se ver refletido nos 

retratos o narrador personagem desencadeia um processo de repulsa, pois o que vê refletido 

contradiz a imagem que ele tinha criado para si próprio. O personagem apresenta fortes traços 

de um Narciso moderno, tendo em vista que os narcisistas se preocupam muito com sua 

aparência e negam qualquer sentimento que contradiga a imagem criada por eles, e quando se 

deparam com seu verdadeiro eu despertam fortes sentimentos de angústia e depressão.  

O conto “Aqueles dois”, integrante da coletânea Morangos Mofados (1982), narra a 

história de Raul e Saul, que após serem aprovados no mesmo concurso público passam a dividir 
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o ambiente de trabalho. As coincidências perpassam as ações dos personagens. Em outros 

termos, coincidências e semelhanças são percebidas em toda a narrativa. Nesse sentido, o que 

nos chama mais atenção é a duplicidade desses sujeitos expressa através dos nomes próprios. 

Vale destacar que a história de amor dos dois ocorre ao mesmo tempo em que flui a construção 

da trama, pois é no decorrer da narrativa que percebemos um forte desejo de cultuar esse amor, 

através dos encontros casuais, nas frequentes conversas sobre música, filme e televisão, entre 

outros. A busca de uma identidade é o drama desses indivíduos, um é a cópia do outro, o 

simulacro, a sombra. O reflexo, neste caso, configura-se como representação do duplo, que 

denota, para os dois, características de uma alma aparentemente gêmea, um parece completar o 

outro – típico ser andrógino. No ato contemplativo dos dois, podemos identificar as vozes do 

mito de Narciso, tendo em vista que um reflete a imagem do outro ao ponto de serem 

confundidos.  

“Terça-feira gorda”, conto da coletânea Morangos Mofados (1982), narra a história de 

dois rapazes que durante uma terça-feira de carnaval se encontram em um lugar próximo à praia 

e são arrebatados pelo desejo carnal. A praia se apresenta como cenário ideal para a fuga desses 

sujeitos libertos e libertinos que viviam uma espécie de encantamento, pois os dois no meio da 

multidão, embriagados e excitados, buscavam um ao outro através do olhar. A partir desse ato 

contemplativo, os dois indivíduos enamoram-se e parecem querer descobrir a si na figura do 

outro, como no mito de Narciso, e completam-se, tal como está figurado no mito do andrógino, 

pois um era a metade faltante do outro. Esse processo de enamoramento e desejo tem uma curta 

duração de tempo, pois a narrativa acontece apenas em uma noite, sendo finalizada com a morte 

violenta de um dos rapazes. Dessa forma, podemos perceber que, como em Narciso, o desejo e 

o amor repentino entre os dois acabam sendo interrompidos pela morte violenta de um deles.  

O conto “O rapaz mais triste do mundo”, do livro Os dragões não conhecem o paraíso 

(1988), narra a história de um homem com cerca de quarenta anos de idade que se encontra 

num bar – ambiente propício ao álcool, às drogas e ao sexo, lugar onde conhece um rapaz que 

tem pouco menos de vinte anos de idade. Dividindo o mesmo espaço, caracterizado na narrativa 

como sujo e escuro, a aproximação desses dois indivíduos é inevitável. Agora, sentados na 

mesma mesa, conversam sobre suas angústias e dividem a solidão da noite. No decorrer da 

narrativa, tudo pode acontecer entre esses sujeitos, porém, nada acontece, despertando apenas 

a expectativa. 

É através dessa expectativa que o homem se vê espelhado no jovem, e este enxerga seu 

futuro, projetado no outro como numa espécie de espelho, talvez rachado, como nos diz o 

narrador da narrativa. Neste sentido, fica visível a dualidade dos personagens, afinal um é a 



49 
 

cópia do outro, o reflexo. No final do conto, já perto de amanhecer o dia o jovem vai embora, 

deixando o homem mais velho na porta do bar, que segundo o narrador fica a acompanhar com 

os olhos o vulto do rapaz que se vai.  

O conto “Sapatinhos vermelhos”, de Os dragões não conhecem o paraíso (1988,) narra 

a história de Adelina, que após ser abandonada pelo amante, não nomeado na narrativa, 

caracterizado apenas como um professor, inicia um processo reflexivo sobre sua vida. Em um 

estado de luto, a personagem experimenta certo esvaziamento de identidade, ao compor um 

triângulo amoroso. Na relação em que há três envolvidos, ela se anula na condição de terceiro 

– o sujeito que é o responsável por uma conta ruim na relação amorosa, como diz Júlia Kristeva 

(1988). Decidida, Adelina resolve fugir da situação de perdedora e prepara-se para uma noite 

diferente daquelas vividas ao lado do amante – escolhe um vestido sensual, preto, e uns 

sapatinhos vermelhos, presente do amante, porém nunca usados, pois, segundo ela, não 

pareciam com a mulher recatada que era. Os sapatos, aparentemente mágicos, conduzem a 

mulher para uma nova experiência em busca de sua identidade, pois ao calcá-los adquire o 

estatuto de quem está disposta a seduzir. A partir desse momento, Adelina não existe, a 

personagem se apresenta com um novo nome, ela é Gilda. Gilda é, assim, o duplo ideal, pois 

proporciona a libertação do Eu verdadeiro. A mudança de nome é o sinal da passagem para 

outra vida, a etiqueta que indica a conquista de outra identidade.  Após uma noite de orgia, já 

sozinha no ato contemplativo ela busca uma resposta para a confusão identitária, pois tal como 

está dito na narrativa, o reflexo nem é Adelina nem Gilda, é apenas um corpo sem nome, 

marcado pela noite de prazer. Ao retirar os sapatos e vestir uma roupa de trabalho, a 

protagonista resgata a mulher do início da narrativa, uma personagem carente e esvaziada de 

identidade.  

Vale ressaltar, no entanto, que os “Narcisos” de Caio se diferenciam do Narciso 

ovidiano, pois este não se reconhecia no reflexo das águas cristalinas da fonte. Na ficção de 

Caio, atualizando os contornos do mito, seus Narcisos são conscientes de sua dualidade e, por 

isso, experimentam o drama da consciência de si no ato contemplativo diante do outro, diante 

da verdade expressa no reflexo, tal como fez Adelina; e também o personagem do conto 

“Retratos”, bem como a figura do conto “Gravata”, personagens que não tem um reflexo 

preciso, pois sua identidade é também indefinida e assim acontece com muitos outros 

personagens do escritor gaúcho. É importante salientar que o espelho mostra a verdade, pois 

nem sempre “fragmenta, nem sempre projeta o legível, destrói a dialética sujeito-objeto, despe 

as máscaras que se interpunham entre o espelho e a coisa representada” (ARAÚJO, 2006, p. 

03).  
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Nesse sentido, as personagens de Caio Fernando Abreu se veem perdidas nesse labirinto 

especular, vagando sozinhas à procura de seus próprios cacos, de suas verdadeiras identidades. 

São sujeitos que vivem em constante busca por um significado para suas vidas, na cidade 

grande, indivíduos impossibilitados de amar livremente, pois estão sob o olhar permanente de 

vigilantes preconceituosos, enfim, seres solitários que buscam no afago e na interlocução do 

outro, uma possibilidade de reconstituição de uma identidade perdida, esvaziada, cindida, por 

isso, muitas vezes vagam e experimentam a condição de estranhos.  

É oportuno dizer que o duplo, pelo efeito de estranhamento, em Caio Fernando Abreu, 

será abordado, especificamente, no capítulo dois desta pesquisa, através do estudo da obra 

Estranhos estrangeiros (1996), nosso objeto de investigação nesse trabalho. Desde já podemos 

pontuar que o estranho na literatura do referido autor, na maior parte das vezes, é possível ser 

observado através do sujeito que se desterritorializa e/ou mesmo pelo estranhamento de si 

mesmo.  
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CAPÍTULO II – SOB O SIGNO DA PERSONA: A DUALIDADE DOS PERSONAGENS 

NA FICÇÃO DE CAIO FERNANDO ABREU 

 

Estranhos estrangeiros (1996) é a última obra de Caio Fernando Abreu, foi publicada 

postumamente, para concretizar um projeto do escritor, já que ele vinha realizando um processo 

de seleção e de revisão de textos que abordassem, especificamente, a temática do sujeito que 

experiencia de alguma forma a condição de estranho, os quais fariam parte dessa coletânea. 

Estranhos estrangeiros é composta por quatro narrativas, sendo três contos - “Ao simulacro da 

imagerie”, “Bem longe de Mariebad”, “London, London ou ajax, brush and rubbish” – e uma 

novela “Pela noite”.  

O que parece evidente nessa obra é o desejo expresso do poeta de reunir em uma 

coletânea narrativas que representassem a realidade de indivíduos deslocados, desenraizados, 

dispostos a seguir de maneira errante em busca de si mesmo e de seu espaço, mesmo tendo que 

vivenciar o efeito de estranhamento causado pelo novo lugar. O próprio título, juntamente com 

a epígrafe do livro, um trecho de Miguel Torga, sugere a qualidade desses sujeitos considerados 

estranhos: “Pareço uma dessas árvores que se transplantam, que tem má saúde no país novo, 

mas que morrem se voltam à terra natal”.  

Esse trecho, carregado de um teor metafórico, parece revelar a condição do sujeito 

estrangeiro, deslocado, exilado; além disso, evidencia uma das principais questões que deram 

caminho a construção dessa obra: a sensação de não pertencimento. No entorno da ação das 

personagens, há outras categorias e metáforas que incitam uma reflexão sobre a condição 

daqueles que vem de outro lugar, entre as quais destacamos o espaço, o olhar do outro, que se 

configuram como elementos norteadores para que possamos compreender a configuração dos 

sujeitos enquanto estranhos a partir da situação de desterritorializado e, por vezes, de estranhos 

de si mesmo, estado decorrente da experiência do ser em trânsito, de lugar em lugar, ocupando 

novos espaços. Na perspectiva de Augé (2005, p. 73), “o espaço como prática dos lugares e do 

não lugar procede com efeito de um deslocar-se duplo: do viajante, decerto, mas também 

paralelamente, das paisagens das quais nunca obtém senão vistas parciais [...]”. 

A temática central de Estranhos estrangeiros (1996) é, sem dúvida, a busca pela 

identidade, bem como a busca pela aceitação social dos indivíduos, demonstradas nos 

constantes atos de deslocamentos. Os sujeitos de Estranhos estrangeiros (1996) carregam como 

signos e sinas os destinos itinerantes em que fronteiras sempre se esgarçam, denotando que essa 

procura não tem fim.  
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O cenário do nomadismo e da itinerância em que não se vislumbra uma zona de conforto 

é característico da modernidade por reconfigurar identidades. Já é no contexto social moderno 

que a noção do Outro é responsável por nortear o princípio da alteridade, organizar ou 

desestruturar o que era até então estável (HALL, 2005). A obra supracitada representa bem essa 

instabilidade, pois a noção de identidade representada nas narrativas está envolta em uma 

permanente construção, haja vista que os sujeitos ficcionais estão sempre à procura de aceitação 

e de si mesmo em decorrência da fragmentação causada pelo efeito de estranhamento, seja de 

natureza psíquica ou física. 

Um ponto peculiar em relação à construção das narrativas no livro Estranhos 

estrangeiros (1996) é a inserção de fragmentos em diferentes línguas no decorrer de um mesmo 

texto, ora espanhol, ora inglês. Esse elemento evidencia o “espírito da diáspora” que, segundo 

Hall (2005), está relacionado, especialmente, com as migrações de indivíduos de países 

coloniais para as metrópoles. Para o teórico, ele se fundamenta em uma concepção binária de 

diferença, que acaba por refletir na exclusão dos sujeitos. Fora de seus países, esses indivíduos 

enfrentam a dificuldade de comunicação, pois ao assumir a condição diaspórica, o 

turista/viajante é obrigado a deixar a língua de origem e assumir uma nova, para, assim, garantir 

sua inserção social no meio estrangeiro, criando a desconfortável alteridade nativo/forasteiro e, 

desse modo, a condição de Outro, que é uma das marcas do efeito de estranhamento.  

 

2.1 Alteridade e diferença: o duplo e o efeito de estranhamento na representação dos 

personagens de Estranhos estrangeiros 

 

Nesse tópico apresentaremos as análises das quatro narrativas, a saber três contos e uma 

novela: “Ao simulacro da imagerie”, “Bem longe de Marienbad”, “London, London ou ajax, 

brush and rubbish” e “Pela noite”, as quais compõe a obra Estranhos estrangeiros (1996), para 

a partir delas buscarmos compreender a metáfora do estranho nesta obra.  

 

2.1.1 Imagens de estranhos: uma leitura do conto “Ao simulacro da imagerie” 

 

O conto “Ao simulacro da imagerie” apresenta um narrador observador que expõe os 

fatos ocorridos exclusivamente em terceira pessoa e não se confunde com nenhuma das 

personagens. Em linhas gerais, narra a história de um homem não nomeado, que vivencia a 

condição de estranho no seu próprio país, após recém chegar de anos de exílio político no Chile, 

como podemos perceber a partir do seguinte trecho: “[...] assim estrangeiro no próprio país, 
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assim aterrorizado com qualquer possibilidade com qualquer possibilidade do toque do outro 

humano em sua branca pele triste sem amor vinda do exílio” (ABREU, 1996, p. 13). O estranho 

configura-se, nesse conto, através do olhar do outro que encara o nativo que volta as suas 

origens como ser diferente, como se ele não fizesse mais parte daquele lugar, o típico 

estrangeiro. É válido mencionar que o tempo na narrativa é cronológico, apesar das recordações 

do passado trazidas à tona quando as personagens se encontram em uma tarde de sábado, tempo 

em que decorre a duração da história narrada.  

A narrativa se passa em uma grande metrópole, em uma tarde de quase novembro, início 

da primavera no hemisfério sul, estação do ano que, no senso comum, é característica pelos 

ventos responsáveis por levar para longe os maus espíritos deixados pelo inverno. Segundo 

Peixoto (1987, p. 83), “A metrópole é ao mesmo tempo causa e símbolo da deriva e decadência, 

dos indivíduos”, pois ela representa para os indivíduos o lugar dos sonhos frustrados e das 

expectativas jamais vividas. A verdade é que em todos os lugares que os considerados estranhos 

param, encontram o mesmo vazio, a mesma solidão. É oportuno destacar que essa tarde é o 

tempo que marca o início e o término da narrativa. É no espaço do supermercado que acontece 

o desenrolar da história, local em que uma mulher, não nomeada, reencontra e observa de longe 

um homem, também não nomeado, com o qual ela se envolveu amorosamente há anos atrás, 

como nos informa o narrador:  

 

Ele era homem que conhecera havia muito tempo, quando ainda não era esse 

urbanoide naquele supermercado mas apenas um quase jovem recém chegado 

de anos de exílio político no Chile, Argélia, depois a pós-graduação em Paris, 

em algum assunto que ela não lembrava direito. Só sabia que ele o tempo todo 

falava num certo simulacro de uma tal imagerie [...] (ABREU, 1996, p. 13). 

 

A partir desse fragmento, percebemos que a personagem masculina passou por um 

processo de exílio e depois de muitos anos volta para o Brasil. Em sua terra natal, depois do 

regresso, passa a ser visto como um estranho. A referência ao simulacro pode estar relacionada 

a imagem criada pela figura masculina como escape para sobreviver em um lugar 

aparentemente estrangeiro, para amenizar a condição de ser diferente, afinal ele também não 

pertencia mais àquele espaço.  

Essa criação de imagens pode ser inferida a partir do título, pois simulacro estar 

relacionado à questão da cópia que representa simbolicamente uma realidade, e imagerie é um 

termo francês, que traduzido para o português, significa imagem. O tal simulacro pode estar 

associado a criação de uma imagem de mulher que o admira, pois ele não a deseja sexualmente, 

apenas mantém por ela um sentimento de admiração. O estranho ocupando o espaço nativo é 
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demarcado na narrativa a partir do posicionamento do narrador ao descrever o convívio das 

personagens: “assim jovem, assim estrangeiro no próprio país, assim aterrorizado com qualquer 

possibilidade do toque de outro humano em sua branca pele triste sem amor vinda do exílio” 

(ABREU, 1996, 13). 

Na trama, o relacionamento deles é figurado de modo conflituoso, em virtude das visões 

de mundo totalmente dicotômicas e da personalidade dos dois serem completamente diferentes. 

De acordo com o narrador, a mulher era “Limpa, ordenada, trabalhadeira, aquela mulher todos 

os dias. E morta de cansaço e amor sem esperanças [...]” (ABREU, 1996, p. 14), demonstrando, 

assim, ser uma pessoa sensível, que, de forma introspectiva, desejava ser amada pelo outro. Já 

o homem da narrativa é caracterizado como “Dissimulado, songamonga [...]” (ABREU, p. 14), 

incapaz de amar a ela e a si mesmo, características essas adquiridas talvez durante o exílio. A 

pele branca pode estar associada ao seu enclausuramento, tendo em vista que ficava a maior 

parte do tempo sozinho, trancado, alimentando a angústia de ser um estrangeiro, o outro, sem 

ter ao menos a chance de estabelecer relações. Em toda a narrativa, é possível perceber que as 

personagens vivenciam um estado de silenciamento, o que favorece a introspecção, e, assim, 

suscita uma reflexão sobre si mesmo. É válido destacar que o silêncio das personagens 

permanece em todo o decorrer da narrativa, mesmo quando encontram-se no supermercado, 

pois em nenhum momento os dois se aproximam para iniciar um possível diálogo, esse que não 

era travado nem mesmo quando moravam juntos.   

É oportuno destacar que é visível um esforço maior da mulher, já que tenta de todas as 

formas se agarrar a essa identidade de esposa dedicada e apaixonada, mas nesse caminho ela 

acaba se perdendo em virtude das emoções que não permitem a definição de si mesma. Mesmo 

separada e depois de muitos anos, é na busca do outro que ela procura se reencontrar enquanto 

sujeito, por isso, ao observá-lo de longe, ela recupera as lembranças do passado, do tempo em 

que tentavam ser felizes. Esse desejo de reconstrução da identidade através do encontro com o 

outro, segundo Bauman: 

 

[...] é característica muito difundida dos homens e mulheres contemporâneos, 

no nosso tipo de sociedade, eles viverem permanentemente com o “problema 

da identidade” não-resolvido. Eles sofrem, pode-se dizer, de uma crônica falta 

de recursos os quais pudessem construir uma identidade verdadeiramente 

sólida e duradoura, ancorá-la e suspender-lhe à deriva (1998, p. 38). 

 

Esse mundo fragmentado, fluído, da rapidez, que impulsiona o problema da identidade 

aparece figurado na seguinte passagem da narrativa: “E o suor e a náusea e a aflição de todos 

os supermercados do mundo nas manhãs de sábado” (ABREU, 1996, p. 11). Sábado é o dia em 
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que os sujeitos dos grandes centros se dedicam para dar conta das responsabilidades pessoais e 

os afazeres domésticos, como fazer compras. O supermercado é um espaço sistemático devido 

a sua forma de organização em seções, cada produto em um determinado lugar, da mesma 

forma. Dentro dele, as personagens podem ser vistas de modo sistemático também, afinal, ela 

nesse local é apenas uma mulher separada e ele um homem solitário em meio ao caos urbano. 

Porém, o que nos parece é que a personagem masculina do conto não subiu na vida pelas 

vias do esforço diário, mas, sobretudo, pela capacidade de aproveitar as vantagens que os outros 

poderiam lhe oferecer, como fica implícito no trecho que segue: “[...] recolhia nomes [...] de 

pessoas e lugares provavelmente úteis algum dia para a Árdua Tarefa de Subir na vida, 

vampirizava todos os amigos dela, sobretudo os que detinham alguma espécie de poder [...]” 

(ABREU, 1996, p. 14). Observa-se, que “Árdua Tarefa de Subir” está escrita com iniciais 

maiúsculas, como se houvesse a intenção preestabelecida da personagem em criticar as vias de 

ascensão social e intelectual do seu companheiro do passado. Esse sujeito tipicamente moderno 

é condenado, de acordo com Peixoto (1987), a ter uma identidade fluída, nunca estabelecida, 

pois,  

 

[...] já sem raízes profundas, apagam o seu raso passado para, no entanto, 

jamais encarnarem convicentemente uma outra figura, condenando-se a errar 

para sempre nessa espécie de limbo que é a grande cidade. A não ser tentando 

encanar a imagem que construíram para si. [...] Fazendo de tudo para se 

tornarem uma outra pessoa, eles tem de abdicar de seus hábitos e lugares, de 

tudo aquilo que constituía sua identidade. Esse impulso a se metamorfosear 

daquele que foge e tenta apagar o seu passado é uma manifestação da vontade 

de simular, típica desses indivíduos (1987, p. 28-29). 

 

É exatamente isso que visualizamos no decorrer da narrativa, um homem que tenta 

representar/simular uma outra imagem que não condiz com o seu eu interior. É nesse sentido 

que podemos dizer que o protagonista da narrativa coloca em cena o jogo da essência versus 

aparência. A essência estar relacionada com a realidade que envolve o verdadeiro eu desse 

homem, ou seja, um sujeito que não assume sua condição de homossexual; e a aparência, a uma 

máscara criada por ele para sobreviver na sociedade, já que ele abdica da sua identidade para 

viver um papel imposto pela sociedade capitalista e machista, que é o de heterossexual, que 

constitui uma família através do casamento. Ao tomar a decisão de ser outra pessoa, a 

personagem masculina passa a vivenciar o efeito de estranhamento de si mesmo, haja vista que 

não se reconhece desempenhando esse papel.  

O conto é permeado de campos duais, ambivalentes e antagônicos que marcam a 

proximidade e o distanciamento do casal, traços que servem de marca para a construção da 
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narrativa, como, por exemplo: ora o texto se passa no passado, ora no presente; enquanto ela 

veste roupas indianas e calça chinelos havaianos, o que a aproxima do modo de ser dos hippies, 

além disso, é comparada pelo narrador a “uma garça [...] pousada no meio do charco açucarado” 

(ABREU, 1996, p. 12), denotando que ela leva uma vida simples; ele, por outro lado, veste 

camisa de linho e mostra-se totalmente adequado à vida cotidiana das grandes metrópoles, que 

mesmo sendo um estranho nesse espaço, via-o como familiar, afinal, já se adaptou a esse estilo 

de vida. Outro aspecto contraditório entre as personagens é que um preza pelos produtos 

naturais e o outro valoriza os produtos industrializados. Esses fatos podem ser comprovados 

nas seguintes palavras do narrador: 

 

Sem jeito, sem vê-la, ele tentava enfiar as compras nas sacolas de plásticos, e 

enviesando a cabeça ela investigou curiosa: vodca, uísque, campári, pilhas de 

salgadinhos plásticos, maionese, margarina, pacotes de jornais com cruas 

linguiças sangrentas, outro carrinho cheio até as bordas de latas de cerveja, 

queijo, patê – seria uma festa? [...] (ABREU, 1996, p. 13). 

 

Esse sujeito não nomeado que reside em uma grande cidade e que vive em um pequeno 

apartamento, é apreciador de bebidas alcoólicas e comidas industrializadas. Sendo um estranho 

nessa sociedade capitalista, ele desencadeia uma sensação de não pertencimento.  

A personagem feminina, angustiada a cada dia que passa ao lado desse homem que não 

demonstra afeto, apenas admiração, encontra-se cada vez mais cansada e, por isso, sente-se 

incapaz de alimentar a esperança de que ele um dia olhe para ela com desejo, com amor. Sua 

insatisfação pode ser percebida através do seguinte trecho: 

 

E morta de cansaço e amor sem esperanças por aquele homem que não a via, 

nem veria jamais como realmente era, nem a tocaria nunca. Admirava-a para 

não precisar tocá-la. Conferia-lhe uma superioridade que ela não possuía para 

não ter que beijá-la. [...]. Durante três anos. Nunca lhe dera um orgasmo. 

Nunca deitara nu ao lado dela na cama, nua também. No máximo sussurrava 

doçuras tipo: “Fica agora assim por favor parada contra essa janela de vidro 

que a luz do entardecer está batendo nos seus cabelos e eu quero guardar para 

sempre na memória essa imagem de você assim tão linda (ABREU, 1996, p. 

14).  

 

Ao contrário dele, ela gostaria de ser tocada, beijada, amada, desejada, porém nunca 

conseguiu ao menos atingir o auge do prazer, o orgasmo. Essa necessidade de aceitação, de ser 

percebida, é expressa desde a epígrafe “Ah, bruta flor do querer” que é um trecho da música de 

Caetano Veloso intitulada “O quereres”, que versa sobre esse caráter contraditório dos desejos. 

Ao prezar a objetividade e a vontade de subir na vida, o homem acaba deixando para trás a 
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satisfação pessoal, que pode ser adquirida através do amor e que poderia ter sido compartilhado 

com a suposta amada. 

A mulher impossibilitada de alcançar sucesso no enlace, e sem aguentar mais viver 

mendigando o amor e a atenção desse sujeito, denota para o leitor através de ações de revolta 

que o seu companheiro é um exilado, tanto no contexto social, quanto no contexto da 

sexualidade; e ao tomar consciência disso, separa-se e passa a agir histericamente, como expõe 

o narrador ao se remeter ao passado das personagens no tempo em que ainda viviam juntas, 

para demonstrar a cena que marcou o fim do casamento que durou três anos: 

 

E jogou dois copos de uísque na cara dele, ligou bêbada de madrugada durante 

três, deixou recados terríveis na secretária eletrônica ameaçando suicídio, 

processo, chamando-o de ladrão, “Quero porque quero minhas fitas de Astrud 

e Chet de volta, sua bicha broxa”, bem bruta e irracional repetindo o que seu 

analista, também exausto de tudo aquilo, dissera não especificamente sobre 

ele, mas sobre todos os homens do mundo: homossexual enrustido que não 

deu o cu até os trinta e cinco anos vira mau-caráter, minha filha. Ele tinha 

trinta e sete quando se conheceram. Agora quantos mesmo? Uns quarenta e 

três ou quarenta e quatro, era de libra, daquele tipo que não sabe a hora de 

nascimento (ABREU, 1996, p. 14-15). 

 

Dessa forma, é colocado em jogo para o leitor o que já vinha aos poucos sendo expresso 

na narrativa sobre a condição sexual da personagem masculina, ele é homossexual. Ele é o 

estranho no seu próprio país e o estranho de si mesmo, tendo em vista que vive de esconder-se 

de si mesmo e da sociedade através de um casamento heterossexual frustrado para atender a 

padrões sociais impostos. Nessa perspectiva, é possível inferirmos que o exílio para o Chile 

pode ter sido uma espécie de fuga para a aceitação de sua condição. No entanto, essa tentativa 

também é frustrada já que fora da sua terra de origem não consegue liberta-se da sua condição 

de estranho e assumir seu verdadeiro eu. 

Levando em consideração uma perspectiva externa da construção desse sujeito, 

podemos afirmar que ele carrega dentro de si um estranho que necessita ser revelado a todo 

instante, mas que permanece obscuro. Para Kristeva (1994, p. 09) estranhamente o “estrangeiro 

habita em nós; ele é face oculta da nossa identidade, o espaço que arruína a nossa morada, o 

tempo em que se afundam o entendimento e a simpatia. Por reconhecê-lo em nós, poupamos de 

ter que detestá-lo em si mesmo”. 

Nesse sentido, o homem assume uma nova personalidade que não condiz com seu eu 

real, enfim, ele cria uma imagem falsa de si, ou seja, formula a persona – espécie de máscara 

capaz de representar um determinado efeito sobre os outros e, por outro lado, ocultar a 

verdadeira identidade (JUNG, 2008). Essa construção de máscara por parte da personagem 
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masculina para satisfazer a um padrão social significa um verdadeiro autossacrifício, que leva 

o indivíduo a identificar-se com uma mentira. No entanto, Jung (2008, p. 70) afirma também 

que: 

 

O homem jamais conseguirá desembarcar-se de si mesmo, em benefício de 

uma personalidade artificial. A simples tentativa de fazê-lo desencadeia, em 

todos os casos habituais, reações inconscientes: caprichos, afetos, angústias, 

ideias obsessivas, fraquezas, vícios, etc. O “homem forte” no contexto social 

é, frequentemente, uma criança na “vida particular”, no tocante a seus estados 

de espíritos.  

 

É exatamente isso que acontece com a personagem masculina ao tentar desembarcar-se 

de si mesmo, escondendo sua verdadeira sexualidade e investindo num relacionamento 

fracassado para atender aos anseios sociais, criando uma personalidade artificial, uma máscara, 

que o colocou na condição de estrangeiro. Devido a isso, tratava sua mulher com indiferença, 

não demonstrava sentimentos, e, após a separação, passa a se entregar aos vícios e a se afundar 

no poço da solidão. Do ponto de vista do outro, ele aparentava ser esse “homem forte”, no 

entanto, para si mesmo, era um indivíduo depressivo por não poder assumir seu eu real. Na 

poética do escritor Caio Fernando Abreu, é comum esse sujeito que vive num grande centro 

urbano, sozinho, melancólico, que cria diversas faces do eu para poder conviver socialmente, 

eufemizando, assim, sua condição de estranho social e sexual.  

É possível perceber, a partir da história narrada, um aspecto dualístico ligado ao real e 

ao ilusório, que nos faz lembrar das discussões de Clément Rosset no seu livro O real e o seu 

duplo: ensaio sobre a ilusão (2008). No conto, a mulher alimenta uma ideia de homem ideal a 

ser preenchida por esse indivíduo com o qual ela convive e através da qual ela se manteve firme 

no relacionamento. Mergulhado no seu eu ideal, a personagem masculina também se mantém 

firme no seu papel de homem fiel, tendo em vista que não se relacionava nem com outras 

mulheres, nem com homens, fazendo a mulher acreditar numa ilusão. Ao quebrar com essa 

ilusão e se dar conta do real, a figura feminina desenvolve um processo de angústia. Nesse 

sentido, de acordo com Rosset (2008, p. 92), o fundamento da angústia da personagem de estar 

“aparentemente ligado aqui à simples descoberta de que o outro visível não era o outro real, 

deva ser procurado num terror mais profundo: de eu mesmo não ser aquele que pensava ser”. 

Assim, o reconhecimento de si não pode se dar necessariamente a partir do afastamento de si 

próprio, mas este é “igualmente perceptível no afastamento de outros que não si próprios, 

quando parece que estes são ao mesmo tempo indesejáveis e semelhantes” (ROSSET, 2008, p. 

95). 
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No imbrincado mundo ideal e ilusório é traçado uma espécie de fuga pelas personagens 

para si próprios. Ele se refugia na criação da imagem de uma companheira, e ela, na imagem 

de um homem ideal, situações que não se concretizam. É justamente essa irrealização da 

personagem feminina que ela demonstra em tom de amargura e insatisfação ao descrever e 

caracterizar esse sujeito que não é mais, aos olhos dela, alguém que desperte bons sentimentos, 

como podemos observar no seguinte trecho: 

 

E aquela barriga nojenta, aquele Ar de Quem Venceu na Vida, aquela camisa 

sintética, as rodas de suor, as calças Zoomp com pregas, as bolsas de plástico 

barato do super, três ou quatro em cada mão, saindo torto e quase gordo do 

supermercado (ABREU, 1996, p. 15). 

 

Percebe-se, a construção de um sujeito que valoriza o que é ditado pelo outro, 

principalmente, no que se refere à constituição de sua imagem. Ao apontar características 

negativas do homem, o narrador revela para o leitor que mesmo depois de tantos anos, a 

personagem feminina carrega o ressentimento de não ter sido amada verdadeiramente, 

colocando em foco toda a sua subjetividade que foi despertada pelo reencontro. Esse encontro 

é responsável por trazer à luz todas as coisas ruins, tanto dessa mulher, como desse homem. É 

oportuno dizer, que a angústia e o desespero dessa mulher está totalmente relacionada ao fato 

dela não conseguir despertar ou abstrair a capacidade fugidia de atrair seu objeto de desejo. 

No final da narrativa, a personagem feminina sai do supermercado, deixando a sensação 

para o leitor que o reencontro com esse homem, tão representativo em seu passado, serviu para 

reconfigurá-la, fato que o narrador nos faz inferir a partir da descrição da cena final da narrativa: 

 

Lá fora o vento bateu em sua saia longa, fazendo-a voar. “Estou sem calcinha”, 

ela lembrou. E pensou em Cármem Miranda. Mas deixou que voasse e voasse. 

Respirou fundo. Morangos, mangas maduras, monóxido de carbono, pólen, 

jasmins nas varandas dos subúrbios. O vento jogou seus cabelos ruivos sobre 

a cara. Sacudiu a cabeça para afastá-los e saiu andando lenta em busca de uma 

rua sem carros, de uma rua com árvores, uma rua em silêncio onde pudesse 

caminhar devagar e sozinha até em casa. Sem pensar em nada, sem nenhuma 

amargura, nenhuma vaga saudade, rejeição, rancor ou melancolia. Nada por 

dentro e por fora além daquele quase novembro, daquele sábado, daquele 

vento, daquele céu azul – daquela não dor, afinal (ABREU, 1996, p. 15). 

 

Com uma espécie de alívio, a personagem feminina sai em busca de casa, sentindo a 

brisa do vento bater em seu corpo, livre para recomeçar a sua vida sem rancores, amarguras, 

liberta do simulacro ao qual estava presa – o da companheira perfeita para ser apenas admirada. 

A primavera, como o próprio narrador coloca no início da narrativa, com seus ventos que 
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eliminam os maus espíritos do inverno, é responsável por levar para longe as impurezas dessa 

mulher que já não sente mais a dor do desprezo, da falta de carinho, enfim, da falta de um amor.  

O homem tem em seu destino a sina de estranho em seu próprio país, possivelmente 

motivado por sua condição sexual, bem como de estrangeiro de si mesmo, pois cria uma 

imagem ideal, um simulacro para sobreviver no espaço no qual está inserido, espaço esse 

permeado de preconceitos, padrões e valores impostos por uma sociedade capitalista. O final 

nos faz pensar que esse sujeito não evolui na sua condição de sujeito exilado, tanto fisicamente, 

quanto socialmente, tendo em vista que não busca reconstituir e/ou assumir sua identidade, 

preferindo continuar vestido de máscaras sociais.  

A partir dessas considerações, foi possível observamos que a condição de 

estranho/estrangeiro presente na narrativa “Ao simulacro da imagerie” é figurada a partir de 

dois aspectos: o primeiro, a não aceitação da homossexualidade da personagem masculina o 

que acarreta a criação de uma imagem ideal e, consequentemente, indicia o estranho de si; e o 

segundo, sua situação de estrangeiro no próprio país, já que era visto pelos seus semelhantes 

nativos como diferente, principalmente, depois do término do casamento, quando buscou cada 

vez mais se isolar do convívio social e se entregar ao consumo de produtos industrializados, 

responsáveis por mudar sua aparência e diminuir seus dias de vida como estranho. 

 

2.1.2 Nos caminhos, os desencontros: leitura do conto “Bem longe de Marienbad” 

 

“Bem longe de Marienbad” conta a história de um narrador personagem que parte de 

sua terra natal com destino a Saint Nazaré, no intuito de encontrar um sujeito identificado na 

narrativa apenas como K6. Não tendo êxito na sua busca, e deparando-se apenas com os 

resquícios da passagem dele por ali, decide partir, pois tudo que encontra nesse espaço o remete 

a outros lugares, motivo pelo qual se desenvolve a necessidade de continuar viajando a procura 

de K. Assim, em trânsito, o personagem aceita a sina de indivíduo estranho, estrangeiro, uma 

vez que, aonde chega, é visto como o outro, o diferente. Desde o início da narrativa, é 

perceptível a condição de estranho e de estrangeiro desse indivíduo viajante:  

 

[...] essa bagagem típica e mínima de quem não se importa de andar para lá e 

para cá o tempo todo sem paradeiro, saltar do trem e subir as escadas da 

plataforma até o corredor de saída, naquele passo meio desconfiado dos 

recém-chegados a algum lugar onde nunca estiveram antes (ABREU, 1996, p. 

17).  

                                                           
6 Acredita-se que há uma referência aos protagonistas dos livros O castelo e O processo de Kafka, que são ambos 

chamados de K. 
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O trecho citado revela a imagem de um personagem de destino itinerante que está 

sempre à deriva, à procura de um lugar, daí a sensação de não pertencimento sentida no espaço 

novo, local que possivelmente afasta esse sujeito da sua zona de conforto e da segurança que 

possuía no convívio com os nativos, seus semelhantes, já que não tem a aceitação do grupo no 

qual tenta inserir-se. É válido lembrar que o personagem K tem no nome o signo do estranho, 

uma vez que a letra K adquire o status de “estrangeira” por não fazer parte do alfabeto da Língua 

Portuguesa. Além disso, sua pronúncia K, remete também ao conectivo “Cá”, o que sugere o 

desejo da personagem de ter o outro, seu objeto de busca, perto de si, ao lado.   

Na estação, deserta e desconhecida, espera alguém, igualmente desconhecido para o 

leitor. Decepcionado pela ausência, sozinho a espera daquele que o encontraria na cidade 

estranha, o narrador imagina alguém segurando um cartaz no alto com seu nome escrito em 

letras visíveis na cor vermelha, porém, logo sai desse devaneio e volta à realidade: “Não deve 

passar de oito e quinze minutos de uma noite de novembro, sozinho, na estação com minha 

mochila, olho em volta e não há ninguém a minha espera” (ABREU, 1996, p. 18). 

É nesse momento que percebe um velho manco, sorrindo, caminha em sua direção e o 

cumprimenta com um gesto no boné. O fato de o velho ser manco conduz mais ainda a 

personagem central da narrativa ao sentimento de melancolia, pois ele também se coloca na 

condição de manco ao se ver num país desconhecido sem poder se locomover sozinho e não 

poder contar com o apoio de K. 

Nesse clima de desencontro, a menção ao horário é um elemento que indicia a angústia 

do personagem: “São pouco mais de oito horas da noite. Estou completamente só entre os 

guichês fechados desta estação numa cidade do norte” (ABREU, 1996, p. 19). Acometido pela 

solidão, pela espera e pelo desejo de encontro, o protagonista ao olhar para os táxis que passam 

na rua, fica a imaginar que o amigo pudesse estar dentro de um deles. Angustiado pela falta de 

notícias do paradeiro de K, o narrador revela mais ainda sua angústia, quando menciona o 

quanto é transitória sua vida de estranho/estrangeiro:  
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Nenhum carro para. K não vem e o tempo passa. Olho a cidade enlameada, 

varrida por ventos vindos quem sabe desse mar que por enquanto nem vejo. 

[...]. São mais de oito horas da noite, talvez nove, meu relógio foi roubado 

numa aldeia africana ou numa metrópole da América do Sul. Não me lembro, 

não sei. K não veio, não veio ninguém e ninguém mais poderia vir além dele. 

Fico tentando a dar a volta agora, em direção a Amsterdã, Katmandu ou 

Santiago de Compostela, mas sei que K está aqui, nesta cidade do norte, e eu 

preciso encontrá-lo. Há sempre um hotel na minha frente. Jogo a mochila nas 

costas e penso: sempre haverá um hotel ao alcance do olho e das pernas de 

alguém perdido, aqui ou em qualquer outro lugar do planeta, e isso sempre 

deve ser também uma espécie de solução, mesmo provisória. Como os 

próprios hotéis estão aí afinal para isso mesmo: o provisório (ABREU, 1996, 

p. 20). 

 

O fragmento revela a condição de viajante, de itinerante do protagonista, marcada pela 

menção aos vários lugares pelo quais ele já passou, a imagem do hotel, signo do transitório e 

do provisório como foi dito textualmente pelo narrador que conduz esse indivíduo a sina do ir 

e do vir e, em particular, a despreocupação com o tempo, pois o relógio roubado foi um ato que 

ele apagou da memória, pois não lembra onde aconteceu. O esquecimento de tal fato indicia, 

por outro lado, a condição de quem não tem moradia certa, por isso é praticamente inviável 

tentar localizar no tempo e no espaço coisas do cotidiano, como um roubo, por exemplo. A 

indecisão de para onde ir e, consequentemente, seguir viagem na tentativa de encontrar o outro 

e a si mesmo, denota a abertura por novos lugares, afinal necessita sempre esgarçar as fronteiras 

físicas e psicológicas. Segundo Peixoto (1987, p. 85): “Viajar não é uma forma de chegar a 

algum lugar, mas de deixar para trás tudo aquilo que torna a vida insuportável. Está em 

movimento é uma espécie de suspensão [...]”. 

Ao atentar para a questão do provisório, referida textualmente na narrativa, a ação do 

personagem denota uma das principais características do estrangeiro: a condição de quem está 

de passagem. A própria decisão do narrador-protagonista de ficar hospedado em um hotel já 

demonstra que ele não tem a intenção de demorar, pois nele não se tem o conforto da casa, 

espaço que, segundo Bachelard (1993) define o sujeito, é local de memórias, é o abrigo. Para 

ele, “a casa é uma das maiores forças de integração para os pensamentos, as lembranças e os 

sonhos do homem” (1993, p. 26). Por isso, por mais que seja humilde e cheia de problemas, no 

inconsciente e no devaneio de quem a habita, ela é reconfortante, dá estabilidade e segurança. 

Além da condição de viajante do narrador, ele é também considerado um estrangeiro. 

Para Kristeva (1994) o estrangeiro está sempre à procura de um lugar, por isso, assume sua 

necessidade de deslocamento, afinal o “espaço do estrangeiro é um trem em marcha, um avião 

em pleno ar, a própria transição que exclui a parada. Pontos de referência, nada mais” 

(KRISTEVA, 1994, p. 15). A narrativa, nesse sentido, é permeada de não lugares, ou seja, “um 
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espaço que não pode se definir nem como identitário, nem como relacional, nem como 

histórico” (AUGE, 2003, p.73). Tudo o que a figura masculina observa e vivencia em Saint 

Nazaré a fim de encontrar K o remete a outros lugares, o que o impulsiona cada vez mais a 

seguir viagem, enfim, a continuar a busca incessante pelo amigo. A busca que constitui o drama 

do amante no conto não é por outras geografias, mas, sim, o desejo de afeto e de contato com 

outra pessoa, a interação com um ser.  

Ao observar as enguias no aquário do hotel, o próprio protagonista da história demonstra 

seu medo em relação ao que é estável, ao fixo, tendo em vista que deseja o movimento, o ir e 

vir, mesmo que sob o olhar de julgamento do outro, do nativo, quem o coloca na qualidade de 

estranho, de estrangeiro, de diferente. É o que fica evidente no seguinte trecho:  

 

Pelo risco da imobilidade eterna, madame, pelo perigo de eu mesmo 

permanecer para sempre aqui, igualmente imóvel, congelado em inúteis 

delicadezas enquanto tudo ou nada ou apenas qualquer coisa, mesmo 

insignificante, se agita e move e se perde em outro lugar, com certeza madame 

não compreenderia tanta ânsia tropical, biensûr (ABREU, 1996, p. 24). 
 

Os espaços para o protagonista não podem se constituir como lugares, já que ele aceita 

o provisório como lar. Certo do seu destino de errante, as fronteiras são para a personagem 

promessas para o encontro com o outro e consigo mesmo. Como podemos perceber no 

fragmento abaixo: 

 

Tenho que ir em frente ao encontro de K, nesta ou em qualquer outra cidade 

do norte ou do sul, da Europa ou da América. Histórias como essas costumam 

acabar bem e, mesmo que se viva feliz para sempre – afinal, não se pode ter 

tudo –, deve haver pelo menos algum lugar quente e seco para abrigar o final 

da noite (ABREU, 1996, p. 25). 

 

Nesta cena, percebemos que o narrador parece obstinado a seguir em frente com o 

intuito de alcançar seus objetivos, não importando a distância nem mesmo o tempo, pois 

acredita que, mesmo diante das circunstâncias que vem enfrentando, sempre encontrará um 

lugar em que possa sanar o frio, expressa na narrativa de forma velada e metafórica, pois o 

desejo de um abrigo no final da noite indica o desejo de conforto, uma necessidade utópica – 

“não se pode ter tudo” – para quem opta pelo perigo e desconforto da rua, conforme Da Matta 

(1991), ao tratar da oposição entre a casa e a rua. O que fica evidente quando o narrador afirma: 

“Continuo nessa cidade estranha, e a ausência de K também continua dentro do apartamento, 

confirmo [...] Tudo permanece como quando eu cheguei: vazio” (ABREU, 1996, p. 32). 
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A condição de estranhamento é textualmente narrada. Ao adentrar no apartamento a 

sensação de não pertencimento é ainda mais aguçada pelo fato de não ter nenhum tipo de 

receptividade, afinal depara-se apenas com a ausência de K e com o vazio do apartamento, que 

parece ser o mesmo vivido por ele. No entanto, o vazio sofrido pelo protagonista não está 

relacionado com a ausência de coisas materiais, mas, sim, com questões de afeto ou mesmo de 

uma história de vida, de uma identidade ou de um lugar.  

O clima de solidão e de melancolia ganha força quando o protagonista, em total estado 

de desalento, resolve sair à procura do endereço de K pelas ruas de Saint Nazaré. O frio da noite 

escura e a sensação de estranheza ao andar pelo porto criam um suspense em relação ao 

encontro, aumentando ainda mais a expectativa do leitor. À noite, a escuridão, o mundo 

noturno, são procedimentos formais exaustivamente explorados na literatura fantástica, pois 

criam no leitor o efeito sombrio e difundem, assim, uma perspectiva de medo. A rua, de acordo 

com Da Matta (1991), é o espaço do perigo, do desconforto, da desordem. Nesse sentido, a 

noite e a rua, em conjunto, representando o ambiente de Caio Fernando Abreu, parecem 

enfatizar a desordem psíquica e física do personagem – psíquica em virtude da ausência de K e 

física por denotar o incômodo daquele que precisa de um abrigo, de um “ninho”. 

 A angústia acomete o narrador andarilho em todos os momentos da narrativa, mas 

quando ele chega ao suposto apartamento de K, ele descreve as seguintes sensações: “Meu 

coração bate louco, tenho as palmas das mãos molhadas quando abro devagar a porta desse 

apartamento onde K com certeza estará. [...]. Posso sentir perfeitamente nesse espaço o cheiro 

do corpo vivo de K” (ABREU, 1996, p. 27). Através desse fragmento, percebe-se que a busca 

e a obsessão pelo outro adquire o status de loucura, pois a presença e o cheiro do amigo são 

sintomáticos. Na verdade, ele mesmo afirma: “Tudo permanece como cheguei: vazio. [...] Não 

há vestígio algum da passagem de K ou de qualquer outra pessoa por aqui. [...] Sinais, procuro. 

Rastros, manchas, pistas. Não encontro nada (ABREU, 1996, p. 32)”. Porém, na busca 

incessante por vestígios de K, o protagonista da história acaba encontrando algumas anotações 

e recortes espalhados no apartamento. É no meio dessas anotações que ele percebe uma pasta 

roxa, aparentemente vazia, mas que guarda uma folha arrancada de um bloco de anotações em 

que está escrito:  

 

 

 

 



65 
 

O ciclo está completo e não encontrei o Leopardo dos Mares. Já não sei ao 

certo se alguém me contou, se leram nas cartas, nas runas, mas estava certo de 

que ele estaria aqui e só por isso vim. Procurei-o no porto, nos cafés, na praia, 

pelas esquinas e barcos. Olhei tudo e todos muito atentamente. Sei que o 

identificaria por aquela tatuagem no braço esquerdo – um leopardo dourado 

saltando sobre sete ondas verdes espumantes. E mesmo que fizesse frio e eu 

não pudesse ver seus braços, reconheceria de longe seus olhos de jade. E, se 

usasse óculos escuros, eu assobiaria aquela canção até que me escutasse. Sem 

ele, não vejo sentido em continuar nessa cidade. Que todos me perdoem, mas 

escrever agora é recolher vestígios do impossível. Para encontrá-lo, e isso é 

tudo o que me importa, eu parto. (ABREU, 1996, p. 39). 

 

K se refere ao protagonista como Leopardo dos Mares, pelas características semelhantes 

que ele possui em relação ao animal que é conhecido dessa forma, ou simplesmente por Foca-

Leopardo. Como a foca que se movimenta rapidamente pelas águas dos mares para evitar seus 

predadores, a personagem central da narrativa parece também se movimentar muito rápido 

pelos caminhos sem destino. É interessante observar que K descreve os olhos do protagonista 

como olhos de jade, pedra rara, por isso difícil de encontrar, como no drama narrado em que 

enxergar/encontrar parecem realidade inacessíveis. 

A menção aos óculos escuros, objeto que impede a visão nítida, emblematiza também a 

ideia de coisas turvas. K também não suporta a ideia de continuar naquela cidade, talvez pela 

sua natureza de estranho dentro dela, sem que tivesse o apoio daquele que vinha ao seu encontro 

e, por isso, decidi partir, afinal ele é movido também por uma espécie de loucura que o faz 

seguir em frente na procura pelo outro. Dessa forma, a partir desse recorte deixado por K, 

podemos perceber que tanto o protagonista como o amigo estão em busca um do outro; no 

entanto, para que essa procura venha a ser concretizada é necessário que um dos dois permita. 

Com base nos acontecimentos narrados, infere-se que os desencontros desses dois sujeitos se 

configuram como o motivo que provoca às inúmeras possibilidades de novos caminhos, de 

novas buscas, de novas viagens à procura do outro, de um lugar e porque não dizer de si mesmo. 

A personagem está sempre decidida a seguir em frente ansiando conseguir conforto, pois como 

ela mesma afirma “deve haver pelo menos um lugar quente e seco para abrigar o final da noite” 

(ABREU, 1996, 25). 

É a luta incessante pela interação que faz com que o narrador protagonista viva o drama 

de ser um estranho estrangeiro. A partida de K e a enigmática ausência sugerem a possibilidade 

dele também não fixar raízes em nenhum lugar. Ao gostar de ser/sentir livre para transitar de 

um lugar a outro, assume sua condição de estrangeiro, nômade, desterritorializado – a sina de 

quem vive a carregar uma mochila, signo representativo de uma liberdade solitária e um 

caminho incerto.   Em relação a isso, Borges (2010, p. 16) afirma:  
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a busca por raízes e origens apresenta-se como uma necessidade primeira, ao 

mesmo tempo que infinita, pois nunca haverá um fim comum, apenas soluções 

individuais para questionamentos eternos. Os personagens da narrativa lidam 

com a consciência de sua condição humana de estrangeiro a partir da aceitação 

de tal busca eterna. Ambos sabem que a procura incessante um pelo outro e, 

assim, a procura pela fixação de raízes através do encontro afetivo são 

movimentos que alimentam a esperança de realização, ou seja, são formas de 

felicidade paradoxal. 

 

O desencontro é, assim, o ponto chave para a construção da narrativa, que ganha 

contornos na medida em que os personagens se buscam e se perdem na incessante procura do 

outro. É possível afirmar isso, a partir de um dos recortes deixados por K em que ele evidencia 

que também partiu com o objetivo de encontrar a personagem central da narrativa: “Que todos 

me perdoem, mas escrever agora é recolher vestígios do impossível. Para encontrá-lo, e isso é 

o que me importa, eu parto” (ABREU, 1996, p. 39). 

Em meio a inúmeras anotações deixadas espalhadas no apartamento, a personagem 

central encontra outra folha de papel igual a anterior, onde K copiou o que parece ser versos de 

uma canção francesa, do conhecimento do narrador. Logo abaixo, na mesma folha do papel, 

havia a seguinte frase escrita por K: “Aos caminhos, eu entrego o nosso encontro” (ABREU, 

1996, p. 41). É a partir dessa declaração de K que o andarilho resolve percorrer novos caminhos 

e estradas em uma busca incessante pelo outro, a fim de viver novas emoções pelos lugares que 

possam surgir. O narrador decide seguir viagem porque o movimento é o signo de sua vida, o 

emblema de seu drama. É o próprio trânsito que alimenta a esperança do encontro. É dessa 

forma que a personagem aceita a partida de K como algo inevitável, pois só assim ele não criará 

raízes, podendo alargar as fronteiras físicas e psicológicas da sua existência. Ao entrar no trem, 

agora é o narrador protagonista que sugere não ter um destino traçado:  

 

Afasto o rosto do vidro da janela do trem que corre pelo meio dos campos até 

conseguir ver minha imagem refletida. Embora as formas sejam vagas, 

trêmulas, mais diluídas ainda pela luz do crepúsculo que tomba, posso ver 

meus dois olhos flutuando no espaço. [...]. 

Lá fora, o voo de um grande pássaro quase totalmente branco, talvez uma 

gaivota, corta minha imagem refletida na vidraça.  

Desvio o rosto, não devo me deter tempo demais em meus próprios olhos. 

Aumento o som da canção, olho para fora enquanto o trem dispara sobre os 

trilhos. Preciso ficar sempre atento. Ainda não anoiteceu, e alguns dizem que 

há castelos pelo caminho (ABREU, 1996, p. 41-42). 

 

A cena revela, no reflexo do vidro da janela do trem, a imagem de um sujeito 

fragmentado, dividido entre a sina do ir e do vir e o desejo de criar laços, a busca pelo afeto do 

outro. O reflexo, nesse caso, é responsável por colocar em foco a dualidade do narrador 
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protagonista. Segundo Chevalier e Gheerbrant (1992), o espelho reflete a verdade, as coisas do 

coração e do pensamento humano, relaciona-se com a revelação, além disso, causa uma reflexão 

de si na consciência. É através da consciência que ele defende que não é um ser completo, mas 

que percorre os caminhos em busca do outro, a fim de restaurar a unidade perdida representada 

no mito do andrógino. 

Diante do desdobramento do eu, a personagem parece aceitar sua condição de 

estrangeiro, de sujeito desterritorializado que vai seguir sempre em frente à procura de K, tendo 

em vista, que como um pássaro, ele anseia a liberdade, voar para outros lugares, para outros 

horizontes. Essa nova partida ocorre na hora em que o sol se põe, no chamado crepúsculo, 

fenômeno conhecido pela grandiosidade de sua beleza, que desperta na personagem central da 

narrativa um momento de reflexão de si e de autocontemplação. 

Observa-se que a metáfora do voo de um grande pássaro representa o desejo de 

continuar percorrendo fronteiras. Além disso, pode levar o narrador personagem para inúmeras 

direções e possibilidades, haja vista que é o movimento e o trânsito que anunciam um possível 

encontro, afinal ele decide esgarçar as fronteiras para continuar sua busca incessante por K e, 

porque não dizer, por si mesmo.  

 

2.1.3 O não pertecimento na configuração do estranho no conto “London, London ou ajax, 

brush and rubbish”  

 

O conto “London, London ou ajax, brush and rubbish”, publicado originalmente em 

Pedras de Calcutá (1977), narra, em primeira pessoa, a história de um sujeito que se encontra 

numa espécie de exílio na cidade de Londres, Babylon City como é chamada pelo protagonista 

da narrativa, onde, para sobreviver enquanto não volta para sua terra materna, trabalha como 

faxineiro. Desde as primeiras linhas do conto, na descrição do cenário e da personagem, vemos 

a imagem de um indivíduo deslocado em um espaço desconhecido, a condição natural do turista 

e do estrangeiro: “Meu coração está perdido, mas tenho um mapa de Babylon City entre as 

mãos. [...] Vou navegando nas waves de meu próprio assobio até a porta escura da casa 

vitoriana” (ABREU, 1996, p. 43). Há na narrativa a presença de uma personagem secundária, 

Mrs. Dixon, a patroa do protagonista; é com essa mulher que ele tem curtos diálogos. O tempo 

da narrativa é cronológico, pois narra os fatos obedecendo a uma sequência lógica. Em linhas 

bem gerais, o enredo é assim construído: a partida do Brasil para Londres, as dificuldades 

enfrentadas na cidade nova e o recorrente desejo de voltar para a terra materna.  
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O efeito de estranhamento na narrativa fica cada vez mais marcado pela forma como o 

protagonista é visto pelos moradores do lugar, pois a indiferença, o desprezo, ou, simplesmente, 

a curiosidade, reforçam, no ponto de vista do narrador, a sensação de exclusão e de ser diferente:  

 

Elas passam, eles passam. Alguns olham, quase param. Outros voltam-se. 

Outros depois de concluir que não mordo, apesar de meu cabelo preto e olho 

escuro, aproximam-se solícitos e, como nessa nesta ilha não se pode marcar 

impunimente pelas esquinas, com uma breve curvatura agridem-me sua 

British hospitaly [...]” (ABREU, 1996, p. 46-47). 

 

Na descrição da cena, sobre como as pessoas se comportam ao vê-lo pelas ruas da 

cidade, sob a visão do narrador, é o estereótipo do Outro que ganha dimensão no jogo de 

oposições entre nativo e turista, afinal, geralmente, eles curvam a cabeça em uma expressão de 

cuidado, medo, repulsa desse sujeito desconhecido. Capaverde (2007, p. 249) afirma que o 

estrangeiro é “aquele que não faz parte, o que é de outra parte”. Percebe-se que a personagem 

busca nesse lugar estranho a reconstituição da sua identidade; no entanto, sente-se vazio, 

perdido nesse caos que é a vida moderna, fato que conduz o protagonista ao estranhamento de 

si. A partida de sua terra natal para um novo país figurativiza o passageiro, típico “estrangeiro 

andarilho que apenas passa, mas que provoca em sua passagem alterações na forma de 

pensamento da comunidade envolvida, que se vê alçada a novas perspectivas antes não-

admitidas” (CAPAVERDE, 2007, p. 251). Mesmo na condição de estranho, o protagonista 

consegue movimentar o novo lugar, pois desperta a reflexão dos nativos para a chegada do 

novo, daquele que vem de longe em busca de aceitação. 

Vale destacar que o conto dialoga com a canção “London London” de Caetano Veloso, 

composta durante o exílio do cantor. Tanto na música, como no conto, o destaque é para a 

experiência de sentir-se estranho durante o período da ditadura militar, nos anos 70. Na Londres 

de Caetano é possível andar nas ruas sem medo, haja vista que as pessoas não são um empecilho 

para aqueles que vem de longe e passam a ser estrangeiros. Os sujeitos ficcionais da canção 

deixam os caminhos livres para eles transitarem, os policiais são atenciosos e é possível 

alimentar sonhos como os de procurar discos voadores sobre o céu da cidade. Já no conto de 

Caio, há um tom de denúncia social, uma vez que o foco de natureza irônica é colocar o turista 

como alvo do preconceito, tanto nos espaços públicos, quanto privados. 

O narrador destaca tanto seu país de origem, como a terra estrangeira, como espaços de 

degradação e de impossibilidade de realização pessoal e profissional, afinal em ambos os 

lugares ele é um estranho. Nesse sentido, podemos detectar duas vertentes de estranho presentes 

no conto de Abreu, uma causada pelo deslocamento geopolítico elaborado pela perspectiva de 



69 
 

um brasileiro que se encontra em Londres convivendo com os dilemas do passado e do presente, 

do Brasil e da Inglaterra; e outra, ligada ao estranhamento de si mesmo. Londres configura-se, 

assim, não mais como uma cidade acolhedora e nostálgica, mas como um lugar tumultuado que 

ocasiona a impessoalidade, o estranhamento.  

Além desse diálogo com a canção de Caetano Veloso, a narrativa mantém uma relação 

com a história narrada no conto “Lixo e purpurina” integrante da antologia Ovelhas negras 

(1995), em que o narrador protagonista também é um sujeito estranho e solitário no seu país de 

origem, o Brasil. Descontente com sua situação, o personagem experimenta um período de 

exílio em Londres, espaço em que não se reconhece enquanto pertencente àquele lugar e passa 

a viver em situação clandestina e de marginalidade, haja vista que ele não consegue permissão 

para permanecer no novo país, sobrevivendo com ajuda de amigos que se encontram em 

situação semelhante de miséria. Ao sentir-se estranho estrangeiro tanto no seu país, quanto no 

seu exílio voluntário em Londres, o protagonista decide retornar para casa. Nessa narrativa, 

como em “London, London”, é possível reconhecer paradoxos que marcam a vida desses 

sujeitos, como o lixo e a purpurina que constituem o título do conto e dão tom aos fatos 

narrados.  

Podemos perceber que a personagem central do conto “Londonm London ou ajax brush 

and rubbish” se configura como um indivíduo fragmentado, deslocado, desterritorializado 

representado pelas bolhas, como se pode observar na seguinte passagem da narrativa: 

 

Bolhas nas mãos. Calos nos pés. Dor nas costas. Músculos cansados. Ajax, 

brush and rubbish. Cabelos duros de poeira. Narinas cheias de poeira. Stairs, 

stairs, stairs. Bathrooms, Bathrooms. Blobs. Dor nas pernas. Subir, descer, 

chamar, ouvir. Up, down. Up, down. Many times lost me by undergrounds, 

corners, places, gardens, squares, terraces, streets, roads. Dor, pain. Blobs, 

bolhas (ABREU, 1996, p. 45). 

 

A enumeração de traços do sofrimento e dor provenientes do trabalho braçal exaustivo 

revelam a rotina de um homem/turista no meio do caos de quem trabalha no serviço doméstico, 

afinal ele leva uma vida dura para poder sobreviver no espaço novo ao qual estar inserido. Após 

um dia de tarefas árduas a personagem sente apenas dor, cansaço, que não são provenientes 

apenas do esforço físico, mas consequência da saudade de sua terra de origem. Desde o título, 

há a presença de elementos ligados a limpeza e a sujeira, como os termos brush, que em 

português significa escova, e rubbish, lixo, ao passo que no decorrer da narrativa nos deparamos 

com o sofrimento e a angústia do faxineiro brasileiro envolto no cenário do serviço doméstico 

em Londres.  
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 Consciente da condição de estrangeiro que é, a personagem deseja encontrar de novo o 

conforto de um lar em algum lugar, e deseja que seja na sua terra materna, por mais que lá seja 

considerado um estranho, como podemos comprovar a partir do seguinte trecho:  

 

[...] eu-me-sinto como se agora fosse também ontem, amanhã e depois de 

amanhã, como se a primavera não sucedesse ao inverno, como se não devesse 

nunca ter ousado quebrar a casca do ovo, como se fosse necessário ascender 

todas as velas e todo o incenso que há pela casa para afastar o frio, o medo e 

a vontade de voltar (ABREU, 1996, p. 49). 

 

Essa cena sugere o esvaziamento interior do personagem, que não se sente acolhido em 

lugar nenhum. Quebrar a casca do ovo simbolicamente é o nascimento do ser, porém a narrativa 

parece mostrar o contrário, a ruína do ser, seu fim, pois o protagonista é exposto no decorrer de 

toda a narrativa a condições sub-humanas, como: o trabalho até a exaustão, o delinear da 

identidade do forasteiro, do turista que experimenta a condição de diáspora, longe de suas terras, 

de sua cultura, de sua Língua, o que é acentuado na passagem, a seguir: 

 

É fácil, magro, tu desdobra numa boa: primeiro procura apartamento, depois 

trabalho, depois escola, depois, se sobrar tempo, amor. Depois, se preciso for, 

e sempre é, motivos para rir ou chorar – ou qualquer coisa mais drástica, como 

viciar-se definitivamente em heroína [...] (ABREU, 1996, p. 48). 

 

Percebe-se que é como se fosse descrito um manual de tarefas a ser seguido por aquele 

que chega a uma terra até então desconhecida, para experienciar a condição de estrangeiro. A 

droga aparece na narrativa como um entorpecente, que serve para amenizar a dor e a angústia 

da personagem, emblematizando a fuga, a condição de não pertencimento. Dessa forma, os 

alucinógenos são as vias que o narrador protagonista encontra para mergulhar no seu universo 

interior, no intuito de encontrar fagulhas de um eu que se mostra perdido em virtude do 

sofrimento vivenciado pela personagem central, já que é sempre visto como estranho, como 

diferente. A angústia por não ser aceito acompanha-o por toda a história narrada.  

A condição marginal da personagem pode ser percebida na descrição dos locais por 

onde ele passa, pelas ruas, no uso de entorpecentes e na prática de sexo que é vivida sem os 

devidos cuidados, como é possível destacar através do fragmento: “Babylon City ferve. Blobs 

in strangers’ bands, virando na privada o balde cheio de sifilização, enquanto puxo a descarga 

para que Mrs, Burnes [...] não escute meu grito” (ABREU, 1996, p. 45). Faz-se nesse trecho 

uma referência a sífilis, doença sexualmente transmissível, que revela a promiscuidade das 

relações sexuais do narrador protagonista. Percebe-se também uma crítica por parte do escritor 
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Caio Fernando Abreu a culturas de alguns países, que se mostram duramente repressores com 

aqueles que se desviam dos padrões e valores sociais. 

A fragmentação identitária do protagonista fica evidente ao relatar suas experiências na 

cidade de Londres, o narrador não faz isso de forma linear, nem completa, além de haver uma 

perceptível confusão na escolha da língua em que quer se expressar: 

 

Traz um cinzeiro prata (tailandês) e eu apago meu cigarro (americano). But, 

sometimes, yohablotambiénunpoquito de español e, ifilfaut, aussiunpeu de 

français: navego, navego nas waves poluídas de Babylon City, depois sento 

no Hyde Park, W2, e assisto ao encontro de Carmen Miranda com uma 

Rumbeira-From-Kiúba (ABREU, 1996, p. 45). 

 

A diversidade de Línguas presentes na narrativa, sugere a condição de diáspora vivida 

pela figura masculina, pois o turista é obrigado usar a língua do outro e não a sua materna. A 

narrativa caminha, assim, no sentido de evidenciar que o protagonista não consegue diálogo 

nem no ambiente da casa onde trabalha, nem na cidade onde se encontra. Podemos inferir que 

essa sobreposição de acontecimentos ocorridos na “Babylon City” e essa diversidade de espaços 

descritos demonstram a fragmentação dos pensamentos do narrador personagem e o desejo de 

fuga daquele ambiente em que vive como estrangeiro, o que o coloca também na situação de 

estranho de si mesmo. Para Capaverde (2007, p. 252) isso “[...] é fruto do embate entre 

alteridade e identidade, isto é, o contraste entre o mesmo e o outro, entre as diferenças e as 

semelhanças, gerando um sentimento de ser, [...] sempre estrangeiro”.  

No conto, é notória a vontade do protagonista de retornar para o Brasil. Esse desejo 

permite ao narrador o esquecimento do motivo que o levou ao exílio em Londres. É uma forma 

de reverter a imagem negativa em relação ao seu espaço de origem, que agora se coloca como 

um lugar em que é possível viver momentos felizes. A volta é entendida pelo narrador do conto 

como uma forma de colar todas as partes de sua essência que foi despedaçada durante o exílio, 

constitui o resgate mágico da unidade perdida, sugerida na imagem do tapete referida pelo 

narrador: 

 

apanhe suas maracas, suas malhas de balé, seus pratos chineses – 

apanhe todos os pedaços que você perdeu nessas andanças e venha para 

meu tapete mágico. Te quieresvolarconmigo hasta lossitios 

encantados? Somethingelse” (ABREU, 1996, p. 47). 

 

O personagem teve sua identidade despedaçada, fragmentada. A única alternativa que 

parece lhe oferecer alguma chance de reconstruir seu “Eu” é voltando para o Brasil. Porém, ele 
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é alertado da forma como vai ser tratado na sua terra natal: “Quando você voltar, vai ver só, as 

pessoas falam, apontam: ‘olha, ele acaba de chegar da Europa’, fazem caras e olhinhos, dá um 

status incrível” (ABREU, 1996, p. 49).  

O ato de o outro apontá-lo na rua, os olhares discriminatórios que são colocados sobre 

o personagem como se este ocupasse um palco, criam a condição de estranho/estrangeiro, fora 

e dentro do país de origem, a sina do personagem. Assim, a busca pela reconstituição da 

identidade do protagonista da narrativa parece estar sempre fadada ao efeito de estranhamento 

sofrido nos lugares em que chega. Daí, a necessidade e a recorrência de estabelecer distâncias, 

aspecto que caracteriza esse sujeito estrangeiro. O turista parte a procura de seu lugar, de seu 

espaço, de sua identidade, aceitando sua permanente condição de desterritorializado, 

desenraizado, por mais que escolha voltar para arriscar a vivenciar tudo de novo e desejar 

novamente partir. Na perspectiva de Viñar, retornar  

 

é também confrontar-se com a diferença e a alteridade, nisto que comportam 

de risco, de horror e de violência. Alteridade que se manifesta em relação 

àqueles que se inscrevem em um outro momento histórico; em relação àqueles 

que, permanecendo no país, não conheceram o sofrimento do desenraizamento 

e viveram uma outra experiência, enquanto que nossa lembrança permaneceu 

fixa e imutável, ligado a um passado que representa um ideal (1992, p. 115). 

 

O personagem da narrativa constitui-se assim como um estranho/estrangeiro. Ele é 

aquele que enfrenta qualquer caminho em busca de sua identidade, mesmo que este seja o 

caminho de volta. Por não se reconhecer no seu próprio país, nem em outro, vivendo a condição 

de não pertencimento, o narrador personagem acaba por experimentar o estranhamento de si 

mesmo. 

 

2.1.4 “Pela noite”: o mascaramento de dois sujeitos com identidades “emprestadas” 

 

A novela “Pela noite”, publicada pela primeira vez em Triângulo das águas em 1983, 

é narrada em terceira pessoa através de um narrador onisciente e onipresente, o qual é capaz de 

se permitir posicionar-se, algumas vezes, em primeira pessoa para revelar as vozes interiores 

das personagens, tendo em vista que ele sabe tudo sobre elas e sobre seus pensamentos e 

conflitos interiores. Conta a história de Pérsio e Santiago, dois sujeitos migrantes da cidade 

interiorana, Passo da Guanxuma7, que residem em São Paulo. No início da narrativa, em uma 

                                                           
7 Cidade imaginária criada por Caio Fernando Abreu, que aparece inicialmente no conto “Uma praiazinha de areia 

bem clara”. 
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semana antes aconteceu o primeiro reencontro dos dois em uma sauna gay. Numa noite chuvosa 

de julho, Santiago resolve aceitar o convite de Pérsio para ir visitá-lo em seu apartamento, onde 

começa um jogo de sedução que vai ganhando contornos conforme é construída a narrativa em 

meio aos conflitos interiores das personagens, principalmente de Pérsio, que não aceita sua 

condição sexual. Ao sair do apartamento para curtir a noite de sábado, que marca toda a duração 

da história, dirigem-se para uma pizzaria, onde falam da cidade natal, que, aos olhos dos dois, 

configura-se como preconceituosa em relação as suas sexualidades, pois, desde a infância, 

carregam o “rótulo” de que são gays. Após esse momento de troca de experiências, saem pelas 

ruas movimentadas da cidade e dirigem-se para bares e casas noturnas frequentadas por 

homossexuais. Na construção da história dos dois, destaca-se o fluxo de consciência, que revela 

fatos do inconsciente das personagens relacionados ao passado de ambos antes de decidirem 

partir da terra natal, ou seja o lado introspectivo dos personagens é exposto. 

Em relação aos nomes escolhidos, afirma-se que Pérsio é uma homenagem a 

personagem central do romance Os prêmios (1983) de Júlio Cortázar, e Santiago, personagem 

da obra Crônica de uma morte anunciada (1981) de Gabriel García Márquez – são assim 

chamados até o desfecho. Santiago pode ainda estar relacionado com Santiago do Boqueirão, 

cidade onde Caio Fernando Abreu nasceu. Esses nomes servem de máscaras para os 

protagonistas da narrativa, pois encobrem de certa forma as suas condições de estranhos – 

estranhos pelo deslocamento ao qual nos remete ao social; e estranhos de si mesmos já que 

precisam encobrir suas verdadeiras sexualidades. Destaca-se que Pérsio e Santiago são 

codinomes, personagens criados deles mesmos, assim, até os nomes estão escondidos por trás 

da “falsidade”, das máscaras.  

Os dois indivíduos são considerados estranhos no seu próprio país pela sua condição 

de homossexuais, pois são vítimas frequentemente do olhar preconceituoso do outro. De forma 

específica, Pérsio vivencia o efeito de estranhamento de si mesmo, haja vista que desde o início 

da trama ele concebe sua sexualidade como problemática, pois não se reconhece em seu corpo. 

É visível que Pérsio possui uma homofobia internalizada. 

O encontro entre os amantes começa em uma sauna gay. É através desse encontro que 

Pérsio convida Santiago para lhe fazer uma visita ao seu apartamento, o que pode ser 

comprovado a partir do seguinte recorte: “De repente viu-se convidando sem planejar, porque 

você não aparece em casa uma noite dessas, fim de semana, a gente podia sair, jantar, dar uma 

olhada na noite [...]” (ABREU, 1996, p. 82). O convite para o encontro flui de forma inesperada, 

sem planejamento, denotando o desejo de Pérsio de ter o amigo por perto. O encontro serve de 

motivo para que Santiago expresse, do ponto de vista do narrador, uma sensação esquisita “de 
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que não gostava, o passado abrindo súbito esse baú mofado para trazer de volta fantasmas 

esquecidos, que não era, como supunha um desconhecido na grande cidade [...] (ABREU, 1996, 

p. 82). 

Os seres ficcionais já se configuram como estrangeiros pelo simples fato de não 

estarem no seu espaço de origem, tendo em vista que ambos passaram por um processo de 

deslocamento, saíram do interior, onde eram considerados diferentes pelas suas sexualidades 

homoeróticas, para a capital paulistana, lugar em que o julgamento persiste, já que na metrópole 

a identidade gay desses personagens é delineada pela descrição dos ambientes de convivência 

homoafetiva que eles frequentam, demarcando limites territoriais e comportamentais, o que se 

configura como “guetos” gays. Na visão de Bauman (1998) os guetos funcionam como uma 

estratégia de exclusão para aqueles que não se enquadram nas regras idealizadas pela sociedade 

para que a vida social se dê de modo saudável, sem que estes que se escondam por trás das 

paredes visíveis ou invisíveis dos guetos sintam-se confortáveis com sua situação – para ele 

essa forma de exclusão é meio de purificação. 

No entanto, há entre Santiago e o seu companheiro de infância, a partir do encontro, 

uma cumplicidade e uma carga de afeto que fortalece a estadia de ambos naquele espaço 

estranho, afinal podem confiar um no outro.  Nota-se que esse reencontro é responsável por 

colocar em foco novamente sentimentos esquecidos do passado. É interessante observar que 

esses dois indivíduos, no começo da novela, são estranhos também para o leitor já que são 

mencionados apenas pelo pronome pessoal “Ele” e pelo pronome adjetivo “Outro”, como 

evidente na voz do narrador: “De onde estava, no canto oposto da sala, o outro tinha a impressão 

de que ele alongava uma por uma as vértebras, até atingir a altura do pescoço que se erguia, ao 

abrir os braços feito uma criança [...]” (ABREU, 1996, p. 56 grifos nossos).  

Na sala, espaço caracterizado como pequeno e que sugere aperto, aprisionamento e de 

certo modo a aproximação dos dois, ambos conversam, tomam vinho e Pérsio realiza uma 

espécie de batismo, quando passam a ter nomes “emprestados”, afinal até esse ponto da 

narrativa não dispunham de uma etiqueta/nome com as quais fossem identificados, como 

podemos visualizar na seguinte passagem: 
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Parado na sua frente, solene, engraçado, o outro estendeu o braço com o 

pequeno livro na mão. Feito uma espada, para tocá-lo litúrgico no ombro 

direito. Como se sagrasse rei a um cavaleiro. 

- Você vai se chamar Santiago. Tens que jurar fidelidade eterna a esse nome. 

Eu te batizo, Santiago, no meio da noite fria de julho. Em nome do Pai, do 

Filho e do Espírito Santo, amém. [...]. 

- Pérsio, de agora em diante eu vou me chamar Pérsio. Sempre quis me chamar 

Pérsio (ABREU, 1996, p. 64). 

 

A cena remete a algumas cerimônias simbólicas sobre o ato de nomear que aparecem 

em relatos bíblicos e míticos que demonstram o quanto as sociedades valorizam o momento em 

que o indivíduo recebe um nome, entre as quais podemos citar, como exemplo, a cerimônia 

realizada pelo Rei Artur para consagrar seus cavaleiros, os quais deveriam, a partir daquele 

momento, lhes jurar fidelidade; a consagração do batismo realizada pela igreja católica através 

do qual a criança passa a ter um nome e ser cristão perante às leis divinas. 

Dessa forma, ao utilizar os nomes como máscaras, esses homens parecem assumir a 

condição junguiana de persona, responsável por propiciar um efeito sobre os outros (social) e 

por outro lado ocultar sua verdadeira natureza (eu interior) a fim de criar uma imagem ideal 

(JUNG, 2008). O mascaramento desses homens funciona couma forma de fuga, uma tentativa 

de se livrar de qualquer sentimento de fracasso ou possíveis decepções já que os mesmos se 

envolvem num jogo de sedução ainda no interior do apartamento. Esse jogo de sedução no qual 

as personagens se envolvem pode ser evidenciado através dos devaneios de Santiago ao escutar 

músicas, enquanto Pérsio tomava banho: 

 

[...] o peso quente de outro corpo, os cheiros guardados secretos sob as áxilas, 

no vértice do queixo, curva da virilha, onde termina a pele lisa e começam os 

pentelhos, a um passo do poço fundo da orelha onde a língua se perde para 

descobrir os gostos longínquos, desconhecidos, os dedos dos pés separados, 

intimidades, fronteiras, acariciando o pé do outro, dois membros duros, luta 

de espadas, calor, quarenta graus, pressão pulsante na barriga um segundo 

antes. Tocou o próprio pau endurecido contra a calça. E ouviu a voz rouca de 

Pérsio, do meio da água, num grito, no banheiro: 

- Vira o disco. Esse é ótimo (ABREU, 1996, p. 78). 

 

A partir da perspectiva do narrador onisciente e onipresente que prefere dar voz ao 

personagem, é possível afirmar que há um desejo latente em relação ao outro durante toda a 

narrativa, principalmente por parte de Santiago, porém Pérsio tenta evitá-lo como forma de não 

assumir de vez sua sexualidade, demonstrando-se covarde em relação aos seus sentimentos. 

Além disso, o fato de ser portador do vírus do HIV contribui para essa não aproximação, afinal 

teme contaminá-lo. Para TrofinoOhe (2009, p. 01): 
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A questão da AIDS no texto se mantém ambígua, podendo ser lida tanto como 

uma “desculpa” para recusar o encontro com Santiago e, assim, ser encarada 

como uma tentativa de fuga desesperada; como pode insinuar a real situação 

da personagem, como uma espécie de confissão [...]”. 

 

Pérsio vive ao mesmo tempo o desejo e o medo pela aproximação de Santiago. Há, nesse 

sentido, um jogo de dualidades que envolve proximidade e distanciamento, lembranças do 

passado materializadas através dos fluxos de consciência das personagens e questionamentos 

do narrador no presente que vão compor a afetividade dos protagonistas através da composição 

do amor ou ausência deste. O desejo de concretização desse amor é perceptível em toda a trama 

da narrativa e já é anunciado desde a epígrafe da novela que é composta por um trecho de 

Roland Barthes retirado do livro Fragmentos de um discurso amoroso, que reproduzimos a 

seguir: 

 

Mas também, às vezes, a Noite é outra: sozinho, em postura de meditação 

(será talvez um papel que me atribuo?), penso calmamente no outro, como ele 

é: suspendo toda interpretação; o desejo continua a vibrar (a obscuridade é 

transluminosa), mas nada quero possuir, é a noite do sem-proveito, do gasto 

sutil, invisível: estoy a escuras: eu estou lá, sentado simples e calmamente no 

negro interior do amor. (ABREU, 1996, p. 54). 

 

A epígrafe, juntamente com o título “Pela noite” dão tom a narrativa que é construída a 

partir de um jogo amoroso que envolve a oposição desejo/preconceito. É possível afirmar que 

esses indivíduos vivenciam em si mesmo a noite, já que enfrentam um período de desencontro 

e escuridão nas suas vidas, que impedem os perigos inerentes a cidade dos amantes. Percebe-

se, durante todo o texto, um ar de tensão que ganha intensidade através da linguagem sinestésica 

que mistura o tátil com o visual que se encarrega de colocar em foco as angústias desses dois 

homens fragmentados, múltiplos, que enfrentam a solidão de um sábado à noite num grande 

centro urbano, afinal “Eram só dois rapazes não muitos jovens numa noite de sábado. Nada 

especial. Comuns, urbanos, talvez bonitos” (ABREU, 1996, p. 96).  

Todo o desenvolver da trama sugere a tentativa de união entre as personagens, porém 

constata-se que Pérsio tem uma sexualidade que tenta mascarar, o que o coloca na condição de 

estranho de si mesmo, pois ele não aceita a homossexualidade. Porém, apesar de Santiago 

conviver melhor com sua sexualidade, é ele que demonstra preocupação quando eles saem do 

espaço privado do apartamento e vão para uma pizzaria, pois teme que lá as pessoas os julguem 

como dois “frescos”, como as meninas chamavam quando eram adolescentes e ainda moravam 

na pequena cidade do Passo: 
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- Fresco – Santiago disse – Era fresco que se dizia.  

- Isso. Fresco, elas gritavam. Todas gritavam juntas. Ai, ai, elas gritavam. Bem 

alto, elas queriam ferir. Elas queriam sangue. E eu nem era, porra, eu nem 

sabia de nada. Eu era super inocente, nunca tinha trepado. Só fui trepar aqui, 

já tinha quase vinte anos. E cheio de problemas, beijava de boca fechada. – 

Sorriu, contornando os aros dos óculos com as pontas das unhas roídas 

(ABREU, 1996, p. 100). 

 

A partir do resgate da cena, verificam-se os moldes da violência simbólica expressa nos 

pensamentos das personagens sobre como eram tratados no Passo da Guanxuma através de 

termos pejorativos como “fresco”, que no senso comum, de forma preconceituosa, serve para 

caracterizar uma pessoa do sexo masculino que carrega trejeitos femininos. De acordo com o 

dicionário Aurélio (2009), fresco é a característica de algo que está em um estado entre o frio e 

o morno; que pode ser associado também a algo que esteja bem arejado. Além disso, o termo 

tomado como gíria brasileira, segundo o dicionário, pode ser interpretado como efeminado, ou 

seja, homem que se comporta como mulher, “maricas”. Assim, o fresco na narrativa está ligado 

ao viés ideológico que o termo carrega dentro da sociedade que se apresenta como machista e 

capitalista, ao passo que utiliza a palavra de forma pejorativa para caracterizar as pessoas que 

sentem atração por outras do mesmo sexo, enfim marca claramente o preconceito social. 

A visão do outro sobre sexualidade foi um ponto decisivo para contribuir para a saída 

da cidade natal para tentar uma vida mais feliz em São Paulo, porém continuam sendo vítimas 

do efeito de estranhamento, pois são migrantes da mesma cidade Passo da Guanxuma, são 

estranhos, são forasteiros. Nesse sentido, podemos afirmar que a configuração de sujeitos como 

“estrangeiros”/estranhos ocorre tanto no sentido geográfico que se dá pela condição de trânsito 

caracterizando o estranho de natureza física, quanto pela dificuldade de aceitar a identidade gay 

representativa do estranho de si mesmos.  

A maneira excludente com são tratados e vistos pela sociedade, os tornam sujeitos 

retraídos, pois não conseguem realizar seus desejos de forma plena, o que é indiciado através 

da declaração de Pérsio que só se envolveu sexualmente com alguém quando já tinha quase 

vinte anos e que antes disso beijava apenas de boca fechada, talvez sentisse repulsa por aquele 

ato familiar, mas que para ele era estranho, nojento. Nesse sentido, podemos perceber que 

Pérsio experimenta sua condição de homossexual antes mesmo de vivenciar uma relação 

homoafetiva que o pudesse caracterizá-lo. É o olhar preconceituoso do outro que o concebe 

como diferente, como estranho que o coloca primeiramente nessa situação. Na perspectiva de 

Trofino Ohe (2009, p. 02) as duas “personagens [...] sentem-se estrangeiras na cidade do Passo, 

encontrando exílio na metrópole. Apesar da mudança, a cidade grande não é sinônimo de 
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libertação, uma vez que [...] não os inclui [...] segrega ao demarcar limites territoriais e 

comportamentais”. É por esse motivo que essa personagem protagonista cria máscaras para 

esconder-se do preconceito sofrido que o faz pensar que é culpado de ser o que é, não se 

aceitando, declarando, assim, uma possível homofobia em relação a si próprio. 

Dessa perspectiva, o termo “fresco” ganha outras dimensões, tendo em vista que o 

preconceito das meninas é também absorvido pelas personagens que passam a legitimar uma 

imagem que começou a ser imposta socialmente. Por se sentir assim, Pérsio busca na solidão 

urbana, refúgio, porém chega ao ponto de não conseguir suportar isso mais sozinho e revela 

para Santiago que necessita de cúmplices, de alguém para compartilhar tudo isso. Pérsio se 

preocupa mais com a aparência do que com seu eu interior, por isso precisa recorrer aos 

espelhos enquanto objeto para enxergar a si mesmo, os quais propiciam também uma 

autorreflexão. Porém, Pérsio precisa espelhar-se no olhar de Santiago sobre as relações 

homoafetiva, no intuito de que mude sua concepção sobre o amor, sobre o qual ele afirma: “ – 

O amor não existe. É uma invenção capitalista” (ABREU, 1996, p. 113).  

Diante dessa afirmação, podemos perceber que o protagonista tenta ironizar o amor, no 

entanto, conseguimos abstrair na narrativa uma espécie de culpado, de incapacidade, já que 

alimenta a ideia que nunca irá conseguir alguém que possa completá-lo, amá-lo, mas apenas 

alguém que lhe proporcione sexo sem amor, como é proposto no seguinte fragmento: “Essa sua 

história eu não conheço. [...]. Eu nunca consegui, eu nunca fui capaz, deve ser culpa minha” 

(ABREU, 1996, p. 113). 

Em virtude da não aceitação da sua sexualidade, Pérsio revela para Santiago que nunca 

conseguiu ter relacionamentos duradouros, pois além do preconceito social ele repudiava 

algumas práticas sexuais comuns aos rapazes que mantém relações homoafetiva, como o sexo 

anal. Nojo que evidencia para Santiago através das seguintes palavras: 

 

Fiquei com um nojo. Entre dois homens, amor é igual a sexo que é igual a cu 

que é igual a merda. Sabe que não aguento merda? [...]. Tem uns jeitos, uns 

cuspes, uns cremes. Mas é nojento pensar que o pau do outro vai sair dali cheio 

da sua merda. Mesmo nos casos mais dignos, você consegue imaginar 

Verlaine comendo Rimbaud? [...] Tem amor que resista? Agora me diz. – 

Bateu os óculos na mesa. Tão forte que Santiago teve medo de que as lentes 

quebrassem. Mas não quebraram. – Por mais flores e risos e beijos e carinho, 

e, droga, compreensão mútua e ma-tu-ri-da-de. Por mais apaixonado, por mais 

legal. Para mim nunca. Fica um cheiro de merda por tudo (ABREU, 1996, p. 

111). 
 

O nojo aqui é metafórico, representa o nojo da sociedade em relação ao gay. Diante 

disso, a personagem o traspõe para o sexo anal, e de alguma forma está diretamente ligado a 
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culpa que sente pela sua sexualidade, por não se aceitar como é. A relação homoafetiva para 

ele não se dissocia da prática do sexo. Deixa transparecer para o leitor que considera sua 

sexualidade uma maldição, que é obrigado a carregá-la de forma inevitável, pois é algo que está 

imbrincado no seu eu interior. É obrigado a conviver como essa maldição como a menina dos 

sapatinhos vermelhos do conto de fadas de Andersen que foi amaldiçoada por um anjo a dançar 

para sempre, passagem a qual ele sublinhou durante sua leitura na noite anterior e que representa 

um pouco do que sente: 

 

- Dançarás, dançarás para sempre, não é isso? 

- Como é que você sabe? 

- Eu vi no seu quarto. Estava aberto.  

- Pois parece assim. Uma maldição. Para sempre. Só acaba quando amputam 

os pés da moça. Quando você perde um pedaço. Quando você se anula. 

Quando você renuncia e nunca mais trepa. Em nome da higiene. Em nome da. 

Eu não consigo (ABREU, 1996, p. 112). 

 

Como Karen, personagem de Andersen do conto de fadas “Os sapatinhos vermelhos”, 

condenada a dançar para sempre, o personagem de Caio também se considera condenado a 

nunca se livrar da sua verdadeira identidade sexual e, ao passo que não se aceita como 

homossexual, Pérsio torna-se em maior proporção estranho de si mesmo. A única possibilidade 

que identifica para isso tudo é que lhe fosse amputado um pedaço de seu corpo, como ocorreu 

com a menina da narrativa de Andersen que teve seus pés cortados por um lenhador, ou ainda 

que ele renunciasse o desejo carnal pelo outro, o que ele mesmo tem consciência que não irá 

conseguir. Consideramos que o nojo de Pérsio não pode ser associado somente ao sexo entre 

os homens, mas ao preconceito social que está ligado à figura dos gays.  

Após demonstrar o nojo de Pérsio em relação à sexualidade, o narrador protagonista faz 

um contraponto evidenciando aos poucos como ele enxerga e compreende sua sexualidade 

homossexual. É oportuno destacar que Santiago é também um estranho de si mesmo em 

decorrência do olhar do outro, do olhar social. Há uma diferença considerável na forma de cada 

personagem em lidar com suas sexualidades: enquanto Pérsio foi caracterizado como gay desde 

criança na cidade do Passo da Guanxuma, Santiago não passou por esse preconceito revelado, 

o que o permite a aceitação da sua verdadeira identidade. Chegou inclusive a namorar uma 

moça e ficar noivo dela por seis meses, mas a tentativa foi frustrada. Por isso, ao chegar em São 

Paulo para cursar faculdade se envolve em um relacionamento de dez anos com um rapaz 

chamado Roberto (Beto), de quem se aproximou aos poucos pelas semelhanças e afinidades. O 

relacionamento só teve fim com a morte de Beto devido a um acidente de carro.  É justamente 



80 
 

a falta do seu parceiro e a solidão que o acomete na grande São Paulo que fazem com que ele 

se aproxime de Pérsio para tentar seguir sua vida em frente. Aquela noite de sábado representa 

uma tentativa de esquecer seu parceiro de dez anos. Ao ter experimentado o amor homoerótico 

de forma sublime, ele tem uma outra visão no que diz respeito ao sexo entre dois homens, 

diferente da visão grotesca ligada aos excrementos humanos, como fica explícito no excerto: 

  

Bons, normais, comuns. Coisa de gente. Cheiros íntimos, secretos. Ninguém 

mais saberia deles se não enfiasse o nariz lá dentro, a língua lá dentro, bem 

dentro no fundo das carnes, no meio dos cheiros. E se tudo isso que você acha 

nojento for exatamente o que chamam de amor? Quando você chega no mais 

íntimo. No tão íntimo, mas tão íntimo que de repente a palavra nojo não tem 

mais sentido. Você também tem cheiros (ABREU, 1996, p. 114).  

 

A visão de Santiago sobre o amor é bastante peculiar, pois, segundo ele, os cheiros são 

normais para quem ama, tendo em vista que quando você realmente deseja o outro o nojo não 

existiria. O que prevalece na relação sexual, seja ela heterossexual ou homossexual, é a ideia 

de encontro, de ânsia pelo outro, de completude, que só é possível através do ato amoroso entre 

dois indivíduos, que tendem a resgatar a unidade original proposta por Platão (1999) no mito 

do andrógino. Santiago, através da sua opinião sobre o sexo entre dois homens, suscita no leitor 

outra reflexão, sobre a natureza animal, aflorada durante a realização do prazer, como o próprio 

personagem protagonista coloca: “O amor só acontece quando uma pessoa aceita que também 

é bicho” (ABREU, 1996, p. 114).  Esse reconhecimento de si e sobre a natureza humana que 

Santiago possui e a não importância aos cheiros permitem-lhe que viva sua homossexualidade 

de forma plena.  

Voltando ao passado, o narrador nos descreve uma cena confusa em que aparece um 

menino, Santiago, que ao invés de continuar seguindo os outros garotos em busca do que 

parecia uma montanha, acaba ficando para trás na companhia de uma outra criança, Pérsio, de 

traços esquisitos, como o narrador caracteriza. Não seguiu o caminho porque sente-se diferente 

dos outros e mais semelhante ao garoto, que juntamente como ele começa a rodar, como fica 

expresso na seguinte passagem: “Então rolaram [...] às vezes subindo com esforço pelo campo 

inclinado, os corpos se tocando mais, para depois baixarem mais velozmente, misturados um 

no outro” (ABREU, 1996, p. 140-141). Aqui os dois tornam-se um, restaurando, assim, a 

unidade perdida expressa no mito do andrógino. Esse momento caracteriza a primeira relação 

homoafetiva de Santiago, além de representar uma fase conturbada nas suas vidas, o início da 

adolescência, que é comumente repleta de informações e de descobertas ligadas ao mundo e a 

si mesmo. A tontura que parece ser proveniente do rodar dos dois simboliza a não compreensão 
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dos garotos diante de tantas descobertas. É oportuno destacar que é esse garoto esquisito quem 

primeiro incita a condição de estranho desse protagonista dentro do seu próprio espaço de 

origem. Conscientes de suas condições de estranhos Santiago questiona Pérsio sobre se ele não 

deseja partir para outra cidade, cidades de outros países, porém Pérsio responde primeiramente 

que não, mas depois que sim, que guardaria isso na cabeça para pensar em casa. 

Mas, o que acontece anos depois, é sufocado por não poder assumir seu verdadeiro eu, 

parte em busca do encontro de si mesmo na grande São Paulo, onde também não deixa de ser 

visto como diferente. Esse envolvimento é descrito com mais clareza pelo narrador através do 

fluxo de consciência da personagem Santiago, que está imerso em um processo de elaboração 

de um discurso sobre si: 

 

Não saberia dizer qual das bocas avançou antes de outra para que se 

encontrassem vencendo o espaço molhadas, se misturando. Rolaram outra vez 

assim calados tontos suados ofegantes sem medo algum, porque eram leves e 

não tinham culpa, quase crianças, até que de longe cortando o momento longo 

do outro lado, do lado para onde todos os outros iam sempre e para onde eles 

deveriam ir também, era muito tarde, se não tivessem se detido por ali, no 

campo inclinado brincando tonturas, trazida pelo vento veio uma voz 

chamando por seus nomes três, quatro vezes, uma navalha interposta afiada 

entre dois objetos colados, rasgando o inseparável (ABREU, 1996, p. 141). 

 

Há em toda a narrativa uma veia erótica que atravessa de forma sublime a história 

narrada através das ações das personagens que se desejam e buscam se completar. O beijo 

configura-se nessa cena como a materialização da diferença desses dois sujeitos que decidem 

não partir juntos com aqueles que lhes veem com o olhar de descriminação e atitudes de quem 

não os compreendem. A navalha a que o narrador se refere carrega o significado do corte, do 

preconceito, que é responsável por interromper o momento de reconhecimento de si dos dois 

que descobrem-se “animais” e não atentam para os cheiros. É ainda o objeto cortante, que 

quebra com a unidade que ora encontrava-se restaurada. Eram, nesse instante, um ser 

andrógino, no entanto, são castigados com a separação e condenados a vagar sempre em busca 

da metade perdida. Para aliviar a angustia causada pelo olhar do outro, recorrem a brincadeira 

de rodar que os deixam tontos, embriagados, possivelmente em um estado de incompreensão. 

Ao se reconhecer “animal”, Santiago quebra a imagem de “Santo” que pode ser abstraída do 

seu nome Santo + Iago. 

Há, além da fragmentação desses sujeitos protagonistas, uma espécie de quebra 

temporal, percebida através dos fluxos de consciência dos mesmos que faz com que o narrador 

ora transite no presente, ora no passado. Esse fato demonstra o quanto essas personagens estão 

perdidas, tanto no tempo, como no espaço. Dessa forma, Pérsio e Santiago desencadeiam um 
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processo de ambiguidades que não permite a eles terem certeza do que querem, de quem são 

ou de quem gostariam de ser, fato que constitui o jogo de máscaras na narrativa, afinal para 

sobreviver a tudo isso criam imagens falsas de si mesmo – a persona, tal como concebe Jung 

(2008). Essa fragmentação das personagens pode ser visualizada a partir do seguinte excerto: 

“Na coluna de espelhos quebrados viu refletidos os rostos dos dois. Vários rostos espatifados, 

divididos em ângulos, em pedaços” (ABREU, 1996, p. 124).  Esses vários rostos espatifados 

podem ser associados aos diversos eu exteriores criados pelas personagens para se livrar, de 

certa forma, do modo como eram vistos pela sociedade, dois estranhos que se reencontram na 

cidade de São Paulo.  

É pelas opiniões e sentimentos contrastantes que Santiago não consegue colocar em 

prática seus desejos por Pérsio, pois por inúmeras vezes é impelido pelas agressões verbais e 

psicológicas feitas por este, devido a não aceitação e recalcamento em relação a sua 

sexualidade. As personagens, Santiago e Pérsio, podem ser caracterizados simultaneamente 

como um enlutado introspectivo que enxerga a possibilidade de um novo amor; o outro 

revoltado social por lhes verem como diferentes. 

Adentrando um pouco mais na trama narrativa, os protagonistas seguem à noite e vão 

perambulando por bares e boates em busca de diversão. É num desses lugares que eles 

reencontram Carlinhos, um conhecido de Pérsio e com o qual travam um diálogo que desagrada 

Santiago, tendo em vista que mexem na sua ferida do passado, como podemos observar na 

passagem que segue: 

 

Vocês são mesmo caso? 

- Somos – disse Pérsio. Apertou mais o ombro de Santiago. – O nome dele é 

Beto. Vivemos juntos há quase dez anos. 

- Aff Maria, dez anos? Que loucura, gente. 

- Eu disse DEZ ANOS. E é bom você ir se mandando porque além de detestar 

veado, ele morre de ciúmes. Por qualquer coisinha, fica completamente louco 

(ABREU, 1996, p. 127). 

 

Após essa brincadeira de mal gosto envolvendo Beto, ex-namorado de Santiago, ele 

decide que quer ir embora, afinal já era a segunda vez que Pérsio brincava com algo sério. 

Vendo que seu amigo estava decidido realmente a sair daquele local, Pérsio resolve ir atrás dele 

no intuito de contornar a situação e alongar mais a noite, já que a ideia de ficar longe o deixa 

descontrolado, fato que fica claro nas seguintes palavras: “- Não, você não vai embora. Pelo 

amor de Deus, você quer me ver fazer uma cena passional em plena frente do Deer’s? (ABREU, 

1996, p. 131). 
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Ao não se ver na condição de homossexual, Pérsio também não aceita a 

homossexualidade do outro, principalmente daqueles que carregam aspectos mais femininos, 

fato que pode ser observado a partir da forma como trata Carlinhos, com ignorância e repúdio. 

No fundo ele não suporta a ideia de ser igual ao outro. É notório que Pérsio não encontra 

motivos para viver uma relação homoafetiva, não só por causa dos cheiros, mas também por 

causa dos espaços em que eles se encontram, como pizzarias, bares e casas noturnas que não 

oportunizam a intimidade para a concretização do amor romântico idealizado por Santiago, 

dessa forma acredita ingenuamente que em outro lugar poderia não ser considerado estranho e, 

assim, viveria mais plenamente e se sentiria confortável para quem sabe amar. Esses espaços, 

apesar de serem frequentados pelos gays, não propiciam a liberdade de expressão e a realização 

amorosa, pelo contrário, representa a exclusão social que está marcada pelo “apartheid”, pois, 

excluídos socialmente, só restam os lugares que ao invés de incluí-los colocam cada vez mais 

esse “gueto” fora do cenário do Outro. Essa insatisfação pode ser percebida na seguinte 

passagem: 

 

Não para casa. Nem para Paris, Londres, Roma, Nova York. Nem para 

Pasárgada, Xanadu ou Eldorado. Para mais longe. Jacarta, Torgo, Bali, 

Surabaya, Zaire, Java, o mar de Java. Qualquer lugar onde a gente pudesse 

viver uma coisa mais inteira. Não nesta cidade, não neste país (ABREU, 1996, 

p. 133). 

 

Para sintetizar o pensamento da personagem, podemos dizer que a exclusão está em 

todos os locais. A personagem tem consciência que além de estranho de si mesmo, ali é um 

estranho porque não se encaixa no que é considerado “normal”; enfim, foge dos padrões sociais 

impostos pela sociedade. Tal como é caracterizado, tem em sua ação elementos que o definem 

como o estanho (em oposição ao outro); estrangeiro, já que é um “forasteiro” de Passo da 

Guanxuma em uma grande metrópole, São Paulo; e estranho de si mesmo no que se refere à 

identidade sexual hetero/homossexual, ou o padrão/quebra do padrão, o centro/a periferia, o 

normal/o anormal. Porém, é válido mencionar que em outro ponto da narrativa o narrador da 

história havia colocado para o leitor que o lugar ideal era Paris, pois foi lá que ele viveu sua 

única relação homoafetiva de forma estável, com um homem identificado na novela apenas por 

J. 

Durante o perambular pela noite, dois estranhos naquele espaço, Pérsio pergunta se 

Santiago não deseja ir até terra do Malboro, lugar onde “os homens se encontram. Ou se perdem 

às vezes, dá no mesmo” (ABREU, 1996, p. 133). O Malboro é o espaço da realização e da 

liberdade e, consequentemente, da felicidade. Percebe-se, que o que desejam realmente é um 
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lugar onde sejam aceitos, onde possam assumir a condição de sujeitos homossexuais. No meio 

do caos urbanos estão solitários, carentes, dividindo o mesmo espaço, os conflitos e as 

memórias do passado. Nesse jogo, procuram o reconhecimento de si no outro, a fim de que haja 

a possibilidade de viver um novo relacionamento e o outro viver uma história de amor quando 

os cheiros já não mais importarem.  

Cansados dos conflitos que permearam a noite de curtição, ambos decidem ir para casa. 

Já no carro, Santiago comenta o seu gosto pelas manhãs, fato também contrário ao gosto de 

Pérsio, tendo em vista que esse é um típico sujeito da noite, do sombrio, do nebuloso que de 

fato representa bem sua vida devido ao fato de não poder usufruir da sua identidade 

homossexual de forma plena, tendo que obscurecê-la para o outro por meio de máscaras. Essa 

questão pode estar diretamente relacionada a sexualidade dos dois, a preferência pela manhã 

simbolizando o entendimento de Santiago sobre si e sobre sua condição sexual, afinal se expõe 

da forma como é; bem como, é comumente considerado o turno da razão, do trabalho, da lógica 

das coisas. A noite é fuga que separa lazer/trabalho, sobriedade/loucura, liberdade e 

libertinagem, a hora do álcool, da droga, do sexo, além disso simboliza o medo de conhecer o 

amor de Pérsio, seus conflitos consigo mesmo e com o outro, é como se este turno fosse capaz 

de esconder seu verdadeiro Eu. De volta ao prédio do apartamento, Pérsio tenta convencer 

Santiago a subir novamente para tomarem um chá, no entanto ele prefere ir embora, não 

alimentando assim as expectativas do anfitrião da narrativa, como se observa no fragmento: 

“Estou cansado. Preciso ficar só” (ABREU, 1996, p. 140). 

Já no interior do apartamento, Pérsio, depressivo, angustiado e mergulhado nos 

questionamentos, buscando compreender porque não tinha acontecido nada, volta-se para 

dentro de si mesmo, fato que fica visível através do trecho a seguir: “Caminhou para a janela 

como se fosse olhar para fora. Mas não queria olhar para fora. Queria talvez olhar para dentro, 

dentro-e-fora misturados, o céu sujo da cidade pregado na alma, se havia alma” (ABREU, 1996, 

p. 151). O olhar para fora a que a personagem se refere é metafórico, pois está relacionado com 

o fato de que ele precisa sair da introspecção para encarar de cabeça erguida os fatos, a 

realidade, o preconceito do outro. 

Há um medo constante de olhar para fora, pois teme o olhar discriminatório dos sujeitos 

que formam o céu sujo da cidade; na condição de estranho ele não se mostra por inteiro, por 

isso, olha pela janela já que esta não proporciona a visão do todo, mas apenas de uma parte a 

da imagem ideal construída com base nos padrões sociais relacionados a sexualidade, e 

obscurece a outra, aquela que mostra seu eu real, sua identidade homossexual. A janela é o 

liame entre a casa e a rua, conforto e desconforto, a ordem e a desordem que faz com que sua 
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vida na cidade que considerava dos sonhos fosse na verdade um lugar de aflição e desprezo por 

parte do outro. 

Diante das suas fragilidades, Pérsio, em um processo de autorreflexão, sente vontade de 

expressar suas carências através de uma carta para sua mãe que já está morta. Nela falava do 

desejo de mudar de casa, de cidade, de país, enfim “a vontade [...] de ser feliz, a vontade de ter 

um grande amor limpinho, bem clarinho, um amor de manhã bem cedo [...]” (ABREU, 1996, 

p. 150). No meio dessas divagações, a personagem descreve para o leitor um sonho vivo, 

colorido, em que parece haver uma transfiguração de personalidade, como se pode comprovar 

a partir do seguinte recorte em que o narrador expressa o pensamento da personagem em 

primeira pessoa: 

 

[...] posso ouvir o ruído das águas caindo, caminho em direção à cachoeira 

pelo meio do mato, tiro toda a roupa, não, não, eu estou nu, o sonho todo, 

desde o começo, eu sempre estive nu, então fico embaixo da cachoeira muito 

tempo, encostado numa pedra, deixo aquele jato de água fria limpa clara bater 

bem no alto da cabeça [...] escorre pelo corpo todo, e vou entrando, o sonho é 

meu, numa espécie de êxtase, satori, nirvana, eu acredito, eu sigo acreditando, 

outra vez eu acredito, embaixo da cachoeira, eu não paro um segundo de 

acreditar porque tudo é vivo vibra brilha, meu corpo não se separa da água 

nem da pedra nem do céu que vejo entre as folhas (ABREU, 1996, p. 150).  

 

O sonho de Pérsio é bastante simbólico, pois quando se põe nu ele busca revelar a si 

mesmo, sem cascas, sem máscaras. Há nesse fragmento, novamente, uma espécie de batismo 

através da água, elemento responsável por proporcionar a purificação de Pérsio que começa a 

sair da escuridão da noite para conhecer a luz do dia, ultrapassando, assim, sua condição anterior 

de não aceitação da sua sexualidade, fazendo renascer seu eu interior. Ao se introduzir nas águas 

límpidas da cachoeira, Pérsio torna-se matéria da própria natureza, inseparável, esse é um fato 

que deve ser aceito, isso ninguém pode mudar, como também não podem mudar sua 

sexualidade, nem os mais preconceitos que lhes veem como diferente, estranho. É através desse 

renascimento, que ele se mostra sem máscaras – aqui nos deparamos com o desmoronar das 

representações da teatralização até então assumida – não precisa se esconder mais da sociedade 

por ser quem realmente é.  

Incentivado pelo sonho, Pérsio começa a se lembrar de outros fatos vividos e 

acontecimentos ocorridos durante a noite e, como no sonho, ele tira a roupa e começa a girar 

nu no apartamento, como na cena em que ele e Santiago giraram e rolaram no campo, na mesma 

tentativa de embriagar-se com a tontura para aliviar a dor, o medo de estar sozinho. É nesse 

momento que tanto Pérsio, quanto o leitor são surpreendidos pela volta de Santiago que toca a 
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campainha. A última cena da narrativa é marcada pelo diálogo dos dois, através do qual é 

possível afirmar que eles, sobretudo Pérsio, nu, desprovido da roupa, encontram-se despojados 

dos invólucros falsos da persona criados por Pérsio, que seria, no caso, a questão dos nomes 

fictícios utilizados para mascarar suas condições de estranhos tanto no espaço em que estavam 

inseridos, como de si mesmo. Reproduzimos a seguir o diálogo: 

 

- Eu não me chamo Santiago - ele disse. [...]. 

- Eu também não me chamo Pérsio. Portanto não nos conhecemos. O que é 

que você quer? 

Ele sorriu. Estendeu as mãos, tocou-o também. Vontade de pedir silêncio. 

Porque não seria necessária mais nenhuma palavra um segundo antes ou 

depois de dizerem ao mesmo tempo: 

- Quero ficar com você. 

Provaram um do outro no colo da manhã. 

E viram que isso era bom (ABREU, 1996, p. 153-154). 

 

Ao deixar de lado suas identidades fictícias, os dois sujeitos têm a chance de ter um 

novo começo, afinal o término da noite representa também o fim das inquietações, traumas e 

conflitos enfrentados pelos protagonistas, que juntos agora preferem a clareza das manhãs. Esse 

trecho figura também a reconstituição da unidade perdida através do encontro amorosos dos 

dois indivíduos que, agora, juntos, parecem ser apenas um – o ser andrógino. A manhã é o 

símbolo da catarse que ocorre na vida desses dois sujeitos, em virtude da carga emocional 

sofrida pelo drama de ser constantemente um estranho, um estrangeiro tanto para a sociedade, 

para o outro, quanto para si mesmo. Foi necessário haver e ter consciência do choque para se 

tornarem seres transfigurados. 

É oportuno evidenciar, que a última linha da narrativa dialoga com o discurso bíblico 

(Gênesis 1: 27-31), sobre a criação do mundo e da humanidade, no qual Deus, após seis dias de 

trabalho, consciente de que tudo que criara era bom e maravilhoso, resolve descansar. É com 

base nesse aspecto, que acreditamos que a narrativa “Pela noite” apresenta um saldo positivo, 

pois as duas personagens ao se aceitarem também percebe que aquilo é bom, e resolvem encarar 

as manhãs em paz consigo mesmos.  

Durante toda a história narrada, é perceptível essa busca pela completude e pelo 

autorreconhecimento, o que somente ocorre por meio do amor entre dois sujeitos ao mesmo 

tempo iguais e diferentes, que ora se aproximam, ora se afastam, mas que conseguem 

reencontrarem-se um no outro, pois provam um do outro. Essa nova vida é iniciada no período 

da manhã, momento em que é iniciado um novo ciclo a cada dia. 

Em linhas gerais o estranho/estrangeiro ocorre em “Pela noite” através da representação 

de sujeitos, ora estranhos pelo deslocamento, pelo trânsito; ora pela configuração de estranhos 
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de si mesmos devido à dificuldade de aceitação de suas sexualidades homossexuais, não 

somente por parte do outro, mas principalmente no que se refere a Pérsio, por parte deles 

mesmos. 

Ao chegarmos aqui, após termos buscado analisar a metáfora do estranho nas quatro 

narrativas na obra Estranhos estrangeiros (1996) de forma individual, constatamos que a 

imagem do estranho estrangeiro é marcante em todas as histórias narradas. São sujeitos 

normalmente desterritorializados, que enfrentam a condição de outros, de diferentes na 

sociedade, e, por isso, são excluídos socialmente, quando na verdade estão à procura de um 

lugar onde possam encontrar conforto e viver suas identidades de forma plena, enfim, estão em 

busca de si mesmo. Com base nisso, passaremos ao terceiro e último capítulo, onde iremos 

demonstrar, de forma mais específica, os pontos convergentes e/ou divergentes que envolvem 

a figuração do estranho nas quatro narrativas. 
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CAPÍTULO III – FIGURAÇÕES DO OUTRO EM ESTRANHO ESTRANGEIRO: 

DESCONSTRUINDO IDENTIDADES E REFIGURANDO DIFERENÇAS: UM 

CONFRONTO DE NARRATIVAS 

 

Nas partes que antecedem este capítulo, desenvolvemos um estudo crítico analítico das 

narrativas que compõem a obra Estranhos estrangeiros (1996), de Caio Fernando Abreu, 

tomando como base os conceitos de estranho, estrangeiro e estranho de si mesmo, a partir dos 

postulados de Freud, Kristeva e Bauman, bem como a noção junguiana de persona. Nossa 

atenção agora recai para determinantes desta obra, sob um enfoque comparativo, a fim de 

observarmos pontos divergentes e convergentes na configuração das personagens, atentando 

para os aspectos do efeito de estranhamento. Defendemos a hipótese de que a comparação 

dessas narrativas nos possibilitará traçar um perfil da figura do estranho como uma das vertentes 

modernas do duplo na literatura do escritor gaúcho. Outro desafio assumido é suscitar reflexões 

sobre os avanços que o mito do duplo foi adquirindo no cenário literário brasileiro, sobretudo 

na ficção estudada. Em nossas análises apontamos algumas características da poética de Caio 

Fernando Abreu, em particular sobre a obra Estranhos estrangeiros (1996). 

 

3.1 A sempre “nova narrativa” de Caio Fernando Abreu 

 

Ao tratar da ficção dos escritores das décadas de 60 e 70, denominada por Cândido 

(1989) de “a nova narrativa”, ele afirma que estes passaram a legitimar uma verdadeira 

pluralidade de discurso, pois o que se percebe não é mais uma quantidade diversa de modalidade 

de romance e conto atuando de forma pacífica, mas sim, uma transformação desses gêneros que 

passaram a incorporar técnicas e linguagens. Caio Fernando Abreu, escritor deste cenário, é 

representativo nesse novo estilo de criação estética que foi fortemente influenciada pela 

chegada da modernidade. Sua poesia é de natureza híbrida, já que muitas vezes resulta de uma 

mistura de vários gêneros. Sendo assim, temos acesso a uma diversidade discursiva, construída 

a partir de recortes de cartas, poemas, lembranças, numa escrita marcada por visíveis traços 

autobiográficos. O texto literário de Abreu expressa, assim, traços da renovação técnica que 

está mais comprometida em representar a realidade do homem de forma visceral, sem 

preconceitos, conduzindo o leitor a refletir sobre sua própria condição existencial.  

Caio Fernando Abreu consegue esse feito através do fazer poético que utiliza como 

matéria prima os conflitos interiores dos sujeitos ante a uma sociedade fragmentada, aspecto 

que constatamos principalmente nas narrativas “Ao simulacro da imagerie” e “London, London 
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ou ajax, brush and rubbish”, pela forma como são caracterizados os espaços em que as 

personagens se encontram e/ou pela forma como os indivíduos habitantes desses lugares se 

comportam. Na primeira, é o supermercado que marca a fragmentação social, pois na descrição 

do narrador desse lugar, ele está permeado de pessoas que se movimentam de um lado para 

outro sem nenhum tipo de respeito com o outro, afinal estão ali impulsionadas somente pelo 

desejo da compra. Até as próprias crianças não são vistas pelo narrador como totalmente 

humanas, mas, sim, como “[...] criancinhas cibernéticas berrando pelos bonecos intergalácticos 

[...]” (ABREU, 1996, p. 11). 

Na segunda, a fragmentação social é visualizada pelo modo indiferente como o 

protagonista estrangeiro é tratado na cidade de Londres, o que o torna um sujeito angustiado, 

que no momento mais expressivo da sua condição de estranho enxerga apenas duas opções: 

“[...] sentar na escada suja e chorar ou sair correndo e jogar-me no Tâmisa” (ABREU, 1996, p. 

48). O que sobressai, nesse contexto, em que estão inseridos os sujeitos ficcionais dessas duas 

narrativas, é a incomunicabilidade entre o eu e o outro, responsável por isolar cada vez mais 

esses indivíduos perdidos, muitas vezes, no local e/ou de si mesmos. 

Outro aspecto marcante na sua arte poética é a cidade que assume um papel primordial 

na construção narrativa, haja vista que a realidade cosmopolita constitui-se como espaço 

provocador da angústia existencial dos sujeitos que se encontram solitários no espaço urbano. 

No discurso romanesco de “Pela noite”, por exemplo, a cidade grande constitui-se como 

dualística, pois ao mesmo tempo em que pode ser vista como espaço de libertação, também se 

configura como elemento motivador de um vazio, de um estranhamento, devido à constante 

fluidez nas relações que colocam os indivíduos em meio a uma teia densa, obrigando o homem 

a desencadear uma busca “infinita” pela completude que dificilmente vai ser conseguida (cf. 

ARAÚJO, s/d). Na visão ainda de Araújo (s/d, p. 01), a criação literária pós-moderna 

compreende a cidade enquanto escrita, como “inscrição do homem no espaço, portanto, 

centrada num olhar plural e polifônico [...] como o palco privilegiado de intercâmbio material 

e simbólico [...] que tematiza a memória dos personagens”.  

Ainda, a obra de Caio é marcada pela representação de inúmeros acontecimentos que 

fizeram parte da contracultura8, uma vez que o escritor sempre foi um sujeito antenado com os 

movimentos de seu tempo, um indivíduo desassossegado com as questões do Brasil, 

                                                           
8 Movimento que teve seu ponto forte na década de 60 quando houve mobilizações e contestações sociais através 

dos meios de comunicação de massa. Seu principal objetivo era a transformação da consciência, dos valores e do 

comportamento humano na busca por outras formas de expressão e liberdade dos indivíduos. Esse fato influenciou 

significativamente a produção artística da época.   



90 
 

principalmente com aquelas que envolvem repressão e exclusão, seja ela social ou política, a 

exemplo das advindas da Ditadura Militar, período em que o escritor foi censurado e, por isso, 

deixou de publicar alguns textos. Inventário do irremediável, de 1970, demonstra bem sua 

insatisfação com o caráter normativo das posturas sociopolíticas desse contexto histórico, por 

isso é carregado de metáforas que dão conta da denúncia social que ele queria fazer mesmo que 

de forma velada. 

Comumente, na escrita literária do gaúcho, deparamo-nos com trechos, ou histórias, que 

parecem parodiar contos de fadas como os dos irmãos Grimm e Andersen. É interessante 

mencionar que quando se apropria de elementos dos contos de fada, faz isso de forma poética, 

a fim de mostrar valores e/ou desejos que são reprimidos em decorrência da limitação social. A 

paródia, por sua natureza, questiona a tradição, formulando uma nova concepção para um 

discurso já existente, podendo assumir um status crítico ou não, mas sempre investindo num 

ponto de vista que tem como marca a atualização e a diferença. Para Hutcheon (1991, p. 58) 

esse recurso “parece oferecer, em relação ao presente e ao passado, uma perspectiva que permite 

ao artista falar para um discurso a partir de dentro desse discurso, mas sem ser totalmente 

recuperado por ele”.  

Essa retomada sumária de alguns aspectos da obra de Caio Fernando Abreu nos permite 

dizer que a proposta poética do escritor demonstra um equilíbrio temático e formal, pois 

Estranhos estrangeiros (1996), última obra do escritor, revela o compasso desta sinfonia. 

Podemos afirmar que essa obra integra a vertente social de sua estética, já que coloca em foco 

problemas relacionados à opressão do homem pelo homem, à dificuldade de interação social, 

ao isolamento, ao exílio, questões privilegiadas na ficção de Caio Fernando Abreu.  

É recorrente nas narrativas que compõem Estranhos estrangeiros (1996), a presença de 

recortes de músicas, trechos literários, a exemplo de “Bem longe de Marienbad”, em que o 

narrador protagonista, em meio aos recortes possivelmente deixados por K, encontra dentro do 

envelope um trecho da canção francesa intitulada “Marienbad”9 e começa a cantarolar; e um 

fragmento da Ode marítima, de Fernando Pessoa. Em “Pela noite”, constata-se a inserção de 

versos escritos por Ferreira Gullar.  

No que se refere ao conto “Ao simulacro da imagerie”, podemos observar recortes 

cinematográficos de imagens, entendidos aqui como uma descrição detalhada de determinados 

fatos da narrativa, que colocam em evidencia a solidão e as angustias sofridas pela ausência de 

ambos, como percebemos na seguinte passagem: “Limpa, ordenada, trabalhadeira, aquela 

                                                           
9 “Marienbad”, música francesa de composição de (Barbara/F. Wertheimer) interpretada por Barbara e da qual 

Caio Fernando Abreu retira o título da novela.  
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mulher todo dia. E morta de cansaço e amor sem esperanças por aquele homem que não via 

nem veria jamais como realmente era, nem a tocaria nunca. Admirava-a para não precisar tocá-

la” (ABREU, 1996, p. 14). É a partir dessas considerações feitas até aqui que podemos dizer 

que há uma tentativa do escritor de sugerir uma abordagem sobre a constituição de estranhos 

na sociedade.  

Após mostrarmos aspectos inovadores da narrativa de Caio Fernando Abreu, de forma 

específica, pontuando elementos presentes em Estranhos estrangeiros (1996), passamos agora 

a tratar dos procedimentos temáticos e formais que são significativos para a compreensão da 

metáfora do estranho nesse trabalho. 

 

3.2 O ser do estranho/estrangeiro: procedimentos temáticos e formais 

 

Em termos estruturais as três primeiras narrativas: “Ao simulacro da imagerie”, “Bem 

longe de Marienbad” e “London, London ou ajax, brush and rubbish”, enquadram-se no gênero 

conto e a última, como o próprio editor coloca, é considerada uma novela, no entanto, é válido 

lembrar que na sua primeira publicação feita por Caio, em Triângulo das águas (1983), aparece 

categorizada como conto, como já foi pontuado neste trabalho.  

O tempo predominante nas narrativas estudadas é o cronológico, porém, “Ao simulacro 

da imagerie” e “Pela noite” apresentam algumas digressões por parte do narrador, através de 

um mergulho profundo no inconsciente das personagens para demonstrar ao leitor fatos ou 

momentos já vividos e que deixaram marcas, principalmente psíquicas, que quebram com os 

limites espaço-temporais dos textos ao mesclar passado e presente, trazendo à tona fatos 

importantes para a compreensão da narrativa, apesar de que essa técnica exige do leitor uma 

leitura mais atenta. Em “Ao simulacro da imagerie”, os conflitos são desencadeados por um 

narrador onisciente que conhece tudo sobre o enredo, as personagens e os seus pensamentos; e 

em “Pela noite”, aparecem por meio das lembranças do narrador personagem que expõe os fatos 

a partir de um ponto fixo, o seu, já que não tem acesso aos pensamentos das outras personagens.   

Em relação ao enredo é possível afirmar que as narrativas seguem uma temática 

semelhante, já que todas as personagens são desenhadas como estranhas, estejam fora do seu 

lugar de origem ou de si mesmas. Os protagonistas são sujeitos que anseiam pela aceitação do 

outro em relação ao modo de ser e sentir, seus objetivos caminham na direção de achar um 

lugar que lhes proporcione conforto, acolhimento, bem como na possibilidade de recuperar o si 

mesmo esquecido ou perdido, em virtude da forma como é compreendido na sociedade. Todas 

as personagens são caracterizadas como estranhos, fraturados, configurados como outros e nem 
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sempre se deparam com uma solução para mudar essa realidade. Apenas “Pela noite”, por 

exemplo, sugere um encontro amoroso, algo que dali para frente será diferente. Em 

contrapartida, as outras narrativas, em seus desfechos, materializam a angústia das personagens, 

decorrente da condição de persona, de estranhos.   

Em Estranhos estrangeiros (1996) é perceptível um tom pessimista que envolve as 

personagens, já que as mesmas, na tentativa de deslocar-se geograficamente e/ou de si mesmas, 

deparam-se frequentemente com o efeito de estranhamento. O ato de partir não ameniza os 

conflitos interiores das personagens, pois o forasteiro, o viajante, o desterritorializado é sempre 

visto como o Outro. Além disso, temos a questão da sexualidade dos sujeitos que nas narrativas 

“Ao simulacro da imagerie” e “Pela noite” é colocada em cheque pelo olhar opressor da 

sociedade.  

Em nossas leituras, a sensação de fracasso, pessimismo, bem como o efeito de 

estranhamento, podem ser observados da seguinte forma: em “Ao simulacro da imagerie”, a 

personagem protagonista se auto exila no Chile, onde enfrenta o constante estranhamento por 

parte dos nativos e decide voltar para o Brasil para continuar exilado, tendo em vista que aqui 

a realidade não é outra, afinal ele é um “estrangeiro no próprio país” (ABREU, 1996, p. 13), 

como nos informa o narrador. 

Em “Bem longe de Marienbad”, na constante busca pelo amigo o narrador protagonista 

aponta-nos para a ideia de que esse encontro será sempre adiado como forma das fronteiras 

físicas e psicológicas da personagem continuarem sendo alargadas, como deixa expresso nas 

seguintes palavras: “[...] preciso mesmo partir” (ABREU, 1996, p. 40), desejo/sentimento esse 

que o acompanhará por toda parte.  

Já em “London, London ou ajax, brush and rubbsih”, o protagonista que idealiza a 

Babylon City, como a cidade dos sonhos, da realização, diferentemente do Brasil ao se 

encontrar na Inglaterra percebe que a realidade é outra da que pensava, pois vivencia a mesma 

repressão, reclusão e exílio, em virtude do comportamento discriminatório do nativo, por isso, 

sente vontade de voltar para a sua terra natal. 

A angústia está expressa no decorrer das narrativas, bem como nos seus desfechos, que 

nem sempre apresentam uma solução, mas sim, que deixam a entender para o leitor que aquela 

realidade opressora é um fato, uma prática cotidiana e irá permanecer atormentando os corações 

daqueles que estão “condenados” ao estado de julgamento e exclusão. No entanto, isso ocorre 

diferentemente em “Pela noite” que, em relação às narrativas citadas, apresenta uma espécie de 

denúncia e/ou solução para os conflitos interiores dos protagonistas. Os conflitos existenciais 

perpassam toda a história narrada; contudo, no desfecho da novela, deparamo-nos com uma 
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cena que nos induz a pensar que algo mudou para melhor, pois transfigurados, Pérsio e 

Santiago, decidem se completar e enfrentar todo o preconceito que por ventura venham sofrer 

por assumir suas condições sexuais de gays, apoiando-se um no outro, como podemos visualizar 

nesse trecho que transcrevemos: “Provaram um do outro no colo da manhã. E viram que isso 

era bom” (ABREU, 1996, p. 154). 

Caio Fernando provoca uma verdadeira reflexão sobre a condição do ser/sentir 

diferente, o outro em todas as narrativas de Estranhos estrangeiros (1996), através de sujeitos 

que decidem se afastar do seu espaço de origem, onde aparentemente dispõem do conforto de 

um lar, para buscarem por meio do cruzamento das fronteiras um lugar em que sejam aceitos, 

ou se arriscarem na tentativa de reencontrarem a si mesmos no outro. Sendo assim, as 

personagens não conseguem estabelecer laços sociais fortes e, por isso, passam a querer estar 

cada vez mais isolados, depressivos.  

Em Estranhos estrangeiros (1996), as personagens protagonistas parecem estar 

metaforicamente presas dentro de um poço para fazer analogia com o conto “Nos poços”, 

integrante da coletânea O ovo apunhalado (1975). Esses sujeitos fictícios, que estão fora ou 

dentro da sua terra natal, veem-se de repente caídos dentro de um poço, figura essa que pode 

representar, simbolicamente, todos os lugares que esses indivíduos passam medo, dor, haja vista 

que como no poço esses personagens morrem um pouco cada vez que chegam a um novo lugar 

e “morrem” nele para seguir em frente em busca de outro. A pequena narrativa, “Nos poços”, 

que se dá apenas em um parágrafo pontua que: “A gente morre um pouco em cada poço. [...]. 

Morrer é entrar noutra” (ABREU, 2008, p. 17). 

A angústia desses indivíduos ficcionais é demonstrada pelo escritor Caio Fernando 

Abreu, na maior parte das vezes, através de um narrador protagonista que normalmente não tem 

acesso aos pensamentos das outras personagens, pois narra de um ponto fixo e limitado, 

narrando exclusivamente às suas sensações, emoções e sentimentos (LEITE, 1985). Porém, em 

Estranhos estrangeiros (1996) isso só ocorre de forma clara em “Bem longe de Marienbad” e 

“London, London ou ajax, brush and rubbish”, que são exclusivamente narrados pelas 

personagens centrais que descrevem suas próprias ações e sentimentos, seja de estranheza ou 

de vazio. Para comprovar o que afirmamos trazemos as seguintes palavras do narrador 

protagonista de “Bem longe de Marienbad”: “Estou completamente só entre os guichês 

fechados desta estação numa cidade do norte” (ABREU, 1996, p. 19). Já em “London, London 

ou ajax, brush and rubbish”, o narrador protagonista assim se posiciona diante a sua condição 

de estranho: “Meu coração está perdido, mas tenho um mapa de Babylon City entre as mãos” 

(ABREU, 1996, p. 43). 
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O narrador, nesse caso, fica imerso em um processo de elaboração de um discurso sobre 

si mesmo, o que Bakhtin (2008) chama de micro diálogo – em que o outro leva o eu a mostrar-

se como tal – ou seja, é uma espécie de “eu” polifônico que se encontra entrecruzado pelas 

vozes do outro. Esse outro assume um papel fundamental para a formação do eu, compondo o 

princípio de exotopia, pois ele consegue observá-lo de uma perspectiva impossível para o eu, 

caracterizando assim o “acabamento” discursivo do narrador (BAKHTIN, 2003).   

Diferentemente, “Ao simulacro da imagerie” é narrado em terceira pessoa, 

caracterizando, assim, um narrador onisciente, que, normalmente, reserva-se a descrever para 

o leitor as características, as ações, os medos e os sentimentos das personagens protagonistas. 

Ele mesmo, observando de longe, parece saber tudo sobre elas. A opção por esse tipo de 

narrador, revela certo distanciamento do protagonista com o leitor (LEITE, 1985).  

“Pela noite” possui um aspecto peculiar, pois apresenta um narrador tanto onisciente, 

quanto onipresente que narra em terceira pessoa, mas permite a primeira para que a personagem 

dê voz aos seus pensamentos. Além disso, em alguns pontos da história ele transita do presente 

para o passado para destacar fatos importantes da vida das personagens. 

Nas narrativas, 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 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. As personagens, nesse sentido, 

podem ser caracterizadas como indivíduos andarilhos, para utilizar a metáfora de Maffesoli 

(2001). Eles, ao procurarem a si mesmos através da constante desterritorialização, parecem 

imitar a procura pelo Eldorado10. No entanto, entende-se aqui que o Eldorado não é visto como 

algo que pode proporcionar bem materiais como dinheiro, posses; pelo contrário, simboliza 

antes de tudo “uma busca sem fim, a procura de si mesmo no quadro de uma comunidade 

humana, na qual os espirituais são a consequência da aventura coletiva. O que faz com essa 

fronteira seja sempre adiada, a fim de que essa aventura possa prosseguir” (MAFFESOLI, 2001, 

p. 42). Essa consciência de andarilho, viajante, fica expressa de forma mais intensa em “Bem 

longe de Marienbad” e “London, London ou ajax, brush and rubbish”, em que seus 

protagonistas aceitam suas condições de seres estrangeiros, ao passo que estão sempre à procura 

                                                           
10 O Eldorado é uma lenda antiga contada pelos índios aos espanhóis na época da colonização das Américas. 

Segundo eles, havia uma cidade em que os tesouros em quantidades nunca imaginadas e que as construções eram 

todas feitas de ouro maciço. Com sede de ouro e riquezas os colonizadores fizeram um mito migrar para outras 

regiões despertando o interesse por descobrir esse tal lugar. 
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de um lugar, de si mesmos. Em “Ao simulacro da imagerie” e “Pela noite”, as personagens 

também se encontram perdidos nessa busca, mas ela ocorre de forma mais psicológica, haja 

vista que se passa no país natal. 

Em “Ao simulacro da imagerie” e “Pela noite”, deparamo-nos com sujeitos que decidem 

ou necessitam de representar papeis sociais diversos através da criação de máscaras – a persona 

como coloca Jung (2008) – no espaço em que vivem, ou mesmo quando fogem no intuito de 

escapar das normatizações e percebem que no novo lugar onde estão não deixam de ser vítimas 

do olhar do outro. Na primeira narrativa, o casamento heterossexual é a forma encontrada pelo 

protagonista para maquiar sua verdadeira sexualidade em relação à sociedade que se caracteriza 

como repressora e machista. O relacionamento acaba pela falta de diálogo entre ambos, de amor 

por parte desse homem que, como o próprio narrador coloca, é um “homossexual enrustido” 

(ABREU, 1996, p. 15) e que após o término passa a ter uma vida de solidão e reclusão em um 

apartamento, afinal é estrangeiro para si mesmo e para o outro. Na segunda, as personagens 

criam nomes fictícios, na verdade para desvelar a máscara de sujeitos heterossexuais que 

usavam tanto no Passo da Guanxuma, quanto em São Paulo, para amenizar suas condições de 

estranhos. A criação de personagens, nesse caso, é um artifício por serem eles mesmos dois 

homens gays, que desejam se divertir juntos, sem medo, pela noite de sábado, na cidade de São 

Paulo, como fica claro na seguinte passagem: “Eram só dois rapazes não muito jovens numa 

noite de sábado. Nada especial. Comuns, urbanos, talvez bonitos” (ABREU, 1996, p. 96). 

A busca incessante pelo outro, como ocorre em “Bem longe de Marienbad”; a sensação 

de vazio e estranheza em “London, London ou ajax, brush and rubbish”; a impossibilidade de 

diálogo presente, principalmente, em “Ao simulacro da imagerie”; a descoberta do si mesmo 

no outro em “Pela noite”; dão fôlego para o enredo da obra Estranhos estrangeiros (1996), 

juntamente com uma dose de indiferença, solidão e isolamento que corroboram com o 

distanciamento da personagem tanto de si mesmo, quanto do outro. Esses são procedimentos 

temáticos que constituem uma marca na prosa de Caio Fernando Abreu e são enaltecidos, 

valorados na estrutura ficcional de Estranhos estrangeiros (1996). São seres angustiados, 

sensíveis aos fatos e ações que lhes são conferidos pelo sistema repressor, que os coloca sempre 

na situação de estranhos estrangeiros.  

Especificamente nas narrativas analisadas nesse trabalho, a saber: “Ao simulacro da 

imagerie”, “Bem longe de Marienbad”, “London, London ou ajax, brush and rubbsih” e “Pela 

noite”, constata-se uma série de elementos similares e divergentes no decorrer da construção 

das narrativas, tanto no nível temático, quanto estrutural, como por exemplo: a estrutura das 

narrativas que é fragmentada, principalmente quando se trata de “Ao simulacro da imagerie” e 
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“Pela noite”, que por vezes o narrador transita do presente para o passado, no intuito de destacar 

as lembranças dos sujeitos fictícios. As personagens em todas essas narrativas são seres não 

nomeados, com exceção das de “Pela noite”, em que os protagonistas criam codinomes (Pérsio 

e Santiago). De alguma forma esses indivíduos estão inconformados e/ou não se sentem 

acolhidos no lugar em que se encontram; são estranhos de si mesmos e do outro; são 

estrangeiros fora ou dentro do país de origem, como é o caso também do protagonista de “Ao 

simulacro da imagerie”, com a diferença de que este não busca se assumir como homossexual 

de nenhuma forma, pelo contrário, procura se refugiar da sua condição de estranho investindo 

em um casamento frustrado, nesse sentido, não há uma busca pelo outro comprometida com o 

reconhecimento de si mesmo, mas, sim, com o mascaramento do eu real.  

Convém ressaltar que uma das marcas mais constantes no texto de Caio Fernando Abreu 

é a criação quase que exclusiva de personagens anônimos. 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. O significado desse 

procedimento é claro: “as pessoas estão esvaziadas de sua identidade, de modo que não há como 

nomeá-los”. (ZILBERMAN, 1988, p. 6). Vale salientar que o anonimato propicia o disfarce e 

revela a natureza de um indivíduo antissocial, estranho à ordem do mundo e das coisas, 

evidenciando suas máscaras para melhor defini-lo. 

 As personagens de Estranhos estrangeiros (1996) são indivíduos angustiados, pois 

temem o outro, aquele que o coloca nessa situação. Por esse motivo, mantêm em comum ações 

que envolvem o esgarçamento das fronteiras físicas e psicológicas, haja vista que a busca 

constante de si e/ou a não aceitação provocam crises de identidades consideráveis. 

No que se refere aos espaços físicos frequentados pelas personagens a rua é o espaço 

escolhido, o que provoca de modo mais significativo a construção do estranho. Assim, em “Ao 

simulacro da imagerie” é na rua que estão os “maus espíritos do inverno” (ABREU, 1996, p. 

11), ou seja, o outro que causa o mal estar sentido pela personagem por ser apontado 

constantemente como o diferente.  

Em “Bem longe de Marienbad”, são as ruas de Saint-Nazaré que mais causam o efeito 

de estranhamento também, como se percebe na seguinte frase do narrador protagonista: “[...] 

ainda desconheço o limite da tolerância para com as esquisitices alheias neste lugar onde nunca 

estive antes [...]” (ABREU, 1996, p. 21). O medo do protagonista em relação a esse espaço é 

desencadeado a partir da sua condição de estrangeiro, de forasteiro, pelo choque do novo, afinal 

nunca havia estado naquele lugar e não podia imaginar a forma como seria tratado. 



97 
 

 Na narrativa “London, London ou ajax, brush and rubbish”, isso se torna evidente 

quando a personagem afirma: “Babylon City ferve” (ABREU, 1996, p. 45), ferve por que são 

inúmeras pessoas estranhas para o sujeito da narrativa, que também se ver como o outro, como 

alguém que não pertence àquele lugar, por isso prefere ficar isolado na casa onde trabalha como 

faxineiro, onde mantém seu silêncio, pois não há um diálogo entre ele e a patroa. 

Em “Pela noite” já no primeiro parágrafo da narrativa, fica expresso para o leitor a 

sensação das personagens em relação à rua, quando o narrador protagonista descreve a seguinte 

cena: “[...] caminhava pela sala abrindo os grandes vidros da janela para deixar o gemido do 

sax contaminar ainda mais o ar sujo das ruas, da noite, da cidade” (ABREU, 1996, p. 55). O ar 

sujo das ruas, da noite e da cidade que nos é revelado pelo narrador é metafórico, pois não está 

relacionado apenas à sujeira existente nos espaços urbanos, mas ao preconceito social e à 

tristeza da noite que impulsiona o estado de melancolia do sujeito.  

É oportuno destacar que a rua, ao passo que é o lugar de libertação de Pérsio e Santiago, 

personagens de “Pela noite”, é o de fuga do protagonista de “Bem longe de Marienbad”, já que 

ela o conduz a outros caminhos, é o espaço, do não lugar, da opressão e exclusão sofrida pelos 

seres ficcionais de “Ao simulacro da imagerie” e “London, London ou ajax, and brush and 

rubbish”, o que proporciona o desejo de exílio. No entanto, considera-se importante também 

destacar algumas especificidades e divergências entre essas narrativas para que possamos 

compreender melhor a temática a qual nos propomos investigar no contexto poético do escritor 

Caio Fernando Abreu.  

Os espaços são, sem dúvida, o plano de fundo para que ocorram os conflitos de todas as 

personagens de Estranhos estrangeiros (1996), destacando-se que todos os locais figurados nas 

narrativas são comuns aos centros urbanos. No “Ao simulacro da imagerie”, temos o 

supermercado que serve de ambiente para o reencontro de um homem e uma mulher que já 

mantiveram um relacionamento “afetivo” por três anos e que chegou ao fim pelo fato do 

protagonista da narrativa não a ver como esposa e, sim, como uma companheira que estava ali 

para sanar de certo modo sua solidão. Nesse local, apenas a personagem feminina observa esse 

sujeito de longe, ao passo que revela para o leitor seus conflitos interiores por não ter sido 

amada e desejada por esse indivíduo. O casamento, foi para ele, como as mercadorias estavam 

expostas nas prateleiras, um negócio, pois foi através dele que conseguiu por um determinado 

período atender aos padrões sociais e esconder sua sexualidade homossexual. O apartamento é 

mencionado nessa narrativa como o lugar do enclausuramento da personagem masculina, onde 

se entregava ao vício da bebida e dos produtos industrializados, pois é como se não suportasse 

mais ser estranho para si e para o outro.  
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No que concerne a “Bem longe de Marienbad”, os ambientes são todos caracterizados 

como “vazios”, basta atentarmos para a estação de trem quando da chegada do narrador 

protagonista que se encontrava sem ninguém, pois nem seu amigo estava a sua espera. O 

apartamento está vazio pela ausência de móveis e pela própria ausência do dono. A própria 

personagem da história narrada é esvaziada de identidade. Podemos inferir, dessa forma, que a 

única possibilidade de preencher essas lacunas presentes na vida do personagem viajante que 

anseia pelo encontro é a presença de K. 

Significativamente “London, London ou ajax, brush and rubbish” apresenta dois 

espaços: as ruas de Londres, nas quais a personagem central perambula e enfrenta o olhar de 

indiferença dos nativos da cidade, afinal ele não pertence a esse lugar, é um estrangeiro; e a 

casa de Mrs. Dixon, onde o protagonista trabalha e que serve de refúgio para conseguir afastar-

se do outro, como já apontamos anteriormente. 

São vários os espaços que aparecem em “Pela noite”, a exemplo da sauna, dos bares, 

das casas noturnas, da pizzaria; lugares esses, comumente, frequentados por gays em busca de 

satisfação e prazer sexual. No entanto, não escapam de serem vistos como o outro, como o 

diferente. A sauna é o lugar de encontro das personagens Pérsio e Santiago, já adultos na grande 

São Paulo, lugar que pode ser procurado por ambos com o objetivo de conviver mais 

socialmente, ou ainda, com o intuito de aliviar as dores causadas pelo efeito de estranhamento 

sofrido pelos dois nessa cidade. Metaforicamente, podemos dizer que querem desobstruir a 

cabeça das emoções, dos sofrimentos, da sensação insistente de ser sempre o outro. Os outros 

locais citados são entendidos como lugar de libertação, de realização dos desejos, de se sentir 

livre, fato que não chega a ocorrer na narrativa de forma plena porque onde chegam continuam 

sendo vistos como diferentes, como estranhos. 

Nas narrativas analisadas podemos constatar que apesar dos espaços se mostrarem 

amplos, muitas vezes tornam-se asfixiantes para as personagens, já que são vítimas da 

agressividade moral advinda dos indivíduos nativos, motivos que servem para que os sujeitos 

fictícios sintam-se estranhos, diferentes. Nas narrativas de Estranhos estrangeiros (1996), estes 

locais se configuram como não lugares, pois não propiciam para as personagens o conforto que 

se espera de um lar, a sensação de pertencimento, o que os levam a estarem sempre em busca 

de si e/ou de outros lugares; ou desejar voltar para sua terra de origem. Assim, ao mesmo tempo 

que esses cenários podem ser pensados pelas personagens como libertadores, propícios aos 

encontros e à realização de seus desejos, tornam-se palcos de uma incansável busca pela 

identidade e completude. 
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Dentro desse universo urbano, podemos identificar outros espaços que se configuram 

como significativos, também, na poética de Caio, e, de forma específica, nessa obra que ora 

analisamos. Em “Ao simulacro da imagerie”, a história se passa em um supermercado, 

caracterizado na narrativa como um lugar apertado, com as centrais de ar quebradas, cheio de 

pessoas com pressa, mal educadas e estressadas pela correria do dia a dia, como se verifica no 

seguinte trecho: “[...] a fila não andava, o ar-condicionado estragado, senhoras gordas 

atropelando os outros pelos corredores estreitos sem pedir desculpas, carrinhos abarrotados 

[...]” (ABREU, 1996, p. 11). 

A organização do ambiente através de uma estrutura linear de prateleiras e sessões, ao 

invés de aproximar as personagens acaba por distanciá-los, fato que fica marcado pelos gostos 

diferentes de ambos. A organização do ambiente nos faz lembrar do labirinto presente no mito 

de Ariadne, em que ela apaixonada por Teseu, homem condenado a entrar nesse lugar que não 

oferecia possibilidade de retorno, tem a ideia de ajudá-lo dando um novelo de lã o qual ela 

seguraria firmemente na entrada, e que o guiaria de volta. A ideia é bem sucedida. No entanto, 

no que se refere as personagens de “Ao simulacro da imagerie” elas não tiveram mais essa 

chance, pelo contrário a estrutura labiríntica em que se encontrava era responsável por 

distanciar cada vez mais um do outro, sem que fosse possível um retorno, afinal sentiam-se 

perdidos a procura de algo que não os conduziam aos mesmos caminhos. 

É interessante destacar que o ambiente do supermercado representa bem a sociedade do 

consumo, da fragmentação dos indivíduos, da incomunicabilidade, da indiferença, aspectos 

esses que são frutos da modernidade. Ao contrário das demais narrativas, em “Ao simulacro da 

imagerie”, apesar de se remeterem a ações exteriores ligadas ao passado das personagens, a 

história começa e termina dentro do supermercado e não ganha outras dimensões espaciais, 

como a rua, o apartamento. 

Em “Bem longe de Marienbad”, aparecem três espaços que estão intimamente ligados 

ao urbano pelas suas características peculiares, são eles: a estação de trem, as ruas de Saint-

Nazaré e o apartamento de K. No entanto, o que nos chama mais atenção é o espaço do 

apartamento, pois era a última tentativa de encontro do narrador protagonista com K naquela 

Cidade do Norte. Ao chegar ao apartamento, K percebe que a porta está aberta e ao entrar 

visualiza que está tudo vazio, não há muitos vestígios da presença de alguém, como fica visível 

na seguinte passagem: “A cama está feita. Mais além, as luzes amarelas do pequeno Marrocos 

varam o escuro. K não está no quarto, nem ninguém mais” (ABREU, 1996, p. 31). Enquanto o 

apartamento é mais um lugar onde o narrador protagonista de “Bem longe de Marienbad” não 

encontra K; em “Pela noite” ele é o ambiente de encontro das personagens Pérsio e Santiago, 
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tanto no início, quanto no final da narrativa. Depois de anos sem se verem, Pérsio convida o 

conterrâneo para visitá-lo. No apartamento de Pérsio, o reencontro é marcado por uma mistura 

de sensações que envolvem medo e desejo, proximidade e distanciamento, já que cada um deles 

carregam frustações: Pérsio não aceita a condição de gay e repudia o sexo entre homens, ao 

passo que Santiago não consegue ainda se desprender do seu relacionamento com Beto que 

durou dez anos e foi interrompido pela morte do amante. 

Em “London, London ou ajax, brush and rubbish”, os espaços que se destacam são o da 

casa, onde o narrador protagonista trabalha como faxineiro; e o da rua, lugar onde ele sente 

constantemente a sensação de estranhamento, marcado pelo silenciamento que é oriundo do 

afastamento social. As cenas que revelam as ações no interior da casa, das quais espera que 

demonstrem certo aconchego e acolhimento, na verdade figuram a hostilidade representada 

nesse ambiente pela sua empregadora, Mrs. Dixon. Desse modo, é perceptível que o narrador 

protagonista não se sente como parte da casa, ali ele apenas ouve músicas e escuta conversas. 

Nesse conto, diferentemente das outras narrativas, tanto o tempo como os espaços e as línguas 

se confundem, constituindo, assim, a situação de diáspora e demostrando a dificuldade do 

protagonista de encontrar algo familiar. A diáspora é a desterritorialização de um sujeito, ou de 

um povo do seu país de origem, para buscar melhores condições de vida em outro país, o que 

ocorre voluntariamente ou não (HALL, 2005). Os sujeitos que passam por esse processo não 

esquecem por completo suas origens e, por isso, desejam retornar, como acontece com o 

protagonista dessa narrativa. Diante do caos interior e exterior da personagem pelo 

estranhamento sofrido em Londres, esta navega por vários lugares da cidade à procura de um 

lugar e de si mesma, como se observa a partir do fragmento que se segue: “[...] navego, navego 

nas waves poluídas de Babylon City [...]” (ABREU, 1996, p. 44). Nos contos “London, London 

ou ajax, brush and rubbish” e “Bem longe de Marienbad”, a poluição no primeiro e a lama no 

segundo são metáforas que indicam/sugerem o preconceito e a indiferença por parte dos nativos 

dos espaços em que estão inseridos.  

Há, ainda, em “London, London ou ajax, brush and rubbish”, uma relação com “Pela 

noite”, no que diz respeito ao desejo do narrador anônimo que mora em Londres de voltar para 

o Brasil, sua terra natal; e o desejo de Pérsio de retornar ao Passo da Guanxuma, sua terra natal, 

que é expresso por ele em conversa com Santiago, da seguinte forma: “- Acredite, tenho. Uma 

vontade louca, às vezes, de voltar para o Passo da Guanxuma. Besteira? Pode ser, mas me dá 

um cansaço daqui. Um nojo, as vezes me dá. Esse cinismo lento invadindo” (ABREU, 1996, 

99). Ambos, apesar de se aceitarem como estranhos estrangeiros, sentem repulsa, nojo pelo 

causado em relação à sua sexualidade, por isso a hostilidade dos moradores que ao desprezá-
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los, fazem-nos sentirem vontade de vol aos seus lugares anteriores, seus antigos ninhos onde 

talvez estivesse de certa forma mais protegidos.  

 

3.3 Da desterritorialização: o eu e o outro, duplos e estranhos 

 

Em linhas gerais o duplo que é tratado nas narrativas pode ser classificado como 

heterogêneo – todas as histórias narradas colocam no foco das discussões questões ligadas ao 

eu e ao outro que tem sua identidade fragmentada e que deixam para trás a ideia de unidade e 

transparência do ser, em virtude do discurso do outro que influencia diretamente nos seus 

inconscientes e, consequentemente, instaura a dualidade do ser. As personagens de Estranhos 

estrangeiros (1996) são representadas como seres angustiados, solitários e fracassados que 

necessitam percorrer fronteiras espaciais e temporais, físicas e psicológicas, no intuito de 

restaurar o eu perdido. Essa representação pode ser exemplificada através da seguinte passagem 

de “Pela noite”, quando é revelada a fragilidade de Pérsio, apesar dele sempre querer 

demonstrar ser resistente: “E isso doía mais que a outra dor, assim humano, carente, 

incompleto” (ABREU, 1996, p. 58). 

O duplo, pela sua natureza maleável, acompanha o processo histórico-social podendo 

ser representado de várias formas, e na contemporaneidade, de forma específica na referida obra 

de Caio Fernando Abreu, ele ganha contornos através da imagem do estranho. Esta figura, 

recorrente em todas as narrativas aqui estudadas, é responsável por desestabilizar a vida 

daqueles que convivem uns com os outros nos espaços em que se encontram, seja dentro ou 

fora do seu país de origem. O drama das personagens se constitui de uma busca permanente por 

aceitação social, além disso, estão à procura de si mesmas, haja vista que o comportamento 

advindo do outro e a forma como são tratadas fazem com que elas estejam sempre à margem 

da sociedade, o que causa sérias crises identitárias nesses indivíduos que se transfiguram para 

sobreviver nesses lugares. Assim, sendo o estranho uma das facetas do duplo, passaremos a 

uma visão mais criteriosa sobre essa categoria. 

O estranho que se configura nas narrativas de Estranhos estrangeiros (1996) pode ser 

classificado sob três enfoques teóricos: tal como concebe Freud (1996), em oposição ao 

familiar; e de certa forma, como Kristeva (1994) e Bauman (1998), quando afirmam que em 

cada um de nós habita um estrangeiro, um estranho de si mesmo, que, nesse caso específico, 

seria caracterizado pelas personagens que não se aceitam como verdadeiramente são, passando 

a rejeitarem o eu interior – afinal esse passa a ser o inimigo, o nosso outro que deve ser 

reprimido; bem como a partir da visão de Capaverde (2007) e Kristeva (1994), que entendem o 
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estranho/estrangeiro como aquele que se desloca, que passa viver a condição de Outro, de 

diferente – ou seja, aquele que vem de outra parte11. 

Em “Ao simulacro da imagerie” e de “Pela noite”, podemos observar que o estranho de 

si mesmo é causado pelo não reconhecimento de si próprio, acarretado em consequência da 

transformação de um eu real em um eu ideal, o que causa medo e horror em relação ao 

conhecido e ao não familiar que nos remete aos conceitos de Freud; já a visão do deslocamento 

– aqueles que partem –, é visível nas quatro narrativas que compõem a obra, mas de forma mais 

marcante em “Bem longe de Marienbad” e “London, London ou ajax, brush and rubbish”, que 

é denotado mediante a desterritorialização dos sujeitos fictícios de seus lugares de origem, onde 

são apontados como estranhos, esquisitos, e que por mais que partam para outros espaços não 

deixam de ser vistos como diferentes. É oportuno mencionar que os estranhos reconhecidos nas 

narrativas mantêm uma significativa ligação, pois um está basicamente imbricado na outra, já 

que o estranhamento de si mesmo pode ocasionar o deslocamento e, assim, vice e versa.  

O estranho de si, tal como concebem os autores citados acima, de forma simultânea pode 

ser observado em três das narrativas, cada uma com suas especificidades. Em “Ao simulacro 

da imagerie”, o eu não eu é percebido a partir da dificuldade da personagem em lidar com sua 

sexualidade homoerótica, pois, como se constata na história narrada, investiu em um 

relacionamento heterossexual que não teve êxito, para atender aos padrões sociais. Ao mesmo 

tempo em que a sexualidade homossexual da personagem lhe é estranha, devido ao fato de não 

saber lidar direito com essa condição e sentir de alguma forma medo e repulsa, também lhe é 

familiar, já que é parte inerente à sua natureza humana, fato que a conduz ao estranhamento de 

si, afinal  não se reconhece nessa situação e, por isso, sofre, angustia-se, isola-se. Para Freud 

(1996), o diferente está associado aquilo que ficou adormecido no passado e agora volta 

causando uma sensação de desconforto.  

Nesse conto, há também o estranhamento de natureza física, já que a personagem se 

deslocou para o Chile, por um período da sua vida, onde viveu um exílio voluntário no intuito 

de livrar-se do olhar do nativo que o via como estranho estrangeiro no seu próprio país de 

origem, o que não ocorre de forma diferente quando se isola em terras desconhecidas. Como já 

foi tratado no capítulo I, Viñar (1992, p. 111) afirma que o exílio se caracteriza como uma 

espécie “de tempo de inércia e contemplação, que emerge após a tormenta, o naufrágio e a 

                                                           
11 A partir daqui, na análise comparativa, passaremos a usar termos como “eu não eu”, “estranhamento de natureza 

metafísica”, para se referir tanto ao estranho de si mesmo/estrangeiro de nós mesmos; e “Estranhamento de 

natureza física”, “desterritorialização” para se remeter ao deslocamento vivenciado pelas personagens que os 

coloca na situação de outro, de diferente. 
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catástrofe: propõe o desafio que podemos construir a partir da perda, da desilusão, do 

desencorajamento, da derrota”. 

O sujeito nessa condição vive em colapso, pois está sempre à procura de um novo lugar, 

que nunca é inteiramente conquistado. É importante dizer que desde o início da narrativa ele já 

se encontra na sua terra natal, espaço em que leva uma vida de isolamento e solidão, para não 

enfrentar o olhar do outro que o ver como um indivíduo diferente, mesmo nas poucas vezes que 

sai de casa para ir ao supermercado, como podemos comprovar com o seguinte fragmento: “E 

o suor e náusea e aflição de todos os supermercados do mundo nas manhãs de sábado” 

(ABREU, 1996, p. 11). Através desse fragmento podemos inferir que a personagem se sente 

angustiada com a simples ideia de fazer uma tarefa comum do dia a dia, sente uma espécie de 

medo ao saber que o supermercado no sábado fica muito cheio, pois assim, mais pessoas podem 

observar suas ações. Essa narrativa mantém um ponto divergente em relação a todas as outras, 

pois é a única que apresenta uma tentativa de construção de família.  

No que se refere ao amor homoafetivo, a personagem de “Ao simulacro da imagerie” e 

Pérsio, um dos protagonistas de “Pela noite”, compartilham do medo de se relacionar com 

outros homens até um certo período de suas vidas. O protagonista anônimo, nas palavras da sua 

ex-companheira, ainda não havia dado o “cu até os trinta e cinco anos” (ABREU, 1996, p. 15). 

Já Pérsio se envolveu homoafetivamente quando “já tinha quase vinte anos. E cheio de 

problemas, beijava de boca fechada” (ABREU, 1996, p. 100). Isso deve ocorrer pelo fato dos 

dois não se aceitarem como homossexuais e buscarem alternativas para esconder de si mesmos, 

e dos outros, suas verdadeiras sexualidades. Sentem-se sufocados e angustiados pelas suas 

sexualidades, que acaba por provocar uma espécie de “mal-estar”, que segundo Freud e 

Kristeva são comuns à condição melancólica dos sujeitos que são estranhos/estrangeiros de si 

mesmos. 

Em “London, London ou ajax, brush and rubbish”, o estranho de si está ligado ao 

estranhamento sentido pelo personagem tanto no Brasil quanto em Londres, pois ao mesmo 

tempo em que conhece aqueles espaços é capaz de caminhar pelas ruas sozinho, sente-se 

diferente pela falta de acolhimento em ambos os lugares. São os olhares dos outros que ali 

convivem que o colocam na situação de sujeito diferente e, por isso, tenta agir de outras formas 

que não condizem com seu verdadeiro eu, causando uma certa repulsa do si mesmo. O 

estranhamento ocasionado pelo deslocamento se dá na medida em que o protagonista se vê 

como Outro na sua própria terra natal, e parte para a Inglaterra onde também não acha conforto, 

devido ser o outro, aquele que invade o espaço do nativo e, por isso, deseja retornar para seu 

lugar de origem, como podemos comprovar através do seguinte excerto: “[...] como se nunca 
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devesse ter quebrado a casca do ovo, como se fosse necessário acender todas as velas e todo o 

incenso que há pela casa para afastar o frio, o medo e a vontade voltar” (ABREU, 1996, p. 49). 

Há nesse conto uma relação dualística entre Brasil e Inglaterra, identidade e alteridade, ao passo 

que em “Ao simulacro da imagerie” e “Pela noite” temos pontos duais ligados ao passado e 

presente, ao ser e não ser.  

O protagonista de “London, London ou ajax, brush and rubbish” mantém uma forte 

relação com a personagem masculina do conto “Ao simulacro da imagerie”, pela questão que 

os dois vivenciam o sofrimento de ser constantemente vistos como o diferente, o que, 

consequentemente, leva-os ao isolamento, ao exílio. É possível, ainda, constatar uma 

semelhança da personagem de “London, London ou ajax, brush and rubbish” com Pérsio, tendo 

em vista que os dois saíram do Brasil, o primeiro para Inglaterra e o segundo para a França, 

onde trabalham em serviços que envolvem limpeza, sendo que um lava pratos em um 

restaurante e o outro desenvolve a função de faxineiro.    

Já em “Pela noite”, o estranho metafísico fica visível na narrativa pelos conflitos 

interiores vividos pelas personagens protagonistas, principalmente no que se refere a Pérsio 

quando este não aceita sua sexualidade homossexual e, por isso, não se sente feliz, mas sozinho, 

sem comunicação, como se observa no seguinte trecho: 

 

Aquela como uma vontade de ser feliz, de haver alguma ordem ou estar noutro 

lugar onde fosse possível sentar ao sol comendo maçãs [...]. Campanha e 

telefone mudos, a manhã a transformar-se em tarde, emergia venenosa a 

sufocação, vontade de fugir, de não ser quem era nem ter vivido nenhuma das 

coisas que vivera. Todo um passado, essa coisa que chamam de passado, 

desembocava ali naquele momento, em pleno centro das manhãs 

esbranquiçadas de silêncio (ABREU, 1996, p. 116). 

   

Pérsio leva uma vida sofrida, de exclusão social, e por essa situação se isola cada vez 

mais; no entanto, sente-se sufocado em ver o tempo apenas passar e deseja não estar ali, onde 

é apontado como estranho, ao ponto de desejar outro. Sua ociosidade faz com que lembre 

constantemente das agressões morais sofridas no passado, quando era criança e já era agredido 

pejorativamente com adjetivos como “fresco”. É por essa razão que sua vida, como suas 

manhãs, é esbranquiçada, sem cor, sem alegria, o único companheiro que dispunha até 

encontrar Santiago, já em São Paulo, era o silêncio. 

O silêncio e o isolamento aparecem metaforicamente nas quatro narrativas que nos 

propomos a estudar, afinal os seres estranhos nos lugares que vivem não são indivíduos ativos 

com direito à voz, ao diálogo com a sociedade, já que é ela a maior responsável pelos seus 
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silenciamentos. Ao sentir-se estranho, estrangeiro em todos os lugares, Santiago chega a desejar 

um lugar onde pudesse ser feliz, que pudesse ser completo, realizar seus desejos íntimos, fato 

que fica explícito na passagem que destacamos: “Qualquer lugar onde a gente pudesse viver 

uma coisa mais inteira. Não nesta cidade, não neste país” (ABREU, 1996, p. 133).  Sendo assim, 

criam um espaço ideal, onde todos os desejos sejam eles quais forem, são possíveis de serem 

realizados, pois é nesse lugar onde os homens podem se encontrar ou se perderem.   

O estranho de natureza metafísica também pode ser percebido através da sensação de 

Pérsio em relação a Santiago, quando este vai até ao seu apartamento, e da forma como Santiago 

reage no ambiente: “Para ver Santiago estranhamente ruborizado na sala, copo de vinho numa 

das mãos, cigarro na outra, muito moço, vagamente familiar. Como um vizinho que mal se vê 

[...]” (ABREU, 1996, p.72). De acordo com o trecho é possível inferirmos que nesse momento 

Santiago se apresenta como um estranho em oposição ao familiar para Pérsio, haja vista que 

carrega a essência do passado, mas não a aparência, o que gera um certo impacto entre o que é 

conhecido e familiar e o que é estranho. 

O estranho que se dá por meio do deslocamento físico aparece em “Pela noite” de modo 

peculiar, haja vista que, diferentemente das outras, a desterritorialização que ocorre não é para 

outros países, mas, sim, de uma cidade interiorana, Passo da Guanxuma, para a grande São 

Paulo; nas palavras de Santiago: “Aí eu vim para São Paulo fazer faculdade [...]” (ABREU, 

1996, 104). Atentemos para o fato que a personagem não completa seu pensamento, o que nos 

leva a inferir que ela decide partir para a grande cidade não só com o intuito de estudar, mas de 

levar uma vida mais de livre. É possível afirmar que esse sonho de liberdade, de encontro 

consigo mesmo através da viagem está imbrincado nos pensamentos de todas as personagens 

do livro Estranhos estrangeiros (1996), viagem que é espacial e psicológica.  

Em “Bem longe de Marienbad”, o estranhamento de natureza psíquica é percebido pelo 

fato dos personagens se constituírem como andarilhos, pois a permanente busca pelo outro, por 

lugares também desconhecidos já revela o desassossego, a ansiedade deles. Já o estranho físico 

como nos faz pensar Kristeva (1994) e Capaverde (2007) fica sugerido quando falam do 

estrangeiro, tendo em vista que a personagem protagonista sempre está esgarçando as fronteiras 

em busca de si mesma, do outro, de um lugar em que possivelmente ache o conforto de um lar, 

aceitando, assim, sua condição de estranho por onde passa. Não há um percurso traçado e após 

o protagonista viajante chegar em Saint-Nazaré decide partir mais uma vez, seguir sem rota, 

sem rumo, como podemos visualizar através das palavras do narrador: “Na estação certamente 

há trens para toda parte e a qualquer hora” (ABREU, 1996, p. 33).  Esse protagonista, ao 

contrário das personagens centrais das outras três narrativas, é único que não demonstra conflito 
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com sua situação de estranho estrangeiro, apenas assume seu destino de sujeito estranho, 

nômade, desterritorializado, que busca se encontrar na medida em que procura o outro, e por 

isso afirma: “Aos caminhos, eu entrego o nosso encontro” (ABREU, 1996, p. 41).  

No papel de estranhos ora de si mesmos, ora em relação aos outros, os homens da ficção 

de Caio Fernando Abreu tanto de “Ao simulacro da imagerie”, como de “Pela noite”, criam 

máscaras sociais, ou seja, uma persona. Em “Ao simulacro da imagerie”, a persona, como 

postula Jung (2008), é figurada através do casamento frustrado do protagonista anônimo com 

uma mulher também anônima, com a qual convivera cinco anos, a fim de assumir uma postura 

social adequada aos padrões estabelecidos, bem como para camuflar sua sexualidade 

homoerótica, inclusive para si mesmo, já que não se reconhecia como homossexual. A esposa 

diante das ações do marido se via cada vez mais angustiada, pois cuidava incessantemente e, 

apesar de constantemente tentar chamar a atenção do marido, sempre passava por despercebida, 

como fica claro a partir das seguintes palavras do narrado: “E morta de cansaço e amor sem 

esperanças por aquele homem que não a via nem viria jamais como realmente era, nem a tocaria 

nunca” (ABREU, 1996, p. 14).  A partir dessa declaração do narrador, é notório que os dois 

levavam uma vida de aparência, criando a clássica dualidade essência/aparência, pois ele não a 

deseja como um esposo deve desejar a mulher, casa-se apenas por convenção e ela aceita isso 

por que no fundo ela o ama como ele é. Desse modo, podemos afirmar que a personagem 

masculina não vivencia a individuação de forma plena que seria, nesse caso, o processo de 

tornar-se um indivíduo inteiro, que não precisa de nuances para agir socialmente, enfim sendo 

consciente de seu verdadeiro Eu (cf. JUNG, 2008). 

Em “Pela noite”, as máscaras sociais aparecem por meio dos nomes que são fictícios e 

tomados de empréstimo. De posse desses nomes, utilizados como máscaras, as personagens 

masculinas têm a possibilidade de esconder uma identidade verdadeira, um eu interior, para dar 

vazão aos desejos, à fantasia, aos encontros sem compromisso que são marcados na novela pela 

falta de referências fixas desses indivíduos que vivem uma noite de descobertas e recordações 

sem medo porque são outros, como pode ser observado na passagem: “vamos virar a noite de 

sábado pelo avesso da noite de julho, ninguém vai falar no que podia ter sido e não foi. 

Simplesmente porque você não se chama João, nem Paulo, assim como eu não me chamo Carlos 

nem Pedro (ABREU, 1996, p. 67). 

Revestidos de novas identidades eles podem assumir o palco da vida, divertindo-se, 

bebendo, fumando, amando-se freneticamente em locais inusitados noite a dentro, turno 

caracterizado por sombra e penumbra e, por isso, motivadores do exercício da liberdade e da 

libertinagem, possibilita o ato de esconder-se de si mesmos. A criação de nomes pelas 
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personagens se configura como uma forma de fuga das personagens tanto de si mesmas, como 

do outro, principalmente no que se refere a Pérsio que não se entende diante a sua sexualidade. 

Tanto em “Pela noite” como nas outras narrativas, tentativas de fugas podem ser 

observadas: Em “Ao simulacro da imagerie”, além do casamento a personagem busca refúgio 

ao se isolar em seu apartamento, bem como no uso exagerado de bebidas alcoólicas e comidas 

industrializadas, como podemos visualizar na descrição feita pelo narrador do seu carrinho de 

compras: “[...] vodca, uísque, campári, pilhas de salgadinhos, plásticos, maionese, margarina, 

pacotes de jornal com cruas linguiças sangrentas, outro carrinho cheio até as bordas de latas de 

cerveja [...]” (ABREU, 1996, p. 13). É através desses alimentos e bebidas considerados não 

saudáveis que a personagem masculina afoga suas mágoas, sua angústia de ter um eu interior 

que ele teme exteriorizar. Deixa-nos a impressão de que a cada dia vai se afundar nesses vícios 

como forma de adiantar sua morte, meio eficiente de aniquilamento do sofrimento e de si 

mesmo vivido “naquela cidade odiosa” (ABREU, 1996, p. 12).  

O vício por entorpecente, que serve como meio de fuga para o sofrimento da 

personagem, ocorre também em “London, London ou ajax, brush and rubbsih”. O uso da droga 

e a prática do sexo são alternativas encontradas pelo protagonista para sanar a frustação de não 

conseguir estabelecer comunicação social, além disso revelam-se como o meio encontrado para 

criar outras realidades. Isso pode ser compreendido através do trecho que transcrevemos: “Eu 

não quero dizer nada, em língua nenhuma, eu não quero dizer absolutamente nada. [...]. Eu 

aproximo os pulsos das narinas, até o ônibus chegar, eu aspiro” (ABREU, 1996, p. 46). A 

personagem não quer se comunicar em nenhum idioma porque nenhuma palavra será suficiente 

para ela expressar sua dor e angústia do exílio, sua solidão naquele país, seu abandono. Entre 

as duas línguas o que impera é o silêncio, que ganha um status metafórico, pois ele, juntamente 

com a droga, conduz o protagonista da narrativa ao conhecimento de si mesmo.  

Em “Bem longe de Mariendad”, a fuga do narrador protagonista dessa narrativa é o 

próprio caminho, pois há um desejo latente da personagem de encontrar-se no outro em algum 

lugar. É esse desejo que o impulsiona ao esgarçamento das fronteiras geográficas e de si mesmo. 

O refúgio do protagonista é a condição de sujeito viajante e desterritorialização, já que que 

aceita ser visto como estranho pelos espaços que passa e que se configuram como não-lugares. 

A personagem demonstra seu sentimento de indiferença em relação aos nativos dos lugares 

através da seguinte frase: “Não importam mais aqueles limites de tolerância & etc. que 

desconheço nas terras estranhas” (ABREU, 1996, p. 40).   

Lançando um olhar crítico sobre as tentativas de fugas, seja da condição sexual, seja de 

si mesmo, ou do outro consideramos que todas foram fracassadas ou frustradas, com exceção 
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do protagonista de “Bem longe de Marienbad” que decide seguir uma vida de sujeito errante, 

fazendo do caminho o seu ponto de partida e de chegada. Em “Ao simulacro da imagerie”, a 

fuga fracassa porque o casamento também fracassa, a bebida e a comida não são capazes de 

livrar a personagem de seu papel de estranho/estrangeiro no seu próprio país, nem de estranho 

de si mesma. Isso ocorre de forma similar em “London, London ou ajax, brush and rubbish”, 

em que os entorpecentes e a prática de sexo de forma demasiada não eliminam a sensação e o 

sentimento do narrador protagonista de ser sempre o outro, o diferente, o estranho. Em “Pela 

noite”, a tentativa de fuga se caracteriza como frustrada devido ao fato de apesar de estarem 

mascarados de uma nova identidade, eles perambulando pela noite são constantemente vítimas 

do olhar do outro, o que ocasiona o efeito de estranhamento, no entanto, divergentemente das 

outras narrativas as personagens parecem superar tudo isso, ao decidirem na manhã seguinte 

iniciarem um novo ciclo, agora não mais carregando os fantasmas do passado.  

Em “Ao simulacro da imagerie”, o protagonista da narrativa sente-se estrangeiro no seu 

próprio país, como se observa na seguinte passagem: “[...] assim estrangeiro no seu próprio 

país, assim aterrorizado com a possibilidade do toque de outro humano em sua branca pele triste 

sem amor vinda do exílio” (ABREU, 1996, p. 13). Esse medo do outro, do humano, conduziu-

o ao casamento frustrado e, consequentemente, ao enclausuramento da sua sexualidade 

homoafetiva para atender aos padrões normativos ditados pelos heterossexuais, aprisionando, 

assim, seu verdadeiro eu. Por não se aceitar homossexual, reconhecia um estrangeiro em si 

mesmo.  

A figuração do estrangeiro em “Bem longe de Marienbad” ocorre a partir da não 

aceitação do nativo em relação ao narrador-viajante que carrega em si o desejo de encontrar a 

si mesmo no outro, não importando o lugar. Esse sujeito é consciente que por todos os lugares 

que passar vai ser visto como o outro, como o diferente, consequentemente, será sempre o 

estrangeiro – “aquele que não faz parte, o que é de outra parte” (CAPAVERDE, 2007, p. 249). 

Na narrativa “London, London ou ajax, brush and rubbish”, a personagem central é o 

estrangeiro no Brasil, sua terra natal, e em Londres, sendo que nos dois espaços é apontado 

como estranho. No entanto, apesar de temer sua condição de diferente em ambos os lugares, 

deseja retornar para o seu país de origem, por mais que seja consciente de que ao voltar 

continuará sendo apontado pelos outros, como um indivíduo estranho/estrangeiro, como se 

visualiza na seguinte passagem da narrativa: “[...] como se fosse necessário acender todas as 

velas e todo o incenso que há pela casa para afastar o frio, o medo e a vontade de voltar” 

(ABREU, 1996, p. 49). O frio que o protagonista sente é metafórico, pois não é advindo de 
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baixas temperaturas, mas sim da falta de acolhimento, de algo/alguém que lhe complete, da 

repressão sofrida em ambos os espaços que resolve se inserir, seja ele público ou privado.  

No que diz respeito à imagem do estrangeiro em “Pela noite”, podemos afirmar que eles 

não são totalmente estrangeiros em relação ao lugar, apesar de morarem em um espaço diferente 

da morada de origem. O deslocamento ocorre apenas do Passo da Guanxuma para São Paulo. 

Sentem-se estrangeiros em si mesmos, principalmente no que se refere a Pérsio que não se 

reconhece enquanto sujeito de uma identidade homossexual. 

Podemos constatar que o estranho em relação a Pérsio era algo que estava reprimido no 

passado e que agora volta com mais intensidade, causando distúrbios identitários e repulsa do 

si mesmo. Lembremos que a cidade não proporciona a liberdade total desses indivíduos, pois 

continuam carregando consigo o efeito de estranhamento, seja por parte de si mesmos e/ou do 

outro. 

Para finalizar esse estudo comparativo, podemos afirmar que o estranho/estrangeiro é 

tema central da obra Estranhos estrangeiros (1996), de Caio Fernando Abreu. Essa figura é 

representada nas narrativas analisadas a partir, basicamente, de dois enfoques: o estranho que 

ocorre mediante ao deslocamento físico/geográfico das personagens e o estranho de si mesmo 

que é percebido através do não reconhecimento, ou não aceitação do eu real. Vivenciam essa 

condição porque estão sempre em busca de um lugar, real ou metafórico, sempre à procura de 

si mesmas. Porém, o que se observa é que as personagens, sujeitos estrangeiros, viajantes, 

forasteiros, parecem não conseguir obter êxito em relação aquilo que desejam, o que os 

impulsionam a estarem em trânsito, percorrendo caminhos e aceitando suas sinas de estranhos. 
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CONCLUSÃO  

 

As questões ligadas à(s) identidade(s) no decorrer do tempo vêm ganhando destaque em 

debates acadêmicos, possivelmente por configurarem-se como um tema inquietante para o ser 

humano desde a Antiguidade. Talvez, por isso, permaneçam presentes nas mais diversas áreas 

do conhecimento como na Filosofia, na Mitologia, nas Artes, e, de modo bem particular, na 

Literatura, na representação simbólica e metafórica do desdobramento do eu, problemática 

posta como decorrente de conflitos internos e/ou externos.  

Discutimos a identidade nesse trabalho tomando como ponto norteador o mito do duplo, 

focalizando uma perspectiva moderna, haja vista que, como já pontuamos no decorrer da 

história, tem assumido novos contornos e aspectos. O mito, nesse sentido, não pode ser tomado 

como algo fechado, mas como algo passível de ressignificação, pois basta lembrarmos do mito 

de Narciso que primeiramente incitou a busca pela identidade ao retratar um sujeito que ao se 

ver refletido se apaixona pela sua própria imagem. No contexto moderno, o mito do duplo passa 

a representar a busca de si mesmo no outro, pois este indivíduo é consciente da sua dualidade, 

tendo em vista que o objeto em que ele se ver refletido não mostra uma imagem unificada do 

eu, mas, sim, uma imagem fragmentada, múltipla, despedaçada. 

No que se refere ao campo valorativo da identidade, relacionando-a com a ideia de 

estranho como umas das facetas do duplo na modernidade, podemos constatar – através de uma 

leitura que partiu da concepção freudiana sobre essa categoria e mergulhou em estudos de 

autores como Bauman e Kristeva que, sem dúvida, beberam da teoria do psicanalista – que o 

estranho, no mundo moderno, caracteriza-se pelo sentimento de angústia causado pela sensação 

de estar sempre à deriva, deslocado, de ser constantemente um estrangeiro de si mesmo e/ou no 

espaço em que se encontra. Angustiadas, as personagens sentem o desejo de partir em busca de 

si e de um lugar em que possam reconstituir suas identidades. 

Questões relacionadas à identidade surgem de forma intensa na literatura moderna, 

devido a uma vasta quantidade de escritores dispostos a criarem seres ficcionais que são sujeitos 

angustiados, desterritorializados, estranhos para os outros e para si mesmos. Esse aspecto tem 

sido marca determinante nas narrativas contemporâneas brasileiras. Nesse sentido, constata-se 

que a produção literária de Caio Fernando Abreu é representativa no que se refere, no cenário 

atual, aos problemas identitários do sujeito, abrindo espaço para o tema do duplo e, de modo 

particular, do estranho.  

A metáfora do estranho na obra Estranhos estrangeiros (1996) sugere a noção de 

sujeitos reprimidos em virtude da exclusão sofrida por parte da sociedade que se caracteriza 
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como transgressora em relação aqueles que fogem da norma. Por esse motivo, as personagens 

têm o desejo de partir, de esgarçar fronteiras, sejam elas físicas ou metafísicas, a fim de resgatar 

um eu interior que se esconde por trás de máscaras sociais para sobreviver no espaço em que 

se encontram, ou seja, no espaço urbano – o lugar característico por excelência da 

“promiscuidade”, da descoberta, emblematizado em bares, casas noturnas, saunas, mas que ao 

invés de incluí-los, acabam por excluí-los socialmente, colocando os “guetos” cada vez mais à 

margem.  

Em “Ao simulacro da imagerie”, deparamos- nos com a imagem de um homem urbano 

e solitário, que teve um casamento frustrado com uma mulher durante três anos, que vivencia a 

sensação de estranhamento por meio da não aceitação da sua sexualidade homoerótica e por ser 

considerado um estrangeiro de si, ou em nós mesmos como coloca Kristeva (1994), um estranho 

no seu próprio país. 

Na narrativa “Bem longe de Marienbad”, o ser diferente sentido pelo narrador 

protagonista anônimo está ligado diretamente à sua deriva, pois está sempre em movimento por 

caminhos que ele espera que o levem ao encontro do outro e, consequentemente, ao encontro 

de si mesmo. É por estar constantemente em trânsito que o personagem central é um estranho, 

já que em todos os lugares que chega causa o choque do novo e ele passa a ser vítima do olhar 

do nativo que o ver como o outro – aquele que vem de longe. Nesse conto, o narrador 

personagem é um nato viajante, o que se comprova pelo seu destino de andarilho que se entrega 

aos caminhos. 

“London, London ou ajax, brush and rubbish” apresenta a imagem do estranho ao narrar 

a história de um sujeito anônimo que se auto exila em Londres, devido a sua condição de 

indivíduo estranho no Brasil, advinda da sua condição sexual, e que para sobreviver trabalha 

nesse novo espaço como faxineiro. No entanto, mesmo com a desterritorialização, não deixa de 

ser apontado como o outro e, por isso, sente o desejo de voltar para sua terra natal. É o olhar 

repressor do outro, seja no Brasil ou na Inglaterra, que o coloca nessa condição e ao tentar agir 

de outra forma que não condiz com seu verdadeiro eu, sente repulsa de si mesmo, e o que era 

antes familiar, como evidencia Freud (1996), torna-se estranho, tendo em vista que causa uma 

espécie de trauma.  

Em “Pela noite” o estranhamento de si é mais pontual em Pérsio que não se aceita como 

homossexual por mais que essa condição lhe seja inerente, além disso este repudia o 

relacionamento afetivo entre dois homens. O deslocamento que também ocasiona o sentir-se 

estranho ocorre na novela através da desterritorialização das personagens do Passo da 

Guanxuma para a metrópole São Paulo.  
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Confrontando as quatro narrativas por meio de uma análise crítica-comparativa, 

podemos destacar que: as narrativas giram em torno da figura do estranho; a construção do 

enredo das narrativas mostra as personagens protagonistas em uma permanente busca do 

autoconhecimento e do outro, por um lugar para viver; essa busca é responsável pelo 

esgarçamento das fronteiras geográficas, físicas ou psicológicas das personagens, bem como 

pelo confronto entre o outro que o coloca na situação de estranho. No entanto, apesar de tantas 

semelhanças, percebem-se também algumas divergências, relacionadas principalmente a 

aspectos estruturais, entre os quais podemos destacar: o foco narrativo, pois em “Ao simulacro 

da imagerie” aparece um narrador observador que narra em terceira pessoa; em “Bem longe de 

Marienbad” e “London, London ou ajax, brush and rubbish” narradores protagonistas; e em 

“Pela noite” um narrador que é ao mesmo tempo onisciente e onipresente.    

É importante destacar que a temática do estranho e do deslocamento nas suas múltiplas 

facetas não está presente somente nessa obra que foi nosso objeto de investigação, tendo em 

vista que é possível afirmar que ela atravessa toda uma trajetória literária do escritor Caio 

Fernando Abreu. Basta lembrarmos, por exemplo, do seu primeiro romance Limite branco 

(1971) em que temos a história do jovem Maurício que se desloca do Passo da Guanxuma, 

como os personagens de “Pela noite”, onde vivia com seus pais, para a capital Porto Alegre. A 

sensação de estranheza no novo espaço é potencializada através da mudança da infância para a 

adolescência que ocorre já no centro urbano onde é o estranho/estrangeiro, espaço em que ele 

adquire uma liberdade velada, pois continua com o sentimento de não pertencimento, afinal 

sente certo mal-estar diante dessa situação, que o faz lembrar por meio de flashbacks do seu 

tempo de criança, proporcionando também uma espécie de deslocamento temporal.  

Por fim, esperamos com esse trabalho ter cumprido a missão assumida, porém temos a 

ciência das lacunas deixadas e de que há ainda todo um caminho a ser trilhado em relação à 

configuração do estranho/estrangeiro na obra do contista Caio Fernando Abreu, visto que ela 

oferece um rico material para o aprofundamento da temática do duplo e do estranho, bem como 

para o desenvolvimento de outros trabalhos que tenham como intuito colocar em foco o viés 

social e político das suas narrativas, tendo em vista que Caio Fernando Abreu foi sempre um 

sujeito/escritor engajado nas causas sociais.  
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