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RESUMO 

 

VESTIGIOS DO IMPOSSÍVEL: A aids nas crônicas jornalísticas de Caio Fernando 

Abreu, é uma pesquisa científica que tem como objetivo estudar com profundidade o 

gênero narrativo crônica cultivado pelo escritor gaúcho e publicadas nos jornais O 

Estado de S. Paulo e Zero Hora nas décadas de 1980 e 1990 e posteriormente reunidas 

nas coletâneas Pequenas epifanias (2006) e A vida gritando nos cantos (2012). O 

interesse pelo estudo das crônicas deste autor surgiu pela sua peculiaridade. Em 1994 

Caio Fernando Abreu é diagnosticado soropositivo e revela o fato ao seu público leitor 

numa sequência de três crônicas emblemáticas tituladas “Cartas para além dos muros” 

publicadas originalmente em O Estado de S. Paulo. A partir daí o escritor fará de sua 

crônica quinzenal uma espécie de cruzada literária contra a aids. Por meio da palavra 

lutará contra a doença e a desmistificará relatando fatos, comentando acontecimentos 

vários, falando de si mesmo. Contudo, antes de ir cerne da questão, o trabalho 

pesquisa a origem da crônica e como se desvincula do caráter histórico do qual estava 

carregada e passa a ser englobada pelo jornalismo no fim do século XIX e começo do 

século XX. Detém-se depois no surgimento da crônica no Brasil e analisa suas 

particularidades e principais expoentes. Precede o estudo das crônicas de Caio 

Fernando Abreu um breve painel que contextualiza o Brasil nas décadas de 1980 e 

1990, anos de muitos acontecimentos relevantes na sociedade, na política e economia 

e do surgimento da aids e seu impacto social. É justamente esse impacto que o autor 

vai tematizar em suas crônicas como “A mais justa das saias” e “Negro amor ao som de 

Bruce Springsteen” e vão culminar na série das três “Cartas” que revelam que ele é 

também portador do HIV. Ao todo, a pesquisa aborda 10 crônicas que procuram 

examinar essa produção literária antes e depois de revelar sua condição soropositiva. 

A sua abordagem pessoal, íntima e destemida em tratar do tema foram fundamentais 

para o interesse e surgimento desta investigação. Considerado um gênero narrativo, a 

pesquisa também analisa elementos estéticos e literários presentes nas crônicas como 

a intertextualidade, ressaltando a criatividade e atualidade do seu autor, um dos mais 

inventivos cronistas brasileiros do fim do século XX. 

Palavras-chave: Crônica. Aids. Caio Fernando Abreu. Cinema. Literatura. 
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RESUMEN 

VESTIGIOS DE LO IMPOSIBLE: El sida en las crónicas periodísticas de Caio 

Fernando Abreu, es una investigación científica que tiene como objetivo estudiar con 

profundidad el género narrativo crónica cultivado por el escritor gaucho y publicadas 

en los diarios O Estado de S. Paulo y Zero Hora en las décadas de 1980 y 1990 y 

posteriormente reunidas en las antologías Pequenas epifanías (2006) y A vida gritando 

nos cantos (2012). El interés por el estudio de las crónicas de este autor surgió por su 

peculiaridad. En 1994 Caio Fernando Abreu fue diagnosticado seropositivo y revela el 

hecho a su público lector en una secuencia de tres crónicas emblemáticas intituladas 

“Cartas para além dos muros” [Cartas para más allá de los muros] publicadas 

originalmente en O Estado de S. Paulo. A partir de ahí el escritor hará de su crónica 

quincenal una especie de cruzada literaria contra el sida. Por medio de la palabra 

luchará contra la enfermedad y la desmitificará relatando hechos, comentando 

acontecimientos varios, hablando de sí mismo.  Sin embargo, antes llegar al centro de 

la cuestión, el trabajo investiga el origen de la crónica y como se desvincula del 

carácter histórico del cual estaba cargado y pasa a ser englobada por el periodismo a 

finales del siglo XIX y principio del siglo XX. Se detiene después en el surgimiento de la 

crónica en Brasil y analiza sus particularidades y principales exponentes de esta 

narrativa. Precede el estudio de las crónicas de Caio Fernando Abreu un breve panel 

que contextualiza Brasil en las décadas de 1980 y 1990, años de muchos 

acontecimientos relevantes en la sociedad, en la política y economía, y el surgimiento 

del sida y su impacto social. Es justamente ese impacto que el autor va a tematizar en 

sus crónicas como “A mais justa das saias” [La falda más justa] y “Negro amor ao som 

de Bruce Springsteen” [Negro amor al sonido de Bruce Springsteen] y que culminará 

en la serie de las tres “Cartas” que revelan que él es también portador de HIV. Al todo, 

la investigación abarca 10 crónicas que buscan examinar la producción literaria antes y 

después de revelar su condición seropositiva. Su abordaje personal, íntimo y valiente 

en tratar del tema fue fundamental para el interés y surgimiento de esta investigación. 

Considerado un género narrativo, la investigación analiza también elementos estéticos 

y literarios presentes en las crónicas como la intertextualidad, resaltando la creatividad 

y actualidad de su autor, uno de los más inventivos cronistas brasileños del fin del siglo 

XX. 

Palabras clave: Crónica. Sida. Caio Fernando Abreu. Cine. Literatura. 
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INTRODUÇÃO 

 

Caio Fernando Abreu morreu em 1996, há exatos 20 anos, e, no entanto, toda 

sua criação literária ainda é publicada, lida e revisitada. Contos, crônicas, romances e 

peças continuam sendo fonte de inspiração para leitores, artistas e literatos. A 

resposta para esse constante interesse é que o autor construiu uma sólida obra 

literária que toca os leitores por abranger questões pertinentes e douradoras como a 

solidão, o desamor, a amizade, o sexo e a morte. Tais temas ganham profundidade ao 

ser contextualizados no espaço urbano. Esse espaço, aliás, será recorrente na obra do 

autor. A cidade grande, tal qual a esfinge de Édipo, devora aqueles que não a decifram; 

Caio soube decifrá-la em seus contos e crônicas. Mas, ao contrário da lenda do mito 

grego, a esfinge não se lançou aos arrecifes. A esfinge continua viva, devorando-nos na 

solidão do caos urbano, no trânsito impossível de cada dia, no dinheiro que não 

alcança até o fim de mês, no sexo casual que impossibilita um relacionamento 

autêntico, na incompreensão que sofremos por questionar, no isolamento e 

preconceito em que são jogados aqueles que ousam ser diferentes do demais no 

sistema e, enfim, no grito em vão que desejaríamos lançar pedindo socorro de uma 

janela de um edifício qualquer de uma metrópole indeterminada. 

A intensidade da vida pós-moderna na cidade grande, com seus dramas, 

tragédias e questionamentos, foi o tema que Caio desenvolveu intensamente em suas 

crônicas. Nelas encontramos um escritor vigoroso e ousado. Corajoso ao escrever a 

respeito de temas polêmicos ou ainda de se expor pessoalmente, encontrou um 

público cativo que o seguia em cada crônica publicada no jornal e, posteriormente, nas 

antologias que as reuniram.  

Falar de ousadia e bravura pode parecer banal nos dias atuais quando qualquer 

um pode elaborar um blog na Internet e escrever nele sobre o que quiser e da maneira 

como lhe convier. Ou, ainda, publicar uma opinião pessoal numa rede social virtual e 

esperar que outros a comentem. Contudo, houve um tempo, nem tão distante assim, 

em que os canais de expressão eram limitados e certos temas eram tabus, explorados 

por poucos. Na década de 1980 e parte de 1990, Caio teve a coragem de abordar em 
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suas crônicas, contos e romances a questão da aids, da homossexualidade e do amor 

livre. Parece trivial, mas não o era há 30 anos. A coragem de Caio não reside apenas na 

abordagem desses temas, mas também no fato de abordá-los em jornais de linha 

conservadora e tradicional, como foi o caso de O Estado de S. Paulo, no qual Caio 

colaborou durante muitos anos. 

Podendo retirar-se discretamente do mundo jornalístico e literário ao detectar 

a aids em seu corpo, o autor preferiu abrir-se totalmente. Fez da crônica uma espécie 

de diário de vida mediante o qual revelou aos leitores a doença e, posteriormente, os 

efeitos devastadores em seu corpo. Nas crônicas, Caio não pede misericórdia, nem 

admite que tenham piedade. Revela, no entanto, um assunto espinhoso pelo qual o 

país passava: preconceito sexual e social, falta de preparo das autoridades médicas 

diante do avanço da aids e, sobretudo, o cruel estigma de “câncer gay”. Infelizmente, 

Caio não venceu essa batalha e o que nos restou foi sua obra escrita. Não é pouco, pois 

por meio das palavras Caio continua vivo, presente entre nós, levantando temas que 

ainda são pertinentes.  

O estudo desenvolvido nestas páginas não pretende estabelecer comparações 

com os grandes cronistas brasileiros como Rubem Braga, Fernando Sabino ou Paulo 

Mendes Campos, entre outros. Ainda que as crônicas enquanto estrutura (espaço 

limitado, veiculadas em jornal, periodicidade) sejam similares, encontram em cada 

autor sua particularidade. E é justamente nesse ponto que queremos empreender a 

pesquisa: a particularidade de Caio Fernando Abreu. As crônicas selecionadas para o 

estudo revelam primeiramente um autor preocupado com os acontecimentos 

relacionados com o avanço da aids na sociedade.  A crítica e ironia social – marcas do 

autor nesse gênero estão presentes - mas, a descoberta do vírus em seu organismo 

geraram as emblemáticas Cartas além do muro, nas quais o autor reflete sobre o fato 

em si, o choque de estar contaminado e, finalmente, assumindo sua condição perante 

o público. E temos depois as crônicas pós-Cartas nas quais o autor, ciente da 

aproximação da morte, pretende desmistificar a aids. Para ele, banalizá-la seria a 

melhor arma contra o preconceito que naquele tempo circundava aqueles que a 

contraiam. Para se tratar, abandona São Paulo e volta a Porto Alegre, à casa dos pais 

idosos. As crônicas dessa fase registram um Caio mais próximo da família – à qual 
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retorna após anos ter vivido fora – e a valorização do prosaico. Reflexões sobre a 

morte, o amor, a beleza e brevidade da vida compõem também esse painel das últimas 

crônicas do escritor gaúcho.  

O escopo deste trabalho acadêmico é o estudo da intertextualidade e aspectos  

estilísticos das crônicas escritas por Caio Fernando Abreu que tem como tema principal 

a aids. Interessa aprofundar, neste esforço, o caminho literário que o autor traçou. Por 

isso, salvo exceções que venham ilustrar melhor a análise literária, esta pesquisa não 

se deterá em detalhes pessoais da vida do autor, principalmente aqueles relativos à 

doença. Há no mercado algumas publicações que abraçam esse lado, como Caio 

Fernando Abreu, inventário de um escritor irremediável (2008), a biografia feita por 

Jeanne Callegari, Cartas (2002) (organizada por Italo Moriconi) e Para sempre teu, Caio 

F. (2009), da jornalista e amiga de Caio, Paula Dip. Esses livros ilustram o quanto 

interessa ainda hoje a vida e obra deste autor tão prolífico. 

 O tema da doença na expressão literária não é novo. Desde a 

antiguidade o homem teve a necessidade de explorar artisticamente seus 

padecimentos como uma maneira de entendê-los e entender-se. Na Bíblia, um dos 

livros mais antigos que compõem o Antigo Testamento é o Livro de Jó, que expõe a 

doença como uma prova e redenção ao contar a história de um próspero homem, 

dono de muitas terras e animais, que é posto à prova por Deus e que, para tal, tira-lhe 

suas riquezas e lhe envia uma serie de doenças que faz com que todos, exceto três 

amigos seus, se afastem dele. A literatura seguirá esse caminho muitas vezes, o de 

questionar a vida perante o sofrimento de uma doença. Além do Livro de Jó, 

encontraremos clássicos literários como A dama das camélias (1848), de Alexandre 

Dumas Filho, A morte de Ivan Ilitch (1886) de Tolstoi, A peste (1947) de Camus e 

Malone morre (1951) de Beckett que abraçaram o tema.  

 No caso deste estudo, a doença em questão é a aids. Novamente, cabe 

aqui um alerta. Ainda que o tema seja riquíssimo, a aids neste trabalho se limitará à 

expressão literária nas crônicas do autor. A aids como tema na literatura (contos, 

romances, poesias e dramas), mesmo na obra de Caio Fernando Abreu, não alcançaria 

a análise profunda que mereceria. O escritor Marcelo Secron Bessa, em um excelente 
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esforço acadêmico, de certo modo, já iluminou esse caminho com as obras Histórias 

positivas (1997) e Os perigosos (2002). Também não é foco deste trabalho deter-se em 

análises clínicas pertinentes ao HIV/AIDS, tais descrições fugiriam do nosso escopo. 

Contudo, uma breve introdução será apresentada para contextualizar. 

 Para este estudo foram selecionadas 10 crônicas publicadas nos jornais O 

Estado de S. Paulo e Zero Hora nas décadas de 1980 e 1990: A mais justa das saias, 

Negro amor ao som de Bruce Springsteen, Despedida provisória, Primeira carta para 

além dos muros, Segunda carta para além dos muros, Última carta para além dos 

muros, A morte dos girassóis, O desejo mergulha na luz, Entrevisão do trem que deve 

passar, Mais uma carta para além dos muros. A riqueza das crônicas – tanto no seu 

conteúdo como na forma – tornaram essa seleção penosa, mas um recorte se fazia 

necessário para explorar melhor os temas abordados. As crônicas selecionadas, como 

veremos, dialogam entre si formando um tecido, como diria Barthes, e ainda que 

explorem a aids e a homossexualidade principalmente, vão além e discutem assuntos 

como dor, morte, compaixão, delírio, amor, Brasil.  Jorge de Sá determina que, 

[...] o cronista de jornal também é um escritor, e também ele deseja escrever algo que 

fique para sempre. A crônica, portanto, é uma tenda de cigano enquanto consciência 

da nossa transitoriedade; no entanto é casa – e bem sólida até – quando reunida em 

livro, onde se percebe com maior nitidez a busca de coerência no traçado da vida, a 

fim de torná-la mais gratificante e, somente assim, mais perene. (SÁ, 2008, p. 17) 

 A definição não poderia ter sido mais adequada, uma vez que Pequenas 

epifanias (2006) – que reúne a maior parte das crônicas aqui escolhidas – foram 

selecionadas pelo próprio Caio justamente porque, reunidas, formam um conjunto 

sólido e duradouro, construindo - como livro - uma obra tão rica e profunda como um 

de contos. Temos o dever de ressaltar que a figura do escritor como cigano pertence a 

outro notável cronista, Rubem Braga. É ele quem diz “Há homens que são escritores e 

fazem livros que são verdadeiras casas, e ficam. Mas o cronista é como o cigano que 

toda noite arma sua tenda e pela manhã a desmancha, e vai”. 

 Jorge de Sá afirma que ao reunir as crônicas em livro o autor “[...] procura 

principalmente selecionar seus melhores textos, atribuindo-lhes uma sequência 

cronológica e temática capaz de mostrar ao leitor um painel que se fragmentara nas 
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páginas jornalísticas [...]. [A] [...]  seleção é feita como se a própria vida estivesse sendo 

passada a limpo” (SÁ, 2008, p. 19). Segundo o mesmo autor, essa seleção de crônicas 

“se aproxima bastante da densidade do conto”. Essa surpreendente afirmação se 

encaixa como luva na obra de Caio, um contista de mão cheia. Em vida, Caio escreveu 

apenas dois romances: Limite branco (1971) e Onde andará Dulce Veiga? (1990), mas é 

na criação de contos que repousa a sua criatividade em obras premiadas como 

Morangos mofados (1982) ou em Pedras de Calcutá (1977). Mas há também: Triângulo 

das águas (1983), Os dragões não conhecem o paraíso (1988) e Estranhos estrangeiros 

(1996). Talvez por isso tenha havido tanto empenho por parte de Caio em reunir em 

Pequenas epifanias (1996) as crônicas que escreveu no Estadão e Zero Hora; para ele 

havia essa necessidade de perpetuar sua obra publicada em jornal. Pequenas epifanias 

foi a última obra publicada em vida. 

Interessa o estudo dessas crônicas não só pela abordagem de temas 

espinhosos, mas pelos recursos literários que permitem ao autor levar a crônica a 

patamares sem precedentes: cartas, relatos de memórias, confidências. As crônicas 

são como um vestígio da passagem do autor pela vida, uma maneira talvez imperfeita 

de falar de um tema tão árduo como a aids, por isso sua crônica, às vezes complexa e 

outras, simples, é como um vestígio do impossível. 

Por fim, antes da análise literária das crônicas, uma breve apresentação 

histórica será feita para contextualizar o leitor. Novamente, uma profunda análise 

sócio-político-cultural da época fugiria da nossa proposta e caberia mais a uma 

pesquisa de ciências políticas ou sociais. Por entendermos que a literatura está 

inserida num momento histórico específico, sendo praticamente impossível fugir dele, 

apresentaremos um breve painel dos anos 1980 e 1990 no Brasil, que foram 

justamente os últimos anos de vida de Caio Fernando Abreu. 
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CAPÍTULO 1 

1.1 Caio Fernando Abreu, a crônica intimista dos anos 1980 e 1990 

 

As palavras salvam nossa vida, às vezes. 

Neil Gaiman 

 

 Caio Fernando Abreu não foi sempre cronista. Antes de chegar à crônica, ainda 

na juventude, escreveu seu primeiro romance – Limite branco (escrito em 1967 e 

publicado em 1971) – e, depois, se dedicaria ao que seria seu terreno mais fértil: seus 

contos. A escrita e a habilidade nas expressões artísticas são inatas no autor. Nasceu 

em 12 de setembro de 1948 e desde pequeno, filho de uma professora, D. Nair, foi um 

bom leitor e na escola começou a desenvolver a escrita em redações e contos. De 

tarde, em casa, com o irmão caçula e outros amigos, elaboravam peças de teatro ou 

espetáculos de circo repletos de aventuras. Menino inteligente, vivaz e criativo, 

participou de um concurso de contos na sua pequena cidade de Santiago do 

Boqueirão, Rio Grande do Sul, ganhando o primeiro lugar. 

 Jovem, em Porto Alegre, fez o vestibular no curso de Letras e foi aprovado na 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Mas, muito atraído pelas artes, 

participava mais dos eventos culturais da cidade que do curso. Aproximou-se do teatro 

e este lhe abriu as portas para a expressão do seu talento. Atento aos rumos que a 

literatura brasileira tomava, participou de alguns eventos literários e tomou parte em 

antologias que visavam revelar os novos talentos do país daquele período. Em 1970, 

por exemplo, participou da antologia de escritores gaúchos Roda de fogo; e durante 

toda essa década integraria outras em paralelo à construção de sua própria obra 

literária.  Por causa disso, viajou constantemente ao Rio de Janeiro, São Paulo e Belo 

Horizonte, para participar de debates em meios universitários e literários. Caio 

começou a se tornar conhecido pouco a pouco. Em Porto Alegre, era alguém com certa 

notoriedade no circuito artístico, sempre rodeado de amigos. Foi ali que Caio 

conseguiu emprego no jornal Zero Hora como copidesque. E esse fato é interessante, 

pois, ainda que mais tarde o autor se tornasse reconhecido escritor, continuaria 
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sempre ligado à vida jornalística, como cronista ou crítico de arte, já que, como ele 

mesmo reconheceu, no Brasil não se pode viver unicamente da literatura. E seriam 

justamente seus textos jornalísticos que o tornarim tão famoso como suas obras 

literárias. Em São Paulo, nas décadas de 1970 e 1980, além de publicar suas crônicas 

no jornal O Estado de S. Paulo, ele transitaria por muitas revistas: Veja, Pop, Nova, 

Gallery Around, A-Z. Algumas delas há muito tempo deixaram de circular. 

 No começo da década de 1970 Caio trabalha no Zero Hora, e em suas horas 

livres dedica-se a escrever e a participar de concursos. Vence alguns. Como já se 

comentou, viaja muito para participar em concursos e debates literários, e justamente 

nesses debates conhece escritores que se tornarão amigos por toda sua vida: Hilda 

Hilst é uma delas, e com a qual chegará inclusive a morar em sua chácara, em 

Campinas, quando ele teve problemas com a ditadura. Na mesma época, Caio conclui 

o livro de contos O ovo apunhalado que teve prefácio assinado por Lygia Fagundes 

Telles. Jeanne Callegari, que escreveu a biografia de Caio, percebe que “o prefácio, 

assinado por Lygia Fagundes Telles, mostra o quanto o escritor já era estimado e 

admirado nos altos meios literários do país. Lygia o chama de ‘escritor da paixão’[...]” 

(CALLEGARI, 2008, p.59). Na dissertação de mestrado Caio Fernando Abreu, a 

metrópole e a paixão do estrangeiro, Bruno Souza Leal destaca que “Caio Fernando 

Abreu tem a temática urbana, a vivência de uma época à qual se busca 

incorporar/retrabalhar via literatura, o exercício da narrativa curta” (LEAL, 2002, p.11). 

O conto, de fato, o destacará como grande escritor. 

 Contudo, Caio ainda não é o cronista que o país acompanharia na sua coluna 

semanal do Estadão. O escritor por essa época saiu do país. Ficou uma temporada na 

Europa, particularmente em Londres. Em entrevista concedida à revista Mix Magazine 

em 1995 contaria sobre essa experiência:  

Eu havia morado na Europa, a primeira vez em 73, e foi uma coisa assim bem 

cadela. Lavei pratos na Suécia, morei num squatt [moradias invadidas por 

imigrantes] em Amsterdã, depois passei dois anos em Londres também 

cadelhando [sic], lavando pratos, fazendo cleanings, trabalhando como 

modelo (BARRA, 1995, p.60).  
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Acabou voltando ao Brasil sem dinheiro e sem saber muito bem que rumo dar à sua 

vida. Diante desse quadro, retomou sua carreira literária. Fora a depressão que sentia, 

lamentava o quadro sócio-político brasileiro daquele momento, que limitava demais as 

expressões artísticas por meio da censura e perseguição política.  Em 1976, em Porto 

Alegre, a convite do jornalista e editor Juarez Fonseca, que queria lançar uma revista 

independente, nos moldes do Pasquim, Caio foi chamado a participar. A revista que 

seria lançada era Paralelo, mas não sobreviveu ao segundo número. Contudo, o fato 

merece registro porque foi nessa publicação que nasce o cronista Caio Fernando 

Abreu.  Jeanne Callegari relata: 

Dois meses antes da [sic] revista sair, Juarez pediu a Caio que entregasse uma 

crônica para o primeiro número [...]. Ele teria uma página só para ele, poderia 

escrever o que quisesse, um luxo. Mas Caio estava deprimido, sem ideias, sem 

dinheiro [...], ainda não totalmente recuperado da experiência europeia. Por 

dois meses, ele esperou que alguma ideia aparecesse, alguma coisa bonita 

para oferecer aos leitores. Findo o prazo, porém, ele não estava melhor que 

antes, e nem as inspirações brotavam com mais facilidade. O jeito foi então 

escrever uma crônica falando exatamente desses sentimentos escuros que ele 

sentia, sem esconder nem maquiar nada [...] (CALLEGARI, 2008, p.73-74). 

 A crônica ressaltava justamente temas como o difícil quadro social e político 

que assolava o Brasil e questões como revolução sexual e a solidão que ele sente ao 

chegar em casa sozinho. Como se vê, o autor assume uma postura ousada ao incluir 

nesses temas uma fragilidade sua. No entanto, essa sinceridade e entrega lhe 

conferiria um título que sempre rejeitaria: o de porta-voz da geração dos anos 70. 

 Na década de 1980 Caio se instala em São Paulo e faz parte da primeira equipe 

de jornalistas do recém-lançado “Caderno 2”, o suplemento cultural do jornal O Estado 

de S. Paulo. No “Caderno 2”, Caio “vai fazer o que sabe: crítica cultural, cinema, 

literatura, música [...]; pela primeira vez, o sisudo diário recebia jovens para fazer um 

caderno do tipo, e o editor é Luiz Fernando Emediato [...], amigo dos tempos de 

ditadura e jornais nanicos” (CALLEGARI, 2008, p. 130-131). Em paralelo ao emprego no 

jornal, Caio continua sua carreira de escritor e de dramaturgo. Nessa época é levada 

aos palcos sua peça A maldição do vale negro, que ganharia o Prêmio Molière de 

teatro, em 1989. Ainda na mesma década, graças à amizade com a jornalista Paula Dip, 
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ingressa na redação da badalada revista Gallery Around (que posteriormente se 

chamaria Around e depois A-Z).  Participam como colaboradores da revista destacados 

jornalistas, artistas e escritores como Antonio Bivar, Guto Lacaz e J. R. Duran. Na 

Around, Caio chegou a ser editor, ocupando o posto da Paula Dip quanto ela foi para 

Londres trabalhar na BBC. 

 A relação com o jornal é de amor e ódio. Se, por um lado, Caio tem a chance de 

participar ativamente do cenário artístico e cultural da cidade de São Paulo; por outro, 

é totalmente avesso a prazos de entrega das matérias. “O jornalismo me vampirizou”, 

declararia numa entrevista ao Jornal da Tarde, em outubro de 1994. Essa relação 

conturbada jamais seria sanada. O autor sempre disse abertamente que se sujeitava a 

trabalhar em jornais e revistas para poder pagar as contas, já que era impossível viver 

do seu trabalho unicamente como escritor. Por outro lado, é inegável a projeção que o 

jornal lhe dava como articulista e cronista, escrevendo ora para o Estadão, ora para o 

Zero Hora e em publicações mensais como a citada Around, a Sui Generis e outras. E, 

para arrematar, a intensidade e riqueza de suas crônicas lhe renderam Pequenas 

epifanias – uma seleção de seus textos publicados no jornal e que ele selecionou 

pessoalmente. Postumamente, muitas de suas crônicas foram reunidas em edições 

especiais como Caio 3D e a antologia A vida gritando nos cantos, confirmando seu 

talento como cronista e escritor. 
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1.2 Surgimento da crônica 

 

De bom grado eu trocaria a vitória de meu time num grande jogo por 
uma crônica. 

Armando Nogueira 

 

 A crônica, no Brasil, tem desempenhado um papel importante na trajetória da 

literatura. Parece que esse gênero literário encontrou um solo fértil para crescer e 

florescer a ponto de ser tão relevante como o conto e até mesmo o romance. E, desde 

sua popularização nos jornais do século XIX, não necessariamente esteve vinculada 

unicamente a redatores jornalísticos. A antologia organizada por Douglas Tufano De 

Machado de Assis a Lourenço Diaféria (2010) revela como escritores e literatos 

reconhecidos enveredaram por esse gênero. Além de Machado de Assis, Tufano 

recolheu crônicas de Olavo Bilac e Lima Barreto, cânones da literatura brasileira, 

demonstrando assim sua importância. Contudo, historicamente o surgimento da 

crônica nem sempre esteve vinculado ao jornal. 

 A crônica existe desde a Antiguidade, na Era Clássica, contudo, desempenhava 

um papel diferente daquele que conhecemos hoje. O historiador Philip Parker em sua 

História mundial (2011) relata o seguinte a propósito dos gregos: 

Conhecido como o “pai da história”, o estudioso grego Heródoto (c.485 – c. 

430 a. C.) viajou muito pelo mar Egeu e pelo Oriente Próximo à procura de 

matéria-prima para escrever suas Histórias. O que torna Heródoto 

excepcional é o fato de ele ter sido o primeiro cronista do passado a declarar 

explicitamente que queria descobrir as razões por trás dos eventos, em vez de 

simplesmente registrá-los [...]. (PARKER, 2011, p. 18)  [o destaque é meu]. 

Como vemos, Parker chama Heródoto de cronista antes de historiador, e isso é 

relevante uma vez que a palavra crônica nasceu vinculada aos registros históricos e por 

muitos séculos permaneceu desta forma. De fato, as palavras crônica e cronologia vêm 

do grego khrónos, que significa “tempo”(Chronus, em latim). Na mitologia grega, 

Crono é o titã que devorava seus próprios filhos para não ter que ceder seu trono no 

comando do mundo, o insaciável que engolia os anos que se passavam. Representado 
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posteriormente como um ancião que segura numa mão uma foice e na outra uma 

ampulheta, “Crono elimina tudo o que possa impedir sua passagem e a ampulheta 

marca a fuga regular das horas” (GENEST, 2000, p.124-125). 

 

Cronos devorando um de seus filhos na tela de Francisco de Goya y Lucientes, 1823. Fonte: 
www.culturabrasil.org/imagens/greece_cronos 

Outro registro literário que reforça a ligação da crônica a fatos históricos são os 

dois volumes que compõem os Livros de Crônicas no Antigo Testamento, da Bíblia 

Sagrada (Crônicas: Primeiro Crônicas e Segundo Crônicas). Nesses livros o Cronista 

[escrito com maiúscula como está nos Livros] faz a genealogia desde o princípio dos 

tempos, dos principais profetas e chefes judeus até chegar a Davi e, depois, ao rei 

Salomão e a construção de seu templo, delineando assim a trajetória do povo de Israel 

e firmando sua História. 

Durante a Idade Média a crônica preserva seu caráter descritivo e histórico. De 

fato, na língua inglesa e espanhola, a palavra continua carregada desse significado. Da 

Espanha medieval ainda se conservam Las Crónicas de Pero López de Ayala (1332-

1407), que reúne em vários tomos quatro reinados espanhóis e um panorama 

completo da última metade do século XIV “una época compleja y fascinadora debido a 

los cambios sociales y económicos en Castilla [...]” (SOPER in AYALA, 1975, p. 13). Ayala 

não é um historiador, no sentido literal da palavra, mas sim um cronista da tradição 

medieval de Castilla, mais preocupado em registrar os sucessos das personagens reais 

destacadas, compor listas de nomes e demonstrar pouco interesse em separar o 

importante do supérfluo em seu relato. Ao traçar o papel histórico da crônica, Davi 

Arrigucci Jr. ressalta que “a crônica pode constituir o testemunho de uma vida, o 
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documento de toda uma época ou um meio de se inscrever a História no texto [...]” 

(2001, p. 52) confirmando dessa maneira a importância da crônica como registro de 

fatos. 

 No fim da Idade Média e começo do Renascimento, quando expedições 

europeias eram enviadas para terras longínquas para serem exploradas, cabia ao 

responsável (um fidalgo, capitão ou escrivão) detalhar ao rei mediante uma crônica as 

impressões do lugar explorado. E foi assim que chegaram até o Ocidente as primeiras 

notícias dos países orientais, bem como relatos de guerras e demais sucessos das mais 

diferentes empreitadas. Foram as crônicas as responsáveis pela divulgação das 

aventuras de Marco Polo (1252-1324) no Oriente (As viagens em que narra suas 

aventuras foi publicada em 1298) e, mais tarde, da conquista do território americano, 

como mostram os registros de viagem de Cristóvão Colombo (Diários da descoberta da 

América, 1503) e, posteriormente, de Hernán Cortés. Cabe aqui uma observação 

pertinente: para o estudioso da literatura hispano-americana Walter Mignolo, os 

textos de Colombo (descoberta) e de Cortés (exploração-colonização) esses relatos 

não são crónicas, mas sim cartas relatorias.  Essas cartas se aproximam da crônica no 

sentido da descrição da viagem e de oferecer um “informe fidedigno” ao rei sobre o 

Novo Continente. Para Mignolo, a crônica, aproximando-se da História (sucessão de 

fatos datados) é o que Cienza de León faz em Chrónica del Perú (1554) e o padre 

Bartolomé de las Casas em Historia de las Indias (1535) descrevendo e analisando a 

história do continente americano. Pesa também o argumento de que para aquela 

época entra em decadência o uso do vocábulo crônica, como veremos logo adiante. 

Na Península Ibérica, a crônica desempenhou um importante papel de 

documentação. Esse fato é, para nós, crucial, porque foram justamente os 

conquistadores espanhóis e portugueses que desembarcaram no continente 

americano nos deixando de herança sua língua e cultura. Na Espanha, país riquíssimo 

durante o Renascimento e poderoso graças ao descobrimento e exploração de 

colônias nos continentes asiático, africano e americano, as crônicas escritas pelos 

comandantes, geralmente homens ilustrados (não existem relatos escritos de 

marinheiros ou subalternos, uma vez que a educação era privilégio dos nobres e do 

clero) são um importante registro dessas viagens.  Em Historia de la literatura 
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española, Juan Luis Alborg narra um feito admirável realizado pelo monarca Alfonso X, 

conhecido como Alfonso el Sabio. Segundo Alborg, Alfonso X representa o cume 

cultural de Idade Média ao reunir em sua corte numerosos sábios de diferentes raças, 

religiões e nacionalidades para “reunir, sistematizar y traducir toda la ciencia conocida 

en su tiempo, con un criterio de tolerancia y universalidad que constituyen su mayor 

gloria” (ALBORG, 1997, p. 154).  Tal conhecimento resultou na maior obra 

historiográfica da Idade Média, Crónica de España. A crônica tinha então um caráter 

informativo, quase científico, mas não literário, pois objetivava informar e relatar ao 

rei (ou outras autoridades) sobre as viagens, expansões e execução de ordens 

emanadas da Coroa. Tal documento era fator determinante para abortar ou dar 

prosseguimento às missões determinadas pelo rei.  

Em Portugal, a função de cronista ganha destaque na pessoa de Fernão Lopes 

(1378? – 1459?) que em 1418 é nomeado “guarda das escrituras” da Torre do Tombo, 

ou seja, além de escrever é responsável pela custódia e preservação dos documentos 

da corte portuguesa. Seguindo a tradição já vista em Ayala, Lopes é responsável pela 

narrativa “dos reis de Portugal, desde D. Henrique até D. João I” (MOISÉS, 2004, p.32). 

Entre seus escritos, fundamentais para a História de Portugal, estão: Crônica d’El-Rei D. 

Pedro, Crônica d’El-Rei D. Fernando, Crônica d’El-Rei D. João I. Devido ao seu 

excepcional talento, outras tantas crônicas lhe são atribuídas, mas não há certeza 

absoluta de que sejam de sua autoria.  Fernão Lopes se destaca por valorizar o 

documento escrito, descartando o oral, construindo uma narrativa que se apoia no 

registro oficial e nela “erguer retratos de reis e fidalgos, situações de intensa vibração 

dramática, e os enredos de incessante dinamismo (...)”(Idem, 2004, p.33). 

Sobre a função da crônica na Idade Média, Mignolo define, 

Crónica [...] es el vocablo para denominar el informe del pasado o la anotación 

de los acontecimientos del presente, fuertemente estructurado por la 

secuencia temporal. Más que relato o descripción la crónica, en un sentido 

medieval, es una “lista” organizada sobre las fechas de los acontecimientos 

que se desean conservar en la memoria [...]. (MIGNOLO in MADRIGAL, 2012, 

p. 75). 
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 Em seu artigo “Cartas, crónicas y relaciones del descubrimiento y la 

conquista”(2012) o autor argumenta que a crônica é uma das formas pelas quais a 

história era chamada. Assim como os anais. A diferença é que os anais envolvem 

informativos dos acontecimentos passados, enquanto que a história é o informativo 

dos tempos dos quais pela sua trajetória vital, é contemporânea. Mignolo acrescenta 

ainda que os anais e as crônicas foram desaparecendo ao longo do século XVI e foram 

substituídos pelas narrações históricas (MIGNOLO in MADRIGAL, 2012, p. 76). 

Corrobora essa tese o argumento apresentado por Dietrich Schwanitz: segundo o 

historiador, o que se contava antes eram histórias no plural “biografias, ações de 

poderosos e do Estado, queda de príncipes, conspirações, rebeliões, carreiras, histórias 

de amor e feitos de homens famosos” (SCHWANITZ, 2007, p. 262), tal qual fizeram os 

cronistas Ayala em Castilla e Lopes em Portugal. O termo história instala-se para 

justamente designar a história “como algo coletivo, ou seja, como a única história 

global e biográfica da humanidade” (Idem, 2007, p. 262). Com o passar do tempo, 

principalmente durante o Renascimento, o vocábulo crônica muda de sentido 

“finalizando, por conseguinte, o seu milenar sincretismo” (MOISÉS, 2007, p. 101), e é 

substituído totalmente pelo de história, adquirindo o sentido stricto sensu que 

conhecemos até os dias atuais. 
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1.3 A crônica no Brasil 

 

 É muito comum ouvir que a Carta de Pero Vaz de Caminha a D. Manuel marca o 

nascimento da literatura brasileira. É interessante perceber como este documento, na 

verdade, uma crônica informativa, tornou-se o marco zero da história literária 

brasileira. A Carta, além de assinalar a descoberta do Brasil, registra as primeiras 

impressões sobre a nova terra: sua natureza e seus habitantes, os índios. Alfredo Bosi 

aponta que na condição de colônia os primeiro textos sobre o Brasil foram, de fato, de 

origem portuguesa e de caráter documental e a Carta de Caminha é um dos textos do 

período que merece destaque (BOSI, 2000, p. 13). A Carta tem, segundo Jorge de Sá, 

como característica, fidelidade “às circunstâncias, onde todos os elementos se tornam 

decisivos para que o texto transforme a pluralidade dos relatos em uma unidade 

bastante significativa”, estabelecendo dessa forma “o principio básico da crônica: 

registrar o circunstancial” (SÁ, 2008, p.6). Acredito que, nesse aspecto, o autor é um 

pouco pretensioso porque a crônica já era um registro escrito usual naquele período, 

como observamos nas linhas anteriores, e Caminha segue um padrão estabelecido sem 

ter a pretensão de transformar seu registro em algo novidadeiro. Por outro lado, o 

escritor Luiz Antonio Aguiar em Hans Staden, viagens e aventuras no Brasil, determina 

que o jovem alemão “Hans Staden viria a se tornar o primeiro dos nossos viajantes 

cronistas – artistas, cientistas, aventureiros – que empreenderam viagens pelo interior 

do Brasil e retornaram à Europa com histórias impressionantes sobre o que haviam 

visto” (AGUIAR, 2005, p.7). Para Aguiar, o grande valor de Hans Staden foi o de haver, 

de fato, estado nas terras brasileiras e baseado em suas andanças e aventuras escrito 

as crônicas que até hoje impressionam. Diferentemente de Pedro Alvares Cabral e seu 

escrivão, Pero Vaz de Caminha, “que escreveu a famosa Carta, permaneceram no 

Brasil apenas uns poucos dias, quase o tempo todo a bordo de suas caravelas ou, 

quando desciam a terra, sem se atreverem a se afastar do litoral” (AGUIAR, 2005, p. 9). 

Aplicando em ambos os casos as teorias defendidas por Mignolo, teríamos que 

concordar que o cronista, de fato, foi Hans Staden; enquanto que Pero Vaz de Caminha 

escreveu apenas uma carta relatoria.  
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 Polêmicas à parte, dentro do que podemos compreender, tanto Vaz de 

Caminha como Hans Staden escreveram crônicas, mas sob pontos de vista diferentes. 

O primeiro é fiel aos registros que se pediam a um explorador; o segundo, talvez mais 

próximo de um Marco Polo, narra seus infortúnios sem, contudo, perder o foco 

descritivo das viagens, paisagens e costumes dos índios locais.  A construção da 

história brasileira deve muito aos registros deixados em crônicas. Gregório de Matos, 

por exemplo, foi um cronista da vida baiana do século XVII. Gilberto Freyre em sua 

obra Casa-Grande & Senzala (1933) destaca que “As crônicas coloniais guardam a 

memória das lutas em que se empenharam Pires e Camargos [famílias rivais] em São 

Paulo; no século XIX foi terrível o conflito entre os Montes e Feitosas no Nordeste. E os 

escravos sempre fiéis e valentes ao lado dos senhores [...]” (FREYRE, 2015, p.426). 

Como se vê, graças aos registros das crônicas feitos em sua maioria por religiosos 

(sacerdotes e educadores) como frei Vicente do Salvador e o jesuíta Antonil (na 

verdade, João Antônio Andreoni), podemos saber como se deu a formação da 

sociedade no Brasil colônia. Contudo, Bosi aponta que “nem sempre é fácil distinguir a 

crônica da história quando se lida com textos coloniais” (BOSI, 2000, p.24). Nos textos 

coloniais o que predomina é uma prosa informativa e referencial. 

 O vocábulo crônica voltaria no fim século XIX agora incorporado à linguagem 

jornalística e, portanto, despido de sua carga histórica. É a imprensa quem adota o 

termo instalando-lhe um novo significado, o qual predomina basicamente até hoje. Na 

imprensa brasileira, seguindo a moda francesa que no fim do século XIX era quem a 

ditava, a crônica era confundida com o “folhetim” por publicar artigos que descreviam 

o comportamento da sociedade burguesa. Marcel Proust, talvez o maior romancista 

francês do século XX, muito antes de escrever sua magnifica obra Em busca do tempo 

perdido (1913-27), viveu a Belle époque francesa em todo seu esplendor e registrava 

seu glamour numa coluna do prestigiado jornal parisiense Le Figaro. O escritor e 

professor de literatura norte-americano Edmund White, que já escreveu as biografias 

de Rimbaud e Jean Genet, relata na biografia de Proust que “Em 1892 e 1893, Proust 

estava então com vinte e poucos anos [...] muitos artistas e intelectuais o rejeitavam 

por considerá-lo um colunista de fofocas [pois Proust escrevia sobre os 

acontecimentos dos salões para o Le Figaro] [...] era um cronista dos acontecimentos 
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da sociedade” (WHITE, 1999, pp. 60-61). O destaque da palavra é meu, para enfatizar o 

caráter social ao qual crônica e cronista estavam restritos.  

No Brasil, o sentido estritamente literário seria construído aos poucos e, 

principalmente, por aqueles que souberam aproveitar o seu espaço reduzido no jornal 

com uma linguagem mais próxima da literatura que do jornalismo: os escritores. Ao 

que tudo indica, o primeiro cronista foi “Francisco Otaviano de Almeida Rosa em 

folhetim do Jornal do Commercio do Rio de Janeiro, na precisa data de 2 de dezembro 

de 1852” (FISCHER, 2003, p.42). Escreveram em jornais os maiores nomes da literatura 

brasileira: Machado de Assis, José de Alencar, Lima Barreto e Olavo Bilac, para citar 

aqueles que viveram a passagem do século XIX para o século XX. Arrigucci revela que 

no Brasil, “o cronista é primeiro folhetinista, como o Alencar de Ao correr da pena, 

colaborador do Correio Mercantil do Rio, em 1854 e 1855” (2011, p.56). Um dado 

curioso é que no jornal Gazeta (Rio de Janeiro), no fim do século XIX, Machado de Assis 

escreveu uma série de crônicas que chamou de “A Semana”. A série “foi o apogeu da 

sua carreira de cronista. São ao todo, 247 crônicas semanais, [...] durou quase cinco 

anos, de abril de 1892 a fevereiro de 1897” (GLEDSON, 2013, p. 27) e chama a atenção 

que a sua crônica “era publicada aos domingos e no começo encabeçava a primeira 

página da Gazeta. [...] A crônica vinha sem assinatura, mas [...] era de conhecimento 

público que Machado era o autor” (GLEDSON, 2013, p. 31). O fato é curioso ao 

constatar que hoje, nos jornais impressos, a crônica ocupa seu lugar apenas nos 

cadernos culturais.  

O século XX viu o esplendor da crônica brasileira, a começar pelas crônicas de 

João do Rio (entre 1900 e 1921). Talvez seja João do Rio quem mais se aproximou das 

crônicas ao estilo social que Proust imprimiu no Le Figaro, sem, contudo, deixar de 

lançar um olhar atento à dura realidade enfrentada pelos menos favorecidos 

socialmente do Rio de Janeiro, capital do Brasil naquele então. Sobre sua obra Nelson 

Schapochnik comenta:  

[...] Assim temos [na sua crônica], ora um mergulho no universo frívolo e luxuriante da 

vida mundana, edulcorado com neologismos que corroboravam o traço arrivista de 

esnobes e especuladores; ora a abordagem da tragédia dos deserdados da 

modernização da Capital federal, uma sequência de retratos dos trabalhadores de 
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perfil diverso e dos párias [...], e a revolta contra a desumanização [...] (SCHAPOCHNIK, 

2004, p. 14). 

  João do Rio compreendeu a força do jornal e soube como tirar partido usando 

“as páginas da imprensa para travar um dialogo com seu tempo” (LEVIN, 2002, p.XI). 

Fischer destaca que  

Na passagem de um século a outro, apareceram pelo menos mais dois grandes nomes, 

o conservador Olavo Bilac, mais conhecido como poeta parnasiano e que, na crônica, 

se afastava bastante daquele padrão de impassibilidade classicista para mergulhar em 

temas do momento, e o inovador João do Rio, espécie de repórter cultural da Belle 

Époque, um escritor que se dispôs a percorrer a cidade a fim de entendê-la em sua 

multiplicidade (2003, p.43).     

Nas décadas seguintes, principalmente a de 1950, a crônica brilhou sob a pena 

de Artur Azevedo, Rubem Braga, Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, 

Rachel de Queiroz, Fernando Sabino, Paulo Mendes Campos, Stanislaw Ponte Preta, 

Lourenço Diaféria, Carlos Heitor Cony, Vinicius de Moraes, Nelson Rodrigues entre 

tantos que deleitaram (e deleitam) o público leitor com sua escrita e idiossincrasia. 
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1.4 Particularidades da crônica 

 

 Como vimos, a crônica como a conhecemos hoje, nasceu no jornal. A crônica 

está presente também em revistas e periódicos; e atualmente no ambiente virtual, em 

blogs e sites jornalísticos, literários e acadêmicos. Mas, ainda que a crônica tenha sido 

amplamente divulgada e apreciada, ela apresenta aspectos que são exclusivamente 

seus, diferenciando-a do conto e do romance.  

 Pelo fato de ter (re)nascido no jornal, a crônica sofreu desde o começo uma 

limitação de espaço.  No jornal impresso, cada espaço é milimetricamente dividido de 

modo que não pode haver para qualquer texto um anexo, seja ele jornalístico ou não. 

Assim sendo, o cronista tem que trabalhar com um número determinado de palavras 

fazendo da crônica um texto curto, relativamente objetivo (sem ser necessariamente 

impessoal) e com uma linguagem muito próxima da jornalística: enxuta, de fácil 

assimilação e sem rodeios. A limitação traz o desafio de escrever nesse pequeno 

espaço sobre algum assunto veiculado ou não a alguma notícia destacada no jornal nas 

páginas principais. Estilisticamente, no jornal a crônica “se tornava um campo de 

experimentação, de uma linguagem mais desativada, flexível e livre, adequando-se à 

necessidade de pesquisa da realidade brasileira que passara a se impor à consciência 

dos intelectuais, sobretudo a partir da Revolução de 30” (ARRIGUCCI, 2011, p. 63). 

A crônica jamais se encontra nas primeiras páginas do jornal, seu espaço surge 

quase sempre nos suplementos culturais e sociais. A principal frustração do cronista é 

ver seu sofrido texto tantas vezes trabalhado e lapidado para caber no exíguo espaço 

destinado à sua escrita, ser jogado fora ou esquecido no dia seguinte. Quem escreve 

em revistas tem um pouco mais de sorte se a edição for mensal, mas fatalmente seu 

destino também será o mesmo: o esquecimento. Nas palavras do poeta Sérgio de 

Castro Pinto: “no papel de jornal/ cabe o presente/ e o seu papel/ de estocar 

embrulhos [...]” (PINTO, 2007, p.70). Para perpetuar a unidade e riqueza literária da 

crônica é que surgiram as antologias. Graças a elas é que se conservaram as crônicas 

de Machado de Assis, João do Rio, Rubem Braga, Fernando Sabino e muitos outros 
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escritores e cronistas. Sem a publicação em livro das crônicas, o trabalho para estudá-

las e apreciá-las seria muito mais dificultoso, tanto da obra em si como a vida do autor.  

 Mas a crônica não é tão marginalizada como se poderia pensar. Atualmente, 

um bom jornal ou revista semanal mune-se de um bom número de cronistas para 

compor sua equipe de jornalistas e isso se deve ao fato de que o leitor brasileiro gosta 

de ler crônicas. O cronista assume assim um posto privilegiado no jornal ou na revista: 

seu ponto de vista sobre qualquer assunto será lido e discutido no dia seguinte nos 

vários círculos sociais. De certa forma, o cronista é também um formador de opinião. 

Seja qual for o assunto da semana, o cronista estará lá, em sua coluna semanal ou 

quinzenal, expondo seus argumentos, levantado opiniões a favor ou contra. E é isso o 

que torna a crônica tão saborosa, pois trabalha um tema no calor do momento. E, 

dependendo da abordagem, e do tema, pode-se perpetuá-la numa coletânea em livro. 
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1.5 As crônicas e seus autores 

 

 Assim como cada escritor literário tem seus leitores e admiradores que o 

acompanham a cada publicação de um livro de contos, de poemas ou de um romance, 

o cronista também tem seu público fiel que o lê a cada semana. Independentemente 

do tema abordado, há algo particular que cativa o público leitor a buscá-lo nas páginas 

do jornal diário, e é seu estilo. Por isso, tal como acontece com um romancista, o 

cronista possui um público que o admira e outro que o abomina.  A leitura de um 

romance ou de um conto deixa seu leitor satisfeito ou frustrado. A vendagem da obra 

será o termômetro da aceitação para o escritor e o editor. Com o cronista, a resposta à 

sua coluna virá no dia seguinte (ou no mesmo dia) por meio de cartas à redação e 

atualmente mediante o envio do correio eletrônico. Essa resposta imediata é o feed-

back que o escritor precisa para saber a quem ele escreve semanalmente. Na crônica 

“Ninguém merece Jânio Quadros”, publicada em O Estado de S. Paulo em 28/10/1987, 

Caio Fernando Abreu escreve no último parágrafo: “Resulta, amigos, que tenho escrito 

cerca de doze horas por dia. Aí penso: se os leitores me escrevem porque gostam do 

que escrevo, então tenho é que escrever mais [...]”. (ABREU, 2012, p.128). A beleza 

dessa citação está na condição do escritor chamar seu leitor de “amigo”. Isso fortalece 

o laço do cronista com seu público e o aproxima, estreitando a relação com o jornal.  

O editorial do jornal define sua postura política e, por conseguinte, a linha 

jornalística dos artigos publicados, mas essa regra não se aplica diretamente aos 

cronistas. Isso acontece porque o cronista é muitas vezes um escritor, e, como tal, 

“sente” o mundo de maneira diferente. Pode acontecer de o editorial e o cronista 

comungarem das mesmas ideias, mas não é regra. Caio Fernando Abreu não 

encontrou censura ou empecilhos ao comentar em sua coluna temas como 

homossexualidade, cultura gay ou aids nas páginas do O Estado de S. Paulo. Ou mesmo 

cronistas controversos como Paulo Francis nas páginas do mesmo jornal. O fato é que, 

ao contratar um cronista para escrever em suas páginas, o jornal está contratando, 

acima de tudo, um profissional das letras. Cada cronista encontrou nos mais diversos 

jornais brasileiros seu espaço para escrever sua obra e imprimir seu estilo nesse 

gênero: Rubem Braga em Diário de Notícias, do Rio de Janeiro; Carlos Drummond de 
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Andrade e Clarice Lispector no Jornal do Brasil;  Ignácio de Loyola Brandão e Milton 

Hatoum em O Estado de S. Paulo; Ferreira Gullar na Folha de S. Paulo etc. E cada um 

deles tornou a crônica uma narrativa fértil que move leitores e editores, alimentando 

polêmicas e agregando novos olhares a fatos e coisas que pareciam já gastos e 

demasiado explorados. Na introdução do livro As cem melhores crônicas brasileiras, o 

organizador Joaquim Ferreira dos Santos afirma: “A crônica não quer abafar ninguém, 

só quer mostrar que faz literatura também. Textos feitos para o momento e que, pela 

qualidade, vão ficar para sempre [...]” (SANTOS, 2005, p.15).  
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1.6 Viver ou narrar 

 

 Já discutimos que a crônica traz no seu âmago a descoberta do cotidiano, a 

singeleza dos momentos efêmeros e a revelação do olhar atento do escritor para esses 

detalhes que, muitas vezes, escapam aos atarefados leitores, mas que constituem a 

riqueza da sua existência humana. Em entrevista, Ignácio de Loyola Brandão afirmou 

que “os cronistas são os maiores observadores da vida diária” (BRANDÃO, 2013, p. 18). 

Rubem Braga, um dos maiores cronistas brasileiros, marcou sua literatura com 

crônicas que apontavam nessa direção: a descrição do cotidiano. O escritor e jornalista 

José Castelo comentou que “Braga tinha fama de frio e calado. Mas, por dentro, seu 

coração fervia. Precisava da realidade, clara, transparente, pulsante, para escrever. 

Viveu (escreveu) para celebrá-la [...]” (CASTELLO, 2011, p. 123). E esse coração ardente 

ao qual Castello se refere pode ser encontrado em pequenas joias como “O padeiro”, 

crônica reunida na coleção para jovens Para gostar de ler. Em “O padeiro”, Rubem 

Braga narra em primeira pessoa o encontro do cronista com esse profissional que há 

algumas décadas atrás, no Rio de Janeiro, além de fazer o pão, o entregava nos lares 

de manhã bem cedinho. Tal qual o padeiro, ele, jornalista, também fazia o trabalho 

noturno na redação e trazia para casa o jornal “quentinho” recém-impresso. “O 

padeiro” oferece esse olhar novo, emotivo e encantador para acontecimentos triviais, 

que escapa da maioria das pessoas envolvidas em suas preocupações e compromissos.  

 Mas, então, como se dá essa revelação? Como entender e escrever sobre esses 

temas “cotidianos”? E levantamos outra questão: por que escrever crônicas, afinal?  

 Sabemos que escrever crônicas se tornou o ganha-pão de muitos escritores - 

enquanto obras mais densas eram escritas - ou para se manter economicamente. 

Fernando Sabino comentou o fato em entrevista à Clarice Lispector: “Procuro suprir o 

jornal ou a revista que me pagaria com a matéria escrita que corresponda ao que 

esperam de mim, ou seja, agradar ao leitor [...]” (LISPECTOR, 2007, p. 32) Mas, 

excetuando esse fato, literariamente falando, a questão ainda vale: por que escrever 

crônicas? 
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 Uma luz é apontada por Sartre. Em A náusea (1938), a personagem Antoine 

Roquentin faz uma reflexão motivado pela observação de um conhecido, o Autodidata. 

Este quer ter uma aventura quando, um dia, for viajar, e admira Roquentin, que já 

esteve em diversos lugares, como na Espanha e no Marrocos. Roquentin não acha que 

teve aventuras, mas o fato o leva a levantar uma questão:  

Eis o que pensei: para que o mais banal dos acontecimentos se torne aventura, é 

preciso e basta que nos ponhamos a narrá-lo. É isso que ilude as pessoas: um homem 

é sempre um narrador de histórias, vive rodeado por suas histórias e pelas histórias 

dos outros, vê tudo o que lhe acontece através delas; e procura viver sua vida como se 

a narrasse.  

Mas é preciso escolher: viver ou narrar. [...] Quando se vive, nada acontece. 

Os cenários mudam, as pessoas entram e saem, eis tudo. Nunca há começos. Os dias 

se sucedem aos dias, sem rima nem razão: é uma soma monótona e interminável. [...] 

Viver é isso. Mas quando se narra a vida, tudo muda; simplesmente é uma mudança 

que ninguém nota: a prova é que se fala de histórias verdadeiras. Como se fosse 

possível haver histórias verdadeiras; os acontecimentos ocorreram num sentido e nós 

os narramos em sentido inverso. Parecemos começar do início: “Era uma bela noite de 

outono de 1922. Eu era escrevente de tabelião em Marommes.” E na verdade foi pelo 

fim que começamos. Ele está ali, invisível e presente, é ele que confere a essas poucas 

palavras a pompa e o valor de um começo [...] (SARTRE, 2011, p. 59-60). 

 A precisa definição de Sartre ilumina a criação literária – no caso, da crônica, - 

no sentido de que a vida cotidiana da maioria das pessoas parece não ter sabor algum 

de tão esmagada que é pelas obrigações do dia-a-dia. Mas, é resgatada pela narrativa 

que lhe confere um encantamento que seria impossível na realidade. E é deste 

elemento que se alimenta a crônica; é pela narrativa que o casual, o banal, o efêmero 

ganha uma dimensão que a torna relevante. Fortalece o argumento a definição de 

crônica feita por Antonio Candido: “Ora, a crônica está sempre ajudando a estabelecer 

ou restabelecer a dimensão das coisas e das pessoas [...] pega o miúdo e mostra nele 

uma grandeza, uma beleza ou uma singularidade insuspeitadas [...]” (CANDIDO, 2012, 

p. 90).  

 Para responder a segunda questão: por que escrever crônicas? A 

resposta não é fácil, uma vez que implica um fato anterior: a escrita. Por que se 
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escreve? Uma resposta interessante é dada por Ignácio de Loyola Brandão: “escrevo 

para não ser solitário” (BRANDÃO, 2013, p. 15). Mas, ainda que poética, é uma 

resposta um tanto imprecisa, já que sempre se escreve para alguém, nem que seja 

para si mesmo, e, sendo assim, o ato de escrever implica não somente um 

preenchimento de um vazio, mas pensar naquele que lerá o que foi escrito. Escrever, 

enfim, um conto, uma crônica ou um romance exige certa disciplina, a reserva de uma 

determinada hora para escrever o que durante um determinado tempo esteve sendo 

gestado no interior do escritor. Contudo, assim como Ignácio de Loyola Brandão, 

muitos outros cronistas terão sua resposta pessoal por que escrevem crônicas. Em 

Cartas a un joven novelista Mario Vargas Llosa diz: “Creo que sólo quien entra en 

literatura como se entra en religión, dispuesto a dedicar a esa vocación su tiempo, su 

energía, su esfuerzo, está en condiciones de llegar a ser verdaderamente un escritor y 

escribir una obra que lo transcienda [...]” (LLOSA, 2011, p. 20). Convergindo com a 

afirmação do escritor peruano, o ensaísta e escritor Italo Calvino argumenta: “Estou 

convencido de que escrever prosa em nada difere do escrever poesia: em ambos os 

casos trata-se da busca de uma expressão necessária, densa, concisa, memorável”. 

(CALVINO, 2012, p. 61). 

A crônica é, pois, uma forma de transcender. Fortalece a afirmação, as diversas 

crônicas reunidas em livros dos mais diferentes autores nacionais e estrangeiros. Em 

2010, Carlos Heitor Cony lançou no mercado Eu, aos pedaços. O título, que nos remete 

a um romance autobiográfico, nada mais é que uma rica seleção de crônicas 

publicadas ao longo da sua vida. O autor afirma no prefácio que perdeu a 

oportunidade de escrever sua autobiografia, contudo o que as pessoas poderiam saber 

sobre ele está nas crônicas. Assim, o livro se divide em partes como “Infância”, 

“Família”, “Jornalismo”, etc. Ao brindar o leitor com suas memórias reunidas em livro, 

o autor transcende. A beleza do livro de Cony é que quem compõe suas memórias são 

as crônicas como num jogo de “quebra-cabeça”, como definiu Lygia Fagundes Telles na 

orelha do livro.  
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1.7 A crônica em livro 

 

 Como já foi destacado, a crônica veiculada no jornal impresso é descartada no 

dia seguinte, quando o jornal é empilhado para ir para o lixo ou reciclagem. A salvação 

da crônica vem quando é reunida posteriormente em livro, então se torna perene, 

como o conto ou a novela. Isso é um ganho quando seu autor é um escritor 

reconhecido. Antonio Candido escreve que “[a crônica] quando passa do jornal ao 

livro, nós verificamos meio espantados que sua durabilidade pode ser maior do que ela 

própria pensava” (CANDIDO, 2012, p. 91). Mas, a publicação em livro tem algumas 

imposições que restringem a publicação de qualquer crônica, mesmo de um autor 

consagrado. 

 A crônica, de uma forma ou outra, está muito ligada a fatos e a notícias 

publicadas no mesmo jornal. Enquanto notícia é apurada pelos jornalistas; mas, como 

fato que revela um comportamento social, é um comentário do cronista. Podemos 

citar, como exemplo, o seguinte fato: no fim do ano de 2012 aconteceu a Feira do Livro 

de Guadalajara, que reuniu expositores e editores mexicanos e do continente 

americano, e levou vinte escritores brasileiros para a divulgação de suas obras. A feira 

aconteceu em novembro e reuniu um público aproximado de 700.000 pessoas [dados 

da própria Feira]. Isso é notícia. Para esse evento, o escritor e cronista Milton Hatoum 

esteve presente e relatou suas impressões no suplemente Caderno 2 do jornal O 

Estado de S. Paulo, em 04 de janeiro de 2013. A crônica começa assim: 

Há poucos meses atrás, na Feira do Livro de Guadalajara, vi uma cena que, de 

algum modo, diz muito sobre a literatura e a solidão, essas irmãs siamesas.  

A Feira estava cheia de gente, mas não necessariamente de leitores. Ao visitar 

o estande de uma editora, vi um escritor de língua espanhola, sentado diante 

de uma mesinha, à espera de leitores. Ele tinha um ar desolado e conversava 

com uma mulher [...]. 

O trecho acima é um bom exemplo de uma crônica, pois o cronista não se 

apega a números (público visitante), nem a lucros (quanto gerou a Feira) ou dados 

como a crise no mercado editorial ou a leitura e o ensino no México e na América 
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Latina. O autor se detém nos detalhes que revelam outros aspectos dos fatos. Um 

jornalista dificilmente relacionaria literatura e solidão, como o fez Hatoum. Nem 

colocaria em suas linhas a desolação de um escritor solitário sem público. Essas 

delicadezas, detalhes e pequenezas do dia a dia pertencem ao cronista. Mas, esse 

evento, a Feira do Livro, ficou datado. Já não nos interessa mais essa notícia, passou. 

Talvez interesse saber quando será a próxima. Contudo, como crônica pode ser que 

pela sua reflexão seja incluída e publicada em livro, e aí entra um obstáculo. Ao 

selecionar suas crônicas para ser publicadas, o escritor terá que seguir um criterioso 

trabalho de seleção para que, ao reuni-las em livro, ganhem uma dimensão que 

ultrapasse o jornal, ou seja, que sejam atemporais e reflexivas. Contudo, as crônicas 

caem sempre em suas próprias armadilhas: estarem relacionadas com um tempo 

específico. A armadilha não reduz o poder da crônica, mas exige do leitor um pré-

conhecimento do contexto em que a crônica foi escrita. Jorge de Sá nota que  

quando [a crônica] for publicada em livro, teremos que observar o novo 

contexto e suas prováveis significações novas. Antecipadamente podemos 

dizer que, na ultrapassagem do jornal para o livro, atenua-se o vínculo 

circunstancial e elimina-se a referência às demais matérias e à própria 

diagramação. Com isso, o texto adquire maior independência, e o leitor fica 

estimulado a buscar, no seu próprio imaginário, todas as associações possíveis 

(SÁ, 2008, p.83). 

As “associações possíveis” que Jorge de Sá destaca é que farão da crônica um 

texto novo e rico para cada leitor. Essa tese é confirmada por Terry Eagleton quando 

este afirma que “todas as obras literárias são ‘reescritas’, mesmo que 

inconscientemente, pelas sociedades que as leem; na verdade, não há releitura de 

uma obra que não seja também uma ‘reescritura’” (EAGLETON, 2011, p.19). No caso 

do cronista, a “reescritura” passa pela seleção e adequação das crônicas que serão 

publicadas em livro e pelo público leitor que as lerá à luz do seu tempo e do seu 

contexto.  

Contudo, uma preocupação se faz presente: certos aspectos sociais, culturais, 

políticos e científicos não podem apenas ficar em segundo plano. Eles enriquecem e 

atualizam imensamente a crônica. No caso desta pesquisa, as crônicas que 

analisaremos de Caio Fernando Abreu estão intimamente ligadas a um momento 
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específico na vida social do país, a disseminação do vírus da aids. Podemos argumentar 

que, excluindo esse fato, a crônica pode adquirir outra dimensão e que o histórico é 

circunstancial. Ora, certamente há essa possibilidade, mas empobreceria muito um 

momento histórico registrado em crônica e que discutia toda uma gama de valores e 

ideologias que, se hoje parecem triviais ou superados, houve um tempo – não tão 

distante assim – em que foram a pauta do dia. As crônicas de Caio Fernando Abreu 

reunidas nos livros Pequenas epifanias (organizada pelo autor) e A vida gritando nos 

cantos (organizadas por Lara Souto Santana e Liana Farias), e que são objeto de estudo 

nesta pesquisa, revelam um escritor atual que comove e deleita. Antonio Candido 

revela que  

a crônica está sempre ajudando a estabelecer ou restabelecer a dimensão das 

coisas e das pessoas. Em lugar de oferecer um cenário excelso numa revoada 

de adjetivos e períodos candentes, pega o miúdo e mostra nele a grandeza, 

uma beleza ou singularidade insuspeitadas (...) (CANDIDO, 2012, p. 90). 

E é nesse fecundo campo que a crônica atinge muitas vezes extraordinária 

riqueza literária. 
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1.8 O surgimento da AIDS 

 

Não senti a famosa culpa do sobrevivente apenas porque 

eu também era soropositivo e durante todos os anos 1980 

imaginei que morreria dentro de poucos meses [...]. 

Edmund White 

 

 É praticamente impossível precisar o surgimento da aids. Pesquisadores e 

cientistas são, no entanto, unânimes ao assinalar seu surgimento na década de 1970. 

Contudo, foi nos anos 1980 que a epidemia se alastrou pelo planeta, matando 

centenas de milhares de pessoas. Isso se justifica pelo fato de que o vírus HIV demora 

a manifestar-se no organismo, podendo ficar incubado por anos antes de dar sinais de 

sua presença.  

 Por apresentar um quadro clínico complexo e que praticamente destrói as 

células defensoras do organismo, nos Estados Unidos (um dos países pioneiros na 

pesquisa para o combate da doença, junto com a França) a doença obteve o nome de 

AIDS (que em inglês significa Adquired Immune Deficiency Syndrome). Nos países da 

América Latina, a sigla traduzida gerou o nome de SIDA. No Brasil, contudo, manteve-

se a sigla em inglês, talvez para não associá-la ao nome feminino muito popular 

derivado de Aparecida, Cida. No que se refere a sua nomenclatura, o Dicionário 

Houaiss da Língua Portuguesa permite seu uso com minúscula, uma vez que a sigla 

identifica uma doença, embora seja uma síndrome. Nesta pesquisa, faremos uso da 

minúscula justamente por concordar que a aids é conhecida pela população como uma 

doença. 

 Os primeiros infetados pelo vírus do HIV foram os homens homossexuais. A 

reação da sociedade não poderia ter sido pior: num primeiro momento, nos Estados 

Unidos, onde se registraram os primeiros casos, a aids ficou conhecida como o “câncer 

gay”. A situação era muito complicada, ninguém conseguia precisar como se transmitia 

o vírus que se manifestava de diversas formas em cada paciente, ainda que alguns 

sintomas fossem comuns (manchas na pele, resfriados prolongados, febres altas, 
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suores noturnos). Para os gays a situação gerava um constrangimento duplo em suas 

vidas: revelar a doença significava revelar também sua orientação sexual. Essa situação 

limite gerou outra faceta da aids, a morte social. Muitos homossexuais eram 

abandonados pelas suas famílias em leitos de hospitais ou casas de saúde que os 

recebiam. Como no começo o vírus não tinha sido isolado pela comunidade cientifica, 

e com isso não havia como combatê-lo, a aids era vista como uma doença terminal, 

mais fulminante que o câncer.  

Em seu ensaio Aids e suas metáforas (1988), Susan Sontag indica com exatidão:  

A AIDS é progressiva, uma doença do tempo. Uma vez atingida certa densidade de 

sintomas, a evolução da doença pode ser rápida, causando sofrimentos atrozes. Além 

das doenças iniciais mais comuns (...), há toda uma variedade de sintomas que 

incapacitam, desfiguram e humilham o paciente, tornando-o cada vez mais fraco, 

indefeso e incapaz de controlar suas funções e atender a suas próprias necessidades 

básicas (SONTAG, 2007, p. 93). 

 Uma vez isolado, e após ter sido demonstrado que o vírus se propagava pelo 

sangue e secreções sexuais, uma nova luta começou e, dessa vez, não somente pela 

comunidade médica e científica, mas também pela sociedade civil: a solidariedade. 

Começaram a surgir centros de apoio aos infectados, hospitais abriram mais leitos, 

ONGs surgiram para atender doentes e orientar famílias de infectados. A comunidade 

gay se organizou e deixou de ser o foco das atenções quando o número de infectados 

começou a aumentar em hemofílicos (por transfusão de sangue), em usuários de 

drogas (compartilhamento de agulhas) e em mulheres (infectadas por parceiros 

estáveis). Em muitos países campanhas preventivas foram feitas para esclarecer a 

população, pois ficou evidente que uma das maneiras de refrear a epidemia era por 

meio da informação e da distribuição de preservativos. 

 Contudo, até fim dos anos 1990 a aids ainda era vista com preconceito. A 

doutora Arletty Pinel e a diretora do grupo Técnico da Prevenção da aids, Elisabete 

Inglesi, contam que: 

A AIDS é uma grande fonte de sofrimento pessoal e sua capacidade de estabelecer 

relacionamentos simbióticos com outras doenças e condições de vida indesejáveis a 

transforma em fonte de sofrimento social. O problema não está apenas num vírus. 
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Está, também, nas causas que levam os indivíduos a se infectarem e na maneira como 

respondemos aos que estão infectados. Mais do que uma doença, a AIDS é uma 

denúncia. Ela expõe e continuará expondo nossas vulnerabilidades biológicas, sociais e 

afetivas. Por outro lado, a AIDS também nos revelou o despertar da solidariedade 

coletiva, o questionamento de nossos valores e preconceitos, a busca de uma 

cidadania plena e uma redefinição de qualidade de vida (PINEL; INGLESI, 1996, p. 10-

11). 

 No Brasil, a ignorância das pessoas fez com que num primeiro momento 

acreditassem que só um determinado grupo estaria suscetível à aids: gays e famosos 

(pessoas ricas ou artistas que se contaminaram no exterior). A mídia, de certa forma, 

alimentou esse fato ao revelar personalidades infectadas e mortas em decorrência da 

aids. Em paralelo a isso, as campanhas de prevenção e de combate à aids encontraram 

forte resistência no machismo brasileiro (recusa no uso de preservativos e de fazer o 

exame para detectar o HIV) e na Igreja Católica, que fortaleceu sua antiga pregação da 

abstinência sexual na juventude e na privação de relações sexuais antes do casamento.  

 O combate à aids no Brasil mobilizou primeiramente, apesar das dificuldades, a 

Secretaria de Saúde do Estado de S. Paulo. Na capital paulista, o Hospital Emílio Ribas 

se tornou referência no combate e tratamento da doença, ainda na década de 1980, 

por ser na época o único hospital público de moléstias infecciosas. O Estado era 

também o mais atingido pela doença. Em 1985, o governo brasileiro reagindo, 

finalmente, à epidemia, criou o Programa Nacional da Síndrome da Imunodeficiência 

Adquirida.  

Logo, a seguir, ele se transforma em Programa Nacional de DST/AIDS da Secretaria 

Nacional de Programas Especiais de Saúde. [...] No ano seguinte, aprova-se uma lei 

federal que estabelece a obrigatoriedade, válida para o território nacional de testar 

todo o sangue e os derivados de sangue para detectar AIDS, junto com sífilis, hepatite 

B, malária e doença de Chagas [...]. (PINEL; INGLESI, 1996, p. 31). 

 Marcelo Secron Bessa precisa que, “a partir de 1990, o AZT (e posteriormente 

outros antirretrovirais) e outros medicamentos específicos contra infecções 

oportunistas começaram a ser distribuídos [em rede pública]” (BESSA, 2002, p. 162). 

Esse fato é significativo, pois graças a essas substâncias mais potentes o soropositivo já 

não era mais “identificado” em razão de seu debilitado estado físico (perda de peso, 
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queda de cabelo, sarcoma de Kaposi e outros sintomas). Atualmente, graças aos 

avanços científicos e à conscientização social, a aids não é mais associada com morte, 

nem com morte social. Há diversos casos de portadores da doença que vivem com aids 

numa vida dinâmica como qualquer cidadão. Existem ainda grupos de apoio para 

soropositivos que promovem uma vida normal, longe de traumas, culpas e penas. E, 

respaldados pelas leis que surgiram sob forte pressão social de ONGs e entidades 

diversas no decorrer da década de 1990, principalmente, o soropositivo tem seus 

direitos garantidos pela Constituição e Leis Trabalhistas. 
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1.9 A sexualidade no olho do furacão 

 

You punish me for telling you my fantasies/ I’m breakin’ 

all the rules I didn’t make/ You took my words and made a 

trap for silly fools/ You held me down and tried to make 

me break. (Human Nature, 1994) Madonna 

 

 Em 1988, no Brasil, em pleno cenário do revolucionário surgimento do rock 

nacional, Cazuza e Frejat, dois dos mais representativos jovens roqueiros dessa 

geração, compuseram um rock emblemático: Ideologia. A canção abre o álbum 

homônimo do já solista Cazuza. Um dos versos dessa forte letra diz “o meu prazer é 

risco de vida” e mais adiante: “eu vou pagar a conta do analista pra nunca mais ter que 

saber quem eu sou”.  Cazuza, um dos mais polêmicos e férteis compositores das 

últimas décadas, teve coragem de falar sobre aids num momento em que a doença se 

alastrava pelo país e expunha dois fatos: primeiro, que matava (de fato, na época ter 

HIV era praticamente uma sentença de morte) e, em segundo lugar, a sexualidade, ou 

melhor, as práticas sexuais dos seres humanos.  

 A aids, ainda que transmitida também pelo sangue (transfusões, feridas abertas 

etc.), abriu um debate sem precedentes: as práticas sexuais das pessoas. Por ter 

surgido, primeiramente, na comunidade gay (EUA, Brasil), muitos, em uma busca 

apressada de uma resposta ao surgimento do vírus e outros, por puro preconceito, 

diziam que a aids era uma consequência de uma vida devassa, promíscua. Ou ainda, 

impregnados de um discurso moralista e religioso, argumentavam que era um castigo 

divino. 

 Ao colocar as práticas sexuais no centro das rodas de conversas, rotular os 

homossexuais de promíscuos levantava um discurso hipócrita no qual os 

heterossexuais se escondiam. Mas não por muito tempo, ao infectarem esposas e 

companheiras, muitos homens heterossexuais revelaram também práticas sexuais 

extraconjugais e não necessariamente com outras mulheres.  
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 Analisando retrospectivamente, a aids naquele período era vista como um 

castigo para práticas sexuais proibidas. Alinhada com o discurso religioso, 

principalmente do Vaticano, que reforçava que sexo seguro devia ocorrer no 

casamento monogâmico heterossexual, feito para procriação e não por outras 

motivações, a aids reforçou uma condição de punição para aqueles que viviam sua 

sexualidade de uma maneira alternativa. A questão era que a aids estava associada à 

morte, mas antes disso a uma dolorosa via-crúcis de doenças que degeneravam o 

corpo expondo a olho nu a condição de soropositivo (ou aidético, como se dizia 

pejorativamente na época), diferentemente das outras doenças sexualmente 

transmissíveis, como a sífilis ou gonorreia, que além de terem tratamento e cura, 

passavam despercebidas aos outros.  

 A letra de Cazuza expunha, dessa forma, a condição ao que a prática sexual 

chegou: medo. Pinel e Inglesi comentam que: 

No entanto a abordagem racional, que centra a sexualidade num contexto patológico, 

nunca será suficiente para explicar os aspectos comportamentais envolvidos na 

disseminação do HIV. Primeiro, porque o sexo não é uma doença. Segundo, porque a 

natureza transcendental do ser humano não se presta à fragmentação nos rótulos e 

compartimentos que a ciência sugere. Elementos pessoais e emocionais se perdem 

quando as pessoas se tornam objeto de estudos que devem provar certas hipóteses e 

obedecer à natureza estática das teorias. A vida é caracterizada pela sua constante 

transformação. Esta qualidade dinâmica invariavelmente levará a contradições e trará 

consigo a necessidade de estar constantemente revendo e redefinindo conceitos. 

(PINEL; INGLESI, 1996, p. 96). 

 O que as duas cientistas reforçam é que não são as práticas sexuais que 

explicam as origens das doenças, como a aids, e sim que se deve “prevenir ou curar os 

desvios de comportamento”. Para elas, a vivência e a prática da sexualidade que 

deveria ser natural torna-se um tormento quando vista e observada pelas lentes da 

moralidade subjetiva ou por imposições religiosas e sociais que pretendem regular a 

vida dos indivíduos. A aids, nas décadas de 1980 e 1990 (e até hoje, sem dúvida), gerou 

esse debate porque, mais do que infectar aqueles que não se protegem, termina por 

afetar sua conduta social e a vivência da sua sexualidade de modo irresponsável.  
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 Nesse contexto, em 1995 Caio Fernando Abreu traduziu o conto de Susan 

Sontag Assim vivemos agora, que narra a repercussão da aids em um grupo de amigos 

nova-iorquinos. Sontag havia escrito e publicado o conto dez anos antes, na revista 

New Yorker. Sensível às questões sociais, a escritora soube sintetizar nesse opúsculo as 

dúvidas, dramas, agonias e sofrimentos de uma geração que procurava respostas para 

um vírus desconhecido e devastador.  

 

 

A polêmica capa da revista Veja – agosto 1989, com Cazuza assumindo sua condição de soropositivo. Bessa 
destaca que com essa capa e reportagem «Cazuza tornou-se a “cara da AIDS” no país» (BESSA, 2002, p. 244). 

Fonte: www.geraligado.com.br 
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1.10 Breve painel do Brasil nas décadas de 1980 e 1990 

 

Brasil,  

Mostra a tua cara  

Quero ver quem paga  

Pra gente ficar assim.  

Brasil, 

Qual é o teu negócio? 

O nome do teu sócio? 

Confia em mim. 

“Brasil”, Cazuza, George Israel, Nilo Roméro 

 

 Talvez um dos fatos mais marcantes na década 1980 no Brasil tenha sido o fim 

da ditadura e o processo de redemocratização. Depois de 20 anos no poder, “os 

militares deixaram a direção política do Estado e se retiraram para a linha de 

manutenção da ordem, pedindo silêncio sobre sua atuação passada na direção do 

Estado e na implantação do regime autoritário” (SOUZA, 1984, p. 51). Contudo, os 

primeiros anos de democracia foram complicados e em meados da década, as 

passeatas e comícios pelas “Diretas já!” levaram Tancredo Neves à presidência da 

República em 1985. Embora vitorioso nas últimas eleições indiretas, representava a 

chegada da democracia, já que era o primeiro civil a ocupar o cargo desde o golpe 

militar de 1964. Mas, devido a uma diverticulite, faleceu antes de ter assumido a 

presidência. Quem assumiu o cargo então foi José Sarney.  

 Nesses primeiros anos da década, e com a abertura política, muitos brasileiros 

exilados retornam ao país e o debate político volta com a legalidade obtida pelos 

partidos antes extintos. Os jovens voltam a ter liberdade política com representação 

estudantil de entidades como a UNE e outras afins. Mas o país ainda está sujeito à 

Censura Federal – mesmo que um pouco mais branda. Assim, obras literárias, teatrais 
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e fílmicas como Je vous salue, Marie de Jean-Luc Godard (1985) são censuradas. No 

caso do filme francês, por abordar uma questão religiosa – a concepção imaculada da 

Virgem Maria - irritou as autoridades eclesiásticas por considerá-lo uma ofensa às 

crenças católicas. O governo, desprezando seu papel laico, cede à pressão eclesial, 

revelando o conservadorismo daquele período. 

Os anos de governo de Sarney são difíceis devido, principalmente, à inflação. 

Esse será, aliás, o grande desafio dos próximos governos até a chegada do Plano Real 

(1994). Há, na população, um grande inconformismo com as medidas econômicas 

tomadas e muitos, principalmente na classe média, sonham ir embora do país e tentar 

a sorte nos países desenvolvidos. O músico e compositor Renato Russo dá uma clara 

ideia desse sentimento numa entrevista em 1988: “Você vê, pela quantidade de 

pessoas que querem ir embora, o aviltamento profissional de tanta gente, a falta de 

perspectiva. Mas eu acho que é justamente nas situações extremas que as coisas 

podem mudar. [...] No final do ano, quero viajar. Aqui não dá para trabalhar. Não 

aguento mais ouvir meu avô reclamando da pensão. Lá fora [no exterior], está todo 

mundo rindo da gente” (RUSSO, 2000, p. 40).   

Culturalmente a década vê o surgimento do rock nacional com bandas de 

jovens politizados que retratam um Brasil atrasado economicamente, sem justiça 

social, corrupto e endividado junto ao Fundo Monetário Internacional (FMI). Renato 

Russo, líder da banda Legião Urbana, comenta: “Nós já cantamos o caos, a situação 

desesperadora do país. E, agora, o que resta? O caos continua aí (1991)”. (RUSSO, 

2000, p. 40). Em 1986, numa tentativa de controlar a inflação, José Sarney lança o 

Plano Cruzado. O salário mínimo é fixado em CZ$ 804,00. Como resultado, 

movimentos de greve contra o plano explodem por todo o país. No ano seguinte, o 

IBGE divulga a taxa da inflação de maio: 23,26%, a maior já registrada no Brasil até 

então. Em 1989, finalmente, acontecem as eleições diretas nas quais podem votar 

jovens acima de 16 anos e analfabetos. Na corrida para a presidência estão Fernando 

Collor de Melo e Luís Inácio Lula da Silva. Vence o primeiro, herdando uma inflação 

total daquele ano de 1.764,86%. Às medidas econômicas tomadas por Collor para 

conter a inflação somam-se outras que geram protestos como o fim da EMBRAFILME. 

Por fim, numa tentativa de salvar o Plano Collor, o Governo confisca o dinheiro da 
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população tirando três zeros da moeda na época, o cruzado novo, levando muitos à 

falência. A insatisfação teve como consequência o impeachment provocado por uma 

onda de protestos em todo o país. 

Com o impeachment de Collor (1992), assume seu vice, Itamar Franco, que 

nomeia Fernando Henrique Cardoso como ministro da fazenda. Em 1994, Fernando 

Henrique Cardoso concorre à presidência e ganha graças ao Plano Real que, além de 

trazer uma nova moeda para o povo brasileiro, conseguiu combater a inflação. 

Giuliano Guandalini comenta numa reportagem da revista Veja que, “[...] antes do real, 

a inflação superava facilmente 8% em poucos dias. O recorde foi registrado em março 

de 1990 com uma alta de 82,4% - em um único mês. Isso significa que o dinheiro 

suficiente para adquirir uma cesta básica, depois de trinta dias, comprava pouco mais 

da metade dos produtos dessa mesma cesta” (GUANDALINI, 2014, p.55).  

A década de 1990 também é marcada pela disseminação do vírus da aids que 

leva milhares à morte; a degradação ambiental progressiva (gerando a luta de 

ambientalistas como Chico Mendes e os ativistas do Greenpeace, que ganham força no 

mundo todo); a deterioração da qualidade vida no cotidiano das pessoas (trânsito, 

poluição, estresse) e a violência urbana registrando alto número de homicídios e 

roubos. “Por que o Brasil é tão duro para os brasileiros?”, é a inquietação que Caio 

Fernando Abreu expressa em carta à escritora Fanny Abramovich datada de dezembro 

de 1990 e resume o painel daquela época. 

É nesse cenário, às vezes doloroso; e outras, amoroso, que as crônicas de Caio 

Fernando Abreu nasceram, nutrindo-se dos fatos do cotidiano dessas duas décadas 

que o autor viveu intensamente e as entregou aos seus leitores, como pão quentinho, 

recém-saído do forno, parafraseando Rubem Braga. 
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Capítulo 2 

2.1 Estudo das crônicas de Caio Fernando Abreu  

 

Todos sem exceção, passamos nossos dias a procurar o segredo 
da vida. Pois bem, o segredo da vida está na arte. 

Oscar Wilde 

 

 Caio Fernando Abreu demorou a fazer o exame de HIV. Em suas cartas, 

publicadas em 2002 (Cartas, organizadas por Ítalo Moriconi) e em 2006 (Caio 3D, o 

essencial da década de 1990) revela-se um homem inseguro perante o resultado do 

exame. Em 1994, o escritor ficou muito doente duas vezes: a primeira, no começo 

daquele ano – uma forte gripe e “uma crise de otite” [sic]; e a segunda, quando voltou 

da Europa após o lançamento de alguns livros seus, em julho. Por recomendação 

médica, teve que fazer o exame. Em carta enviada ao amigo Luciano Alabarse (diretor 

de teatro), em julho daquele ano o escritor revela: 

[...] Voltei há pouco mais de um mês. E caí doente. Perdi oito quilos, estou quase 

transparente! Tomo mil antibióticos – a médica acha que é um daqueles vírus viciados 

em antibióticos, que exigem doses cada vez mais fortes (vírus junkies, pode?). Amanhã 

faço 300 exames de tudo que você possa imaginar, inclusive o HIV, que nunca fiz. 

Naturalmente a saia é justa, mas como a fé é larga, fica tudo equilibrado. Coloco nas 

mãos de Deus. (ABREU, 2002, p. 309). [Os destaques são do autor]. 

 O resultado, infelizmente, foi positivo.  Segundo a jornalista Jeanne Callegari, 

responsável pela biografia de Caio em Caio Fernando Abreu, inventário de um escritor 

irremediável, primeiramente o escritor aceitou serenamente o resultado. Chegou a 

ligar para vários amigos contando a notícia. Ainda segundo Callegari, “Fazia sentido ele 

estar com aids: metade dos seus amigos morrera em decorrência da doença, outros 

tantos lutavam ainda contra ela. Ele passara mais de uma década com medo de estar 

contaminado [...]” (CALLEGARI, 2008, p. 168). Acentuasse também o fato de que ele 

pertencia ao chamado grupo de risco, embora já se soubesse na segunda metade dos 

anos 1990 que o vírus não atingia exclusivamente os homossexuais.  No entanto, o 

choque de saber-se contaminado e o que isso representava na sua vida, veio 
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violentamente numa crise aguda quando estava reunido com alguns amigos em sua 

casa. De repente, começou a misturar em sua fala diferentes idiomas, a ficar violento e 

a dizer coisas desconexas. Foi levado para o Hospital Emilio Ribas no qual ficou 

internado um tempo, até se recuperar. Avisada a família, sua irmã Claudia Abreu foi 

buscá-lo e o levou para Porto Alegre para descansar e recuperar-se na casa de seus 

pais. À pintora Maria Lídia Magliani, Caio contaria por carta: “Depois de pegar o teste 

positivo, fiquei dois dias ótimo, maduro & sorridente. Ligando pra família e amigos, no 

3º. dia enlouqueci. [destaque do autor] Tive o que chamam muito finamente de “um 

quadro de dissociação mental”. Pronto-Socorro na bicha [sic]: acordei nu amarrado 

pelos pulsos numa maca de metal... [...]” (ABREU, 2006, p. 255). 

 É nesse período que surgem as emblemáticas Cartas para além do muro – 

crônicas publicadas em O Estado de São Paulo, jornal no qual Caio colaborava 

quinzenalmente. Por meio dessas cartas, Caio noticiou sua condição de soropositivo, 

num ato de coragem e ousadia. As cartas, como veremos mais adiante, não 

correspondem ao que até então o público leitor estava acostumado a ler em jornais, 

em se tratando de personalidades ou anônimos contaminados pela aids. Não havia ali 

um mea culpa, uma confissão chorosa ou um dramático testemunho. O que Caio 

escreveu destoava das suas crônicas anteriores, num percurso literário no qual o 

essencial é revelado nas entrelinhas para um leitor competente. A força desses textos 

foi confirmada posteriormente quando publicadas em livro em Pequenas epifanias, 

coletânea de crônicas selecionadas pelo autor.  

Certamente, o escritor não sabia quanto tempo teria de vida, mas como já se 

afirmou no começo desta investigação acadêmica, em1994 as drogas que combatiam o 

vírus HIV não eram 100% eficazes, de modo que, ser diagnosticado com aids era, 

praticamente, uma sentença de morte – ainda que adiada mediante o caríssimo e 

precário uso de remédios importados. Além do mais, uma vez feito por contas o 

histórico infeccioso com o médico, Caio descobriu que estava contaminado havia 10 

anos. Assim, ele sentiu que sua hora estaria próxima. De fato, viveria mais dois anos, 

falecendo em 1996. Ironicamente, diria em carta à mesma Maria Lídia Magliani: “Que 

outra morte eu poderia ter? É a minha cara! [...] Só choro às vezes porque a vida me 

parece bela [...]” (ABREU, 2006, p. 256) 
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 Podemos afirmar que a produção literária de Caio tenha se transformado após 

o diagnóstico positivo, ainda que o tema da aids e sua abordagem tenham surgido bem 

antes em contos, por exemplo, e no romance Onde andará Dulce Veiga? (1990). Neles, 

Caio procurava distanciar-se totalmente do que até então era publicado em revistas e 

jornais: reportagens sensacionalistas, de fundo moral e preconceituoso, como aquelas 

que foram as de muitas personalidades expostas na mídia, como Cazuza, Sandra Bréa e 

Rock Hudson, entre outros tantos; e em livros de cunho moralizante.  

 Em sua tese de doutorado Caio Fernando Abreu, narrativa e homoerotismo 

(2014) Luiz Fernando L. Braga Júnior expõe que “a AIDS não assume o valor fatalista, 

em Caio Fernando Abreu, assim como ocorreu para outros artistas, contemporâneos 

seus – Cazuza, Renato Russo, Hervé Guibert, por exemplo -, e os estados melancólico e 

depressivo transcendem o aparecimento da epidemia, uma vez que são de natureza 

primária, verificados na composição dos narradores e personagens desde os primeiros 

escritos do autor” (JÚNIOR, 2014, p. 159). 

 Embora Caio tenha se transformado no decorrer dos anos num excelente 

cronista, sua relação com o jornalismo continuava conflituosa. A sua contribuição nas 

mais diversas publicações (crítica literária e cinematográfica, resenhas musicais e 

crônicas) revelam duas qualidades: seu amplo conhecimento cultural e sua escrita 

precisa e original. Mesmo tendo alcançado prestígio literário em vida, a publicação de 

suas obras não era suficiente para alcançar uma situação econômica mais folgada. Daí 

não ter conseguido desatar o laço que o unia ao jornalismo, fonte segura de renda. 

Para aumentar seus rendimentos, Caio assumiu traduções, adaptações de teatro e 

diversos trabalhos que frequentemente o deixavam exausto, afastando-o muitas vezes 

da sua produção literária. Em carta ao amigo Gerd Hilger, tradutor de sua obra ao 

alemão, desabafa: “Faço trabalhos inacreditáveis, tipo revisar traduções mal-

feitíssimas [sic] por catedráticos da USP. Cadelamente, conserto erros alheios e não 

levo crédito nenhum. E ganho menos que 1/3 do que o tradutor ganha [...]” (ABREU, 

2006, p. 227). Sua complicada relação com o jornalismo se devia – principalmente - ao 

cumprimento de prazos e pelas limitações de espaço, estipulado pela coluna, na qual 

devia escrever. Contudo, apesar das dificuldades, continuou escrevendo para O 
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Estadão, o qual, numa atitude audaz – haja vista seu perfil conservador – manteve a 

coluna quinzenal, sem impor qualquer tipo de censura ou restrição.  

 O jornalista Sérgio Augusto, em seu artigo “Flautas, melancias e colibris”, no 

qual comenta o gênero crônica e, em especial, a crônica de Rubem Braga, informa que 

“[a palavra] Crônica vem de cronos, tempo em grego”, justificando suas origens, 

quando a crônica ainda estava atrelada ao relato histórico. E, embora desde o fim do 

século XIX a crônica tenha se afastado totalmente desse perfil primeiro, não deixa de 

ser curioso e surpreendente, ao mesmo tempo, associar a origem da palavra crônica 

(tempo) com a crônica escrita por Caio Fernando Abreu, após descobrir-se 

soropositivo: o escritor escrevendo num espaço limitado assim como limitado era o 

tempo de vida que lhe restava. Comenta em carta a Maria Lídia Magliani: “E pasme. 

Estou bem. Nunca tive medo da morte e, além disso, acho que Deus está me dando a 

oportunidade de determinar prioridades [o destaque é do autor]. E eu só quero 

escrever. Tenho uns quatro/cinco livros a parir ainda, chê. Surto criativo tipo Derek 

Jarman, Cazuza, Hervé Guibert, Cyrill Collard.[...]¹”. 

 

 

¹ Derek Jarman (1942-1994), foi um criativo e independente cineasta inglês. Homossexual assumido procurou tratar 

do tema em suas obras. Entre seus filmes mais famosos estão Caravaggio (1986) e Eduardo II (1991) filmados com 

apurado visual e senso estético. O crítico cinematográfico e editor da revista The Advocate, Alonso Duralde,  

destaca que “nenhum outro cineasta daquele período fazia filmes politicamente feroz e descaradamente sexual” 

como Jarman (DURALDE, 2005, p.65-66). Soropositivo, Blue (1993) foi seu filme testamento sobre a doença. Morreu 

vítima da aids, em fevereiro de 1994. Na análise da crônica “A morte dos girassóis”, destacamos e analisamos um 

pouco mais a obra deste criativo cineasta (Nota do autor). 

Hervé Guibert (1955-1991), foi um escritor e roteirista francês que contou em livro seu drama sobre sua condição 

soropositiva. O livro foi traduzido no Brasil com o título Para o amigo que não me salvou a vida (1995) lançado pela 

Jorge Zahar (RJ). O livro provocou polêmicas na época do seu lançamento porque ainda que disfarçado sob outros 

nomes, o autor comentou a vida íntima de diversas personalidades francesas como a atriz Isabelle Adjani e o 

filosofo Michel Foucault. Contudo, o livro é um forte retrato daquele período. O livro lhe deu projeção e a 

continuação escreveu outros mais. Faleceu em dezembro de 1991 (Nota do autor).   

Cyrill Collard (1957-1993), músico, escritor e cineasta francês. Prolífico, Collard foi um artista parisiense respeitado e 

admirado pela sua ousadia. Apelidado de “filho espiritual de Genet e Pasolini”, não teve tempo de colher os louros 

de sua obra. Seu livro Noites felinas (publicado em 1993 no Brasil pela Brasiliense) virou filme roteirizado e dirigido 

pelo mesmo Collard. No filme, ele vive o papel de um diretor de cinema bissexual e soropositivo às voltas com 

drogas e sexo na agitada vida noturna de Paris e dividido amorosamente entre um rapaz e uma moça. Collard 

faleceu pouco tempo depois da estreia em decorrência do HIV, e não pode receber o César de Melhor Filme 

outorgado pela Academia de Cinema Francesa naquele ano ao seu filme (Nota do autor).  
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2.2 A mais justa das saias 

 

  Nosso estudo começa com a crônica A mais justa das saias. A crônica foi 

publicada em 25 de março de 1987 em O Estado de S. Paulo. O texto faz uma reflexão 

aguda, ainda que pautada pelo humor ácido do autor, sobre o que se tornou a aids no 

Brasil naquela década de 1980.  

 A primeira questão que levantamos é seu título, o qual nos leva à pergunta: o 

que é uma “saia justa”? A pergunta pode parecer um disparate, pois é sabido hoje em 

dia que a expressão significa colocar algo ou alguém numa situação difícil, incômoda 

ou embaraçosa. Mas essa pergunta seria pertinente no ano em que a crônica foi 

publicada em jornal, é que a expressão “saia justa” foi inventada pelo próprio Caio 

Fernando Abreu, e não eram todos que “traduziam” ou assimilavam imediatamente as 

originais e marcantes expressões que o autor durante toda sua vida inventou e 

escreveu em seus textos. Paula Dip, jornalista e amiga de Caio, conta que  

Ele adorava inventar esses termos que só seus amigos entendiam e que, com o tempo, 

caíram na boca de toda uma geração, tais como: saia justa, para definir uma situação 

difícil; lasanha, para homem gostoso [sic]; rodenir, que significa aborrecido; naja, que é 

pessoa venenosa [...]. (DIP, 2009, p. 71)  

Desse modo, com o título o que encontramos logo de entrada, é um autor perspicaz 

que usa as figuras de linguagem, de modo particular a metáfora, para expressar-se de 

maneira inovadora, fugindo dos lugares comuns. A metáfora, como sabemos, é “uma 

comparação que se tem subentendida”(DANTAS, 2014, p.16) ou como diria Antonio 

Skármeta no seu célebre romance El cartero de Neruda (1998) [“O carteiro e o poeta”, 

em português]: “[las metáforas] son modos de decir una cosa comparándola con 

otra”(2002, p. 23). Neste caso, Caio se apropria de uma peça do vestuário feminino (a 

saia justa, uma peça que restringe a liberdade do corpo para se mover), para dar-lhe 

um sentido totalmente novo, a de estar ou ficar numa situação difícil ou 

constrangedora. O curioso é que seja justamente um homem que, pela sua 

perspicácia, retire do universo da moda feminina uma expressão que todos usarão 

livremente, homens e mulheres. Não é, de forma alguma, uma expressão de gueto, ou 
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seja, que se restringe unicamente às mulheres ou aos gays. A metáfora torna a crônica 

mais instigante e original, prendendo o leitor até o fim.  

É oportuno constatar que ao inventar expressões ou usar estrangeirismos em 

suas crônicas, Caio se aproxima muito do cronista carioca João do Rio (1881-1921). Ao 

enveredar pela crônica na imprensa, na virada do século XIX para o XX, João do Rio foi 

admirado por imprimir no seu texto jocosidade, o uso de estrangeirismos 

(principalmente palavras francesas e inglesas, às vezes até com certo exagero) e 

neologismos. A comparação entre ambos os autores não tem como finalidade pesar o 

valor literário de um sobre o outro, trata-se apenas de apontar que Caio Fernando 

Abreu, de certa forma, revigora e atualiza de modo exemplar os passos dados no 

passado por João do Rio, tornando-se um herdeiro legítimo dessa crônica mais ousada.  

 A crônica começa com Caio comentado – em primeira pessoa - quando foi a 

primeira vez que ouviu falar da aids e quem foi uma de suas primeiras vítimas 

noticiadas: o estilista de moda Markito. Segundo Marcelo Secron Bessa, “A morte do 

mineiro Marcos Vinícius Resende Gonçalves, o estilista Markito, não só serviu de 

gancho para reportagens um pouco mais extensas sobre o assunto nas revistas 

semanais, como também instaurou uma inicial onda de pânico – e de preconceito – no 

país” (BESSA, 2002, p.31). É sobre esse pânico e preconceito instaurado na sociedade 

que o texto de Caio quer refletir. O autor prossegue questionando o vírus, achando um 

absurdo que seja reacionário (“de direita e moralista”) uma vez que a 

homossexualidade sempre existiu em todas as sociedades de todas as épocas. Para 

fundamentar sua teoria, arrisca-se a citar a amizade entre dois personagens bíblicos do 

Antigo Testamento.  

É curioso que Caio tenha citado dois homens bíblicos em invés de outros casos 

amorosos mais antigos do mesmo sexo, como o de Alexandre, o Grande e Heféstion ou 

Sócrates e Alcibíades. Ou ainda, casais homossexuais mais libertos das convenções 

sociais e religiosas, como os poetas Rimbaud e Verlaine, na França no século XIX. A 

ideia, ao citar as personagens bíblicas, é justamente destacar o quão antiga é a 

homossexualidade e ao mesmo tempo apontar o dedo a uma sociedade conservadora 

e hipócrita que tem no seio da sua história cristã o amor entre dois homens. A questão 
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que se quer ver levantada é a seguinte: se a homossexualidade é tão antiga na história 

humana, por que “só agora ‘Deus’ ou a ‘Natureza’ teriam decidido puni-los [os 

homossexuais]?” (ABREU, 2006, p. 58). A pergunta é deixada sem resposta por ser 

evidente, ou seja, o vírus existe porque existe, mas não por tratar-se de um castigo 

divino - que outrora castigou os egípcios, por exemplo, como é relatado no Livro do 

Êxodo, na Bíblia, - e hoje castigaria somente os gays.  

 O título da crônica encontra aí o campo fértil aonde quer chegar. Se por um 

lado há homossexuais promíscuos, isso não significa que todos o sejam. Para Caio, “[...] 

é preciso que as pessoas compreendam que um homossexual não é um contaminado 

em potencial, feito bomba-relógio preste a explodir” (ABREU, 2006, p. 59) e rotular 

todos os homossexuais de transmissores do HIV seria, na sociedade brasileira, uma 

“saia justa”, ou seja, uma situação bem embaraçadora. 

 Caio põe na lente do microscópio a própria questão da sexualidade. Para ele 

não existe homossexualidade ou heterossexualidade, o que existe é a sexualidade que 

cada um expressa segundo seus desejos e não é ela quem define o caráter de uma 

pessoa. Assim, ter atração por pessoas do mesmo sexo não desqualifica ninguém. Irrita 

ao autor que alguém seja conhecido pela sua sexualidade, como se isso revelasse 

traços de sua personalidade: “(É curioso, e revelador, observar que quando Gore Vidal 

vem ao Brasil, toda a imprensa se refere a ele como “o escritor homossexual”, mas 

estou certo de que se viesse, por exemplo, Norman Mailer, ninguém falaria do 

“escritor heterossexual”.)” [os parênteses e as aspas são do próprio autor] (ABREU, 

2006, 59). 

 Curiosamente, sobre essa questão o próprio Vidal já tinha se debruçado em 

1971 num artigo no qual dissertava sobre a liberação feminina (La liberación de la 

mujer: el feminismo y sus quejas, na versão para o espanhol). Para o norte-americano, 

homossexual assumido, o sexo ainda é tabu com papéis definidos o que gera conflito 

entre os sexos e fomenta o preconceito, uma vez que nesse jogo não há lugar para 

desvios: 

De todos los mamíferos, el hombre es el único que debe aprender a aparearse. En las 

sociedades abiertas esto se consigue mediante la observación, pero en una sociedad 
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puritana, amenazadora e hipócrita, el sexo es un secreto obsceno, el cuerpo algo 

vergonzoso y hacer el amor un asunto inconfesable, convertido a menudo en 

espantoso por la simple ignorancia de cómo se practica. Sin embargo, se nos enseñan 

cuidadosamente los papeles masculinos y femeninos periféricos. A una niña se le da 

una muñeca en lugar de un laboratorio de juguete. El hecho de que talvez no le gusten 

las muñecas y prefiera el laboratorio será el comienzo de una bonita neurosis para ella, 

un sentimiento de culpa por no estar desempeñando el papel que la sociedad espera 

de ella […]. (VIDAL, 2001, p. 65). 

 A crônica de Caio obviamente não poderia, pela questão de espaço, 

aprofundar-se mais sobre a complexidade da sexualidade. Contudo, o autor voltaria a 

essa questão diversas outras vezes, conforme veremos nas crônicas seguintes, uma vez 

que nas décadas de 1980 e 1990 falar de aids era falar de sexo, de práticas sexuais e de 

sexo seguro. 

 Um dos medos do autor, expressados nessa crônica, é o das pessoas se 

fecharem para o amor por medo do vírus. Para ele, a aids psicológica, aquela que está 

na nossa cabeça, é pior que a real, pois nos afasta dos outros por medo do contágio. 

Na prática, tal medo existia e era real. Embora em agosto de 1985 o ministro da Saúde 

declarasse que “a AIDS era alarmante, mas não prioritária” (BESSA, 2002, p. 33) a 

imprensa foi a responsável, na prática, por divulgar as informações que a população 

desejava saber sobre a doença: formas de contágio, sintomas, prevenção, etc. No 

entanto, ao lado desse papel informativo havia também o do preconceito, uma vez 

que o vírus tinha sido detectado primeiramente na comunidade gay norte-americana 

e, no Brasil, suas primeiras vítimas foram também homossexuais, como o caso já 

mencionado de Markito, “o primeiro brasileiro famoso a morrer de aids” (DIP, 2009, p. 

255). O certo era que, em 1987, data da publicação desta crônica, sexo representava 

morte. Não era sem motivo que o músico Cazuza denunciava “o meu prazer é risco de 

vida” em sua canção Ideologia, composta naquele período. O risco tanto poderia ser a 

prática sexual desprotegida como o uso de drogas injetáveis, ambos responsáveis pela 

disseminação do vírus. 

 Caio insiste, todavia, na vivência do amor, por ser de uma geração que lutou 

para derrubar mitos e tabus e ele não se conforma em ver conquistas alcançadas, 

como a liberdade sexual, sofrer um retrocesso violento frente ao vírus da aids. Em 
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carta ao cineasta Guilherme de Almeida Prado, comenta: “Tenho um passado hippie 

que me deixou muitas coisas boas. Estou sempre preocupado com a ética, com a 

beleza, com a dignidade [...].” (ABREU, 2006, p. 246). Por isso ele encerra sua crônica 

apelando: “- ô gente, vamos continuar namorando. Era tão bom, não era?” (ABREU, 

2006, p. 60). 

 No entanto, a resposta a essa pergunta já tinha vindo muito antes, ainda no 

começo da década de 1970, na canção God [Deus] composta por John Lennon, um dos 

ídolos de Caio e representante de toda a geração Contra-cultura. O movimento Contra-

cultura surgiu no fim da década de 1960 nos Estados Unidos, quando o país interveio 

militarmente na Guerra do Vietnã e, em paralelo a isso, as minorias (feministas, 

homossexuais e negros) começavam a lutar pelos seus direitos, fazendo passeatas e 

protestos por todas as cidades norte-americanas. A Contra-cultura, como o próprio 

nome diz, ia contra a maré da sociedade norte-americana burguesa enriquecida após a 

Segunda Guerra Mundial, da qual os Estados Unidos saíram vitoriosos. Os jovens que 

agora protestavam rompiam com esse quadro: não se alistavam no exército; deixavam 

o cabelo crescer; viviam em comunidades alternativas; praticavam o sexo livremente; 

experimentavam drogas na tentativa de libertar corpo e alma numa experiência 

lisérgica e aderiam a rituais orientais como o budismo e, sobretudo, a vivência do lema 

“paz e amor”. Esses jovens foram conhecidos como hippies em muitas partes e 

reivindicavam uma vida alternativa àquela pregada pelo sistema, o famoso american 

way of life. 

É a esse momento que Caio se volta, como sendo o melhor. Porém, a grande 

experiência psicodélica e lisérgica desse período acabou quando Lennon em sua 

canção God decreta, ao fim de uma longa lista de seres, coisas e fatos nas quais ele 

não acreditava mais: the dream is over [o sonho acabou].  
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2.3  Despedida provisória 

 

 Publicada em 16 de dezembro de 1987, em O Estado de S. Paulo, “Despedida 

provisória” foi escolhida para entrar neste estudo por causa de uma frase que revela 

muito do autor e que é a chave para entender o fascínio que ele provocava em suas 

crônicas: suas fragilidades. Na crônica, Caio escreve: “Um amigo me avisou que 

exponho demais fragilidades, fiquei preocupado. Talvez expor fragilidades seja o único 

jeito de ser que eu tenho, então não sei se isso tem solução”(ABREU, 2012, p.137-138).  

 Não é fácil expor as próprias fragilidades. Ao exibi-las, o escritor fica 

desarmado, nu. Por isso é que o ser humano veste máscaras, como defesa, artifício e 

autopreservação. Não é de estranhar, então, que o amigo que Caio cita o tenha 

alertado para esse “perigo”: expor-se. No fundo, o alerta nada mais é que um temor 

alheio, ou seja, é o amigo que projeta em Caio um medo seu. Mas Caio, que fez de sua 

crônica um espaço de divagação e mesmo de análise, não teme essa exibição porque a 

resposta nem ele a tem: “então não sei se isso tem solução”. 

 A exposição dessas fragilidades será mais explorada quando o autor noticiar 

seu estado soropositivo, conforme veremos na análise das crônicas mais adiante, 

principalmente na trilogia das Cartas além dos muros. Por isso é interessante perceber 

a dinâmica do autor, que não é contido. Ele exibe sua dor, seu desânimo, 

aborrecimento e outros estados de espírito sem, contudo, ser um exibicionista. Como 

já estudamos, Caio se aproxima do leitor como de um amigo. Mesmo nesta singela 

crônica, na qual poderia apenas escolher um tema qualquer para desenvolver, ele 

prefere fazer um movimento contrário. Permite-se contar ao seu leitor que está 

vivenciando um momento difícil para escrever e ainda justifica sua breve ausência: 

“Despedida rápida, provisória: vou ficar algum tempo fora sem escrever aqui, pelo 

menos até o dia 6 de janeiro”. E então conta o que fará.  

 Essa franqueza agrada o leitor, cativa-o. Estabelece um vínculo porque ao ler as 

agruras do cronista é como se ele escutasse as queixas de um amigo ou parente 

querido. Em entrevista à revista MIX Magazine Caio diria a respeito da sua coluna no 

jornal: “[...] eu sempre fui muito pessoal no que escrevo” (BARRA, 1995, p. 6). E ao 



59 
 

narrar desta forma afasta-se do estilo de crônica de um Rubem Braga, por exemplo, e 

mostra como a crônica pode ser tão ampla e explorada de tantas formas diferentes. 

 “Despedida provisória” apresenta um escritor sem muita inspiração nem 

vontade de escrever (“Ando meio esvaziado”), tal qual Clarice Lispector - influência 

confessa do escritor – de modo particular em sua obra A hora da estrela (1977). Nela, a 

autora – na pele de um narrador masculino - reflete sobre o ato de escrever e suas 

agruras: “Não, não é fácil escrever” (LISPECTOR, 1999, p. 19). Mas, apesar de tudo, é a 

escrita o que o mantem vivo: “Estou absolutamente cansado de literatura; só a mudez 

me faz companhia. Se ainda escrevo é porque nada mais tenho a fazer no mundo 

enquanto espero a morte” (LISPECTOR, 1999, p. 70). Seguindo essa trajetória da 

Lispector, Caio comenta o cansaço que sente devido às energias que a escrita do seu 

livro de contos Os dragões não conhecem o paraíso exigiu. Dá a impressão de que o 

livro retirou dele toda a sorte de inspiração e, para recuperar essa energia, comunica 

ao leitor que se afastará por um tempo. Daí o título da crônica. Mas, ao justificar o 

porquê da sua ausência, ele começa a aprofundar diversas questões que vão surgindo 

e conta, assim, ao seu leitor que “acha muito difícil sobreviver” e que muitas de suas 

questões “o tempo resolverá”.  

 Revela que as “manhãs são brancas”, insistindo na sua repetição em três 

parágrafos e no subtítulo: “Dentro da manhã branca. Para dar um tempo, aterrissar de 

um livro e de alguns sonhos”; depois, no 3º. Parágrafo: “As manhãs são brancas, 

parecem feitas mais para se olhar as coisas do que para se dizer algo sobre elas [...]”; 

4º. Parágrafo: “Estou tentando me mexer, agora, dentro desta manhã branca, no meio 

desse branco que não dá forma nem cor ao futuro [...]”; 5º. Parágrafo: “Nos últimos 

dias, não vi nenhum filme, não ouvi nenhuma música. Foi um tempo branco, também 

[...]”; 6º. e 7º. Parágrafo: “Preciso que esse tempo passe e me leve dentro dele, porque 

até lá, honestamente e sem nenhuma espécie de modéstia, estou mesmo meio burro. 

E tão assustado no meio desta manhã branca. [...]”. [O destaque é meu]. A repetição 

das palavras “manhãs brancas” e “tempo branco” remete-nos ao conto Noites brancas 

de Dostoievski. No conto, o narrador-protagonista é um jovem melancólico e solitário 

na cidade de São Petersburgo que vê no encontro casual que tem com a jovem 

Nastenka, a oportunidade de ser feliz. A moça, contudo, já entregou seu coração a 
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outro e apenas aguarda seu regresso para se casar com ele. A demora da chegada do 

rival acende uma faísca de esperança no narrador, pois Nastenka também nutre 

sentimentos por ele. Mas o pretendente de Nastenka retorna e ela corre ao seu 

encontro.  

 O diálogo da crônica com o escritor russo surge nas divagações do narrador-

protagonista (ele não se apresenta e não sabemos seu nome): “[...] dias inteiros errei 

pela cidade numa tristeza profunda, sem nada compreender do que se passava em 

mim” e “Passei duas tardes a me perguntar: que me falta no meu canto? Por que 

tenho encontrado tanta dificuldade em permanecer ali? (DOSTOIEVSKI, 1996, p. 8-10). 

Mais adiante, junto da amada, o narrador reflete: “Oh! De que serve a nossa vida? Ao 

seu olhar seduzido, você e eu, Nastenka, vivemos uma vida tão preguiçosa, tão lenta, 

tão largada! Ao seu olhar estamos todos tão descontentes com a nossa sorte, tão 

fatigados de nossa existência! E em verdade, considere, com efeito, como, à primeira 

vista, tudo entre nós é frio, amargo, como que hostil... [...]” (DOSTOIEVSKI, 1996, p. 

40). 

 As indagações de Caio Fernando Abreu vão ao encontro das do protagonista de 

Noites brancas por questionarem os sentimentos e o vazio que se sente em 

determinados momentos da vida. O repertório literário latente de Caio faz esse jogo 

no qual as noites brancas se transformam em manhãs brancas. Manhãs de ausência, 

de melancolia, de vazio – como as do personagem russo. 

 A intertextualidade literária que aparece nesta análise (particularmente com 

Noites brancas, de Dostoievski) estará presente em todas as crônicas que 

analisaremos. Para Roland Barthes, muito influenciado pelas teorias de Julia Kristeva, a 

intertextualidade “trata-se de um recurso para tornar anônimo o autor, para cortar de 

seu texto o que é concebido como uma projeção de textos anteriores, por meio de 

derivações, transformações, paródia ou mesmo plágio” (CALVET, 1993, p. 205). Esse 

recurso não empobrece ou reduz um texto original como as crônicas de Caio Fernando 

Abreu, por exemplo. Pelo contrário, as enriquece e alcançam outras dimensões 

principalmente quando seu leitor souber associá-las ou compreender o jogo armado 

pelo escritor. Por isso, ainda que as crônicas do Caio tenham feito muito sucesso, elas 
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são melhor compreendidas por um público leitor competente, capaz de fazer a leitura 

dessa intertextualidade tornando seu texto muito mais profundo do que as aparências 

apontam. 

 Leyla Perrone-Moisés observa que na intertextualidade  

o escritor passeia pelos territórios da literatura com uma desenvoltura que não é 

permitida ao crítico: nada declara, pode dialogar com outros escritores sem os chamar 

pelo nome, utiliza os bens alheios como se fossem seus. Quando muito, pisca o olho ao 

leitor, que não exige dele o que requer do crítico: que defina muito claramente de 

quem e do que fala (PERRONE-MOISÉS, 1979, p. 211). 

 As palavras da Perrone-Moisés caem como luvas na narrativa de Caio, pois ele é 

esse autor que caminha com “desenvoltura” pelos mais diversos temas dialogando 

com “outros escritores” e obras utilizando esses “bens alheios como se fossem seus” – 

tal a maneira como se apropria deles para fala de algo seu, para ilustrar melhor um 

sentimento, uma emoção, uma experiência. Na narrativa contemporânea a 

intertextualidade – a exemplo das crônicas de Caio – estabelece um fecundo e 

contínuo diálogo também com a pintura, a fotografia, a música, o cinema e o vídeo. O 

discurso (no caso, a narrativa) recorre à intertextualidade como recurso de sentido. Ou 

seja, o diálogo com os outros textos ou expressões artísticas é um recurso para dizer o 

que apenas o texto original conseguiu expressar de maneira exata.  

Por isso num texto se somam muitas leituras, não existe o texto monológico.  A 

intertextualidade, segundo Julia Kristeva – oficialmente a autora que compõe e 

introduz o termo, “todo texto se constrói como um mosaico de citações, todo texto é 

absorção e transformação de um outro texto”(apud SAMOYAULT, 2008, p. 16). A 

síntese do termo intertextualidade não quer dizer que um texto (conto, novela, 

crônica) funcione meramente como uma colcha de retalhos, mas aponta que direta ou 

indiretamente uma obra escrita estará em constante diálogo com outras e isto 

acontece porque o escritor é também um leitor. Por leitor não nos referimos somente 

àquele que lê um livro, mas aquele que constrói um repertório de leituras e que faz 

uma leitura de mundo. “A leitura se realiza a partir do diálogo do leitor com o objeto 

lido – seja escrito, sonoro, seja um gesto, uma imagem, um acontecimento [...]” 

(MARTINS, 2007, p. 33). São essas leituras e discursos da sociedade (político, religioso, 
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educacional, etc.) que entrarão no texto do escritor permitindo a realização da 

intertextualidade.  

Nas crônicas de Caio Fernando Abreu, a intertextualidade acontece de maneira 

primorosa com a música, a literatura e o cinema. Ao dialogar com essas expressões 

artísticas, nos deparamos com um rico mosaico, parafraseando Kristeva, que 

transformam seu texto em uma narrativa sedutora, tenaz e deliciosa porque nos 

remete justamente a filmes, novelas, músicas, pinturas e fotografias que nos fazem 

entender a tônica da sua narrativa, o compasso do seu pensamento e a pulsação do 

seu sentimento. É uma maneira de compreendermos seu mundo. 
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2.4  Negro amor ao som de Bruce Springsteen  

 

 Caio estava em Paris quando conheceu João, protagonista da sua crônica 

publicada em 15 de maio de 1994 em O Estado de S. Paulo. O nome da Cidade-Luz em 

negrito reforça o local onde ocorre o fato narrado, mas a “história real de João” 

naquela de década de 1990 poderia haver acontecido em qualquer lugar do mundo, 

inclusive no Brasil.  

 É curioso notar que foi justamente ao voltar dessa estadia na Europa que Caio 

fez o exame e constatou que era soropositivo. Ao contar para o leitor o caso de João, 

Caio procura fazer o que assumiria abertamente após o seu exame de HIV dar 

resultado positivo: falar da aids denunciando o cruel mecanismo que ela aciona nas 

pessoas, tanto nos soropositivos como naqueles que com eles convivem. 

 Caio, como cronista, também evita cair no senso comum daquele período: o 

das histórias de pessoas com aids, vastamente divulgado pela mídia impressa. Essa 

questão foi amplamente pesquisada e depois publicada pelo professor Marcelo Secron 

Bessa em seu livro Os perigosos – Autobiografias e AIDS (2002). Segundo Bessa, ao 

pesquisar a literatura sobre a aids constatou que a mídia impressa, no Brasil, imprimiu 

desde o começo um apelo dramático, folhetinesco, ao revelar o drama dos 

homossexuais soropositivos e de seus familiares: 

[...] o que destaco desse estilo é a utilização paulatina das histórias de pessoas com 

AIDS, que, no início, basicamente relatavam a morte e, posteriormente, a experiência 

da doença. Na verdade, parece um processo de mão dupla: por um lado, há a intenção 

de despertar a curiosidade no público-leitor, vender revistas por reportagens um tanto 

sensacionalistas; por outro, uma vontade do público em ler aquelas histórias (afinal, 

naquela época, em meados da década de 80, poucos conheciam alguém com AIDS, ou 

tinham visto um). E a fórmula deu certo (BESSA, 2002, p. 38). 

 Ainda que a citação mencione a década de 80, esse tipo de reportagem 

veiculada e lida em jornais e revistas semanais se alastrou por toda a década de 90, 

tendo seu auge na reportagem de capa com Cazuza na revista Veja (1989). 



64 
 

 Caio Fernando Abreu era totalmente avesso a esse tipo de narrativa que 

chegou a surgir até em livros como depoimentos, sem ter nenhum traço literário 

apurado e muitos deles mal escritos.  Ao tratar do tema da aids em sua obra literária - 

nos contos Dama da noite (1988), Depois de agosto (1995) e no romance Onde andará 

Dulce Veiga? (1990), por exemplo - Caio preferiu o “caráter bastante metafórico ou 

alegórico” (BESSA, 2002, p. 262). Por isso, surpreende a crônica “Negro amor ao som 

de Bruce Springsteen”, por abordar o tema da aids de uma forma direta, quase ao 

gosto do público leitor daquele período que, como pertinentemente citou Marcelo 

Secron Bessa, era um público leitor voyeur, ou seja, a sua curiosidade ia bem além de 

saber que determinada pessoa contraiu o vírus, mas, saber como pegou o vírus, que 

tipo de vida tinha, enfim, o que ele(a) gostava de fazer sexualmente. Jornais e revistas 

cientes disso exploraram ao máximo essa vertente.  

 Caio, como já mencionamos, conta o drama de João para lutar contra o 

preconceito. Mas a crônica apresenta ricos argumentos: o primeiro, o pathos. Há uma 

evidente simpatia e sintonia entre o narrador da crônica (o próprio Caio) e o garçom 

brasileiro, João. A história de João, marcada pelo drama de ter seu companheiro 

soropositivo numa situação limite que atinge os dois, emocionou o cronista. Num 

primeiro momento - que não aparece na crônica, mas sabemos que ocorreu - Caio é a 

plateia de João, que lhe conta sua vida: “caímos nesse poço inevitável: histórias 

pessoais”. Cria-se aí o vínculo. Caio, de algum modo, é tocado pelo drama do rapaz: 

negro, homossexual, brasileiro, pobre. A história merece ser contada, pois é “real”, e 

além de ser o drama de João, também o é de seu companheiro Christian e sua mãe 

judia, que chega para saber do filho e descobre muito mais: é soropositivo, 

homossexual e tem um namorado negro.  

 Ainda que os ingredientes estejam aí, prontos para elaborar uma crônica 

sensacionalista, Caio consegue narrar a história de João de uma forma madura, sem 

pieguice nem histeria. Contudo, a crônica nos leva a outras reflexões que merecem 

nossa atenção. O primeiro, aceitar o acontecimento narrado como sendo verdadeiro. 

Terá existido, realmente, esse tal João? E sua história, seria inventada para que o autor 

discorresse sobre aids e preconceito? Vejamos, o autor dá pistas de que sua crônica 

está baseada em fatos reais. Observa-se a primeira delas quando ele destaca em 
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negrito o nome de Paris, cidade onde o autor supostamente está e de lá escreve 

mandando sua crônica para o jornal. Segundo, escreve em primeira pessoa: “Eu 

jantava com amigos quando o garçom me chamou a atenção”. O escrever em primeira 

pessoa encerra em si um tom de verdade, de testemunho fiel do que viu e ouviu. E, 

terceiro, o autor repete intencionalmente a palavra “real”, para sugerir que sua 

história não é fictícia: “O que importa é a história real de João. Dura, real, presente” [o 

destaque é meu]. Somos assim conduzidos pelo drama de João, admitindo por meio 

desses recursos que tudo o que está ali escrito é verídico. 

 A história de abnegação de João, por amor ao seu companheiro, o árduo 

trabalho em vários turnos para arcar com as despesas da casa e sofrer a rejeição da 

mãe judia de Christian, seu companheiro, comovem. Caio tenta explicar a dureza 

daquela senhora “de 74 anos que sofreu durante a guerra”, mas o papel de vilão da 

história recai inevitavelmente sobre ela. O fato de ela nem sequer tocar nas flores e 

comida que João traz para casa a torna antipática e inflexível para os leitores 

brasileiros. Caio sugere a João que a leve a assistir ao filme Filadélfia, talvez isso a faça 

refletir e mudar de comportamento em relação a ele e ao filho doente. A saída que o 

Caio oferece é simpática, mas parece que pouco eficaz – ou ingênua - uma vez que um 

dos medos do ser humano é, justamente, a ameaça que o seu semelhante oferece. 

 Em O mal-estar na cultura (1930), Sigmund Freud nos diz que o ser humano 

sofre com três ameaças à sua existência: a primeira está nele mesmo e é inexorável, as 

doenças que enfraquecem o seu corpo, a chegada da velhice e a morte; a segunda, a 

força da Natureza mediante a qual também não pode fazer nada, e demonstra sua 

pequenez ao ver-se vítima de catástrofes naturais; e a terceira, que está sob seu 

controle e contra a qual pode lutar: o outro. Assim, se o ser humano nada pode fazer 

para deter as duas primeiras, contra a terceira pode se munir e combater: toda a 

ameaça provocada pelo seu semelhante. Freud vai mais longe, e dá luzes ao que se 

refere à condição da mãe de Christian e sua desconfiança sobre João: o sofrimento 

maior do ser humano está no mandamento imposto “Amar o próximo como a ti 

mesmo”. O sofrimento está em compreender, obedecer e vivenciar um mandamento 

que em si é complexo e contraditório: como se pode amar aquele que nos ameaça, nos 
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rouba, oprime e subjuga e que pode nos matar? A ameaça que o outro significa 

estabelece e reforça preconceitos.  

 O preconceito da mãe de Christian justifica-se pela desconfiança e medo que 

João oferece. Agravado ainda mais pela aids do filho. Superar o preconceito (medo e 

ameaça) é uma tarefa longa que compreende um grande esforço, por isso a sugestão 

de Caio de que João leve a velha senhora a assistir Filadélfia é simplória. O processo de 

desarmar-se é mais complexo. 

 A situação apresentada na crônica oferece mais sobre a condição humana, 

levantada pela velha senhora do que pelo drama da aids, ainda que seja este o 

estopim para o debate. Não há respostas para as questões levantadas acima, pois na 

condição de seres humanos, veremos o outro uma ameaça à nossa segurança. 

 Finalmente, o título da crônica proporciona um ar de leveza a uma história 

densa e dura. O “negro amor” se refere à canção homônima cantada por Gal Costa na 

década de 1970, - “Negro amor” (1977) é uma versão em português feita por Caetano 

Veloso e Péricles Cavalcanti do sucesso de Bob Dylan “It’s all over now baby blue” - e 

aqui faz um jogo com a negritude de João; e, “ao som de Bruce Springsteen” se refere 

literalmente à canção “Streets of Philadelphia” canção título do filme Filadélfia (1993) 

do cineasta Jonathan Demme, que é citado na crônica – um filme sobre aids e injustiça 

social, como a situação vivida por Christian e João na vida real. A canção “Streets of 

Philadelphia” de Bruce Springsteen não é apenas um “tema de filme”. Na composição, 

Springsteen escreve em primeira pessoa na pele de um soropositivo, descrevendo de 

maneira poética e emotiva o processo de deterioração provocado pelo HIV: “I was 

unrecognizable to myself/ I saw my reflection in a window I didn’t know my own 

face”(SPRINGSTEEN, 1994)[Eu fiquei irreconhecível para mim mesmo/ Vi meu reflexo 

numa janela e não conheci meu próprio rosto - em tradução livre].  O título também 

revela o amplo conhecimento musical que Caio tinha nessa área. Paula Dip escreve em 

seu livro Para sempre teu, Caio F.” (2009) que “Caio não vivia sem música [...]. Cada 

período de sua vida tinha canções pontuais. [...] colecionava discos, estava sempre na 

crista da vanguarda musical. [...] Ficava atento ao que acontecia na cena musical, e 

essa dedicação está presente em sua obra” (DIP, 2009, p. 97). O fato é confirmado 
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pelas várias resenhas musicais assinadas pelo autor no “Caderno 2” do Estadão, em 

muitas oportunidades. 

 

 

Pôster do filme "Filadélfia" (1993). Fonte: www.allocine.fr/film/fichefilm-9432/photos/ 
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2.5  Primeira carta para além do muro 

 

 Ao escrever esta crônica, datada de 21 de agosto de 1994, em O Estado de S. 

Paulo, Caio Fernando Abreu havia descoberto pouco tempo antes que estava com aids. 

Desde 1993 vinha enfrentando várias complicações com sua saúde, mas nunca teve 

coragem de fazer o teste de HIV. Finalmente, ao voltar magro e muito doente da 

Europa em junho daquele ano, aconselhado por uma amiga fez o teste. O resultado 

deu positivo. 

 Em carta à artista plástica Maria Lídia Magliani conta como recebeu a notícia: 

“Depois de pegar o teste positivo, fiquei dois dias ótimo, maduro & sorridente. Ligando 

pra família e amigos, no 3º dia enlouqueci.”(ABREU, 2006, p. 255). [O destaque é do 

autor]. E é justamente desse “enlouquecimento” que a crônica trata. É a crônica 

escrita em forma de carta que revela o estado soropositivo do escritor ao seu público, 

mas não de maneira direta. O público leitor não entendeu muito bem o texto, ainda 

que tudo estivesse nas entrelinhas. Só na terceira crônica dessa série - Última carta 

para além dos muros -, é que Caio seria explícito sobre sua condição. 

 Vamos nos deter primeiro nesta crônica rica em detalhes e apropriada para 

análises várias. A primeira delas é singular: o título. O texto já não é uma crônica, é 

uma carta, ou seja, a abordagem é mais próxima com o leitor, como se fosse um 

amigo. Mas isso não significa que por isso seja mais simples. Na verdade, a carta 

escrita é bem complexa. É curioso perceber agora que sua correspondência foi 

publicada, bem como biografias - disponíveis para pesquisa e leitura; leva-nos a 

perceber certos movimentos no autor que levantam questionamentos. Sabemos hoje, 

por exemplo, que três dias após saber o resultado positivo do teste e de ter aceitado 

aparentemente bem o mesmo, Caio teve “um quadro de dissociação mental”, como o 

próprio conta a Maria Lídia Magliani. Em carta, o autor conta à amiga o sofrido e que 

no Hospital Emilio Ribas acordou nu e amarrado numa cama de metal e que fora 

submetido a uma tomografia.  
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O que tinha acontecido, na realidade, é que Caio tinha se dado conta, de uma 

vez por todas, da complexidade do seu quadro de saúde e o que isso significava em sua 

vida. A “loucura temporária” sofrida foi essa descoberta para a qual o corpo e a mente 

reagiram de maneira violenta e inesperada. Por isso, ele foi submetido a exames e 

ficou internado alguns dias no Hospital Emilio Ribas, em São Paulo.  

A carta destinada a Maria Lídia Magliani está datada dia 16 de agosto; a crônica 

– já publicada no Estadão, dia 21, ou seja, cinco dias depois.  Tem-se a impressão de 

que logo após a carta à amiga, Caio escreveu a crônica, isto é, entre os dias 16 e 20 de 

agosto. A observação também se formula no sentido de que para Maria Lídia Magliani, 

a amiga íntima e de longa data, Caio conta de uma maneira direta e irreverente os 

acontecimentos sobre a descoberta da aids e sua internação (“Pronto socorro na bicha 

[sic]: acordei nu amarrado pelos pulsos numa maca de metal...”); mas, aos leitores e 

seguidores de suas crônicas, aos quais já chamou de “amigos” (“Ninguém merece Jânio 

Quadros”, O Estado de S. Paulo, 28/10/1987) entrega-lhes um texto (uma carta) 

enigmática e longa.  

A resposta a essa questão não é assim tão difícil de entender. Primeiramente, 

basta lembrar como a mídia tratava as personalidades que assumiam sua condição 

soropositiva naqueles anos: um verdadeiro circo de horrores era levantado. A vida 

íntima da pessoa era completamente vasculhada, sem direito a reclamações, em 

reportagens folhetinescas. Cazuza, Sandra Bréa, Thales Pan Chacon, Lauro Corona, 

Markito¹ e tantos outros alavancaram as vendas de revistas semanais e jornais que 

incansavelmente se intrometiam em suas vidas expondo sua vida secreta, aventuras 

sexuais e tudo o mais que pudesse revelar o porquê de terem sido contagiados com o 

vírus HIV, promovendo indireta e diretamente conceitos morais.  

Caio até então havia publicado alguns contos e até um romance - Onde andará 

Dulce Veiga? – nos quais a questão da aids já havia sido abordada, mas de uma 

maneira velada, fugindo, justamente, da tônica especulativa dos folhetins e dos 

romances de caráter confessional sobre a aids que estavam chegando ao Brasil. Por 

isso, a crônica Primeira carta além do muro não podia fugir dessa sua estética 

narrativa. Não podia brindar ao público um espetáculo noticioso com o qual ele 
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mesmo não compactuava. Para o autor, a melhor maneira de comunicar sua condição 

soropositiva era da forma como ele sabia fazer: literariamente. 

Por isso, essa sua primeira carta e a subsequente (de um painel de quatro), 

serão parecidas em sua estética: elípticas e recheadas de referências. A primeira delas 

é surpreendente: A náusea de Jean-Paul Sartre. A referência provoca espanto, pois a 

crônica de Caio Fernando Abreu começa assim: “Alguma coisa aconteceu comigo”. Já 

em sua obra literária, Sartre dá vida ao pesquisador e narrador Antoine Roquentin que 

escreve um diário no qual comenta uma sucessão de fatos que mudarão sua vida, uma 

delas é a chegada da náusea que ele não consegue identificar de imediato. Na primeira 

página do diário a personagem escreve: “Alguma coisa me aconteceu”. Logo, a seguir, 

Roquentin continua:  

[...] já não posso mais duvidar. Isso veio como uma doença, não como uma certeza 

comum, não como uma evidência. Instalou-se pouco a pouco, sorrateiramente: senti-

me um pouco estranho, um pouco incomodado, e foi tudo. Uma vez no lugar, não mais 

se mexeu, ficou quieto e conseguiu me persuadir de que não tinha nada, de que era 

um alarme falso. E eis que agora a coisa se expande (SARTRE, 2011, p. 15-16). 

O diálogo da crônica de Caio com A náusea é impressionante ao comparar as 

linhas acima com o começo da carta do autor brasileiro: 

Alguma coisa aconteceu comigo. Alguma coisa tão estranha que ainda não aprendi o 

jeito de falar claramente sobre ela. Quando eu souber finalmente o que foi, essa coisa 

estranha, saberei também o jeito. Então serei claro, prometo. Para você, para mim 

mesmo. Como sempre tentei ser. Mas por enquanto, e por favor, tente entender o que 

tento dizer [...] Por enquanto, ainda estou um pouco dentro daquela coisa estranha 

que me aconteceu. É tão impreciso chama-la assim, a Coisa Estranha (ABREU, 2006, 

106) 

 Assim como Roquentin, Caio tenta entender o que está acontecendo. Mas, 

diferentemente da personagem sartriana – que ainda descobrirá e analisará o que o 

aflige no decorrer do romance filosófico – Caio sabe intimamente que de uma forma 

ou outra o que está vivenciando no hospital está relacionado com a aids.  Contudo, há 

outro fato que aproxima os dois textos: a incapacidade do narrador de interagir com os 

outros e com seu meio: “Tenho medo é desses outros que querem abrir minhas veias. 
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Talvez não sejam maus, talvez eu apenas não tenha compreendido ainda a maneira 

como eles são, a maneira como tudo é ou tornou-se, inclusive eu mesmo, depois da 

imensa Turvação” (ABREU, 2006, p. 108).  Não há, obviamente, uma intenção filosófica 

na crônica de Caio, nem nas outras Cartas para além do muro, a crônica de Caio 

Fernando Abreu dialoga com A náusea no sentido de tentar descrever um mal (ou 

doença) que tomou conta do corpo e sente a urgência de decifrá-lo, tal qual a esfinge 

que guardava a cidade de Tebas (“Decifra-me ou te devoro”), “a doença” seria a 

esfinge para Antoine Roquentin e para Caio. Assim, escrever sobre ela é – para o 

cronista – uma catarse; diferentemente de Sartre que propõe discussões sobre a 

existência humana em seu romance. De fato, A náusea (1938) precede o ensaio 

filosófico O ser e o nada (1943), que erguerá as colunas do Existencialismo.   

 Na publicação de suas cartas está a confirmação de que Caio estava 

familiarizado com a obra de Sartre. Em carta datada em 10 de setembro de 1991 à 

mesma Maria Lídia Magliani escreve:  

[...] e me sento agora, quase meio-dia, mastigando nacos de gengibre para a náusea 

(tenho uma náusea constante, aquele Roquentin do Sartre perde – com o agravante 

que, no meu caso, além de existencial a cuja também é física). Sei / não-sei o que te 

dizer. Isto é, vagamente intuo, mas é tão vago – e tão óbvio – que não sei se não 

pareceria (parecerá) “ligeiro”[...]. (ABREU, 2002, p. 220). 

 Passando a outras referências, o segundo parágrafo da crônica começa citando 

três autores literários:  

É com terrível esforço que te escrevo. E isso agora não é mais apenas uma maneira 

literária de dizer que escrever significa mexer com funduras – como Clarice, feito 

Pessoa. Em Carson McCullers doía fisicamente, no corpo feito de carne e veias e 

músculos. Pois é no corpo que escrever me dói agora. (ABREU, 2006, p. 106) 

  A dor para o cronista já não é algo metafórico, como já foi abordado por Clarice 

Lispector ou pelo poeta Fernando Pessoa, mas é real, físico e intenso. Por isso cita a 

escritora norte-americana Carson McCullers. Caio traduziu um livro de contos seu para 

o português A balada do café triste (José Olympio, 1991) e estava familiarizado com a 

vida e obra da escritora. McCullers é pouco conhecida no Brasil, mas pertenceu aos 

grandes círculos literários dos Estados Unidos. Foi amiga de Truman Capote e 
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Tennessee Williams, além de ser admirada por Gore Vidal. Sua pequena produção 

literária, contos e alguns romances, se detêm na descrição de tipos outsiders, aqueles 

que vivem à margem da sociedade e na solidão. Carson também escreveu roteiros 

para filmes e, embora fosse casada, manteve relações homossexuais. 

 Ao citá-la na crônica, Caio se refere a uma Carson doente. É que a escritora na 

sua juventude contraiu febre reumática e mais tarde sofreu uma série de derrames 

que foram responsáveis por uma invalidez virtual na década de 1930. Gerald Clarke, 

jornalista norte-americano que escreveu a biografia de Truman Capote, descreve a 

escritora como “uma pessoa cronicamente enferma” (CLARKE, 2006, p. 96). Morreu 

aos 50 anos em 1967. No prefácio que o mesmo Caio fez para A balada do café triste, 

ele diz: “Traduzir Carson McCullers foi para mim como um exercício de conciliação com 

o humano torto e carente de cada um de nós” (ABREU, 1991). A razão de ser citada na 

crônica Primeira carta para além do muro é justamente a identificação com a dor. Essa 

dor sentida e angustiante que a escritora vivenciou.  

 Mas, o que é a dor? Como defini-la? Sobre o tema, o médico psicoterapeuta 

João Augusto Figueiró escreveu um opúsculo em 2000 no qual define seu conceito e 

tratamento. O médico, no capítulo 1, escreve: “A palavra “dor” origina-se do latim 

dolore. [...] Em 1986, a Associação Internacional para o Estudo da Dor (Iasp), 

conceituou, cientificamente, a dor como “uma experiência sensorial e emocional 

desagradável, associada a lesões reais ou potenciais, ou descrita em termos de tais 

lesões””, e mais adiante conclui: “Cada dor é uma dor diferente, sentida por pessoas 

diferentes. Por isso, ela deve ser respeitada e adequadamente avaliada, para que 

possa realmente ser tratada” (FIGUEIRÓ, 2000, p. 13). 

 A internação no Emílio Ribas e o tratamento que estava recebendo sensibilizou 

o corpo do escritor: “Pois é no corpo que escrever me dói agora. Nestas duas mãos 

que você não vê sobre o teclado, com suas veias inchadas, feridas, cheias de tubos 

plásticos ligados e agulhas enfiadas nas veias para dentro das quais escorrem líquidos 

que, dizem, vão me salvar. Dói muito, mas eu não vou parar” (ABREU, 2006, p. 106). 
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 À luz do quadro descrito por Caio Fernando Abreu e sobre o restante da crônica 

(o frio nos pés, o corpo amarrado na maca, o exame de tomografia, o receio dos 

médicos), exponho o que João Augusto Figueiró explica sobre as consequências da dor: 

A dor acarreta diversas alterações psicoafetivas, como a depressão, a insônia, a 

ansiedade, a irritabilidade e a hostilidade. Se a dor é crônica, então, podem 

acrescentar-se ainda outros problemas, como a inatividade, o confinamento ao leito, a 

desesperança ou a descrença no médico e em seus métodos. [...] Quem sente dor 

depara com diversas outras angústias, tais como a incerteza do futuro, o medo da 

morte e da mutilação e a perda da posição socioeconômica e da dignidade. Ao 

sofrimento acrescentam-se muitas dificuldades, tanto de caráter pessoal como 

profissional e econômico, provocando depressão [...] (FIGUEIRÓ, 2000, p. 86). 

 Por isso, a dor que Caio descreve nesta crônica está mais próxima daquela 

sofrida por Carson McCullers – física - que a dor-angústia da solidão descrita (e 

sentida) por Clarice Lispector (“Eu na minha solidão quase vou explodir”) ou pela lírica 

de Fernando Pessoa:  

  O poeta é um fingidor. 

  Finge tão completamente 

  Que chega a fingir que é dor 

  A dor que deveras sente. 

  (PESSOA, 2000, p. 107) 

  

 Antes de concluir, dois fatores chamam a atenção na análise desta Primeira 

carta além dos muros. A primeira é que há em Caio uma grande admiração por 

mulheres criativas, mas sofredoras. Além de McCullers, citamos também Zelda 

Fitzgerald e Frida Kahlo. As duas últimas foram temas em crônicas específicas, mas 

sempre citadas em outras tantas. Em “Um sonho regado a gim”, crônica publicada no 

Estadão em 1º. de outubro de 1986, ele conta ao leitor a vida de Zelda Fitzgerald, 

esposa do reconhecido escritor norte-americano F. Scott Fitzgerald, que na década de 

1930, após uma vida de luxo e prazeres ao lado do famoso marido, começou a 

enlouquecer e teve que ser internada. E foi na clínica que, em 1932, escreveu o 

romance Save me the waltz (traduzido no Brasil como “Esta valsa é minha” em 1986): 
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“É um romance autobiográfico, em que Zelda se chama Alabama e Scott, David [...] um 

romance meio desconjuntado, nervoso e perturbador, em que conseguiu deixar 

duramente claro que os deuses costumam cobrar um preço de seus favoritos [...].” 

(ABREU, 2012, p. 48). A própria vida de Zelda impressiona per si. Belíssima na 

juventude, sentia-se prisioneira na pequena cidade de Montgomery, no estado do 

Alabama. Segundo Caio “loura, sarcástica e cheia de frases e comportamentos 

atrevidos demais para aquele tempo e aquele lugar exatos - no começo do século 

[XX]”. Aos dezoitos anos conheceu Scott Fitzgerald num baile. Apaixonaram-se e se 

casaram; Zelda adotou o nome do marido e formou com ele um dos mais belos e 

exuberantes casais daquela década. Quando o romance saiu finalmente no Brasil em 

1986, foi Caio quem fez o prefácio. Ninguém melhor que ele para essa tarefa, já que 

era conhecedor da obra de Zelda. No prefácio, ousa ao comparar a autora às poetisas 

Sylvia Plath e Ana Cristina Cesar, a Ana C.,² na loucura e punição que sofrem 

determinadas almas femininas. Elas, segundo Caio, “deixaram versos, histórias. E 

lendas. Que talvez não existissem, se elas - bravas garotas – não tivessem ousado ir 

muito além do mediocremente permitido (ABREU, 2014, p. 293). 

 Não falta a esse grupo a pintora mexicana Frida Kahlo. Caio ficou 

extremamente tocado com a leitura de seu diário e o relato do sofrimento causado 

pelas dores durante a recuperação do acidente que sofreu na juventude. De fato, a 

vida da Kahlo é surpreendente ao revelar uma artista muito à frente de seu tempo, 

ousada e criativa. Frida Kahlo na década de 1920, aos 18 anos, sofreu um terrível 

acidente quando andava de ônibus junto com seu namorado na época. Ambos 

voltavam para casa depois de um evento em Cidade do México, quando o ônibus no 

qual estavam colidiu com um bonde. O acidente foi horrível, e dos passageiros, Frida 

foi a mais atingida. Sobreviveu milagrosamente, uma vez que o acidente - segundo 

Hayden Herrera que escreveu sua biografia baseada em vasta pesquisa, entrevistas e 

no diário da pintora – atingiu sua coluna vertebral fraturando-a em três lugares da 

região lombar. Também fraturou a clavícula e duas costelas. Como se fosse pouco, sua 

perna direita sofreu onze fraturas e o seu pé direito foi deslocado e amassado; o 

ombro esquerdo ficou fora do lugar e a pélvis, quebrado em três lugares. O corrimão 

de aço atravessou na altura do abdômen pelo lado esquerdo e saiu pela vagina. Ficou 
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imobilizada durante três meses em sua casa até sua total recuperação, - que 

surpreendeu a família pela sua rapidez em vista da dimensão do acidente. Este, por 

sua vez, deixou Frida estéril e coxa da perna esquerda. Dona de uma personalidade 

forte, foi uma mulher corajosa, não somente por suportar as fortes dores internas 

presentes ainda durante sua convalescença, mas também por contrair casamento com 

um homem mais velho – o muralista Diego Rivera, e por assumir ideais comunistas 

abertamente (acolheu Trotski em sua casa, no exílio no México) e levar uma vida 

sexual aberta com homens e mulheres. Em “Frida Kahlo, o martírio da beleza”, 

publicada no Estadão, em 29 de outubro de 1995, Caio expõe o impacto que lhe 

causou a leitura de O diário de Frida Kahlo:  

Passo noites longas, difíceis, o sono raro, entre fragmentos febris de suores e 

pesadelos, assombrado por Frida Kahlo. Choro muito. Não consigo terminar o livro, 

não consigo parar, não consigo ir em frente. Seguro sua mão imaginária no escuro do 

quarto e sei que seja qual for a dimensão da minha própria dor, não será jamais maior 

do que a dela. Por isso mesmo, eu o suportarei. Como ela, em sua homenagem. Frida. 

(ABREU, 2006, p. 192). 

 A paralisia de Carson McCullers, o sofrimento físico de Frida Kahlo e a loucura 

de Zelda Fitzgerald parecem reunir e desenhar o padecimento de Caio Fernando 

Abreu, sentindo-se unido a essas mulheres excepcionais pela arte e pela dor.   

 E, finalmente, o segundo fator. Caio, definitivamente, não escreveu essa 

crônica no hospital como faz crer aos seus leitores. Primeiro, porque, como ele mesmo 

revela, esteve com os braços e mãos inchados com agulhas e tubos plásticos, o que 

demonstra uma incapacidade física para escrever. Em segundo lugar, a carta escrita a 

Maria Lídia Magliani dias antes revela que a crônica foi pensada, meticulosamente 

escrita, escolhendo palavras e situações labirínticas. É como se o autor estivesse 

usando uma estratégia literária para ganhar tempo e, assim, poder organizar a melhor 

forma de revelar sua condição soropositiva. Embora Caio fosse criativo e experiente 

escritor, a forma como descreve seu estado físico e anímico não poderia ter sido 

escrito in loco. A sua descrição mostra uma distância – ainda que escrita no tempo 

presente – que só poderia ser feita mais tarde, ao refletir sobre os fatos ocorridos. O 

fato de citar Clarice Lispector, Fernando Pessoa e, finalmente, Carson McCullers 
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demonstra um escritor que comunga com a literatura e os temas explorados por esses 

autores (dor, solidão, rejeição, incompreensão, angústia), e, de certa forma, com 

alguns poucos leitores mais atentos, pois, convenha-se, McCullers jamais foi best-seller 

no Brasil.  

 O fato de Caio se apresentar na crônica escrevendo a máquina com as mãos e 

braços cheios de agulhas e tubos (“Nestas duas mãos que você não vê sobre o teclado, 

com suas veias inchadas”; “Minha única preocupação é conseguir escrever estas 

palavras – e elas doem, uma por uma”; “[...] muitas vezes: a única coisa que posso 

fazer é escrever, a única coisa que posso fazer é escrever”) parece dramatizar o 

momento tal qual Zelda Fitzgerald escrevendo na clínica de reabilitação ou Frida Kahlo 

na cama do seu quarto, imobilizada, unicamente podendo escrever seu diário.  

 Tais elementos contribuem positivamente para a riqueza dessa crônica. No 

fundo, Caio foi bem-sucedido em sua empreitada. Escreveu uma belíssima crônica 

enigmática que, na época da sua publicação, muitos não entenderam. O que 

significava aquela Primeira carta para além dos muros?  O assunto gerou polêmica. A 

estratégia elaborada por Caio foi então alimentada, publicando na sequência a 

Segunda e Terceira carta para além dos muros sobre as quais nos deteremos a seguir. 

 

 

¹ Artistas falecidos em decorrência da aids: Cazuza (1958-1990), músico; Sandra Bréa (1952-2000), atriz; Thales Pan 

Chacon (1956-1997), ator e bailarino; Lauro Corona (1957-1989), ator; Markito (1952-1983), estilista. (Nota do 

autor). 

² Sylvia Plath (Boston, 1932 - Londres, 1963) notável poetisa norte-americana, em vida publicou apenas um livro The 

Colossus (1960). Contudo, sua vida pessoal pareceu chamar mais a atenção que sua obra em si, premiada 

postumamente. Problemas emocionais a levaram a ter graves crises, sendo internada algumas vezes na sua 

juventude. The Bell Jar (1963), seu único livro de ficção, relata em primeira pessoa a experiência em um sanatório e 

sua reintegração na sociedade. Casada com o poeta inglês Ted Hughes, teve dois filhos, mas seu relacionamento foi 

infeliz ao conhecer a infidelidade do marido. Alma atormentada, aos 30 anos cometeu suicídio em Londres (Nota do 

autor). 

Ana Cristina Cesar (Rio de Janeiro, 1952-1983), poetisa e crítica literária carioca, mais conhecida como Ana C.. Cf. 

págs. 94-96 (Nota do autor). 
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2.6  Segunda carta para além dos muros 

 

 Antes de dar prosseguimento à análise desta série de crônicas tituladas “Cartas 

para além dos muros”, um questionamento parece surgir: por que “Cartas”? A série 

destas quatro cartas reforça o conceito oferecido por Loyola Brandão sobre crônica: 

“escrevo para não ser solitário”. Ao escrever, o escritor escreve para alguém e, como 

numa carta, escreve para entender-se a si mesmo. “Quando escrevo consigo ordenar 

tudo aquilo que eu penso” Caio declararia em certa ocasião. 

 A série das quatro cartas revela também um autor que tem um caminho 

próprio na elaboração de suas crônicas. Nada há nelas que remetam às crônicas de um 

Rubem Braga, Fernando Sabino ou Carlos Heitor Cony. Se na década de 1950 do século 

passado, literariamente vimos o grande momento da crônica brasileira, na atualidade 

o escritor-cronista vive outro momento, o da pós-modernidade. Nos anos 1950, uma 

série de fatores contribuiu para que essa fosse a “década de ouro” da crônica 

brasileira: “[...] o Brasil ganhou a primeira Copa do Mundo de futebol, construiu 

Brasília, botou nas telas o cinema novo e fez a bossa nova [...] O período consolidou a 

relação de carinho do gênero com o grande público consumidor, tornando a crônica 

uma espécie de iniciação do brasileiro ao prazer de ler” (SANTOS, 2005, p.89).  

Desde o fim do século XX e começo do XXI, vivemos a degradação do Rio de 

Janeiro e de outras cidades brasileiras vitimadas pelo descaso do poder público, da 

violência, desordem, desemprego, falta de condições mínimas de moradia, etc. Não é 

pretensão argumentar que na década de 1950 a vida era melhor. Para alguns cientistas 

sociais a Pós-modernidade surgiu após o lançamento da bomba nuclear sobre 

Hiroshima e Nagasaki (SANTOS, 2004, p.20), desse modo o homem pós-moderno já 

estava inserido nos anos 1950. Mas, podemos notar que, de certa forma, a crônica 

publicada no período coincidia em temas, humor e estilo. Parecia haver uma certa 

unidade, sem obviamente, descaracterizar cada autor e seu estilo. 

 Contudo, progressivamente, nos anos seguintes o urbano tomou todo o 

espaço que outrora dividia com o campo ou montanha. Novos tempos, novos temas e 
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desafios. Para Stuart Hall, “um tipo diferente de mudança estrutural está 

transformando as sociedades modernas no final do século XX [...] Estas transformações 

estão também mudando nossas identidades pessoais, abalando a ideia que temos de 

nós próprios como sujeitos integrados” (HALL, 2004, p. 9). É sobre essas 

transformações que Caio se interessa e explora em seus textos. Não existe um 

caminho certo ou errado, um antes ou depois. O que se impõe é um escritor que per si, 

homem, urbano, homossexual e soropositivo, revelando um novo jeito de escrever 

crônicas. 

 O que alimenta a curiosidade da sua crônica é o tema “Carta”. De fato, ler uma 

carta traz consigo certo ar de cumplicidade. Quem a escreve a deposita num envelope 

fechado e que só será aberto pelo seu destinatário, que salvo exceções a lerá a sós. 

Talvez por isso desperte tanto a curiosidade ler as cartas alheias ou ao menos saber 

seu conteúdo. E não é tão distante o tempo em que as pessoas escreviam cartas.  

Sabendo desse fascínio, a literatura nos ofereceu grandes romances epistolares 

como os clássicos Os sofrimentos do jovem Werther de Goethe (1774), As relações 

perigosas de Choderlos de Laclos (1782), Pepita Jiménez de Juan Valera (1874), De 

profundis de Oscar Wilde (1905), Carta ao pai de Franz Kafka (1919) e Cae la noche 

tropical de Manuel Puig (1976). Mas o mercado editorial viu ainda nas cartas um filão 

que não cansou de explorar. Surgiram assim best-sellers que continham a 

correspondência de famosos (escritores, políticos, artistas), como Cartas a sua mãe 

(1955) de Antoine de Saint-Exupéry; ou anônimos, com uma finalidade de autoajuda 

como o livro Mãe, como é difícil! (1992) que reúne as cartas entre Lina Sotis e sua filha 

Francesca Moratti nas quais elas discutem temas como o conflito de gerações, 

sentimentos de raiva, mágoa, tristeza, alegria e amor.  

 Contudo, os livros que contêm correspondência de escritores famosos ou 

artistas renomados não são meramente paraliteratura. Muitos têm um profundo 

caráter acadêmico, no sentido de revelar ou entender por meio da correspondência a 

criatividade, as dúvidas, as crises ou como era vivido o momento histórico pelos 

autores, como é o caso das cartas trocadas entre Mário de Andrade e Murilo Rubião 

reunidas no livro Mário e o Pirotécnico Aprendiz (1995), por Marcos Antônio de 
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Moraes. Nesse mesmo caminho encontra-se a Correspondência de Rimbaud (1983) 

que reúne as cartas trocadas com Verlaine, as cartas escritas na África e, finalmente, a 

agonia em Marselha. E, para concluir, estão as cartas de Van Gogh em Cartas a Théo 

(1986) que refletem a miséria em que viveu o pintor durante anos, como fez a 

composição de seus quadros e suas crises de loucura antes de sua morte. Mas, às 

cartas de Van Gogh voltaremos num outro momento. 

 O gênero epistolar é muito antigo, encontrado em livros como a Bíblia, 

particularmente no Novo Testamento, nas Epístolas de São Paulo e de outros 

apóstolos de Jesus dirigidas às primeiras comunidades cristãs que estavam se 

formando; e nas cartas de filósofos e pensadores latinos como as de Epicuro (Carta 

sobre a felicidade – a Meneceu, entre outras) e Sêneca a Lucílio que têm por finalidade 

ensinar e divulgar valores morais. 

 Segundo Lúcia Sá Rabello, “as cartas que Sêneca envia ao amigo Lucílio fazem 

parte de uma longa tradição do gênero epistolar, que se prolonga em autores 

modernos”. Segundo a pesquisadora: 

Na literatura latina, são referências obrigatórias do gênero epistolar as Epístolas, de 

Horácio, as cartas de Varrão, Plínio, Ovídio e, sobretudo, de Cícero, que fixaram um 

modelo que foi fartamente imitado. Como referência obrigatória, deve-se incluir os 

textos epistolares de Sêneca, cujo tom coloquial define que o estilo que melhor 

convém a uma carta não deve conter um acúmulo de conhecimentos dos diversos 

ramos do saber ou ser afetado (RABELLO, 2014, p.10). 

Em Sêneca, para o “filósofo estóico expor os seus princípios, trata-se antes de 

mais nada de uma correspondência de amizade” (CORDEIRO, 2002, p. 15). O pensador 

avança: para ele a correspondência é um laço de amizade:  

O meu interesse se confunde com o teu: não sou teu amigo se o que te diz respeito 

não me diz respeito. A amizade nos faz partilhar tudo; não há mais felicidade nem 

infelicidade individuais: as nossas duas vidas formam apenas uma. Não se pode viver 

feliz se só se olha para si mesmo, quando só se pensa no interesse pessoal. É preciso 

viver para outrem se se quiser viver para si mesmo (SÊNECA, 2002, p. 16).  

 Mais adiante, em suas cartas ao amigo, Sêneca dirá “[...] não poderás lucrar 

com as minhas cartas, se não souberes o que devemos ser um para o outro” (2002, 
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p.18). As cartas para Lucílio eram, de certa forma, uma libertação do medo da morte. 

De fato, Sêneca sabia que seu fim estaria próximo. Acusado de conspiração em 65 d.C., 

foi obrigado por Nero a suicidar-se, ato que executou com serenidade, assim como a 

filosofia que pregava.  

 As “cartas” que Caio Fernando Abreu apresenta na sua coluna, de certa forma, 

exige assim como as de Sêneca, um interesse pessoal por parte daqueles que as leem. 

E mais, ainda que a carta seja divulgada no jornal, ela torna-se particular ao ser lida por 

cada um de seus leitores. Em vida, Caio foi um prolífico missivista. As suas cartas 

reunidas em vários livros atestam isso. Por isso, para revelar algo tão difícil para ele (o 

fato de ser soropositivo), a carta cumpre um papel mais adequado que a crônica. 

 Como deduzimos pela Primeira carta para além do muro, Caio não poderia ter 

escrito a crônica internado no hospital. Mas, como já vimos, isso não altera a grandeza 

do texto. As outras três crônicas também não foram escritas no Emilio Ribas ou em 

outra instituição de saúde. Então, a que “muro” se refere o autor no título? Na 

segunda crônica: Segunda carta para além dos muros, a palavra muro aparece no 

plural. Que “muros” seriam esses? Uma possível resposta está em outra carta: A carta 

em questão foi escrita por Vincent Van Gogh ao seu irmão Théo.  

 Em julho de 1880, em Borinage, Van Gogh escreveu uma longa carta a Théo no 

qual disserta sobre vários temas. Mas, de modo especial, reflete sobre suas angústias 

existenciais, pois a família não aceitava bem que ele estivesse sem profissão e 

começasse a abraçar a pintura. Na verdade, seria Théo quem o sustentaria 

economicamente até sua morte. Em certo trecho dessa carta desgarradora, Van Gogh 

reflete sobre a liberdade: 

[...] E os homens ficam frequentemente impossibilitados de fazer algo, 

prisioneiros de não sei que prisão horrível, horrível, muito horrível. 

Há também, eu sei, a libertação, a libertação tardia. Uma reputação arruinada 

com ou sem razão, a penúria, a fatalidade das circunstâncias, o infortúnio, fazem 

prisioneiros. 
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Nem sempre sabemos dizer o que é que nos encerra, o que é que nos cerca, o 

que é que parece nos enterrar, mas no entanto sentimos não sei que barras, que 

grades, que muros. 

Será tudo isso imaginação, fantasia? Não creio; e então nos perguntamos: 

meu Deus, será por muito tempo, será para sempre, será para a eternidade? (VAN 

GOGH, 1986, p. 25). [o destaque é meu]. 

 

 Não podemos saber ao certo se Caio leu a publicação das cartas de Van Gogh a 

Théo, mas é bem provável que as tenha lido, pois ele mesmo elogiou a série “Rebeldes 

& Malditos” da L&PM, que editou a correspondência de Van Gogh pela primeira vez, 

além de Caio conhecer pessoalmente Ivan Pinheiro Machado (um dos donos da editora 

gaúcha) - entretanto essa carta oferece respostas sobre esse “muro” ao qual o título se 

refere. O muro é uma metáfora para uma situação na qual o escritor se sente 

encerrado: a aids. É como se a doença o tivesse cercado de tal maneira que, nesse 

momento, ele não visse mais que barreiras ou obstáculos que o fechassem. Em 

resumo: um grande muro. Daí as cartas serem para além do muro.  

 O belo dessa situação é que, mesmo num momento adverso, ocorre a criação. 

Aliás, o próprio Van Gogh reflete sobre isso em outra carta a Théo datada em 29 de 

julho de 1888: “[...]... quanto mais fico dissipado, doente, alquebrado, mais também 

me torno artista, criador, nesta grande renascença da arte da qual falávamos” (VAN 

GOGH, 1986, p. 181).  

 A referência a Van Gogh não é nova na obra de Caio. No seu primeiro romance 

Limite branco (1971), surge uma referência ao quadro Trigal com corvos (1890) ao qual 

se refere como: “um enorme campo amarelo coberto por um céu escuro” (ABREU, 

2007, p. 14). Mas, é no conto “Aqueles dois” (Morangos mofados, 1982) que a 

descrição de uma pintura do mestre holandês aparece para enriquecer a composição 

da personagem: 

Além do violão, Raul tinha um telefone alugado, um toca-discos com rádio e um sabiá 

na gaiola, chamado Carlos Gardel. Saul, uma televisão colorida com imagem fantasma, 

cadernos de desenho, vidros de tinta nanquim e um livro com reproduções de Van 

Gogh. Na parede do quarto de pensão, uma outra reprodução de Van Gogh: aquele 
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quarto com a cadeira de palhinha parecendo torta, a cama estreita, as tábuas do 

assoalho, colocado na parece em frente à cama. Deitado, Saul tinha às vezes a 

impressão de que o quadro era um espelho refletindo quase fotograficamente o 

próprio quarto, ausente apenas ele mesmo. Quase sempre, era nessas ocasiões que 

desenhava (ABREU, 1989, p. 147) 

 O quadro a que Caio se refere é Quarto de Vincent em Arles (1888), quando Van 

Gogh vivia nessa cidade agrícola numa casa alugada. Naquele período, toda a mesada 

enviada pelo irmão querido ele gastava em pinturas, molduras e dívidas contraídas 

com os comerciantes locais. Na verdade, Vincent viveu durante todo o período que 

esteve em Arles na mais extrema pobreza.  

 

 

Quarto de Vincent em Arles, outubro de 1888. Fonte: commons.wikimedia.org 

 

 O conhecimento da vida e obra do pintor holandês reforça a ideia exposta 

acima sobre o “muro”. E talvez ocorresse uma identificação do Caio doente com a 

difícil trajetória de Van Gogh que sofreu privações e a vivência da loucura – que 

começa, aliás, em Arles, após a famosa briga com Gauguin e que teve como 

consequência a mutilação de sua orelha direita.  As cartas de Van Gogh a Théo podem 

ter sido a inspiração para as Cartas além do muro de Caio. Vincent relata ao seu irmão 

suas crises, mas nunca de maneira dramática. Pelo contrário, nelas, trata de consolar e 
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tranquilizar seu irmão sem, no entanto, de deixar de expor as verdades. Em carta de 2 

de maio de 1889, escreve: 

Eu “me atrapalhei” na vida e meu estado mental não somente é como também foi 

abstraído, de forma que independentemente do que fizessem por mim, eu não posso 

pensar em equilibrar minha vida [...] (VAN GOGH, 1986, p.263) [destaques do próprio 

autor] 

 É curioso perceber que até mesmo a consagrada escritora Lygia Fagundes Telles 

comparou Caio Fernando Abreu a Van Gogh em seu prefácio para o livro de contos O 

ovo apunhalado (1975). Ao se referir à emoção do autor espalhada pelos contos que 

compõem o livro, ela escreve:  

Emoção esta que é vertida para uma linguagem que em alguns momentos atinge a rara 

plenitude próxima de um estado de graça. Linguagem que o coloca na família dos 

possessos (que já nos deu um Van Gogh, um Dostoievski, um Orson Welles), 

cultivadores não só da “paixão da linguagem”, na expressão de Octavio Paz, mas 

também da “linguagem da paixão” [...] (TELLES, 2008, p.10). 

 Ao comparar o escritor a esses representantes da pintura, das letras e do 

cinema respectivamente, Caio se torna outro. Ele é agora um dos “possessos”, um 

autor intenso. Melhor, um artista intenso. Mas, também um incompreendido: Van 

Gogh teve seu prestigio reconhecido somente após sua morte; Dostoievski amargou 

anos na prisão na Rússia acusado de subversão e Orson Welles teve sua carreira 

comprometida após o sucesso alcançado com o polêmico Cidadão Kane (1941), pois 

“nunca mais teve liberdade em Hollywood” (MERTEN, 1995, p. 48). Parece-nos que as 

belas palavras da Lygia Fagundes Telles dirigidas a Caio encontram eco na paixão dos 

artistas citados, explicitadas em suas obras consagradas. Contudo, olhando em 

retrospectiva, a dificuldade em publicar e ser esse autor que vive do seu trabalho, o 

coloca ao lado desses artistas no limite das dificuldades que precisaram superar para ir 

adiante numa fé absoluta em seu trabalho expressivo. Caio sempre diria que o Brasil é 

um país difícil para se viver e que sua obra foi mais valorizada no exterior que em seu 

país. 

  E, assim como Van Gogh, procurar um equilíbrio é o que Caio procura 

recuperar após a crise que teve e que o levou ao Emílio Ribas. Recuperá-lo foi um 
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caminho difícil, porque saber-se doente de aids naquela época era perturbador por 

tudo o que implicava: tratamento caríssimo (para quem pudesse pagar as drogas 

vindas dos EUA), falta de estrutura na saúde brasileira, estigma e morte social e, acima 

de tudo, estimativa de vida curta.  

 A Segunda carta para além dos muros começa com a intertextualidade com a 

obra canônica A divina comédia (1308-21) do poeta Dante Alighieri (1265-1321). Na 

obra italiana, Dante é guiado pelo poeta da antiguidade, Virgílio, em uma peregrinação 

espiritual. Nesta peregrinação, Dante e Virgílio conhecem o destino dos homens 

segundo suas obras na terra. Assim, descem aos infernos onde os castigados sofrem 

dores e punições horríveis; depois sobem ao Purgatório, no qual se purificam e 

esperam aqueles que não merecem o inferno e, finalmente, chegam ao Paraíso, no 

qual está à espera de Dante, Beatrice, sua musa inspiradora. E nesta parte, Virgílio se 

separa de seu companheiro para que Dante e Beatrice sejam felizes no Céu. A 

intertextualidade na crônica começa com uma citação que remete à obra de Dante, na 

primeira linha: “No caminho do inferno encontrei tantos anjos [...]” (ABREU, 2006, p. 

109). A frase merece análise porque há ali elementos muito interessantes: o primeiro é 

que a obra de Dante é responsável, de certa maneira, por ilustrar aos cristãos – de 

modo particular, como é o caminho do inferno para os que não se comportarem 

segundo os Mandamentos. Para Caio, o inferno começou ao ser internado no hospital 

e deu início a um tratamento doloroso e que possivelmente o levaria à morte. Por isso 

diz “No caminho do inferno”, ou seja, é como se estivesse em um dos dolorosos 

círculos descritos na Divina Comédia que levavam até o profundo inferno. E como 

Dante, Caio também vê anjos. Só que os de Dante, são os anjos caídos. Na Divina 

Comédia, Canto III, na Porta do Inferno, Dante vê os primeiros condenados: 

[...] 

Suspiros, choros, gritos escutei 

   ressoando no ar baço de estrelas, 

   de quanto ao começar também chorei. 

Línguas várias, horríveis falas delas, 

   e palavras de dor, acentos de ira, 

   vozes altas e roucas, batedelas 
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de mãos com mãos, tudo em tumulto gira, 

   naquela aura sem tempo destinguida, 

   como areal que um turbilhão aspira. 

[...] 

Vão misturadas ao molesto coro 

   dos anjos que não foram nem revéis, 

   nem fiéis a Deus, senão ao próprio foro. 

Por mor beleza, o céu expulsa-os; eis 

   que a acolhê-los o inferno não se atreve: 

   seriam glória aos réus de eternas leis [...]  

(ALIGHIERI, 2005, p. 47-49) 

 

Na crônica, os anos descritos por Caio são bem diferentes dos do poeta 

florentino:  

No caminho do inferno encontrei tantos anjos. Bandos, revoadas, falanges. Gordos 

querubins barrocos com as bundinhas [sic] de fora; serafins agudos de rosto pálido e 

asas de cetim; arcanjos severos, a espada em riste para enfrentar o mal. Que no 

caminho do inferno encontrei, naturalmente, também demônios. E a hierarquia inteira 

dos servidores celestes armada contra eles. Armas do bem, armas da luz: no pasarán! 

(ABREU, 2006, p. 109)  

 É curioso ler em Caio essa descrição tão católica, quando sempre foi uma 

pessoa com um entendimento espiritual mais voltado para a ciência do zodíaco, o 

budismo e crenças de culto africano. Contudo, isso não é descabido, uma vez que essa 

visão da hierarquia celeste formulada na Idade Média ainda está presente na cultura 

popular e, particularmente, na religião cristã, segundo a qual há recompensas (Céu) e 

castigos (Inferno) para todo ser humano após a morte, de acordo com sua conduta 

terrenal. 

 O inferno ao qual Caio se refere, foram os primeiros dias de internação no 

Emílio Ribas, amarrado numa maca de hospital, tendo convulsões, sofrendo dores e 

sendo medicado à força. Era o vírus do HIV em toda sua fúria, implodindo no seu 

corpo. Literariamente, talvez tenha sido o texto que mais se aproximava da dor e 
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sofrimento, ainda que em A divina comédia Dante apenas observasse os pecadores em 

suplicio e agonia. E se era Beatriz a musa inspiradora do poeta italiano que o levava ao 

Paraíso para viver a felicidade, Caio encontra essa graça nas mãos daqueles que o 

ajudam em sua recuperação e a quem chama de anjos. 

A descrição, que poderia soar apocalíptica, termina sendo jocosa devido ao 

sentido do humor do cronista: “gordos querubins barrocos com as bundinhas de fora”! 

E, ainda, faz menção às alongadas figuras do pintor El Greco ao colocar em sua 

descrição “serafins agudos de rosto pálidos”. Temos aí a composição de um verdadeiro 

quadro religioso que, no fundo, faz um pastiche ao reunir elementos pictóricos 

(barroco, El Greco) com literários (Dante) e uma pitada de humor e erotismo 

(“bundinhas de fora”, “arcanjos severos, a espada em riste para enfrentar o mal”). 

Também causa riso a citação “No pasarán!” como slogan dos anjos na luta contra os 

demônios, uma vez que essa frase está carregada historicamente de um forte sentido 

de resistência, de luta armada. Foi usada na Guerra Civil Espanhola (1936–39) durante 

o levante republicano em Madri para impedir a entrada do exército franquista. Ao citá-

la, Caio enfatiza a luta dos seus anjos contra os poderes malignos de uma maneira 

criativa e bem-humorada. 

 Nos parágrafos seguintes, os anjos aos quais se refere agora são outros: 

médicos, enfermeiros, serventes, amigos e conhecidos que o medicam e reconfortam 

na sua convalescença:  

Os [anjos] da manhã usam uniforme branco, máscaras, toucas, luvas contra infecções, 

e há também os que carregam vassouras, baldes com desinfetantes. Recolhem as asas 

e esfregam o chão, trocam lençóis, servem café, enquanto outros medem pressão [...]. 

Já os anjos debochados do meio da tarde vestem jeans, couro negro, descoloriram o 

cabelo, trazem toucas, jornais, meias limpas, fitas de Renato Russo [...] recados de 

outros anjos que não puderam vir por rebordosa [sic],preguiça ou desnecessidade [...]. 

E quando sozinho, depois, (...) abro janelas para os anjos eletrônicos da noite [...] 

(ABREU, 2006, p. 110). 

 A descrição das pessoas como anjos estabelece um diálogo direto com o 

cinema, de modo particular com a o filme Asas do desejo (1987) do cineasta alemão 

Wim Wenders. A afirmação ganha consistência graças ao próprio Caio, um 
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frequentador assíduo de cinema. Grande admirador da Sétima Arte, chegou até a 

participar numa ponta no filme Perfume de gardênia (1992) do amigo diretor 

Guilherme de Almeida Prado. Com ele, aliás, começou o projeto de adaptar ao cinema 

seu romance Por onde andará Dulce Veiga? – que Caio não chegou a ver. Para Caio, o 

“Cinema é ritual, liturgia, solidão, projeção inocente de fantasias secretas, 

discretas”(ABREU, 2012, p. 163). Em outra oportunidade, diria a sua amiga Paula Dip: 

“Às vezes a vida fica insuportável. Em vez de cometer suicídio, eu entro em um cinema. 

Tenho uma enorme paixão pelo cinema. Quando estou escrevendo sempre penso: 

onde está a câmera? Quem olha esta cena? Qual o ângulo desta visão?” (DIP, 2009, p. 

349).  

Ganhador de diversos prêmios em consagrados festivais, inclusive na Mostra 

Internacional de Cinema de São Paulo (Prêmio do Público), Asas do desejo conta a 

paixão que sente o anjo Dammiel (Bruno Ganz) por uma trapezista de circo, Marion 

(Solveig Dommartin). No filme, situado em Berlim no fim da década de 1980, Dammiel 

e outros anjos andam e circulam entre os homens participando de suas dores e 

alegrias, mas no fundo invejando a natureza humana. Dammiel, tocado pelo amor, 

pela beleza e pelas incertezas vividas por Marion, decide abandonar sua condição 

celestial para aproximar-se da trapezista. Antes de tomar sua decisão, conversa com 

um famoso ator que o reconhece em sua forma celeste e lhe revela que ele mesmo 

fora um anjo antes de decidir tornar-se humano. O final, não conclusivo, revela a 

aproximação de Dammiel, agora homem, com Marion.  
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Cena do filme "Asas do desejo"(1987), de Wim Wenders. Fonte: www.adorocinema.com 

 

O crítico de cinema Luiz Carlos Merten comenta que  

Wenders incorporou tecnologias à sua estética. Em seus filmes, gravadores, 

computadores, todo arsenal tecnológico serve como veículo de aproximação e 

comunicação entre os homens. Apesar disso, ele não perdeu o sentido do sagrado. Em 

Asas do Desejo e Tão Longe, Tão Perto [continuação de Asas do Desejo], abriu-se para 

o fantástico e o maravilhoso, falando sobre anjos. O público adorou. Asas do Desejo 

ganhou o prêmio do público na Mostra Internacional de Cinema em São Paulo de 1988 

e ficou mais de um ano em cartaz na mesma cidade [...] (MERTEN, 1995, p. 91).  

 Wim Wenders foi, ao lado de Rainer Werner Fassbinder e Werner Herzog, um 

dos protagonistas do Novo Cinema Alemão. Como toda sua geração, foi muito 

influenciado pelo cinema norte-americano, praticamente imposto logo após o fim da 

Segunda Guerra Mundial. E, embora o cineasta tivesse inclusive filmado nos Estados 

Unidos, evitou render-se ao esquema “cinemão”, para procurar um meio termo com o 

cinema de autor (aquele no qual a interferência dos estúdios ou dos produtores é 

quase mínima).  Após filmes que o consagraram mundialmente, como O amigo 

americano (1977), O estado das coisas (1982) e Paris, Texas (1984), ele começou a dar 

forma a uma ideia antiga que teve sobre anjos. Em entrevista concedida em 1990 

revelou: 

Não sei realmente como me lembrei dos anjos. Um dia, anotei a ideia num livro de 

apontamentos: ‘anjos’, no plural. E, no dia seguinte, ‘desempregados’. Talvez isso 
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tenha sido influência das leituras de Rilke, o que tornou claro que tudo está povoado 

de anjos. Habituei-me, porque o lia todas as noites, à presença deles. Algum tempo 

depois, duvidei que isso pudesse resultar num filme. Reprimi essa ideia, mas ela não se 

deixava extinguir (2011, p. 70). 

 Para a Folha de São Paulo, Wenders diria: “[...] Não sou religioso, um anjo visto 

como um ser metafísico não me interessa. Imaginei que eles não podem ter um outro 

olhar que um olhar terno, o olhar do amor” (28/09/1987). Outro fato interessante em 

Asas do Desejo é que foi filmado em preto e branco e em cores, ao mesmo tempo. 

Quando a câmera mostra a ação dos anjos, a filmagem é em preto e branco, seja nas 

alturas ou na terra. Já a ação dos humanos é filmada em cores. Assim, quando 

Dammiel se torna humano, vem a descoberta das cores: a cor do sangue, do azul dos 

olhos em certas pessoas, das cores dos desenhos grafitados na cidade e o sabor dos 

alimentos, da pele, do beijo. 

A emotiva obra de Wenders nos faz crer que os anjos estão por toda parte; 

assim, como os anjos de Caio Fernando Abreu: no hospital, nas ruas, na convivência. 

Naqueles que o confortam, que o ajudam e até aqueles que simplesmente estão na 

cidade, vivendo: “notícias da noite (onde todos os anjos são pardos), recados de outros 

anjos que não puderam vir [...] – abro janelas para os anjos eletrônicos da noite. 

Chegam através de antenas, fones, pilhas, fios [...] podem ter a voz caidaça [sic] de 

Billie Holiday perdida numa FM [...]. Homens, mulheres, você sabe, anjos nunca 

tiveram sexo. E alguns trabalham na TV, cantam no rádio [...] (ABREU, 2006, pp. 109-

110) 

Antes de finalizar a carta, Caio traz à memória uma série de artistas vítimas da 

aids. Não são meros nomes do mundo do espetáculo recolhidos ao acaso, são artistas 

com os quais conviveu, como Cazuza (com o qual teve um breve romance), o amigo 

Luiz Roberto Galizia (diretor do grupo de teatro Ornitorrinco), Alex Vallauri (artista 

plástico e grafiteiro), a amiga gaúcha Lori Finokiaro (música e irmã da cantora Laura 

Finokiaro); e outros que admirava como Freddy Mercury (líder da banda de rock 

Queen), o cineasta inglês e militante homossexual assumido Derek Jarman que, em 

seu último filme Blue (1994) emociona ao abordar a deterioração do corpo diante do 

avanço implacável da aids, o polêmico escritor francês Hervé Guibert (que em seu livro 
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Para o amigo que não me salvou a vida (1990) revelou a vida íntima de personalidades 

da vida artística francesa), o escritor e cineasta Cyril Collard (que filmou seu próprio 

romance Noites felinas (1989) no qual revela sua bissexualidade e condição 

soropositiva) e o escritor cubano Reinaldo Arenas, autor do consagrado “Antes que 

anoiteça”(1992). Arenas foi o autor que esteve antes que Caio no apartamento da 

Maison des Écrivains Étrangers [Casa dos Escritores Estrangeiros] em Saint Nazaire 

(1992), na França, contemplado com uma bolsa. Caio comenta que o fantasma de 

Arenas foi pressentido por ele durante sua permanência na residência para escritores 

na cidade francesa. Arenas, soropositivo, suicidou-se em Nova Iorque em dezembro de 

1990. Ao listar esses nomes, Caio junta-se a eles sabendo-se companheiro de viagem. 

Uma viagem na qual conta com ajuda de seus amigos anjos que o visitam e encorajam: 

“Pois repito, aquilo que eu supunha fosse o caminho do inferno está juncado de anjos” 

(ABREU, 2006, p. 111).  

Um fato deve ser mencionado, como toda carta, esta Segunda Carta de Caio 

teve resposta (!). O amigo e também cronista d’O Estado de S. Paulo Mario Prata 

escreveu Carta aberta ao Caio Fernando Abreu logo após a publicação da crônica do 

Caio. Surpreende e emociona Mario Prata ter ocupado o espaço da sua coluna para 

responder a carta de seu amigo ao invés de tê-lo feito de modo convencional, por 

envelope selado e postado no correio. É como se ele tivesse dado seguimento à ideia 

do Caio de fazer da crônica uma carta. E ainda que no título diga Carta aberta, parece 

mais uma carta de cunho pessoal, mas que pode ser lida por todos. A crônica de Prata 

é a crônica emocionada de um amigo presente e triste com os acontecimentos. O 

texto começa com a saudação afetuosa de um Caio querido. Mais adiante se revela 

bem pessoal:“[A crônica] Deixou-nos a todos emocionados e gratificados com as suas 

lembranças. E, melhor do que isso, reativou outras [...] E imagina que chego em casa, 

tinha um telefonema de minha mãe, lá de Uberaba, comentando igualmente 

emocionada, o seu texto. Você mexeu até com ela [...]” (PRATA, 1997, p. 129).  

O tema sobre os anjos que aparece nesta Segunda carta para além dos muros 

não passa despercebido para Prata. Como bom missivista, ele não desconversa ou 

evita os assuntos abordados, pelo contrário, dá sua opinião: 
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Tenho um tio padre que outro dia me disse que ele podia até não acreditar na 

existência de Deus mas, de uma coisa, ele tinha certeza: existe Anjo da Guarda! E você 

tem o seu Anjo da Guarda particular que te segura aí e mais uma porção deles aqui em 

São Paulo. Podes crer, Caio, que todos nós somos teus Anjos da Guarda.  

Você nos comoveu com a sua crônica. Continue fazendo isso. Não se deve esquecer os 

Anjos da Guarda, mesmo que você esteja nos vendo através da janela de um avião a 

caminho do Céu. (PRATA, 1997, p.130)  

Essa crônica de Mario Prata foi recolhida do seu livro 100 Crônicas O Estado de 

S. Paulo (1997). Nesta coletânea há ainda outras três crônicas sobre o Caio Fernando 

Abreu ou nas quais ele citado por causa do tema: “Exclusivo: o diário de um Anjo da 

Guarda”, “Onde andará Caio Fernando Abreu” e “Saudades de Ana C.”, mas a obra 

peca por não ter sido selecionada cronologicamente (nenhum texto vem com data de 

publicação), assim “Onde andará Caio Fernando Abreu” que aborda a morte do 

escritor por Prata, vem muito antes que “Carta Aberta ao Caio Fernando Abreu”, o que 

torna o livro um pouco confuso. Da mesma forma como não há uma seleção por 

temas, o que tornaria o livro mais atraente. Contudo, para este estudo, a crônica de 

Mario Prata é pertinente por mostrar o impacto das crônicas de Caio em seus amigos e 

em seu público e por enriquecer o tema da correspondência ao responder ao 

remetente. Ao chamar seus amigos de anjos Caio queria, acima de tudo, destacar a 

bondade que estes souberam demonstrar num momento crucial de sua vida. 
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2.7 Última carta para além dos muros 

 

 A Última carta para além dos muros foi a terceira da trilogia começada em 

agosto de 1994 e, supostamente, deveria encerrá-la. Contudo, ela não seria a última, 

como sugere seu título. A série se completaria com Mais uma carta para além dos 

muros, escrita mais tarde, em dezembro de 1995, mais de um ano depois. Adiante 

veremos por que o autor voltaria à série das Cartas.    

 Esta Última carta para além dos muros fecharia a trilogia descortinando ao 

leitor os verdadeiros fatos que motivaram as crônicas anteriores. À beleza enigmática 

das crônicas anteriores, Caio cede a uma crônica bastante explicativa e quase banal. A 

crônica começa tal qual uma carta: informando ao destinatário (o leitor) o local onde 

está o remetente (o cronista): Porto Alegre. Caio volta a aproximar-se do leitor, aquele 

amigo com o qual tem um vínculo, utilizando a segunda pessoa do singular para lhe 

contar a verdade (“te escrevo agora assim, mais claramente”). Ainda que aqui e ali, o 

autor se distraia e volte ao “você”, o clima que quer estabelecer é de confidência, 

como as cartas literárias: reveladoras e portadoras de notícias graves. Mas, sem o 

apelo dramático. Era evidente a preocupação de Caio em evitar que a revelação de seu 

estado soropositivo se transformasse numa notícia sensacionalista. Por isso a 

preocupação de contar ele mesmo a notícias aos seus leitores, sem ter que passar por 

reportagens inescrupulosas revirando sua vida amorosa. 

 O que Caio tinha em mente, na verdade, era um jogo arriscado, mas corajoso: 

desmistificar a aids. Para o autor, ao falar abertamente sobre ela (suas causas, seus 

efeitos na sociedade, seu tratamento, etc.) a retiraria do trono de terror, intolerância e 

falta de solidariedade à qual foi assentada. Em entrevista a Guto Barra, para a nova 

revista que surgia no meio GLS (gays, lésbicas e simpatizantes), a MIX Magazine, Caio 

revelaria as razões que o levaram a tornar público o fato de ser HIV: 

Eu estava no hospital cheio de canos, soros, remédios e tinha que mandar a crônica 

para o jornal [Estado de S. Paulo]. Na época, as crônicas eram minha única fonte de 

renda, sempre fui muito pobre. E a única coisa que estava na minha cabeça, sobre a 

qual eu podia escrever, era aquele tema. Aí eu escrevi uma série de três crônicas e 
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depois fui refletindo mais sobre isso. Achei que era uma forma de desmistificar a 

doença. Se você banaliza ela [sic], se você trata ela [sic] normalmente, nós vamos 

derrubar esse preconceito que existe em volta. Achei que era por aí também, para 

ajudar pessoas que eu vi no hospital sofrendo muito que se internam escondido da 

família. São gays do interior que não querem que ninguém saiba e se internam, 

viajando com dificuldade. O medo e a vergonha matam ainda mais depressa. A minha 

vontade era colaborar para acabar com essa máscara, essa hipocrisia. Vamos dar 

nomes às coisas. Cazuza já nasceu e já morreu, Betinho está aí, dando uma lição pra 

gente. E desde que fiz isso, não senti absolutamente nenhuma repugnância nem 

repressão de ninguém, pelo contrário. Estou recebendo cargas cada vez maiores de 

amor, que são muito vitalizantes. Amor é melhor do que AZT. (BARRA, 1995, p. 6). 

 A revista MIX Magazine que publicou a entrevista é de fevereiro de 1995, ou 

seja, cinco meses após a publicação desta Última crônica para além dos muros. 

Surpreende saber do próprio autor a finalidade da série das “Cartas para além dos 

muros”, por isso sua atitude é corajosa. Para dar uma ideia do preconceito que a aids 

gerava na sociedade, em agosto de 1993 a atriz Sandra Bréa, famoso sex symbol 

brasileiro, anunciou que contraíra o HIV “e que dedicaria o que lhe restasse de vida à 

luta contra o preconceito” (GULLO; CÓRTES; MEIRELES, 2000, p. 122).  O que a atriz 

teve como recompensa pela sua coragem foi a solidão, morrendo sozinha no Rio de 

Janeiro em 4 de maio de 2000. Em reportagem de capa, a revista ISTO É daquela 

semana publicou uma matéria de capa com a morte da atriz expondo o preconceito 

que leva as pessoas a se afastarem dos soropositivos. O curioso é que, na verdade, o 

que causou a morte da atriz foi um câncer do pulmão, provocado pelo fumo. A aids 

vinha sendo controlada. Contudo, foi a aids a responsável pelo abandono por parte 

dos amigos. Diz a reportagem: 

A dor solitária de Sandra Bréa ilustra uma das faces mais perversas da epidemia de 

 Aids. O combate à doença avança nos laboratórios, mas o preconceito resiste. Como 

Sandra, milhares de brasileiros também amargam o isolamento e o medo da 

discriminação. [...] os pacientes, ao receberem o diagnóstico, ficam mais angustiados 

com a reação das pessoas do que com o tratamento [...]. No fundo, esses pacientes 

sabem que só tem duas opções: tornar pública sua condição, com o risco de serem 

discriminados, ou se calar e passar a viver com medo de serem descobertos. (GULLO; 

CÓRTES; MEIRELES, 2000, p. 126). 
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 A crônica de Caio, chamada de Carta, revela assim um escritor corajoso num 

cenário nacional medroso e hostil aos soropositivos. O painel acima descrito pela 

revista ISTO É retrata um contexto que Caio Fernando Abreu viu e viveu de perto, 

ainda que – felizmente, ao contrário de Sandra Bréa e outros tantos portadores de HIV 

– tivesse o apoio de sua família e amigos como faz questão de anunciar ao fim da 

crônica: “[...] divido sushis com a bivariana Yolanda Cardoso; [...]; gargalho com Déa 

Martins; desenho a quatro mãos com Laurinha [sua sobrinha] [...]” (ABREU, 2006, p. 

114). 

 Antes de dar prosseguimento à nossa análise da crônica, é pertinente nos 

determos num fato que permeia as três crônicas “Cartas além dos muros”: o 

preconceito. Ou melhor, o preconceito contra os soropositivos. Numa rápida olhada na 

história da humanidade, percebemos como os doentes e, principalmente, aqueles 

incuráveis, foram vitimas de forte discriminação. Em livros antigos como a Bíblia, leem-

se passagens em que leprosos eram expulsos das cidades e obrigados a viver em 

lugares afastados (Livro de Jó; Evangelho Segundo São Mateus 8, 1-4). Para piorar a 

situação destes, a explicação para a Lepra não estava nas escassas condições de 

higiene e saúde disseminadas nas cidades ou locais de grande concentração de 

habitantes, mas sim no pecado. Como resultado, o doente além de amargar a 

decomposição do próprio corpo, carregava o peso de pecador ou de ser filho do 

pecado, caso nascesse com a Lepra. Coincidentemente, quando a aids surgiu trouxe 

esse estigma de volta ao relacionar sexo com morte, ou seja, pecado (luxúria e 

devassidão) e punição (Deus).  

 Na Idade Média, o surgimento da peste bubônica, devastou a Europa matando 

um terço da sua população. O historiador Dietrich Schwanitz conta que a peste foi uma 

catástrofe que teve “a extensão de um apocalipse (fim do mundo) e estimulou a 

paranoia. A sociedade começa a procurar bodes expiatórios, que logo são encontrados 

entre dois grupos populacionais: as mulheres e os judeus” (2007, p. 59). As mulheres, 

consideradas bruxas e participantes de orgias com o diabo, eram queimadas em 

fogueiras; e os judeus, por terem crucificado Jesus Cristo, era assassinados.  Mais 

recentemente, no começo do século XX, em 1918, a gripe espanhola matou por volta 
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de 40 milhões de pessoas, segundo a revista COLORS, n°. 7, de 1993, numa edição 

especial sobre o HIV. 

 Assim, no decorrer da História, a humanidade sofreu inúmeras doenças que 

geraram o preconceito, discriminação e morte contra aqueles que a contraíam ou 

aqueles que eram responsabilizados por trazê-la. Mas, o roteiro histórico traçado não 

respondeu a pergunta ainda. Quem oferece uma luz é a psiquiatra Carmita Abdo, 

entrevistada para a reportagem “O vírus do preconceito” feito pela revista ISTO É: 

Tanta rejeição [aos soropositivos] leva a pensar sobre os medos da sociedade. Na 

opinião da psiquiatra Carmita Addo, coordenadora do Projeto de Sexualidade da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, uma das razões seria o fato de a 

doença ainda estar ligada à promiscuidade. “Mas o preconceito também existe porque 

o soropositivo passa a ser visto como um moribundo. Ninguém gosta de conviver com 

moribundo. As pessoas preferem se afastar do velho, do cancerígeno, do miserável, do 

portador de HIV. São figuras desagradáveis, que nos lembram da existência da morte”, 

afirma. (GULLO; CÓRTES; MEIRELES, 2000, p. 127). 

 A maneira como os anciãos são esquecidos em asilos e o temor a vírus 

devastadores, como, mais recentemente o Ebola e Influenza, dão veracidade às 

palavras da médica. O preconceito surge ao nos deparar cara a cara com a morte, 

principalmente numa sociedade narcisista e consumista que rejeita o feio, o 

desfigurado, o pobre e o fúnebre. O paradoxo é que a morte é inexorável, não há 

como contorná-la. É essa a grande tragédia da vida humana: encontrar seu fim. Como 

já dizia o poeta uruguaio Mario Benedetti em seu poema Invisible: La muerte está 

esperándome/ ella sabe en qué invierno/ aunque yo no lo sepa.   

 A Última carta para além dos muros revela diretamente ao leitor a condição de 

soropositivo. Nela, o autor diz que prefere agora escrever sem rodeios: “Gosto sempre 

do mistério, mas gosto mais da verdade”. E assim, explicitamente, Caio conta como 

soube do diagnóstico, como e quando fez o exame e o que aconteceu posteriormente 

e que culminou com sua internação. Escreve ainda, num ato corajoso: “Não sinto 

culpa, vergonha ou medo”. A frase é forte porque vai contra o que se via na mídia 

impressa sensacionalista recolhendo depoimentos de pessoas que se sentiam culpadas 

de terem contraído o vírus, principalmente aqueles que se contaminaram 
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sexualmente. O autor combate a culpa, pois aceitá-la iria contra tudo aquilo que ele 

mesmo vivenciou e defendeu: a vida em comunidades alternativas e a vivência do 

amor livre nas décadas de 1960 e 1970. O amor liberto de rótulos, de preceitos 

moralistas, burgueses e religiosos.  Caio rejeita a vergonha também, não só de ter o 

vírus, mas também de assumir sua homossexualidade, ou melhor, a plena vivência da 

sua sexualidade. Mais de uma vez ele defendeu a livre expressão do desejo: “Eu não 

acredito em homossexualismo, nem em heterossexualismo. Acho que o ser humano é 

sexuado ou assexuado, e quando sexuado ele exerce essa sexualidade de mil 

maneiras” (BARRA, 1995, p. 7) E se mostra confiante ao declarar não sentir medo: de 

falar de aids, de enfrentar a doença, de se expor e de enfrentar a morte. 

 É a morte que o faz citar em seu texto dois poetas pelos quais teve admiração e 

carinho: Federico García Lorca e Ana Cristina César, mais conhecida como Ana C., e que 

em vida foi amiga sua. Mais uma vez, como nas crônicas precedentes da trilogia, Caio 

parece escrever para iniciados. Ao citar Lorca e Ana C., ele apenas os nomeia, não 

comenta onde reside o paralelo com sua vida, nem faz digressões. Contudo, essas 

referências poéticas são fortes se lembrarmos de sua importância e as condições em 

que morreram. 

 O poeta granadino Federico García Lorca foi um dos mais importantes 

escritores de sua geração (“la generación de 1927”): além de poeta foi um notável 

dramaturgo e difusor da arte espanhola. Músico, desenhista, poeta e intelectual, 

conviveu, em Madri, na Residência de Estudantes, com outros jovens que também se 

tornariam notáveis para as artes mundiais como ele: Salvador Dalí e Luis Buñuel. A 

eclosão da Guerra Civil Espanhola em 1936 dividiu a Espanha e muitos artistas e 

intelectuais abandonaram o país. Lorca, apesar da insistência de amigos, decide ficar. 

Em Granada, foi preso e morto em agosto de 1936 pelas forças repressoras do exército 

do General Franco. As causas de sua morte são ainda um mistério: “Lorca nunca 

escondeu suas ideias socialistas e sua tendência homossexual. Talvez por essa razão 

passou a ser visado pelas forças conservadoras católicas espanholas” (OLIVEIRA, 2008, 

p. 39). Segundo Gibson, especialista na vida e obra do poeta: “para essa burguesia, 

Lorca, ‘o homossexual de gravata borboleta’ (como o denominavam na casa de um dos 

conspiradores), já é um homem marcado” (1979, p. 20). A morte de Lorca provou 
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profunda comoção nacional, mas devido à situação bélica vivida no período, nenhuma 

homenagem foi feita. A força e a beleza da obra lorquiana (lírica e teatral) a tornam 

atemporal, sendo constantemente revista e encenada. Caio escreveu um elogioso 

artigo sobre Lorca no “Caderno 2” (“Poetas em Nova York”, O Estado de São Paulo, 14 

de julho de 1987) quando foi lançado no mercado brasileiro o álbum (em long-play) 

“Poets in New York” com poesias musicadas de sua obra Poeta en Nueva York (1940). 

Caio encerra o artigo comentando: 

Se ele gostaria? [do álbum] Certamente que sim, embora todas as homenagens, a 

montagem e remontagem de suas peças e as sucessivas reedições de seus livros sejam 

incapazes de trazê-lo de volta à vida da qual não deveria ter saído tão cedo (aos 38 

anos), naquela madrugada de sangue perto de Granada. Embora, mais uma vez, a 

repressão assassina só tenha conseguido provar que a poesia sobrevive sempre, 

resistindo a todos os punhais, censuras, torturas. Para lembrar melhor Federico, nada 

mais adequado à sua imagem guardada na memória que os versos escritos por ele 

para chorar a morte do amigo Ignácio [Sánchez Mejía]: “Tardará mucho tempo, si es 

que nace um andaluz tan claro, tan rico de aventura./ Yo canto su elegância com 

palavras que gimen/ y recuerdo una brisa triste por los olivos”. Ouvindo o disco, a 

recordação fica mais viva. E mais amarga (ABREU, 1987, p. 1) 

 Caio era bom conhecedor e admirador da obra do poeta espanhol, por isso 

pode-se compreender sua citação na Última carta além dos muros. O mesmo se pode 

afirmar da poetisa Ana Cristina César. 

 Ana Cristina Cesar nasceu no Rio de Janeiro em 1952. Desde criança mostrou 

vocação para as letras, ditando suas poesias para a mãe. Em 1971 ingressa no curso de 

Letras da Pontifícia Universidade Católica (PUC-Rio), dominando o inglês graças a sua 

apurada formação no colegial e ao intercâmbio de um ano realizado em Londres no 

ano anterior. Começa a lecionar língua inglesa em várias instituições, mas sempre em 

conflito com a profissão docente. Na faculdade, faz amizade com suas professoras, que 

resultará intensa e douradora. A elas, Ana C., mostra suas poesias. E graças a Heloisa 

Buarque de Hollanda, professora da PUC nesse período, que organizava a obra 26 

poetas hoje, textos seus são integrados a essa antologia. Aliás, é graças também a sua 

amizade com Heloisa, que reunia em sua casa outros jovens artistas, que Ana C. 

conhece outros poetas e músicos e começa a ser conhecida.  
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 Foi um pouco depois, no começo da década de 1980, que Caio Fernando Abreu 

e Ana C. se conheceram. Caio, naquele período, queria muito voltar a morar no Rio 

(onde já morara alguns anos atrás). Paula Dip conta o seguinte sobre esse fato: 

Diz a lenda que um dos motivos de sua mudança foi o desejo de estar mais perto da 

nova amiga carioca, Ana Cristina Cesar, que se definia como “mulher do século XIX 

disfarçada em século XX”. Diferente das beldades bronzeadas que circulavam pelo 

balneário carioca, era uma mulher de pele clara e olhos iluminados cuja beleza, de tão 

especial, chegava a incomodar, como conta o jornalista José Castello, que a conheceu 

de perto; seu texto, ele dizia, “escrito em minúsculos cadernos que escondia joias”, 

mesclava amor e morte em doses iguais, expressões em inglês e francês que 

denunciavam sua erudição e trafegava à margem de sua geração ao mesmo tempo que 

a definia. Como os escritos de Caio, os poemas de Ana C. desnudavam uma alma 

inteiramente só (DIP, 2009, pp. 193-194). 

 Erudita, professora, consultora de dramaturgia na TV Globo, poetisa. Ana C. se 

destacava num cenário artístico nacional que despontava naqueles anos. Contudo, sua 

personalidade apontava uma instabilidade emocional que perturbava aqueles que a 

cercavam e procuravam proteger. Heloisa Buarque de Hollanda conta que “Era muito 

bonita, tinha um riso nervoso e um temperamento obviamente instável” (CESAR, 1999, 

p. 299). E Paula Dip revela que “vivia atormentada por sua pulsão homossexual” (DIP, 

2009, p. 195). O caso é que, após várias tentativas frustradas de suicídio durante vários 

anos, morre em 29 de outubro de 1983 jogando-se de uma janela do seu apartamento. 

No começo desse mesmo mês tinha sido publicada a 2ª. edição de sua obra A teus pés, 

pela  Editora Brasiliense.  

“Talvez Ana C. não tenha sido mesmo uma poeta tão importante quanto alguns 

desejam; mas foi uma poeta [sic] bastante regular e, mais que isso, tem seu lugar 

assegurado entre os melhores poetas de uma época (os anos cinzentos da ditadura 

militar, quando a palavra era perseguida e parecia perigosa). Ela manejou a escrita 

dispersa e coloquial que caracterizou uma geração de jovens escritores, outros nem 

tão jovens, surgida nos anos 70 e se arrastou, como pôde, até o cenário vazio dos 80. 

Eles queriam de volta a leveza que os escritores engajados aniquilaram, queriam 

recuperar o cotidiano, por mais duro que ele fosse, e também  retomar o direito a uma 

linguagem simples e até antipoética[...]” (CASTELLO, 1999, p. 193). 
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 O suicídio de Ana C. perturbou Caio completamente. Ele sempre achou que 

poderia ter dito algo ou ajudado de alguma forma. Mas, no fundo, nada nem ninguém 

poderia ajudá-la, pois a poetisa era perseguida por angústias que somente ela poderia 

combater e superar. A dor da morte de Ana C., uma amiga com a qual brigava, mas 

depois reatava inúmeras vezes, nunca foi superada do todo por Caio. Em suas crônicas 

do período e nos anos seguintes, a menção ao seu nome, seriam uma constante.  

Talvez uma forma de recordá-la sempre e de manter seu nome vivo na descuidada e 

esquecidiça memória cultural brasileira. 

 Ana C. e Caio Fernando Abreu eram muito parecidos em vários aspectos. Um 

deles era a dedicação que davam à correspondência. Em carta a Maria Cecília Fonseca, 

provavelmente escrita em 1980, Ana C. revela: 

[...] É engraçado como a correspondência (não a ausência!!!) dá nostalgias [...]. É como 

se eu pudesse dizer melhor, mais limpo, mais complexo, MAIS OUSADO ao escrever. 

Talvez seja engano. Não adianta, sou fascinada pelas letras [...] Como diz o Mário, 

“sofro de gigantismo epistolar”. Pelo menos no coração [...] (CESAR, 1999, p. 185) [o 

destaque em maiúscula é da autora]. 

 No fim da crônica, à memória de Lorca e Ana C. se fundem os escritores e 

artistas gaúchos que Caio saúda ao retornar a Porto Alegre: Lya Luft, Iberê Camargo, 

Mario Quintana e Luciano Alabarse. Curiosamente, nesse mesmo ano (1994) em que 

as crônicas Para além dos muros foram publicadas, Mário Quintana e Iberê Camargo 

faleceram. O primeiro em maio, e o segundo em agosto. É uma homenagem prestada 

às expressões artísticas rio-grandenses sulistas (“chê”). 

 Caio conheceu em vida Mario Quintana e nutria pelo poeta admiração e 

carinho. Uma demonstração disso é o título do seu livro de contos Pedras de Calcutá 

(1977), inspirado num trecho de um poema de Quintana:  

O título eu tirei do Trecho de diário, de Mário Quintana: “Hoje eu acordei pensando em 

uma pedra em uma rua de Calcutá...” Para mim a pedra de Calcutá é a dose cotidiana 

de poesia ou beleza, ou sonho, ou mesmo escapismo, por que não? Necessária e 

fundamental para qualquer um continuar vivo... (DIP, 2009, p. 174). 

 Eis o poema integral: 



100 
 

  Trecho de Diário 

  Hoje me acordei pensando em uma pedra 

       [numa rua de Calcutá. 

  Numa determinada pedra em certa rua 

       [de Calcutá. 

  Solta. Sozinha. Quem repara nela? 

  Só eu, que nunca fui lá, 

  Só eu, deste lado do mundo, te mando agora 

                                          [esse pensamento... 

  Minha pedra de Calcutá. 

  (QUINTANA, 2013, p.102) 

   

Mário Quintana obteve tardiamente o reconhecimento literário por parte da 

crítica, embora gozasse da fama de excelente tradutor. Na Editora Globo, onde 

trabalhou muitos anos, traduziu obras de Virginia Woolf, Marcel Proust, Guy de 

Maupassant, Somerset Maugham, Joseph Conrad, Aldous Huxley entre outros grandes 

nomes da literatura. O seu sucesso crescente como poeta começou entre o público, 

leitores comuns, “que perceberam o valor de sua poesia antes da crítica” (LISBOA, et 

al., 2002, p. 31). Gaúcho de Alegrete, o poeta nasceu em 1906 e faleceu em Porto 

Alegre em maio de 1994. Para Walmir Ayala, poeta e crítico literário: “[...] Quintana é 

desses que, para felicidade nossa, tiveram passagem livre, inventando claridades e 

coletando o instante no que ele tem de fugaz, projetando uma perenidade que nos 

lava a alma” (AYALA, 2013, p. 11).  

 A escritora e tradutora Lya Luft Caio conheceu quando ela foi sua professora na 

Faculdade de Letras da Universidade Federal de Rio Grande do Sul (UFRGS) e mais 

tarde se tornaram amigos. O grande momento literário que reuniu o talento dos dois 

escritores se deu quando Caio adaptou para o teatro a obra Reunião de família (1982) 
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de Lya Luft, em 1984. Luís Artur Nunes responsável, junto com Marcos Breda, pela 

reunião dos textos dramáticos de Caio em livro, destaca que:  

Esse trabalho [Reunião de família] é a melhor comprovação de que Caio foi 

dramaturgo de fato, e não um narrador, por diletantismo, pondo em diálogo suas 

histórias. Ele sabia e dominava a diferença de gêneros. Na operação por que passou 

em suas mãos o livro de Lya Luft, o épico vira dramático, o contar vira representar, a 

narração vira cena (NUNES in ABREU, 2009, p. 11).  

A peça foi um enorme sucesso de público e crítica. 

 Nos últimos dias de vida, a escritora esteve presente ao lado de Caio. Ela 

lembra uma conversa que tiveram por telefone pouco antes de seu falecimento: 

Caio me ligou perguntando o que eu achava que iria acontecer quando ele deixasse 

aquele corpo. Naquele momento ele estava sofrendo, tinha muitas dores. Disse para 

ele, como já havia dito aos dois homens que amei [...], que eu acreditava que, na 

morte, nós poderíamos encontrar a verdade que sempre procuramos, aquilo que 

buscamos no dia a dia e escrevemos nos livros. Então Caio me interpelou e disse: “Mas 

e se nada disso existir?” Respondi que mesmo depois da morte, se Deus se revelasse 

um cara muito chato, com uma fita métrica para medir nossos erros e acertos, nós, 

Caio e eu, poderíamos virar dois diabinhos e aprontar muita confusão aqui embaixo. 

Ele riu muito, com aquela gargalhada típica dele. Uma semana depois morreu. Eu 

aprendi muito com a morte [...]. Acredito que todo amor deva ser vivido com 

intensidade. Hoje vejo a morte como transcendência (DIP, 2009, 465). 

 Luciano Alabarse foi amigo de toda a vida de Caio, desde os tempos da 

juventude. Gaúcho, intelectual e prestigiado diretor de teatro, foi quem dirigiu a peça 

Reunião de família – adaptação da obra de Lya Luft – e Pode ser que seja só o leiteiro lá 

fora (1983), drama escrito por Caio e a primeira parceria juntos no teatro. Italo 

Moriconi, responsável pela reunião da correspondência de Caio em Cartas (2002), 

destaca: “Na fase final em Porto Alegre, Luciano foi das pessoas que mais conviveram 

com Caio. Como diretor da Usina do Gasômetro, criou o Espaço Caio F., um terraço de 

onde se descortina belíssima vista do Guaíba e onde se realizam encenações de 

vanguarda” (MORICONI, 2002, p. 528). 

 Iberê Camargo foi um pintor gaúcho de grande destaque na arte brasileira, com 

reconhecimento fora do país também. Nasceu em Restinga Seca (RS) em 1914. Não se 
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tem notícia de que tenha acontecido um encontro do pintor com Caio em toda sua 

vida, assim como não há correspondência entre os dois que formulem uma conexão. É 

certo, no entanto, a admiração do escritor pelas formas pictóricas de Iberê. Uma luz 

que pode ser lançada sobre essa admiração de Caio está nas palavras do poeta Ferreira 

Gullar ao escrever suas impressões sobre a tela Vórtice (1973): “A experiência de Iberê 

foi isto: uma descida vertiginosa do conhecido ao desconhecido, da ordem à 

desordem, da superfície ao abismo, movido pela necessidade de fundar a linguagem 

da arte em algo irredutível, além do truque, além da habilidade, do belo consagrado e 

aceito [...]” (GULLAR, 2003, p. 136). 

 Tais palavras vão ao encontro do que Caio procurava em sua literatura: a fuga 

da banalidade e a procura do novo, sem restrições, sem limites. Por isso o saúda, junto 

aos outros artistas, nesse seu regresso a Porto Alegre: “A vida grita. E a luta, continua” 

(ABREU, 2006, p. 114).   

  

Iberê Camargo, Vórtice I (1973). Fonte: ArtStack http://54.225.241.229/artist/ibere-camargo/vortice-1973 
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Com esta Última carta para além dos muros (publicada em 18 de setembro de 

1994) Caio fecha a trilogia que começara em agosto. As três crônicas que recebem o 

título de Cartas nos levam a refletir sobre as possibilidades da crônica brasileira e, 

sobretudo, a criatividade do escritor ao reverenciar o gênero epistolar acomodado no 

espaço jornalístico. O leitor, nesses textos, não lê mais uma crônica, mas sim uma 

carta do Caio Fernando Abreu.  E, como costuma acontecer, ao ler uma carta, se entra 

diretamente no coração do gentil leitor, tornado agora destinatário.  

 Sobre a arte de escrever cartas, a escritora e poetisa norte-americana Elizabeth 

Bishop escreveu em uma carta o que ela define ser uma correspondência e que, de 

certa forma, vai ao encontro do que Caio procurou nas suas três Cartas além dos 

muros, ele que era um excelente missivista. Bishop comenta que “[...] é uma injustiça 

julgar alguém por suas cartas. [...]”. E, mais adiante, na mesma carta: “As pessoas 

escrevem mais para reclamar (menos nós, é claro!)[...]. Tenho pena das pessoas que 

não conseguem escrever cartas. Mas desconfio também de que eu e você, Ilse [a 

destinatária da carta], adoramos escrever cartas porque é como trabalhar sem estar de 

fato trabalhando” (BISHOP, 2012, p. 290-291).  
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2.8 A morte dos girassóis 

 

 A crônica foi publicada no jornal Zero Hora de Porto Alegre em 18 de março de 

1995, para o qual Caio também escrevia. Aliás, desde o ano anterior (1994), quando foi 

detectado o vírus do HIV, ele voltou a residir com seus pais na capital gaúcha 

escrevendo para o Zero Hora e o Estadão, em S. Paulo. Além de escrever as crônicas, 

começou a cuidar com esmero do jardim da casa paterna. Sem ter que se preocupar 

mais com moradia, aluguel ou alimentação – como era em São Paulo – assim a escrita 

e a jardinagem tornaram-se sua única ocupação.  

 Morando em apartamentos em São Paulo Caio nunca teve oportunidade de 

cultivar um jardim. Mas, ao que cartas e biografias atestam, cuidar de um jardim era 

um sonho antigo do escritor. Em carta à cantora Cida Moreira (18/11/1994) ele revela:  

Tenho acordado por volta de seis, seis e meia, fico cuidando do jardim – plantei muito, 

e tudo brota, anêmonas, dálias, amarílis, lírios, margaridas, mas arrumei um inimigo 

mortal: caramujos canibais, do mal, que adoram comer brotinhos tenros [...]; sempre 

quis ter um jardim; sempre quis escrever o dia inteiro; sempre quis – bem tia – 

acompanhar o crescimento dos meus sobrinhos [...] e a quem perguntar por mim diga 

que estou assim um tanto camponesa, calos nas mãos por causa da enxada no jardim, 

mas sempre umas gotinhas de Paloma Picasso no banho de descarrego [...] (ABREU, 

2006, p. 259-261). 

 Como se observa, a jardinagem parece ter acentuado o bom humor de Caio 

como demonstram suas cômicas comparações. Mas o que era uma suave ocupação e 

objeto de outras tantas crônicas, tornou-se também uma obsessão e motivo de 

desavença na família, pois ao que parece, era o único a cuidar do jardim, como revela 

na crônica a seguinte passagem: “Viajei por quase um mês no verão, quando voltei, a 

casa tinha sido pintada, muro inclusive, e vários girassóis estavam quebrados. Fiquei 

uma fera [...].” (ABREU, 2006, p. 146).  

 Nas cartas aos amigos Caio relata o cuidado que está tendo com as flores do 

jardim, mas somente nesta crônica ele revela o carinho e o cuidado com os girassóis.  E 

é justamente aí que reside a pertinência na análise da crônica. Primeiramente, a 
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plantação dos girassóis é verdadeira, não é uma invenção literária para falar de outros 

temas, ainda que neste caso, ao falar do girassol, no fim termine falando de si mesmo. 

 

Caio Fernando Abreu no jardim de sua casa com seus amados girassóis. Foto de Adriana Franciosi. Fonte: 
http://caiofcaio.blogspot.com.br/2011/11/girassois.html 

 

 A crônica conta que certo fim de tarde ao cuidar do jardim, Caio se deparou 

com um vizinho que se deteve frente a ele e ficou surpreso de vê-lo vivo pois soubera 

por outros que tinha falecido. Depois muda de assunto para falar do cuidado que está 

tendo com os girassóis, pois estas flores requerem um cuidado muito especial. Por isso 

ficou bravo com a pintura da casa após o retorno de uma viagem, porque o pintor ao 

executar a tarefa não teve o cuidado de protegê-las. Finalmente, narra a trajetória de 

um botão de girassol sobrevivente à destruição do jardim que apesar das chuvas e 

outros contratempos, consegue sobreviver e abrir-se revelando sua beleza. E finaliza 

comparando a luta desse girassol com sua própria vida: “[...] depois que comecei a 

cuidar do jardim aprendi tanta coisa, uma delas é que não se deve decretar a morte de 

um girassol antes do tempo, compreendeu?” (ABREU, 2006, p. 147). 
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 A resposta é bem clara, é dirigida justamente àqueles que sem informação 

fundamentada, decretaram sua morte. Fica claro o desconcerto em que Caio ficou com 

a aparição daquele vizinho que ficou pálido ao vê-lo vivo no jardim. A esse respeito já 

tinha confessado por carta a sua amiga Jacqueline Cantore essa mágoa. É importante 

notar que a carta é de 9 de março, ou seja, nove dias antes da publicação da crônica 

(18/03):  

Também, em quem está com Aids o que mais me dói é a morte antecipada que os 

outros nos conferem. Às vezes os que mais amamos, ou os que mais dizem nos amar. 

Sei disso porque assim me comportei, por exemplo, com o Wilson Barros, de quem fugi 

como o diabo da cruz. [...] Podia ter sido mais amoroso com meus amigos que se 

foram, e agora é tarde. Na seca de amor que sinto agora, nesta Porto Alegre que é 

como uma enorme plateia à espera do Desfecho Trágico da Desvairada Vida de Caio F. 

para imediatamente providenciar algum nome de biblioteca num centro cultural de 

subúrbio, nesta Porto Alegre onde ninguém exceto Luciano Alabarse e Lya Luft me 

procuram sinceros e leais, sozinho com a velhice de meus pais, minhas plantas me 

consolam. Aprendo com elas o que não sei se terei tempo de aplicar, e todo dia, 

acordando no máximo às seis da manhã [...] sou um tigre ferido defendendo a patadas 

furiosas o que me resta de vida (ABREU, 2002, p. 330-331). 

 A crônica vem a ser, de certa forma, um ajuste de contas com aqueles que o 

consideravam morto. O desabafo feito por carta a Jacqueline foi a centelha que 

motivou a crônica. E o jardim, sua metáfora.  

 A figura dos girassóis, contudo, não é nova nas artes. “Os girassóis” de Van 

Gogh, por exemplo, é uma das mais emblemáticas obras do pintor holandês e, talvez, 

das artes. Na verdade, é uma sequência de quadros (ao todo foram 11 quadros, mas 

aqueles que foram feitos em Arles foram suas obras-primas) e há toda uma história 

por trás dessa produção. Em janeiro de 1886, abraçando definitivamente a pintura 

como oficio e vocação após largar vários empregos, Van Gogh conhece, entre outros 

pintores, Gauguin, com o qual firmará forte amizade. Em 1888, ele se estabelece em 

Arles, na França, por causa da luz e do tempo. Van Gogh adorava pintar ao ar livre. Seu 

irmão Théo o ajuda financeiramente durante todo esse período. Contudo, Van Gogh 

sofre com a solidão do local, embora mantenha certa convivência com alguns 

habitantes da região. Por essa época começa a pintar seus famosos girassóis. Tem a 
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ideia de convidar Gauguin para morar com ele e juntos fundarem um ateliê que 

recebesse pintores que gostassem de sol. Seria a companhia ideal: compartilham da 

mesma profissão e tem ideias afins. Ele conta a Théo por carta (datada de 

15/08/1888):  

Estou pintando com o ardor de um marselhês comendo bouilla-baisse [sic], o que não 

deve impressioná-lo, já que se trata de pintar grandes girassóis. [...] Na esperança de 

viver num ateliê nosso com G., eu gostaria de fazer uma decoração para o ateliê. Nada 

além de girassóis.[...] Estou agora no quarto quadro de girassóis. Este quarto é um 

ramalhete de catorze flores e tem um fundo amarelo, igual a uma natureza-morta de 

gamboas e limões que eu fiz há algum tempo [...] (VAN GOGH, 1986, p. 196-197). 

 Van Gogh põe um carinhoso empenho na pintura dos girassóis. A 8 de 

setembro de 1888 ele escreve a Théo: “O quarto no qual você se hospedará, ou que 

será de Gauguin, se G. vier, terá nas paredes brancas uma decoração com grandes 

girassóis amarelos” (Idem, 1986, p. 202). Finalmente, ao fim daquele ano, Gauguin se 

instala na casa e no ateliê de Van Gogh. Este o recebe com muita alegria. Gauguin fica 

impressionado com os girassóis: “Gauguin me dizia outro dia que tinha visto de Claude 

Monet um quadro de girassóis num grande vaso japonês muito bonito, mas – ele 

prefere os meus. Não sou desta opinião [...]” (Idem, 1986, p. 230).  

 Infelizmente, a convivência entre os dois pintores não é nada boa. E em 

dezembro ocorre um evento que marcará para sempre a vida de Van Gogh. No calor 

de uma briga, - Van Gogh não suportava que discordassem de seus argumentos, ele se 

lança sobre Gauguin com uma navalha, mas este consegue escapar da investida e se 

volta contra ele. Van Gogh foge e, ao voltar para casa, num lapso de insanidade, 

decepa sua orelha. Vincent é internado e Gauguin volta para Paris.  

 Apesar de tudo, Théo insiste em expor trabalhos de seu irmão em janeiro de 

1889. Vincent lhe escreve (23/01/1889):  

[...] se você quiser, você pode expor as duas telas de girassóis. Gauguin ficaria contente 

em receber uma, e eu gosto da ideia de dar a Gauguin um prazer de certo valor. Então 

ele deseja uma destas duas telas, pois bem, refarei uma das duas, a que ele desejar. 

Você verá que estas telas saltarão aos olhos. Mas eu o aconselho a ficar com elas, para 

a intimidade com sua mulher. É uma pintura de aspecto um pouco mutante, que ganha 
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riqueza ao olhar-se mais detidamente. Você sabe aliás que Gauguin gosta 

extraordinariamente delas. Entre outras coisas ele me disse: “isto... é... a flor”. Você 

sabe que Jeannin tem a peônia, que Quost tem a malva rosa, mas eu tenho um pouco 

o girassol[...]. Este bom Gauguin e eu nos compreendemos, e se somos um pouco 

loucos, que seja; não somos também um pouco artistas o suficiente para 

contrabalançar as inquietações a este respeito pelo que dizemos com o pincel? Todo 

mundo talvez um dia sofra de neurose, de histeria, de epilepsia, ou outra coisa. Mas 

não há compensação? Em Delacroix, em Berlioz e Wagner? E é real essa loucura 

artística de nós todos, não nego que sobretudo eu não tenha sido atingido até a 

medula; mas digo e sustento que nossas compensações e consolos podem, com um 

pouco de boa vontade, ser considerados como amplamente preponderantes. Sempre 

seu, Vincent (Idem, 1986, p. 245-248). 

 Neste ponto estabelece-se um diálogo entre a crônica de Caio e a obra de 

Vincent Van Gogh. Há dois pontos que vão ao encontro da crônica do escritor. 

Primeiro, criar os girassóis por amor simbolizando também intensidade da vida 

(efêmera); e em segundo lugar, a salvação da loucura do artista por meio da arte. 

Apesar de tudo, da sua insanidade, da sua epilepsia, Van Gogh não pode renunciar a si 

mesmo, à sua pintura. Ela é seu diálogo com o mundo e ao mesmo tempo a sua 

profissão de fé que renova a cada dia porque em vida vendeu um único quadro e foi 

justamente ao seu querido irmão Théo. A incompreensão não o paralisou, ele 

continuou pintando porque a necessidade de pintar ultrapassava as necessidades 

materiais e os valores do mundo. Ultrapassava a si mesmo. A loucura talvez seja do 

mundo, que se recusa a enxergar a beleza criada por aqueles considerados insanos.  

 Caio por sua vez, recorre às flores, aos girassóis, numa metáfora de sua vida. É 

um grito de alerta para o mundo proclamando que ainda vive, de que ainda está vivo. 

A escrita está para Caio como a pintura está para Van Gogh, é a salvação por meio da 

arte. “Um artista sempre acha que as coisas podem ser ainda mais bonitas ou 

melhores do que são” (ABREU, 2006, p. 182). 
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Os girassóis, Arles, 1888. Fonte: www.allposters.com.br 

 

O jardim na crônica de Caio nos remete também a outros jardins literários, 

lugares que promovem a harmonia, a paz e a beleza. O primeiro é o Jardim do Éden ou 

o Paraíso, lugar mitológico no qual há uma perfeita integração entre o homem e a 

natureza. Uma vez perdido o direito a viver nesse jardim devido à desobediência às leis 

divinas, o homem procurou sempre recuperar essa imagem por meio do cultivo e 

cuidado de jardins, hortas e bosques. O jardim cumpre assim o papel de restaurar, pelo 

menos parcialmente, a harmonia e beleza natural perdidas. 

 Nos contos de As mil e uma noites encontramos precisamente o lírico “O jardim 

dos encantos”. Na narrativa, três irmãos, filhos do jardineiro real, procuram as três 

maravilhas (o Pássaro Falante, a Árvore Canora e a Água Dourada) que completarão o 

belo jardim que herdaram de seu pai e para isso enfrentam difíceis tarefas. O conto é 

simbólico, pois “na religião islâmica o esforço para ter um jardim perfeito simbolizava a 

luta para alcançar a perfeição da alma [...]” (KERVEN, 1998, p. 39). A perfeição se 

estabelece quando o Pássaro Falante revela ao rei – ao visitar o encantador jardim - 

que os três jovens são, na verdade, filhos seus, abandonados quando bebês pelas 

cruéis cunhadas. A família restabelecida completa a harmonia do jardim.  
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 Em 1911 a escritora inglesa radicada nos Estados Unidos Frances Hodgson 

Burnett publicou seu livro “O jardim secreto” (The secret garden) que traz novamente 

a simbologia do jardim como um local de transformação. No romance, Mary Lennox, 

uma rica menina órfã, é adotada por um tio que apenas a vê devido às suas inúmeras 

viagens que o mantêm longe de casa e de seu filho doente, Colin. Na rica mansão onde 

residem há um jardim vedado há muitos anos. Junto com seu primo e um amigo, Mary 

consegue entrar no jardim e as discórdias que havia entre eles desaparecem quando 

começam a frequentar o antigo jardim, agora um lugar que lhes transmite paz e 

segurança. As crianças limpam e arrumam o jardim, numa clara analogia às suas vidas 

infelizes que levam na mansão. O jardim “é muito mais que um espaço físico; é o lugar 

em que se dão transformações vitais e ‘mágicas’, desde que haja uma transformação 

interior, que se seja ‘iniciado’; que se tenha a entrada permitida [...]” (HANSEN, 2015, 

p.335). Graças ao jardim secreto Mary muda suas atitudes apáticas e malcriadas; o 

primo doente se cura; e o tio ausente, ao ver o filho são, recupera a felicidade perdida.  

 Caio encontrou no cultivo do jardim da casa de seus pais, uma forma de 

concretizar a harmonia, a paz e a vitalidade perdida depois de se descobrir 

soropositivo. O caos que há em seu corpo, nas suas entranhas, encontra um equilíbrio 

no mundo exterior por meio desse jardim. Por isso se zanga com o pintor que foi 

descuidado com seu jardim. Não se tratava apenas de pisar e maltratar uma flor, mas 

sim de ferir toda uma combinação perfeita erguida com carinho e dedicação: “Gritei 

com o pintor: “Mas o senhor não sabe que as plantas sentem dor que nem a gente?”O 

homem ficou me olhando tão pálido quanto aquele vizinho. Não, ele não sabe, 

entendi. E fui cuidar do que restava, que é sempre o que se deve fazer” (ABREU, 2006, 

p. 146). 

 Em crônica de 16 de abril de 1995 “Novas notícias de um jardim ao sul” 

(publicada n’O Estado de S. Paulo), Caio fala muito à vontade sobre seu jardim e o que 

está plantando:  

E o seu jardim, perguntam os leitores, como vai? Vai bem, respondo, embora na minha 

mente ele seja muito mais, digamos, exuberante que na real. É que jardins são 

exaustivos feito relações humanas. Tem que cuidar todo dia, regar, podar, arrancar 
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erva daninha, expulsar caramujo do mal [...]. Planta malcuidada fenece que nem 

amizade sem trato (ABREU, 2006, p. 154). 

 Embora, talvez de uma maneira inconsciente, o cuidado com o jardim remete a 

essa leitura mitológica e literária que ele representa, o diálogo mais direto e 

significativo que a crônica de Caio estabelece ocorre com Água viva (1973) de Clarice 

Lispector. A obra de Clarice Lispector é um longo fluxo de consciência, um diálogo que 

ela estabelece com alguém que não é revelado e ao qual também não dá direito a 

réplica. O que lemos são as razões, as angústias, a alegrias, tristezas, desafios e 

prazeres de uma voz em primeira pessoa. Em certo momento desse monólogo interior, 

a narradora fala da “dolência das flores”. Justamente a queixa de Caio: “Mas o senhor 

não sabe que as plantas sentem dor que nem a gente?”. E após citar o jardim no Éden 

no livro do Gênesis (LISPECTOR, 1998, p.56), esta narradora fala longamente sobre 

flores, detendo-se em cada parágrafo numa flor distinta: começa pela rosa, passa pelo 

cravo e antes de chegar à violeta, fala sobre o girassol: “O girassol é o grande filho do 

sol. Tanto que sabe virar sua enorme corola para o lado de quem o criou. Não importa 

se é pai ou mãe. Não sei. Será o girassol flor feminina ou masculina? Acho que 

masculina” (LISPECTOR, 1998, p. 57).  

 Para Caio Fernando Abreu o girassol é masculino. Ao contar o esforço que fez 

para salvar o único girassol que restou no jardim usa sempre o pronome pessoal 

masculino: “Pois no dia seguinte, lá estava ele todo meio empinado de novo [...]. Foi 

crescendo assim precário, feinho, fragilíssimo [...]. Na manhã seguinte [...] ele havia 

feito um giro completo sobre o próprio eixo e estava com a corola toda aberta, 

iluminada [...]” (ABREU, 2006, p. 146). 

 A obra de Clarice Lispector é uma influência confessa do autor e é muito 

provável que os ecos desse jardim de Lispector tivessem chegado até a crônica de 

Caio. Um mês antes da publicação “A morte dos girassóis” Caio escreveu uma carta à 

amiga Lucienne Samôr (11/02/1995) contando que estava lendo a biografia da autora 

escrita por Nádia B. Gotlib: “Que vida, minha irmã: dá vontade de reler toda a obra 

dela. Mas não, porque páro de escrever. Clarice disse tudo?” (ABREU, 2002, p. 326). E 

em seguida conta um elogio sui generis que recebeu de um crítico francês a respeito 

de sua obra literária: “Certa vez um crítico do Le Magazine Litteraire disse que meu 
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texto parecia ‘o de uma Clarice Lispector que tivesse ouvido muito rock’n’roll e 

tomado algumas drogas’. Fiquei lisonjeadérrimo”[sic]. (Idem, 2202, p. 326). A esse 

respeito, Jeanne Callegari destaca na biografia do escritor que no começo de sua 

carreira “Como escritor ainda tateasse seus próprios caminhos, é no Inventario 

[Inventário do irremediável, 1970] que a influência de Clarice Lispector se mostra 

maior e mais clara. Assim como ela, Caio trabalha muitas vezes com o conceito de 

epifania: uma revelação mágica no meio do cotidiano, algo que faz com que a pessoa 

mude, repense sua vida” (2008, p.53). Cabe destacar que quando conheceu finalmente 

a escritora em dezembro de 1970, em Porto Alegre, numa estação de TV, lhe entregou 

seu livro recém-publicado e conversaram longamente sobre livros e literatura. Ele 

sentiu naquele momento que esse encontro marcante era o presságio de uma 

mudança radical em sua vida. Posteriormente, ele comentaria esse encontro na 

crônica “Na trilha dos mistérios de Clarice” (publicada em O Estado de S. Paulo em 

07/08/1994). 

 Uma última, mas, não definitiva referência ao jardim de Caio Fernando Abreu 

está no jardim do diretor de cinema britânico Derek Jarman, do qual o próprio Caio é 

um admirador como comprovam as diversas crônicas e cartas nas quais cita a sua obra 

cinematográfica.  

 Derek Jarman (1942-1994) escreveu Derek Jarman’s Garden [O jardim de Derek 

Jarman] (1995) seu último livro, publicado postumamente. O diretor tinha falecido no 

ano anterior em decorrência do vírus da aids, do qual era portador havia vários anos. O 

livro registra em textos e fotos seu cotidiano no chalé e jardim de que cuidou em seus 

últimos anos de vida. No prefácio Keith Collins, seu companheiro, conta como ocorreu 

a aquisição desse aconchegante espaço. Em 1986, ao procurar locações para seu filme 

The Garden [O jardim], Jarman e Collins foram até Dungeness, na região de Kent, 

localizada no litoral britânico. Pararam num local para almoçar e decidiram visitar o 

farol, uma “maravilha arquitetônica” segundo o diretor. No caminho Derek viu um belo 

chalé de verniz preto com um brilhante amarelo nas batentes das janelas pelo qual se 

encantou. A região é quieta e silenciosa, no entanto, ele disse a Collins que se o chalé 

estivesse à venda o compraria. A medida que se aproximavam do local o improvável 

aconteceu: viram na própria casa um letreiro que dizia “À venda”. 
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 Foi assim que nesse local afastado Jarman passou seus últimos anos de vida 

cuidando do seu jardim e de sua debilitada saúde. O jardim do chalé, pobre e mal 

cuidado, nas mãos de Jarman se tornou um lugar extraordinário não somente pelas 

plantas e flores que ele ali cultivou, mas também pela decoração inusitada que ele deu 

ao local. Pedras recolhidas da praia, ferramentas enferrujadas, pedaços de arame e 

outros objetos deram ao jardim uma complexa e original geometria além de 

apresentar bizarras esculturas. Jarman fez a seguinte observação “The word paradise is 

derived from the ancient Persian – ‘a green place’. Paradise haunts gardens, and some 

gardens are paradises. Mine is one of them [...]”[A palavra paraíso é proveniente da 

antiga Pérsia – ‘um lugar verde’.  O paraíso ronda os jardins, e alguns jardins são 

paraísos. O meu é um deles [...] – em tradução livre] (JARMAN, 1998, p. 40).  

 Ainda no prefácio Collins destaca que o jardim adquiriu um novo significado 

para o diretor. Jarman escreve em seu livro: “The garden is therapeutic in its 

peacefulness” [o jardim é terapêutico em sua tranquilidade] (Idem, 1998, p. 132), mas 

enquanto as plantas lutavam contra o mordaz vento e o implacável sol, ele lutava 

contra a doença, e o contraste era visível: enquanto as flores desabrochavam, Derek 

definhava.  

 A jardinagem era também para Jarman a retomada de uma atividade que ele 

mesmo interrompeu em 1960 quando deixou o lar paterno. Seus pais guardaram suas 

ferramentas e depois que seu pai faleceu, ele as guardou em Londres. O jardim de 

Dungeness dá continuidade a uma atividade que foi interrompida por amor ao cinema: 

“I was always a passionate gardener”[Sempre fui um jardineiro apaixonado] (Idem, 

1998, p. 11). 

 A aproximação que tenta se estabelecer aqui entre o jardim de Caio Fernando 

Abreu e o de Derek Jarman reside justamente na simbologia que o jardim representa e 

que analisamos nas linhas acima. Mas também na coragem de assumir a condição de 

soropositivo perante o público e transformar em arte a doença. O último filme de 

Jarman foi justamente Blue (1993). Sem imagens, o espectador é posto frente a uma 

tela azul durante toda a projeção. Apenas sons e diálogos marcam a ação da trama. A 

proposta de Jarman é colocar o espectador sob sua ótica, isto porque ele mesmo foi 
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afetado por uma cegueira “azul” como consequência da aids. O filme não tem uma 

conotação mórbida, pelo contrário, os diálogos presentes na projeção variam desde a 

guerra na Bósnia, passando por lembranças de sua juventude até uma emocionante 

despedida no fim da projeção. O título na verdade é carregado de ambiguidade, pois a 

palavra “blue” em inglês pode significar tanto a cor azul, como a palavra triste. “Blue” 

é emblemático, em sua projeção “Somos enredados por uma sucessão de crônicas 

hospitalares, relatos breves, confissões de diário, lembranças amorosas, movimentos 

de fala alternados entre a primeira pessoa e uma remota disposição narrativa 

impessoal” (AUGUSTO, 2016, p. 119). 

A morte de Jarman em 1994 abalou muito Caio. Foi justamente nesse ano que 

o cronista detectou o HIV em seu corpo e em sua emblemática crônica “Segunda carta 

para além dos muros” o cita juntamente com outros artistas mortos em decorrência 

do vírus. Jarman foi muito preciso ao dizer que o paraíso ronda os jardins e, de certa 

forma, era o que Caio intuía no plantio e cuidado de suas flores e seus belos girassóis.  

 

 

Detalhe do jardim de Derek Jarman em 
Dungeness, Kent, Inglaterra 

 

 

 

O diretor inglês Derek Jarman 

 

Fonte: www.filmmakermagazine.com; www.wellywoman.wordpress.com 
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2.9 O desejo mergulha na luz 

 

 Trata-se de outra crônica publicada no jornal Zero Hora, de Porto Alegre. 

Publicada em 1º de julho de 1995, a crônica é uma discreta homenagem a um 

conhecido seu que, como ele, soropositivo, faleceu uns poucos dias antes. Assim como 

na crônica “Negro amor ao som de Bruce Springsteen” (15/05/1994), Caio se envolve e 

emociona com a vida de outras pessoas, de outros soropositivos e de suas tragédias. A 

sua própria condição o faz ver de outro ângulo as vicissitudes daqueles que convivem 

com a tragédia: o ângulo da solidão, da tristeza, da incompreensão, da fragilidade. 

 Ele nos conta em que circunstâncias conheceu Desiderio Fernando Fernandes 

Severino, mas apesar de querer instalar certa distância, nas entrelinhas parece que 

Caio estabeleceu um vínculo de amizade com esse rapaz, um ator de teatro de Porto 

Alegre. As suas cartas que foram até agora um farol para a compreensão de suas 

crônicas, neste caso faltaram. Infelizmente, na sua correspondência publicada (Cartas, 

2002 e Caio 3D, o essencial da década de 1990, 2006) há um abismo de cinco meses no 

ano de 1995 (entre março e agosto), de maneira que não sabemos o que ele escreveu 

sobre essa relação aos seus amigos e o que ela significou de fato para ele.  

 Desiderio Fernando Fernandes Severino, mais conhecido por Fernando 

Severino, foi um talentoso ator de teatro de repercussão local e integrante da primeira 

montagem da famosa peça Bailei na curva. Em seu blog Dispositivo Cênico, o roteirista 

e diretor da peça Júlio Conte, escreve a seu respeito:  

[...] Para o lugar do Cláudio [a personagem] já existia o Fernando Severino que era o 

sonoplasta e sabia todos os textos da peça de cor. Antes de o texto ser publicado, 

Fernando era a nossa memória oral. Não raro nas viagens ele representava os vários 

personagens, sozinho interpretando e falando o texto de todos durante as longas 

viagens. Era a maneira de fazer o tempo passar. Fernando era um ótimo ator. 

Trabalhou em Lisístrata, A Fonte, Partituras e Hamletmachine. Morreu de AIDS. [Em] 

Sua última temporada no TSP [Teatro São Pedro] ele estava debilitado pela doença. 

Usava um fio de voz e a cada intervalo corria para o camarim para descansar. Ofegava 

após cada fala. Mesmo assim era um exemplo de técnica e disciplina. Com um mínimo 

de recursos físicos tirava o máximo de efeito teatral. Não pode fazer a apresentação do 
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domingo, última da temporada de 94. Ficou no camarim um do Theatro São Pedro, o 

camarim das estrelas, deitado escutando a peça e barulho dos pés se movendo em 

cena. É uma bela música a percussão dos sapatos na madeira do palco. Sincopada, 

irregular e de repente silenciosa. Fernando saiu de cena dois meses depois, fraco, 

magro, mas sempre lutando, um ator até o fim. O Fernando Severino e o seu Caco 

ficam para sempre na memória, pois é ali o verdadeiro palco da vida eterna (CONTE, 

2009). 

 As palavras de Júlio Conte resumem e homenageiam a breve vida desse 

talentoso artista. Foi por meio do ator e amigo Marcos Breda que Caio e Fernando se 

conheceram. Talvez por ter um nome muito extenso, artisticamente Fernando decidiu 

encurta-lo para Fernando Severino. E isso explica o começo da crônica, quando Caio 

comenta que seu “verdadeiro” nome era Desiderio e isso lhe causou surpresa. Para a 

internação hospitalar ele precisou registrar-se com seu nome completo causando 

confusão para aqueles que o conheciam pelo nome artístico. Assim quando o irmão de 

Caio foi no hospital para lhe deixar uns livros que ele lhe mandara, veio a revelação do 

nome: “Eu só soube por acaso que era também Desiderio, um dia que pedi a meu 

irmão para levar uns livros a ele no hospital. A moça da portaria procurou “Fernando”, 

não havia nenhum [...]” (ABREU, 2006, p. 160). 

 Caio comenta duas vezes a peça Bailei na curva sem precisar explicar sua trama 

ou sua importância, e é que Bailei na curva foi uma das peças gaúchas de maior 

repercussão em nível nacional. Sua estreia foi em 1º de outubro de 1983, em Porto 

Alegre. A trama conta a história de um grupo de amigos de uma rua de Porto Alegre 

num espaço de 10 anos (de 1974-84) à sombra da ditadura, da infância à juventude; e 

ao abranger esses temas fala de toda uma geração. Daí seu sucesso em todo Brasil. A 

peça foi um grande sucesso e ficou como marco na luta pela democratização na 

década de 1980 tendo várias encenações posteriores. Caio deve ter pensado que 

devido à sua importância histórica, a peça não precisasse de uma apresentação para os 

leitores da sua crônica. Como já analisamos anteriormente, Caio escreve para um 

público leitor iniciado, de bom repertório histórico e cultural. 

 Caio comenta que se viram poucas vezes, mas devem ter sido encontros bem 

marcantes e de conversas de muitas afinidades pois além do teatro (Caio sempre foi 

um apaixonado pela dramaturgia, abandonando o curso de Letras na juventude para 
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fazer teatro amador) estava a questão da aids, comum aos dois. Talvez por isso 

comente que ele o “arrastou” ao cinema para assistir o filme Paciente Zero.  

 “Paciente Zero” (Zero patience, 1993), é um polêmico filme canadense sobre a 

aids. Escrito e dirigido pelo canadense John Greyson, o filme é uma comédia musical 

que pretendia questionar a origem do Paciente Zero. O Paciente Zero teria sido o 

primeiro homossexual a disseminar a aids na América do Norte. No filme “E a vida 

continua” (And the band play on, 1993) de Roger Spottiswood, o Paciente Zero era um 

atrativo canadense, comissário de bordo, homossexual e de intensa vida sexual. 

Devido à sua profissão e a promiscuidade teria sido o responsável por transmitir o 

vírus rapidamente em várias cidades de diversos países. O Paciente Zero, no filme de 

Spottiswood, seria a origem da epidemia e a explicação da aids ter surgido ao mesmo 

tempo em locais tão diversos. 

 Obviamente que, conforme foram avançando as pesquisas científicas sobre o 

tratamento e cura da aids, essa teoria foi desmistificada. Como o Paciente Zero foi 

identificado como um canadense, o filme (uma produção canadense), procura satirizar 

o fato, ainda que com um humor de tom duvidoso. Na trama, “o Paciente Zero agora 

no limbo, é acusado de disseminar a aids na América do Norte e é enviado de volta à 

terra. Lá conhece o antropólogo Sir Richard Burton, agora imortal devido à Fonte de 

Juventude, e este se apaixona por Zero. Burton desconfia que provavelmente Zero não 

fosse o primeiro  - ou pelo menos  não o único – no continente com o vírus e que ele 

pode ser mais inocente do que originalmente se pensava” (DURALDE, 2005, p.242-

244). Polêmico, ousado e laureado em alguns festivais de cinema, o filme chegou ao 

Brasil num momento em que os filmes com temática gay ganhavam mais espaço no 

circuito comercial. 

 Amante do cinema, Caio foi ver o filme com Fernando pensando tratar-se de 

um que dialogasse com a realidade que os dois viviam em suas vidas. O fato é que 

“Paciente zero” não foi um sucesso no Brasil, ainda que tenha chegado com 

repercussão positiva do exterior. Caio se decepciona: “Certa tarde eu o arrastei para 

assistirmos a Paciente Zero, um filme canadense grosso e feio, na Casa de Cultura 
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Mário Quintana. Fez mal a nós dois. Saí tossindo, ele com febre [...]” (ABREU, 2006, p. 

160).  

 

Cartaz do filme “Paciente Zero” de John Greyson (1993). Fonte: 
http://www.allocine.fr/recherche/?q=zero+patience 

 

 A crônica merece destaque também ao relatar talvez a única amizade que Caio 

teve com outro soropositivo. Nas crônicas e cartas não há registro de outros amigos 

que, como ele, padeciam com o vírus. Há, sim, comentários de amigos seus que se 

foram, mas antes de ele saber do seu próprio estado e antes de voltar a Porto Alegre. 

Assim como há referências a personagens da vida cultural que ao morrer em 

decorrência da aids afetaram o próprio Caio, mas não se constata a presença de 

alguém próximo, alguém com quem partilhasse de igual para igual suas dores, seus 

sonhos, suas dificuldades. Por isso, Fernando se torna especial: além de ser 

soropositivo, tem em comum com ele um amigo especial (Marcos Breda) e é ator (uma 

profissão que Caio admira e chegou a exercer na juventude). Em seu relato, Caio 

demonstra uma emoção contida pelo amigo que se foi e pela fragilidade da vida: 

Foi nessa mesma tarde que, atravessando as ruas do centro [de Porto Alegre], ele me 

contou de seus planos de ir a Nova Yok em fevereiro último. Contei dos meus de ir até 

as ilhas gregas neste junho que já se foi, e eu não fui. [...] Ele também não foi. Não 

havia tempo, a gente quase nunca sabe disso. [...] Foi nessa mesma tarde que percebi 

o quanto ele estava frágil, embora aparentemente normal e bonito como sempre. [...] 

Por trás da fragilidade física escondia-se uma extraordinária força. Nos meses 
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seguintes, entrando e saindo de hospitais, lutava consigo mesmo como um tigre. E no 

dia de cumprir a obrigação que ele adorava – fazer mais uma vez Bailei na curva - , era 

o mais animado de todos, Breda contava com admiração. [...] Soube de sua partida 

numa manhã de gelada de inverno. [...] Então, quando me contaram, suspirei assim 

“que alívio, meu Deus, que alívio” (ABREU, 2006, p. 160-161). 

 Em seguida Caio aborda a questão espiritual que ele mesmo explorará mais 

profundamente na crônica que analisaremos mais adiante, “Entrevisão do trem que 

deve passar”. A abordagem se refere à comparação da morte com uma viagem, uma 

partida rumo a um local iluminado: “Depois conversei com ele pedindo que fizesse boa 

viagem e não se preocupasse, [...], que não olhasse para trás e mergulhasse na luz 

assim como quem se joga do alto do trampolim numa imensa piscina azul dentro de 

uma manhã alucinada de verão” (ABREU, 2006, p. 161). A despedida continua no fim 

da crônica ao retomar o assunto: “Sei que não haverá postais, mas outra vez desejo 

boa viagem a Desiderio Fernando Fernandes Severino com seu sonoro nome de 

Espanha no centro, Itália no início e morte e vida no fim” (Idem, 2006, p. 163). Caio 

anuncia claramente que a morte não é um fim, mas uma passagem para outra etapa. 

Ainda que não haja um discurso religioso explícito, lê-se nas entrelinhas, de modo 

particular na metáfora da viagem, a afinidade com o budismo (crença segundo a qual a 

reencarnação é uma viagem interminável). Em entrevista para o Jornal da Tarde, logo 

após ter revelado sua condição de soropositivo, ele afirmaria ao jornalista Wálmaro 

Paz, ser “ligado à filosofia oriental, ao budismo”. Para Caio há algo que nos espera do 

outro lado, há uma viagem a ser cumprida. Por isso a despedida é o desejo de uma boa 

viagem. 

É também interessante perceber o jogo de palavras que faz com o nome do 

amigo ao fim da frase. É uma referência ao dramaturgo e escritor João Cabral de Melo 

Neto e sua obra clássica da literatura brasileira Morte e Vida Severina (1954-55). A 

obra modernista dialoga com o tema da morte mediante seu protagonista, Severino, 

um retirante que, em busca de melhores condições de vida, encontra pelo caminho a 

injustiça social, a morte dos menos privilegiados e da própria terra, graças à seca. 

Finalmente, à beira do suicídio indaga se vale a pena viver. A resposta vem com a 

chegada de um recém-nascido representando a reafirmação da vida diante da morte. É 

surpreendente como as analogias de Caio são pertinentes, perfeitamente adequadas 
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às situações que destaca e analisa. Podemos argumentar, sem dúvida, que Severino é 

um nome comum e que tudo não passa de uma simples coincidência. Mas não neste 

caso. Ao estabelecer o diálogo entre o nome de seu amigo e a obra teatral Caio exalta 

a literatura aproximando a vida da arte naquela máxima que diz que “se a arte imita a 

vida, às vezes também a vida imita a arte”. 

Antes de finalizar sua crônica, Caio comenta sobre a tradução na qual está 

trabalhando. Trata-se do conto Assim vivemos agora (1986) de Susan Sontag. O 

comentário não é gratuito, ele cita uma passagem justamente para enfatizar o 

momento que se vivia naquele período por causa da aids, a preocupação das pessoas 

pelos outros, pelo seu estado de saúde, de saber se os outros estão bem: “Bem, todo 

mundo está preocupado com todo mundo agora, disse Betsy, parece ser esse o jeito 

que vivemos, o jeito como nós vivemos agora” (SONTAG in ABREU, 2006, p. 162). O 

conto foi originalmente publicado na revista literária New Yorker (1986) e chegou a ser 

publicado no Brasil pouco tempo depois, em 1988, na Folha de São Paulo, no extinto 

caderno literário e cultural Folhetim. Essa primeira tradução foi feita por Nicole Grosso 

e só em 1995 quando o conto foi impresso pela editora Companhia das Letras, é que 

Caio Fernando Abreu fez a tradução.  

Embora retrate um momento específico, o conto de Susan Sontag ainda 

surpreende, encanta e emociona. Como toda boa literatura, não ficou datada A trama 

gira em torno de um grupo de amigos impactados pela internação de um deles devido 

ao vírus HIV. Há muitos personagens, mas o que nos prende são suas conversas sobre 

aids, morte, solidariedade, rivalidades, ciúmes, tratamento, transcendência. Por isso, 

Caio destaca a fala da personagem Betsy, que é uma das personagens afetadas pela 

notícia da internação do amigo e o que isso representa socialmente naquele momento.  

Dois anos depois, Sontag voltaria ao tema com a publicação AIDS e suas 

metáforas (1988). É relevante a informação de que nesse tempo, Sontag sabia ser 

portadora de um câncer (que encerraria sua brilhante carreira em 2004). Em comum, 

as duas doenças tinham naquele momento o trágico diagnóstico de não ter cura. No 

ensaio, a autora analisa a aids e faz suas reflexões à luz de doenças históricas vividas 

pela humanidade e da literatura.  Em entrevista à revista Rolling Stones ela diria: 
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[...] o que quero é estar presente no mundo por inteiro na minha vida – ser quem você 

é de verdade, contemporânea de si mesma na sua vida, dando plena atenção ao 

mundo, que inclui você. [...] E quando a gente vive uma experiência tremenda, 

acredito ser mais fácil conectar a escrita com o que está realmente acontecendo em 

vez de tentar se afastar dela envolvendo-se em outra coisa [...] (SONTAG, 2015, p. 23). 

Caio em “O desejo mergulha na luz” rende uma homenagem não apenas a 

Fernando Severino, mas a todos aqueles que faleceram vítimas da aids, “pessoas 

preciosas morrendo antes do tempo, essas pessoas não vão ser substituídas, e isso é 

uma perda tão grande para cultura”(SONTAG, 1995, p. 41), como diz Kate, umas das 

personagens do conto Assim vivemos agora.   
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2.10  Entrevisão do trem que deve passar 

 

 A crônica publicada em O Estado de S. Paulo em 12 de novembro de 1995 é, na 

verdade, uma reflexão profunda sobre a brevidade da vida e a espera da morte. A vida 

mais pacata e reservada que Caio levava naquele período sob forte medicação na casa 

de seus pais em Porto Alegre, deve ter influenciado suas reflexões a respeito da morte. 

De certa forma, não havia como negar o inevitável. A maioria dos seus amigos e 

conhecidos infectados pelo vírus tinha morrido e, ainda que socialmente no Brasil 

começassem a ocorrer mudanças sensíveis na aceitação dos soropositivos, a depressão 

provocada pela tristeza, solidão e pela vivência do vírus em seu corpo, tornavam a vida 

difícil.  

 Esses fatos são confirmados em carta à amiga Lucienne Samôr, datada de 27 de 

novembro daquele mesmo ano, ou seja, poucos dias depois da publicação da crônica. 

Ele escreve: “As coisas estão ficando difíceis do ponto de vista da saúde física (mental, 

até agora, graças a Deus, não!), então é penoso fazer qualquer outra coisa que não 

seja usar a energia, mínima, que ainda disponho para meus próprios textos [...]” 

(ABREU, 2002, p. 338). A carta é longa e a ideia de sua morte, de certa forma, paira 

sobre ela. Com humor ele escreve no final:  

Outra coisa. Nós nos escrevemos dezenas de cartas. Não sei se você guardou 

as minhas como guardei as suas. Se você guardou, uma ideia – após a minha 

morte, claro – é você publicá-las. Vamos que eu me torne um mito literário 

(melancolicamente póstumo...). De qualquer forma, se você as tem, são suas. 

É minha herança para você. (ABREU, 2002, p. 340). 

 Na crônica, Caio compara a chegada da morte à espera numa estação 

ferroviária pelo trem que levará os passageiros definitivamente. A evocação da 

imagem de um trem numa estação em um dia indefinido não é nova na obra de Caio. 

Em “Bem longe de Marienbad” publicado em Estranhos estrangeiros (2002), o 

narrador começa assim seu relato: “São oito horas da noite, não há ninguém na 

estação [...]”. Algumas linhas à frente, repete-se a mesma situação, mas desta vez 

acrescentada de mais informações: “Não deve passar de oito horas e quinze minutos 

de uma noite de novembro quando, sozinho, na estação com minha mochila, olho em 
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volta e não há ninguém à minha espera”. Alguns parágrafos adiante: “São pouco mais 

de oito horas da noite. Estou completamente só entre guichês fechados desta estação 

numa cidade do Norte” (ABREU, 2002, p. 17-19). “Bem longe de Marienbad” foi escrito 

em Saint-Nazaire, França, em dezembro de 1992, época em que Caio residiu, durante 

dois meses aproximadamente, na Maison des Écrivains Étrangers [Casa dos Escritores 

Estrangeiros] ao obter uma bolsa dessa instituição. Um parêntese se faz necessário 

aqui, uma vez que é significativa essa estadia em Saint-Nazaire. A bolsa concedida a 

Caio era tudo o que ele desejou durante tanto tempo: escrever e receber por isso. 

Segundo Callegari “Funcionava assim: ele ficava dois meses num apartamento todo 

montado, inclusive com faxineira, e vales para ir ao cinema e teatro e bares de graça, 

mais uma pequena mesada de 1500 dólares; sua única obrigação era deixar um texto 

pronto, ao sair, para ser publicado pela editora Arcane XVII [...].” (2008, p.154). Muitos 

outros escritores, de diferentes nações passaram pela Maison, como o argentino Alan 

Pauls (residente no mesmo ano em que Caio esteve) e o cubano Reinaldo Arenas 

(“Antes do anoitecer”). Além do conto para a Maison, Caio deixou também uma 

entrevista (falada em francês fluente) em vídeo que pode ser facilmente acessada no 

site da Maison (http://www.meetingsaintnazaire.com/-1992,215-.html).  

No conto, narrado em primeira pessoa, o narrador – do qual pouco sabemos - 

chega a Saint-Nazaire para encontrar o que parece ser um amigo, chamado 

enigmaticamente de “K”. Como K não comparece à estação, o narrador resolve ir até 

sua casa, um apartamento de frente para o mar, e perambula por uma cidade 

desconhecida mergulhada na neblina e solidão da noite. K também não está em seu 

endereço. O narrador consegue entrar no seu apartamento e mexe nas suas coisas 

procurando saber se deixou pistas de seu paradeiro. Os objetos levam o narrador a 

descrever seu anfitrião ausente e a refletir sobre amizade, solidão e outros temas. Ao 

acordar na manhã seguinte, sem ter visto K, mas com esperança de reencontrá-lo 

algum dia, o narrador abandona o local, retorna à estação e embarca no trem. 

 Coincidência ou não, o conto se passa no mês de novembro, o mesmo mês da 

publicação da crônica. E analisando em retrospectiva, podemos afirmar que há ecos do 

conto nesta crônica, a começar pela estação. É curioso observar o romantismo que 

envolve as estações de trem e o trem em si. Esse posto não foi derrubado pelo hiper-
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modernismo dos aeroportos nem pela antiguidade dos portos e seus navios. Há algo 

de mágico nas estações de trem que tem se confirmado desde a invenção da 

locomotiva a vapor, no começo do século XIX. Aliás, a locomotiva a vapor foi a ponta 

do iceberg na Revolução Industrial nesse mesmo século. Em poucos anos a Europa e os 

Estados Unidos expandiram seus trilhos não apenas para levar produtos e materiais de 

um lugar a outro, mas também para transportar passageiros encurtando as distâncias 

e aposentando as charretes. Os elegantes e confortáveis vagões simbolizaram o status 

de uma elite burguesa poderosa que se firmava no fim do século XIX e começo do 

século XX. Desde então, as estações de trem serviram de cenário nas obras literárias e 

cinematográficas. E é dessa fonte que Caio bebe para fazer do trem uma metáfora da 

morte. 

 A ideia não é totalmente nova uma vez que um paralelo dramático já tinha sido 

elaborado pelo russo Tolstoi em seu Anna Karenina (1877). A heroína do romance, 

Anna Karenina, casada e pertencente à alta burguesia russa, conhece na estação de 

trem, mais especificamente ao sair de seu vagão, o jovem conde Vronsky. Apaixonam-

se, mas são hostilizados por uma sociedade profundamente rígida e moralista, ela 

principalmente, que é mulher; e que, para viver essa paixão, paga o alto preço de se 

privar do convívio da maternidade de seu único filho. Se Anna encontra na estação de 

trem a paixão é na mesma que encontrará o repouso para seus conflitos. Anna se 

suicida atirando-se nos trilhos do trem quando este estava passando na estação. É 

espantoso analisar que o trem que traz a felicidade é também aquele que traz a morte. 

Milan Kundera faz uma interessante reflexão sobre isso: 

“[...] Anna foi para a estação rever Vronsky, e não para se matar; uma vez na 

plataforma, ela é subitamente surpreendida por uma lembrança e seduzida pela 

ocasião inesperada de dar à sua história de amor uma forma acabada e bela; de unir o 

começo ao fim no mesmo cenário da estação e com o mesmo motivo da morte sob 

rodas; pois sem saber o homem vive sob a sedução da beleza, e Anna, sufocada pela 

feiúra do ser, torna-se ainda mais sensível a isso”[os destaques são do autor] 

(KUNDERA, 2006, p. 30). 

 Seguindo o raciocínio do trem como metáfora da morte, o mais poderoso 

argumento vem do nefasto episódio da II Guerra Mundial, do século passado, quando 

os judeus foram enviados em trem para os campos de concentração. Parker aponta 
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que “Trens lotados de judeus chegavam da Europa ocupada pelo Eixo (exceto da 

Bulgária, cujo rei se recusou a cooperar) para os campos de concentração - Auschwitz, 

Belzec, Chelmno, Majdanek, Sobibor e Treblinka” (2011, p. 353). Schwanitz corrobora 

o fato destacando: “Se incluirmos as pessoas mortas pelas unidades de combate, o 

número de pessoas assassinadas chega a seis milhões. O objetivo era o extermínio do 

povo de Israel” (2007, p. 171). A literatura de testemunho feita, principalmente, pelos 

sobreviventes do Holocausto após o fim da II Guerra é a que se firmará para manter 

viva a memória e servirá também como registro histórico. Entre os relatos mais 

conhecidos estão O diário de Anne Frank (1947) e O pianista de Wladyslaw Szpilman 

(1946), os dois foram publicados após o fim da II Guerra, sendo que Frank morreu num 

campo de concentração (seu pai foi quem publicou o diário posteriormente) e 

Szpilman – o consagrado pianista – que foi um sobrevivente, falecendo em 2000. 

Retirado do gueto de Varsóvia, ele e sua família foram encaminhados para os campos 

de concentração. Salvo por um desconhecido no momento do embarque, viu sua 

família ser deportada em trem para nunca mais voltar a vê-los. 

 De fato, o trem que levava os judeus era aquele que dividia pessoas e famílias 

dramaticamente, e muitas vezes, para sempre. Em sua obra Os bebês de Auschwitz 

(2015), a jornalista e pesquisadora norte-americana Wendy Holden conta a história 

verídica de três jovens mães que, grávidas, enfrentaram os campos de concentração 

durante a II Guerra, sobrevivendo a eles com seus bebês, nascidos na prisão. Há um 

capítulo bem peculiar, é o capítulo 6 que tem como título “O trem”. Ainda que 

baseado em memórias e testemunhos, Holden romanceia a trama para torná-la mais 

atraente: “Qualquer pessoa que estivesse na plataforma da estação de Freiberg, 

naquela manhã úmida de abril de 1945 provavelmente não teria reparado no trem de 

carga se afastando devagar num trilho à parte” (2015, p. 207). Como se vê, o trem e a 

estação, sempre oferecem um cenário repleto de sentidos. Contudo, neste caso, não 

há conotação alguma. O trem em questão levava judeus para o holocausto: 

Transportados em condições criadas para infligir o máximo de sofrimento, 

milhões de Häftlinge [prisioneiros] eram enviados em jornadas que poderiam 

levar horas ou dias. A viagem mais longa de que se tem notícia foi a de um 

trem que partiu de Corfu, na Grécia, em junho de 1944, levando dezoito dias. 

Quando as portas dos vagões se abriram em Auschwitz, centenas de pessoas, 
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dos 2 mil passageiros do trem, estavam mortas. O resto, quase todos 

moribundos, foram mandados imediatamente para as câmaras de gás (2015, 

p. 209). 

 Apesar dessas circunstâncias, o trem e a estação continuam exercendo fascínio. 

Como o interessante livro de Italo Calvino Se um viajante numa noite de inverno 

(1979), que no capítulo que leva o mesmo nome, começa assim: “O romance começa 

numa estação ferroviária; uma locomotiva apita, um silvo de pistão envolve a abertura 

do capítulo, uma nuvem de fumaça esconde parte do primeiro parágrafo [...]” (2003, p. 

18). E nesse cenário cativante, o que Calvino propõe é uma inovação literária onde o 

personagem principal é o Leitor. E justamente porque trem e estação são fascinantes é 

que sua história começa nesse cenário, preparando-o para uma viagem. 

 Para o homem ocidental, não tem sido fácil falar ou escrever sobre a morte. 

Sendo a morte um limite para a vida e uma privação dos prazeres que nela encontra, 

resulta desagradável abordá-la como tema. A morte é repugnante e feia no plano 

material. Antigamente, as pessoas falecidas eram enterradas em cemitérios atrás das 

igrejas ou ainda, nos quintais de suas casas. Contudo, o cadáver enterrado tão próximo 

das casas colocava em risco a vida das pessoas saudáveis. Por isso foram criados os 

cemitérios, locais específicos para enterrar os mortos e localizados afastados da 

cidade. A exemplo dos antigos gregos que, ao enterrar seus entes queridos colocavam 

miniaturas dos deuses para acompanhá-los em sua solidão, os cristãos colocaram nos 

túmulos e criptas dos cemitérios imagens de Jesus Cristo, da Virgem Maria e de anjos. 

Desta vez não para lhes fazer companhia como os deuses gregos, mas para velar e 

proteger as almas que ali estavam. O corpo já não importava, pois estava putrefato, 

mas era importante proteger a alma, esta sim, sujeita a três destinos inexoráveis 

desenhados na Idade Média graças a Dante Alighieri: o inferno, o purgatório ou o 

paraíso.  

 O cemitério uma vez delimitado à periferia da cidade, longe dos vivos, 

alimentou mais a imagem da sua rudeza, do seu insulto à vida. Visitar os mortos 

alcançou o status de piedade, pois era preciso se deslocar até longe, num exercício de 

desprendimento e caridade. Em São Paulo, por exemplo, até o século XIX, o cemitério 
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da Consolação ficava longe do centro da cidade. Para ir até lá se tomava o caminho 

para Pinheiros, que era uma localidade naquele tempo, e não um bairro como é hoje. 

 Com o inchaço das cidades no fim do século XIX e começo do século XX, pouco 

a pouco os cemitérios foram sendo incorporados às cidades até se tornarem parte de 

sua paisagem. Rua, moradias e fábricas eram agora vizinhos do cemitério. Os altos 

muros que foram levantados para cercar e proteger os cemitérios já não assusta mais 

como costumava acontecer em romances e filmes de mistério e terror.  

Outro fato histórico que fez com que o grande índice de mortalidade (devido às 

doenças) fosse combatido foi a descoberta da penicilina (1928). Graças a ela, inúmeras 

doenças foram vencidas e com isso aumentou a expectativa de vida das gerações pós-

Primeira Guerra Mundial.  

Destaca-se que, além da morte em si, a própria palavra provoca desconforto. 

Marisa Lajolo defende que uma vez dominada a linguagem pelo homem, cercou de 

tabu certas palavras, como se o simples fato de pronunciá-las lhe outorgasse o poder 

de torná-las realidade: “[...] Câncer talvez seja o melhor exemplo contemporâneo do 

medo que certas palavras provocam. Esta sequência de seis letras tem um eco tão 

terrível e profundo, que só é pronunciada raramente” (LAJOLO, 1997, p. 34), para 

atenuar, usam-se palavras como “aquela doença”.   Valemo-nos dessa afirmação para 

reiterar o desconforto que a palavra “morte” desencadeia e o fato em si (morrer) e 

porque ela é suscetível a eufemismos até os dias atuais. 

 A crônica de Caio procura justamente abordar esse tema desconfortável que é 

a morte, de uma forma mais suave. O texto não tem sabor amargo, resignado ou 

pessimista.  Procura, isso sim, revestir de poesia essa transição da vida para a morte 

pela metáfora do trem. Talvez uma explicação para si mesmo, uma vez que em vida 

Caio viajou sempre muito. Desta vez, contudo, a viagem não terá mais volta, é como se 

diz em inglês one way ticket, ou seja, uma passagem só de ida.  

 Chama a atenção o uso dos pronomes você e eu para falar, na verdade, de si 

mesmo. Ou seja, não é ao leitor a que ele se dirige, mas faz uma composição na qual 

ele (Caio) participa apenas: “Você está lá. Há aquela luz à sua volta. Não posso 
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descrever seus traços, nem mesmo dizer se é homem ou mulher, vejo apenas um 

vulto. E sei, mas não sei por que sei, trata-se de um espaço aberto [...]”(ABREU, 2006, 

p. 193). Esse “Você está lá”, é ele (cronista) que conta sua experiência em terceira 

pessoa do singular, como se ao mesmo tempo não fosse ele, mas outrem, compondo 

um espaço no qual ele vai participar, por isso a seguir retorna ao uso da primeira 

pessoa: “Não posso descrever”, “vejo apenas”, “não sei por que”. 

  De fato, há toda uma composição de cenário que vai revelando aos poucos que 

tanto o cronista como o leitor estão diante de uma plataforma. E há abundância de 

metáforas e plurissignificações como, por exemplo, o cenário que abre a crônica, uma 

luz difusa num lugar ainda indefinido, revelando o início da vida, de quando se sai do 

escuro útero materno para a claridade da vida; uma luz indefinida, mas que 

lentamente vai revelando as coisas.  Nas cartas de Van Gogh a Théo, nas quais já nos 

detivemos antes, Vincent faz uma bela reflexão que completa nossa análise. Em 

começo de agosto de 1888, ao refletir “como a vida é curta e como ela é vã”, ele 

escreve ao seu irmão: “[...] uma criança no berço, se a olharmos detidamente, tem o 

infinito nos olhos. Em suma, eu não sei nada, mas justamente este sentimento de não 

saber torna a vida real que vivemos atualmente comparável a um simples trajeto de 

trem. Andamos depressa, mas não distinguimos nenhum objeto de muito perto, e 

sobretudo não conseguimos ver a locomotiva” (GOGH, 1986, p. 184)[o destaque é do 

autor]. Surpreende uma vez mais a convergência das cartas de Van Gogh na análise da 

crônica de Caio. É como se munido desse argumento lançado pelo pintor, Caio tivesse 

explorado o tema ao seu limite. Contudo, como já foi introduzida antes, a ideia de 

associar a vida e a morte à trajetória de um trem, não é nova na literatura. Talvez o 

mesmo Van Gogh tenha assimilado a ideia uma vez que, por exemplo, Anna Karenina, 

tinha sido lançada há dez anos antes da escrita dessa carta. Ou seja, podemos supor 

que o pintor holandês, um grande leitor dos romances realistas, tivesse lido ou 

entrado em contato com a obra de Tolstoi.   

 O vulto que surge no segundo parágrafo da crônica parece sugerir que na 

passagem pela vida não estaremos sós, que haverá sempre gente ao nosso redor. E 

finalmente, surge a estação que é difícil de descrever porque, segundo ele: “apenas 

entrevejo”. A seguir, no cenário da estação, surge o pronome “nós” e é porque agora 
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Caio faz parte de um grupo, de uma coletividade, os homens: “[...] esperamos então. 

Horas, dias, meses anos e anos”. E os homens devem lutar pela vida, com coragem, 

porque “nós” não podemos abandonar as lutas da vida: “Desistir não é nobre. E 

arduamente, não desistimos” (ABREU, 2006, p. 194).  

 Quase no fim faz-se alusão à vida material, representada pelas malas e 

bagagens. Elas são deixadas na mesma plataforma com a chegada do trem na hora de 

embarcar. Nada daquilo que foi sendo acumulado em vida nos acompanhará. Não é 

necessário levar nada nessa viagem, o único que importa somos nós mesmos, despidos 

de tudo, inclusive do corpo: “Então você o deixa, deixa o vulto que entrevejo jogado na 

estação junto com as bagagens” (Idem, 2006, p.195). 

 A composição desse cenário nos remete a uma conhecida canção de Milton 

Nascimento e Fernando Brant “Encontros e Despedidas” (1985). Nessa bela 

composição, os dois compositores mineiros também comparam a vida com uma 

estação de trem: 

Mande notícias 

Do mundo de lá 

Diz quem fica 

Me dê um abraço 

Venha me apertar 

Tô chegando... 

Coisa que gosto é poder partir 
Sem ter planos 
Melhor ainda é poder voltar 
Quando quero... 

Todos os dias é um vai-e-vem 
A vida se repete na estação 
Tem gente que chega prá ficar 
Tem gente que vai 
Prá nunca mais... 

Tem gente que vem e quer voltar 
Tem gente que vai, quer ficar 
Tem gente que veio só olhar 
Tem gente a sorrir e a chorar 
E assim chegar e partir... 
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São só dois lados 
Da mesma viagem 
O trem que chega 
É o mesmo trem 
Da partida... 

A hora do encontro 

É também, despedida 

A plataforma dessa estação 

É a vida desse meu lugar 

É a vida desse meu lugar 

É a vida... 

(NASCIMENTO; BRANT, 1985) 

Caio certamente tinha em mente todos esses elementos ao escrever sua 

crônica, pois sendo uma pessoa muito musical, como já foi visto nas crônicas 

analisadas anteriormente, em especial “Negro amor ao som de Bruce Springteen” - 

não escaparam de seu repertório as composições que marcaram sua geração, como é 

o caso de “Encontros e despedidas”. Na canção, as duas últimas estrofes são bem 

emblemáticas e dialogam com a crônica diretamente: 

[...] 

São só dois lados 
Da mesma viagem 
O trem que chega 
É o mesmo trem 
Da partida... 

A hora do encontro 

É também, despedida 

A plataforma dessa estação 

É a vida desse meu lugar 

É a vida desse meu lugar 

É a vida... 

 A crônica de Caio é um texto de despedida. E assim como a canção de Milton 

Nascimento e Fernando Brant, não carrega seu texto de sentidos religiosos ou ainda de 

um acerto contas. Mas, diferente da canção que fala de chegadas e partidas no caso 

do Caio trata-se de uma despedida definitiva, a morte não tem volta. E não há 

lamentos por essa partida: “O trem apita, o trem vai partir. Você percebe que não 

pode levar nada além de você mesmo. E entra no trem [...]” (ABREU, 2006, p. 194). 



131 
 

Nada de despedidas chorosas, como se ao partir estivéssemos lamentando deixar de 

viver. A crônica, nessas linhas finais, vai ao encontro da filosofia de Epicuro (341 a. C. – 

270 a. C.) que dizia não haver nada terrível em deixar de viver. Fundador da doutrina 

epicurista pregava a vivência da austeridade na formação do individuo para alcançar a 

liberdade individual sem apegar-se aos bens materiais que nos aferram à vida. Em sua 

Carta sobre a Felicidade (a Meneceu), na qual disserta sobre as bases de sua filosofia, 

diz sobre a morte:  

Acostuma-te à ideia de que a morte para nós não é nada, visto que todo bem e todo 

mal residem nas sensações. A consciência clara de que a morte não significa nada para 

nós proporciona a fruição da vida efêmera, sem querer acrescentar-lhe tempo infinito 

e eliminando o desejo de imortalidade. Não existe nada de terrível na vida para quem 

está perfeitamente convencido de que não há nada terrível em deixar de viver. É tolo, 

portanto, quem diz ter medo da morte, não porque a chegada desta lhe trará 

sofrimento, mas porque o aflige a própria espera: aquilo que não nos perturba quando 

presente não deveria afligir-nos enquanto está sendo esperado (EPICURO, 2002, p. 28-

29).  

Como podemos assimilar, Caio e Epicuro dialogam ao despir a morte do sentido 

trágico com que comumente o ser humano a reveste. A chegada da morte (trem) é o 

fim da trajetória humana e, portanto, esperada desde o nascimento. E justamente por 

ser inevitável, deveria ser encarada naturalmente: “Você não grita nem acorda. Não há 

terror, mesmo sendo aterrorizante: é assim que é [...]” (ABREU, 2006, p. 195). 

Curiosamente, nesta crônica de cunho transcendente, Caio não evoca mais os anjos 

das cartas. Aqui ele é, como todos nós, apenas um passageiro em trânsito à espera 

pelo destino inexorável.   
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2.11  Mais uma carta para além dos muros 

 

 Em dezembro de 1995, na véspera de Natal, Caio Fernando Abreu surpreendeu 

com a publicação desta crônica, na verdade, com seu título, na qual retoma a trilogia 

das Cartas para além do muro. Já se passara mais de um ano desde que publicara 

Última carta para além dos muros (18/9/1994) contando sobre sua internação no 

Hospital Emilio Ribas em São Paulo. Por que, então, retomar ou retornar a esse 

núcleo? A razão é simples, Caio esteve internado gravemente em Porto Alegre. No dia 

01 de janeiro de 1996, ou seja, alguns dias depois da internação escreveu um cartão ao 

seu amigo Gerd Hilger, tradutor de sua obra para o alemão, na qual conta o que 

aconteceu: 

[...] Andei mal: duas semanas no hospital para extirpar a vesícula. 3 cirurgias, oito 

transfusões de sangue, pressão a três. A cara da morte (parece com Ute Lemper!). 

Sobrevivi. Agora me recupero. Fraco fisicamente, fortíssimo no espírito. Hoje 

recomecei a combinação AZT-3TC. Vamos lá, que tenho fé [...]. (ABREU, 2002, p. 347) 

[o destaque é do autor]. 

 Jeanne Callegari confirma o fato ao contar na biografia de Caio que “No final de 

1995, o médico avisou a Caio que ele precisaria extrair a vesícula. Era urgente [...]” 

(CALLEGARI, 2008, p. 182). Temos então aqui, para dar início a nossa investigação, dois 

elementos. 

 O primeiro é que Caio escreve para um público leitor fiel que o segue, - que 

poderíamos chamar de iniciados, - daí usar o recurso “carta para além do muro” que 

nada mais é que um eufemismo para designar internação hospitalar. Fazia sentido o 

jogo de palavras em São Paulo: além dos muros do hospital, estava também o muro do 

cemitério do Araçá, em frente ao Emílio Ribas. Seu público seguidor, contudo, 

reconheceria o fato: o autor esteve mais uma vez em um hospital. Mas, parece não 

incomoda-lo o fato de ter novos leitores que não entenderão o eufemismo proposto, 

nem a relação com a trilogia iniciada na sua primeira internação no ano anterior. Para 

esse público ficou o desafio de compreender a relação. Já para o público que o leu 

posteriormente em livro, como é o caso de Pequenas epifanias que reúne todas as 

crônicas analisadas, coube-lhe o deslumbramento diante da criatividade do autor. 
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 Em segundo lugar, a exemplo das cartas da trilogia, percebemos que ele não 

escreve sua crônica in loco e sim a posteriori. Justamente por ter passado pela 

experiência dolorosa e crítica da internação, operação e recuperação, e com a saúde 

bem debilitada, ele pode escrever olhando em retrospectiva. Na carta à Hilger 

inclusive encontramos elementos que ele abordará na crônica (a cara da morte, por 

exemplo) denotando a frescor da crônica há pouco publicada. Na crônica, contudo, 

esse rosto será sério, trágico e cinematográfico, como veremos adiante. Na carta, a 

comparação é mais jocosa porque Ute Lemper é uma conhecida cantora, bailarina e 

atriz alemã ainda viva, e que guarda certa semelhança com o ícone do cinema mundial 

Marlene Dietrich. Certamente a menção se deve a que Gerd Hilger por ser ele mesmo 

alemão, seja possivelmente admirador de seu talento, residindo aí a brincadeira com 

essa referência. E é de se admirar que a morte tenha um rosto tão belo! 

 

 

Ute Lemper. Fonte: http://katemolleson.com/interview-ute-lemper/ 

 

 Voltemos ao texto. Como se pode perceber, a crônica chamada carta foi escrita 

depois que o escritor deixou o hospital, ainda que isso não desmereça o fato. A 

distância o fez analisar melhor sua situação. A crônica foi publicada em 24 de 

dezembro (domingo), mas isso nada tem a ver com revelações místicas ou toques 

divinos. Caio gozava do privilégio de ser publicado em O Estado de S. Paulo 

quinzenalmente aos domingos. Ser cronista aos domingos tinha lá seu destaque, 
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principalmente porque naquele período a Internet não possuía ainda a dimensão de 

que goza atualmente de rivalizar com o jornal impresso no que diz respeito à rapidez e 

analise da notícia e de ser um formador de opinião instantâneo. Na década de 1990 

ainda era o jornal diário que formava e dividia opiniões e contava com diversas 

publicações hoje extintas como o Jornal da Tarde (1966-2012), tornando assim o 

jornalismo atraente e competitivo. Por isso é relevante o fato de Caio ser publicado 

aos domingos em O Estadão, isso lhe dava status literário e permitia-lhe uma ampla 

repercussão de suas ideias e discussões.  

 Na carta ao amigo Gerd Hilger, o autor conta que no hospital viu a cara da 

morte e ela tinha a cara da cantora Ute Lemper. Na crônica a lista de rostos é mais 

extensa. Mas, antes de nos voltarmos a essa análise, primeiramente é interessante 

estabelecer um diálogo desse tema com uma canção conhecida do polêmico 

compositor e roqueiro Cazuza. Mais uma vez o domínio musical do Caio dá o tom nesta 

crônica-carta e, novamente, reverenciando amigo Cazuza, do qual conhecia e admirava 

toda sua obra. Desta vez trata-se da canção “Boas Novas” de autoria do próprio 

compositor e incluída no antológico álbum Ideologia (1988). Cazuza conta que  

no dia 15 de outubro [de 1987][...] tive uma ziguezira [sic], fui internado nos Estados 

Unidos e só voltei em dezembro. Mas, então, minha vida era outra. [...] Esta letra [Boas 

Novas] foi um telegrama que mandei para os amigos, maneira de dizer que continuo 

vivo, sim, e que eles vão ter que me aturar por mais tempo. [...] Mas eu tenho esses 

rompantes, de dizer coisas definitivas – eu sei, eu vi, eu quis, eu vi a cara da morte... É 

como dar um testemunho (CAZUZA, 2001, p. 167-168).  

A composição diz, de fato, no seu refrão, ter visto a cara da morte e ela estava 

viva. Caio procura ser explícito na descrição desse rosto, a seu respeito escreve: “Ela  

se debruçou sobre mim”, “Nas pupilas dela”, “Naquela cara viva”, “Continuava de 

certa forma linda” (ABREU, 2006, p. 199-200), ou seja, tal como o refrão da canção a 

Dona Morte está viva. Examinemos os versos da canção: 

Poetas e loucos aos poucos 

Cantores do porvir 

E mágicos das frases 

Endiabradas sem mel 

Trago boas novas 

Bobagens num papel 
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Balões incendiados 

Coisas que caem do céu 

Sem mais nem porquê 

 

Queria um dia no mundo 

Poder te mostrar o meu 

Talento pra loucura 

Procurar longe do peito 

Eu sempre fui perfeito 

Pra fazer discursos longos 

Fazer discursos longos 

Sobre o que não fazer 

Que é que eu vou fazer? 

 

Senhoras e senhores 

Trago boas novas 

Eu vi a cara da morte 

E ela estava viva 

Eu vi a cara da morte 

E ela estava viva - viva! 

 

Direi milhares de metáforas rimadas 

E farei 

Das tripas coração 

Do medo, minha oração 

Pra não sei que Deus "H" 

Da hora da partida 

Na hora da partida 

A tiros de vamos pra vida 

Então, vamos pra vida 

Senhoras e senhores 

Trago boas novas 

Eu vi a cara da morte 

E ela estava viva 

Eu vi a cara da morte 

E ela estava viva - viva! 

(CAZUZA, 2001, p.169) 

 O destaque do refrão é meu, para enfatizar a ideia que Caio ampliou de forma 

bastante pessoal e original em sua crônica. Cazuza, em versos escritos em primeira 

pessoa, anuncia “boas novas”, ou seja, notícias frescas, novidades. Ele já tinha 

explicado que a canção era um telegrama aos amigos comunicando que estava vivo. 

Mas como toda obra literária, a composição também se abre para outros significados. 

E a “novidade” é uma ironia explícita do compositor carioca, visto que a violência 

causadora da morte nos centros urbanos como o Rio de Janeiro (guerra do tráfico, 
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injustiça social, esquadrão da morte, violência policial), tornou-se uma tétrica 

realidade demonstrando justamente que “a morte está viva”. Se no começo parece 

dirigir-se a loucos, poetas e mágicos – que como profetas, seriam aqueles que 

denunciam a violência, a morte, a injustiça - no refrão a notícia é anunciada a todos: 

Senhoras e senhores. Não há privilégios nesse espetáculo da violência. Caio se 

identifica no primeiro grupo (loucos, poetas e mágicos), por isso, para dar crédito a 

essa boa nova, enfatiza que a morte está viva e tem um rosto feminino.  

 A título de ilustração, merece destaque a carta que Caio escreveu alguns meses 

antes à sua amiga Maria Lídia Magliani (28/08/1995) abordando esse tema. Com a 

autoestima em baixa ele confessa:  

Não me olho no espelho há mais de um ano, e só há dois dias consegui voltar a ouvir 

Cazuza sem abrir o berreiro. Todo dia, Cazuza já sabia, eu vejo a cara da morte e ela 

está mesmo viva. Não é medonha, só que não aceito seu convite para dançar. Pelo 

menos por enquanto. Quero ver o ano 2000 chegar, é pedir muito? [...] (ABREU, 2002, 

p. 337). 

 Ao que tudo indica, o tema começou a ser gestado pelo escritor nesse período. 

E possivelmente deve ter ficado no seu inconsciente durante alguns meses. Mas só 

veio a público na forma de carta-crônica após a última internação em Porto Alegre. 

Diante da morte, aprofundou o tema e o relacionou com a literatura e o cinema, duas 

de suas grandes paixões.   
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 Caio Fernando Abreu abraçado com Cazuza em uma festa. Segundo Jeanne Callegari, os dois tiveram um 
breve affair no fim dos anos 1980 (CALLEGARI, 2008, p.140). Fonte da fotografia: 

http://usesensorial.com.br/carta-aberta-a-caio-fernando-abreu/ 

 

A análise, contudo, se depara com uma interrogante: historicamente, como se 

formou essa imagem da morte?  Destacamos na análise anterior, “Entrevisão do trem 

que deve passar”, que a morte sempre foi associada a algo terrível, feio, tenebroso. 

Talvez a imagem tenha sido forjada pela descrição dos Infernos na Divina Comédia 

(1308-21) de Dante Alighieri durante a Idade Média e posteriormente nas paredes e 

tetos das igrejas e catedrais renascentistas. Ainda que Dante não tenha descrito a 

morte em si e sim os infernos, as imagens verbais do seu texto e as pictóricas 

encontradas nas igrejas deram uma face de terror e de dor aos condenados. O 

momento também era de terror devido à Peste Negra que assolava os países europeus 

do período, cristalizando crendices e superstições que justificavam o surgimento desse 

flagelo. 

 Paralelo a Dante e às imagens religiosas, caminhava também a arte profana, 

feita às escondidas, praticada secretamente, com medo da perseguição e consequente 

castigo da Inquisição. A magia, a revelação do oculto por meio do arcano baralho, 

trouxe definitivamente a imagem da morte: um esqueleto. A carta com sua imagem 

faz parte do tarô, um antigo conjunto de cartas místicas no qual cada uma contém um 

elemento (a morte, a torre, a lua, o mago, o bufão, entre outros). A leitura dessas 
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cartas e de seu significado era feita por ciganos ou pessoas dadas às ciências ocultas 

(curandeiros, magos, feiticeiras) e pretendia revelar o passado, presente e futuro 

próximo daquele que as consultava. A carta mais temida era, obviamente, a morte: 

 

A morte, nas cartas do tarô. Fonte: https://antesqueserompaofiodeprata.wordpress.com/ 

  

A representação da cara da morte no tarô tornou-se definitiva no imaginário 

popular. O esqueleto sempre é desenhado segurando uma foice já que seu trabalho é 

ceifar vidas. Com o tempo o esqueleto passou, segundo o baralho e os povos em que 

era lido, por algumas poucas mudanças como, por exemplo, o uso de uma capa ou 

túnica com capuz. O esqueleto, digamos assim, foi vestido, talvez para amenizar seu 

aspecto medonho, e foi essa imagem que foi posteriormente adotada e preservada 

pela literatura (fábulas, contos, narrativas, histórias em quadrinhos) e pelo cinema 

ocidental. A morte tinha, finalmente, uma cara. 
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Gravura de Gustave Doré para a fábula “A morte e o lenhador” de La Fontaine. Na ilustração, a Morte veste uma 
túnica e carrega sua foice. Fonte: http://pt.freeimages.com/premium/la-fontaine-s-fabl 

 

 Em meados do século XX, tendo o homem dominado a linguagem do cinema, 

surgiu um dos filmes mais importantes da história da sétima arte: O sétimo selo (1957) 

do cineasta sueco Ingmar Bergman. O filme tem dois personagens principais: um 

Cavaleiro medieval e a Morte. A Morte é, neste filme, inteligente, sábia e paciente. 

Resumidamente, o filme desenvolve a seguinte trama: 

Um cavaleiro (Max Von Sydow) retorna das Cruzadas com seu escudeiro para a Suécia 

assolada pela peste. À procura de Deus, encontra artistas nômades, camponeses 

humildes e a Morte (Bengt Ekerot), com quem joga fatal partida de xadrez tentando 

salvar sua vida. [...] Filmado em estilo muito pessoal, tem símbolos religiosos que, 

entretanto, representam um mundo sem Deus, e explora a moralidade humana. A 

imagem da Morte expressa a visão bergmaniana de existência e religião (BERGAN, 

2007, p. 443) 

 A Morte de Bergman veste a tradicional longa túnica preta com capuz e porta a 

temida foice, mas seu rosto, ainda que muito pálido, é de feições humanas. É aí que 

reside a genialidade do cineasta. A morte, além de ter um rosto humano, mantem 

diálogos existenciais com o Cavaleiro.  Contudo, talvez bem menos tétrica do que as 

anteriores retratadas em livros e filmes, mantem reconhecidos traços medievais como 

sua longa túnica preta e sua foice. Dessa forma, Bergman apresenta ao público uma 

entidade facilmente reconhecível. Sempre temida, no desfecho do filme, vence a 

partida de xadrez levando o Cavaleiro e os músicos para seus domínios.  
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Cartaz do filme “O sétimo selo”, com a Morte em destaque e o fatal jogo de xadrez com o Cavaleiro Medieval. 
Fonte: www.nmu.edu 

  

Por outro lado, a popular festa mexicana Dia de los Muertos (1 e 2 de 

novembro), carnavalizou a imagem da caveira (ou seja, da morte) ao celebrar com 

alegria a memória dos entes queridos. Na data, cemitérios viram lugares iluminados e 

festejados nos quais famílias inteiras vão depositar e consumir os alimentos e bebidas 

preferidos daqueles que se foram. Doces açucarados com o formato de uma caveira 

são vendidos e distribuídos entre adultos e crianças. É uma festa tão grandiosa, que 

atrai turistas do mundo inteiro. Já a tradicional festa do Dias das Bruxas (Halloween, 31 

de outubro) celebrada na Inglaterra e, principalmente, nos Estados Unidos, tem entre 

suas fantasias mais destacadas a Morte. Ambas as festas trazem a imagem formada da 

Morte durante a Idade Média e trazida para a América pelos seus conquistadores 

europeus, tornando mundial essa “cara” da Morte. 

 Caio Fernando Abreu foge do lugar comum e dá à Morte o rosto de mulher. E é 

aí onde queremos chegar: Para ele, a dramaticidade desse rosto e o que ele representa 

(o fim da vida, da existência) só poderia ser comparada a um rosto marcante, único e 

mítico: as divas do cinema. Unem-se aí, na crônica, os elementos da poesia de Cazuza e 

a magia do cinema.  
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Talvez a ideia do rosto feminino a tenha tomado emprestada do cineasta Bob 

Fosse que filmou o premiado “O show deve continuar” (All that jazz, EUA, 1979). Bob 

Fosse que foi coreografo, conta neste filme, um misto de drama e musical, a vida de 

um diretor de cinema e teatro que, mesmo sofrendo uma parada cardíaca, continua 

tendo uma vida de excessos. O filme é original ao mostrar sua intensa vida artística 

(ensaios, casting, edição, vida amorosa) em paralelo ao diálogo que ele mantem com o 

Anjo da Morte enquanto está em coma. Esse Anjo da Morte nada tem de assustador, 

na verdade, belíssimo, é representado pela atriz Jessica Lange. De certa forma, Fosse 

dialoga com Bergman em seu filme, pois assim como o Cavaleiro medieval joga pela 

sua vida no tabuleiro de xadrez com a Morte, o diretor de teatro parece querer ganhar 

tempo ao contar sua vida ao Anjo da Morte (seu começo de carreira, a relação com sua 

mãe, sua relação com as mulheres, o showbusiness). Mas o fim é inevitável, assim 

como o Cavaleiro, o diretor tem sua hora marcada. O Anjo da Morte já não veste 

preto, nem segura uma foice. Ela veste um longo e esvoaçante vestido claro e chapéu 

com véu, como se fosse uma fada. Acolhedora, abre os braços no final para receber 

em seu seio o diretor. 

 

O Anjo da Morte, na visão de Bob Fosse, é uma elegante mulher em “O show deve continuar” (1979). Fonte: 
www.criterionconfessions.com 

  

Para Caio, a morte tem o rosto de Simone Signoret, Irene Papas, Anna Magnani, 

Fernanda Montenegro. É uma cara “sem artifícios, crua” como o da poetisa Adélia 

Prado ou da atriz francesa Jeanne Moreau. Como o de Anouk Aimée, Marguerite 

Duras, Vanessa Redgrave. Ao listar essas mulheres Caio está recorrendo à memória 

cinematográfica e literária, homenageando atrizes e escritoras intensas e carismáticas. 
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E, de certa forma, traz à tona o fascínio que ele tem pela dramaticidade feminina 

expressa em contos, crônicas e cartas. Caio tem especial interesse em mulheres 

intensas, loucas, incompreendidas, deslocadas, sensuais e trágicas. Em crônicas 

analisadas neste mesmo trabalho já tivemos o exemplo de outras mulheres que 

seguem esse perfil como Zelda Fitzgerald, Frida Kahlo, Ana C., Carson McCullers, 

Clarice Lispector e Sylvia Plath.  

 Talvez o exemplo mais bem acabado desse fascínio seja seu segundo romance, 

o premiado Onde andará Dulce Veiga? (1990). No romance, narrado em primeira 

pessoa, ele conta a trajetória de um jornalista que investiga o desaparecimento de 

uma conhecida cantora do rádio, Dulce Veiga. Ela reúne todos os elementos que Caio 

admira nas mulheres que expõem suas misérias em público: bela, sedutora, misteriosa, 

talentosa e abandonada (geralmente, por um grande amor). A ação que tem início na 

cidade de São Paulo e termina na fictícia cidade do interior brasileiro Estrela do Norte, 

quando a encontra finalmente:  

[...] Tinha mudado, percebi. Não apenas pelas rugas nos cantos dos olhos verdes, nem 

pelos vincos mais fundos ao lado da boca. Seus maxilares haviam perdido a dureza, o 

orgulho, e desaparecera do sorriso de lábios finos aquela expressão de cinismo, ironia, 

certa crueldade. Uma mulher de pouco mais de cinquenta anos, cara lavada [...]. Não 

era mais bela, tornara-se outra coisa, mais que isso – talvez real (ABREU, 1990, p. 199). 

A descrição acima se aproxima da cara da morte descrita na crônica: “Uma cara 

de verdade [...]. Sem artifícios, crua. [...] Uma cara que se conquista e ousa, que a vida 

traça, impõe e esculpe fundo em lascas e vincos feitos num mapa em relevo (ABREU, 

2006, p. 199). Em Onde andará Dulce Veiga? a busca pela desaparecida cantora é, de 

certa forma, a busca de si mesmo, do narrador. O que ele procura é o que ela 

encontrou na sua nova vida naquela cidade quase esquecida, a paz.  

O curioso é que, de certa forma, a dramaticidade dessas atrizes e escritoras 

citadas por Caio, não corresponde à realidade. No caso das atrizes, elas emprestaram 

seu rosto para os papéis que desempenharam no teatro ou cinema e que as marcaram 

no imaginário coletivo. No caso das escritoras,- Adélia Prado e Marguerite Duras, - 

talvez seja o mistério que se encerra por trás de seu rosto: a sua capacidade criativa e 

profunda abordagem de temas como família, amor, homens, dor e morte. Para Caio, 
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esses rostos além de beleza, têm uma dureza esculpida “fundo em lascas e vincos 

feitos num mapa em relevo”. E é a essa beleza madura que Caio se refere. Um rosto 

que não assusta, como era o do esqueleto medieval, mas que indaga e que reflete em 

seus olhos o “horror e a beleza de tudo que é vivo e pulsa e freme no Universo, 

principalmente humano” (ABREU, 2006, p. 200). 

É inegável que ao se referir às feiticeiras (Parca, Moira, Harpia) e depois à 

Górgona, Caio se situe a si mesmo – ainda de que modo inconsciente – como um 

moderno Perseu, o jovem herói que enfrenta e corta a cabeça da temível Medusa, a 

mais terrível das três Górgonas da mitologia.  O ato, para estudiosos do mito, é 

simbólico porque marca o fim do matriarcado na Antiguidade: 

Robert Graves (Os mitos gregos, 1958) pensa que o mito de Perseu conserva, da época 

da passagem da sociedade matriarcal para a patriarcal, a lembrança das lutas que 

puseram homens e mulheres em campos opostos. A máscara da Górgona, com efeito, 

tinha a função de afastar os homens das cerimônias sagradas e dos mistérios 

reservados às mulheres, que celebravam a Lua, deusa de três formas. [...] O episódio 

da vitória de Perseu sobre Medusa evocaria o fim da hegemonia das mulheres e o 

assenhoreamento dos templos pelos homens, tornados proprietários do divino que 

lhes escondia a cabeça da Medusa. [...] Embora a guerra dos sexos se tenha tornado 

mais surda, nem por isso deixou de existir. E o feminino continua sendo para o homem 

uma fonte de temor. A associação da mulher à Medusa evoca, por conseguinte, um 

aspecto fascinante e perigoso. [...] Esta terrível mulher, paradigma de todas as 

mulheres, que o homem teme e busca ao mesmo tempo, para a qual Medusa oferece 

a máscara é a mãe; a grande Deusa Mãe cujos ritos eram ocultos pelo rosto da 

Górgona [...]. (DUMOULIÉ, 2000, p. 622-623). 

 A medusa é assim, essa mistura de mulher sedutora, mística e maternal. Aquela 

que, vítima do poder masculino, foi desterrada e amaldiçoada. Ancestral, poderosa e 

emblemática transforma em pedra a todos aqueles que a olham de frente, é a sua 

vingança por ter tido seu poder arrancado de suas mãos. É aquela que traz a morte a 

quem a olha diretamente aos seus olhos. 
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Os rostos¹: 

 

 
Simone Signoret 

 
 

 
Irene Papas 

 

 
Anna Magnani 

 

 
Fernanda Montenegro 

 

 
Adélia Prado 

 

 
Jeanne Moreau 

 

 
Anouk Aimée 

 

 
Marguerite Duras 

 
Vanessa Redgrave 

 
 

A Górgona 
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 Caio, ao contrário do jovem Perseu, não pode matar a Górgona, mas a 

contempla de perto em toda sua magnitude, desde sua convalescença, fraqueza e 

impotência: “Continuava de certa forma linda, mas também medonha, e agora 

também mítica. Grega, etrusca, asteca, bizantina, a teia enorme de cabelos negros 

emaranhados em torno dos pômulos de pedra” (ABREU, 2006, p. 200). Pelo contrário, 

não é ele quem a busca, mas é ela, mítica, poderosa, impenetrável e ancestral que vem 

ao seu encontro. É ela quem engloba todos esses rostos femininos, belos e 

misteriosos, porque ela é una e ao mesmo tempo todas as mulheres. Ela é a 

ancestralidade da mulher, a banida do Paraíso, condenada, mas poderosa ao decifrar a 

Natureza e buscar a harmonia e a compreensão do Universo. Ela, que antes de ser 

subjugada pelo homem, foi livre e conheceu os mistérios da “nossa mãe Gaia”. 

 E nesse rosto Caio pode ver “o horror e a beleza de tudo que é vivo e pulsa e 

freme no Universo, principalmente o humano. Aleph, quem sabe Anima”. (ABREU, 

2006, p. 200). O “Aleph” que é citado é uma referência clara ao conto de Jorge Luis 

Borges “El aleph”(1949). Conhecedor e apreciador da literatura latino-americana é 

interessante como Caio faz uma ponte entre o conto fantástico e a cara da morte. No 

conto de Borges, o aleph é um microcosmo que contem o universo inteiro e ao vê-lo 

observa-se tudo:  

El diámetro del aleph sería de dos o tres centímetros, pero el espacio cósmico estaba 

ahí, sin disminución de tamaño. [...] Vi el populoso mar, vi el alba y la tarde, vi las 

muchedumbres de América […] vi en el aleph la tierra, y en la tierra otra vez el aleph y 

en el aleph la tierra, vi mi cara y mis vísceras, vi tu cara, y sentí vértigo y lloré, porque 

mis ojos habían visto ese objeto secreto y conjetural, cuyo nombre usurpan los 

hombres, pero que ningún hombre ha mirado: el inconcebible universo. Sentí infinita 

veneración, infinita lástima (BORGES, 2001, p. 188-190). 

 É curioso como para descrever o que Caio viu no rosto da morte recorra à 

literatura ao invés de descrever, ele mesmo, sua visão. Para que o leitor entenda a 

amplitude das suas palavras deve ser um leitor universal. No caso, ter lido Borges. 

Nesta intertextualidade, o conto do escritor argentino traduz a visão de Caio. A crônica 

exige do leitor as leituras que o escritor fez para que possa captar totalmente a 

profundidade de suas palavras. A figura do aleph não é gratuita. Como foi 
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demonstrado, representa com perfeição o que o Caio viu no rosto da enigmática 

mulher.  

Nesta última e definitiva “Carta para além dos muros” podemos detectar uma 

premonição que já vinha se desenhando na crônica anterior “Entrevisão do trem que 

deve passar”. Sucede que esta seria uma de suas últimas crônicas publicadas no jornal, 

Caio viria a falecer exatos dois meses após a publicação desta, em 25 de fevereiro de 

1996.  

 A sua última internação e operação o fizeram enxergar a gravidade de seu 

estado de saúde. A morte era, de fato, tangível. Explica-se daí seu diálogo com a 

Morte, com essa misteriosa senhora que o visita e se apresenta com os diversos rostos 

que ele enumera.  

E, curiosamente, nesse cenário dominado por mulheres, cita o poeta Ferreira 

Gullar: “[...] Então confiei apenas no meu berro de cachorro atropelado na estrada 

deserta, gato de espinha quebrada a pau rastejando na sarjeta do poema de Ferreira 

Gullar” (ABREU, 2006, p. 200). O poema ao qual Caio se refere tem como título “A 

alegria” e está no livro Na vertigem do dia (1980), ainda que o poema seja datado de 

1975. 

A Alegria 
 
O sofrimento não tem 
nenhum valor. 
Não acende um halo 
em volta de tua cabeça, não 
ilumina trecho algum 
de tua carne escura 
(nem mesmo o que iluminaria 
a lembrança ou a ilusão 
de uma alegria). 
 
Sofres tu, sofre 
um cachorro ferido, um inseto  
que o neocid envenena. 
Será maior a tua dor 
que a daquele gato que viste 
a espinha quebrada a pau 
arrastando-se a berrar pela sarjeta 
sem ao menos poder morrer? 
 
                   A justiça é moral, a injustiça 
não.  A dor  
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te iguala a ratos e baratas 
que também de dentro dos esgotos 
espiam o sol 
e no seu corpo nojento 
de entre fezes 
                   querem estar contentes. 
 
                                      B. Aires, 29/1/75 
 

 

 Aqui está Caio tomando emprestadas as palavras poéticas de Gullar para 

expressar a sua dor e seu horror diante da Morte, pedindo ajuda a Deus.  Mas, para o 

poeta, a dor não é privilegio dos seres humanos, e é isso que explora na dimensão do 

poema. Todo ser vivente, mesmo os mais desprezíveis como ratos e baratas sofrem 

com a dor e desejam a alegria (“querem estar contentes”). O trecho escolhido por Caio 

comparando-se ao cão e ao gato de rua, e inserido intencionalmente no texto, deseja 

aspirar à piedade que esses bichos de estimação inspiram ao serem vítimas da 

violência. É o seu grito de socorro, de misericórdia. Em muitas cartas aos seus amigos, 

Caio se comparava a um cão (ou a uma cadela, dependendo da situação) quando a 

vida lhe parecia muito dura. Podemos encontrar um exemplo claro em carta aos 

amigos, como o cineasta Guilherme de Almeida Prado (12/04/1994): “[...] acho que 

tenho mais é um ar de cachorro surrado, daquele que levou muita porrada [sic], 

passou fome, dormiu ao relento” (ABREU, 2006, p.246). E para a pintora Maria Lídia 

Magliani (26/03/1994): “[...] Dinheiro que é bom, nada. Ontem, muito cadela, usei o 

fax da editora para tentar liberar um CDB no meu banco em São Paulo [...]” (ABREU, 

2002, p. 293). Por isso, em seguida, queixa-se suspirando por Frida Kahlo: “Ai, Frida 

Kahlo...”, lembrando a intensa pintora mexicana que passou dias engessada em uma 

cama após sofrer um terrível acidente e que, em vida, se destacou por retratar em 

suas pinturas sua dor. 
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Neste autorretrato, “La columna rota” (1944), Frida Kahlo expõe a coluna fraturada como consequência do 
acidente. Fonte: www.pinterest.com 

 

 Nos parágrafos finais da crônica, a Morte se retira após sua visita. Ele ainda está 

vivo, mas continua no hospital. “Depois, emergindo do coma artificial da morfina, 

cateteres enfiados nas veias, nunca mais a vi. [...] Desapareceu. Não temo que volte 

um dia. E voltará, sina de todo o humano [...]” (ABREU, 2006, p. 201).  Caio envereda 

muitas vezes pelo trágico provocando em seus leitores diferentes reações. Ora soa 

divertido quando exagera a si mesmo ou uma situação, gerando risos; ora é dramático, 

levando seu leitor por um labirinto de citações, querendo, dessa forma intensificar e 

traduzir seus sentimentos. Anaïs Nin (1903-1977) em sua obra Seduction of the 

minotaur (1961) [Sedução do minotauro], narra a história de Lillian, uma pianista, que 

fugindo de sua realidade nos Estados Unidos, vai trabalhar num hotel situado numa 

paradisíaca região do Caribe. As diversas pessoas que conhece, as situações que 

encontra e a morte de uma personagem-chave a levam a um profundo 

questionamento que terminam por promover seu regresso e enfrentar a situação 

abandonada no começo. Há uma passagem interessante na qual ao conversar com 

outro personagem sobre sua partida, ela diz “We do not see things as they are, we see 

them as we are” [Não vemos as coisas como são, vemos as coisas como somos – em 

tradução livre] (NIN, 2014, p.120). A citação de Nin explica, de certa forma, o 

dramático que Caio explora em suas crônicas. Por mais que ele estabeleça uma 
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distância em relação ao seu texto, suas palavras e suas referências terminam por 

traduzir quem ele é de fato e como vê a vida.  

 Poder-se-ia argumentar que a aids terminou por destacar mais esse lado, mas 

essa dramaticidade se encontra até mesmo em crônicas publicadas antes de ser 

revelado o seu estado soropositivo, o que torna a citação de Anaïs Nin mais 

pertinente. De certa forma, como um carma, diz a autora no seu romance, repetimos 

sempre nossa história. Aliás, a autora também foi lida por ele, como atestam suas 

cartas. O Caio dramático, que evoca as divas literárias e cinematográficas para falar da 

morte e se compara a indefesos animais abandonados não diminui em nada sua obra, 

pelo contrário, a destaca. Promove um cronista criativo, único e audacioso que se 

expõe como é. 

 Ciente do clima natalino típico de dezembro finaliza sua crônica desejando aos 

seus leitores, pela última vez em sua vida, um feliz natal, afastando um pouco seus 

temores e procurando transmitir um pouco de ternura: “Que seja suave, perfumado 

nosso parto entre ervas na manjedoura [fazendo referência ao nascimento do Menino 

Jesus]. Que sejamos doces com nossa mãe Gaia [Terra][...]. Façamos um brinde a todas 

as coisas que o Senhor pôs na Terra para nosso deleite e terror. Brindemos à Vida. [...]. 

Feliz, feliz Natal. Merecemos” (ABREU, 2006, p. 2010).  

 

 

 

 

 

 

¹ Os rostos. Simone Signoret. Fonte: http://www.gettyimages.pt/detail/fotografia-de-not%C3%ADcias/actress-

simone-signoret-attends-yves-montand-fotografia-de-not%C3%ADcias/123992403; Irene Papas. Fonte: 

www.youtube.com; Ana Magnani. Fonte: http://www.blogdecine.com/actores/la-imprescindible-anna-magnani; 

Fernanda Montenegro. Fonte:  http://www.mensagenscomamor.com/frases-fernanda-montenegro; Adélia Prado. 

Fonte:www.literaturaemcontagotas.wordpress.com; Jeanne Moreau. Fonte:  

http://www.hollywoodreporter.com/news/hollywood-flashback-1976-jeanne-moreau-821848; Anouk Aimeé. 

Fonte: www.cineplex.com; Marguerite Duras. Fonte: http://homoliteratus.com/os-periodos-secretos-de-

marguerite-duras-em-o-amante/; Vanessa Redgrave. Fonte: http://famosos.culturamix.com/atrizes/vanessa-

redgrave; “Medusa”. Fonte: www.pinterest.com. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Desde 1994, quando descobriu sua condição soropositiva, até sua morte em 

fevereiro de 1996, Caio Fernando Abreu abordou a temática da aids em suas crônicas 

publicadas em O Estado de S. Paulo e Zero Hora. Era sua maneira de lutar contra a aids 

e o preconceito que se instalara no País desde o seu surgimento. Nunca quis valer-se 

da sua doença para se promover e muito menos tornar-se “um autor vivo de obra 

póstuma” como costumava dizer em entrevistas e em suas cartas. As suas crônicas 

ajudaram a desmistificar a aids numa época em que lentamente começaram a surgir 

filmes e livros sobre o tema (ficção e não-ficção). Mas podemos afirmar que em 

crônicas, ele foi pioneiro. Antes de Caio Fernando Abreu não houve outro cronista que 

debatesse a aids abertamente. Sendo um pioneiro no tema, sem uma bússola usada 

por outros, suas crônicas são uma mistura de narrativas que englobam cartas, 

confidências, pequenos relatos, comentários. E o que poderia parecer caótico, 

demonstrou aquilo que ele já provara ser na ficção, dono uma escrita rica e criativa 

que se tornou atemporal como atestam suas crônicas agora perpetuadas em livros.  

 A diferença entre Caio e os demais cronistas reside aí, nessa coragem de fazer 

da sua doença um tema para ser explorado literariamente. Mas não é a exploração 

sensacionalista como as análises feitas nesta investigação demonstraram claramente, 

mas sim o diálogo estabelecido com a literatura e o cinema, suas grandes paixões. Se a 

aids foi uma sentença de morte, como era naqueles anos, Caio soube tirar partido 

desse momento único. Era como se a aids o tivesse posto num mirante privilegiado e 

desde lá pudesse observar, estudar, criticar e anotar com criatividade tudo aquilo que 

sua excepcional sensibilidade via e sentia. Certa vez o escritor beat William S. 

Burroughs disse “Nothing exist until it is observed. The artist observes something 

invisible to others, and puts in papers or canvas” [Nada existe até ser observado. O 

artista observa algo invisível aos outros e põe isso no papel ou nas telas]. Para nós, 

leitores de sua obra, essa observação privilegiada - ainda que muitas vezes dolorida - 

nos chegou em forma de crônica.  E se é certo o que dizem, que a literatura não muda 

nada, o que muda são as pessoas influenciadas pela leitura, podemos dizer que a 

missão de Caio de desmistificar a aids foi cumprida porque graças a ele conseguimos 
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encarar a aids de uma maneira diferente. O tabu se tornou um tema de discussão e ao 

encará-lo de uma maneira mais natural essa esfinge se destruiu. 

 Caio não seu valeu de eufemismos para falar da aids para atenuar sua condição. 

Se antes as pessoas se referiam à tuberculose como “aquela doença” ou ao câncer 

como “C.A.”, o tratamento que ele deu à aids foi justamente o da naturalidade. E assim 

falar de aids saiu, em suas crônicas, de uma maneira espontânea e clara, longe de 

análises clínicas ou jargões médicos. Era como se dissesse, ela está aí, precisamos falar 

sobre ela.  

 É importante ressaltar que as crônicas não têm e nunca tiveram como objetivo 

ou como público alvo, a comunidade gay. A desmistificação da aids era para todos os 

públicos, para todos os leitores. Caio jamais escreveu unicamente para um público gay. 

A esse respeito, Paula Dip afirma: «[Caio] Discutia a sexualidade de uma forma 

desenvolvida, não levantava bandeiras, mas também não se inibia. Não gostava de 

guetos, não ia a “lugares gays” e se recusava a fazer “literatura gay”, porque achava 

este rótulo o máximo do preconceito» (DIP, 2009, p.357). Esse fato é relevante porque 

ao analisar as crônicas vemos justamente um escritor que, primeiro, não escreve para 

um determinado segmento (a comunidade homossexual) e, em segundo lugar, sua 

abrangência torna rica sua crônica e a amplia a todos os leitores. E talvez seja esse o 

segredo que permitiu que escrevesse no conservador O Estado de S. Paulo durante 

tanto tempo. Penso que nesse sentido Caio Fernando Abreu era como os autores das 

décadas passadas que, embora fossem reconhecidamente homo ou bissexuais [como 

Virginia Woolf, Katherine Mansfield, James Baldwin, Federico García Lorca, João 

Silvério Trevisan], queriam que suas obras fossem lidas e debatidas pelo seu conteúdo 

literário e não sua prática sexual. As crônicas analisadas reforçam esse argumento. 

Ainda que em uma ou outra a questão da homossexualidade esteja bem presente 

(como, por exemplo, em “A mais justa das saias” e “Negro amor ao som de Bruce 

Springsteen”) isso se deve ao fato de que a aids fez suas primeiras vítimas nesse 

segmento social e isso não é possível negar. Mas a escrita de Caio transcende tornando 

esse assunto comum a todos, como de fato era. 



152 
 

 Em fevereiro de 2016 completaram-se 20 anos do seu falecimento. Os dois 

maiores jornais de São Paulo não esqueceram a data e a noticiaram destacando a 

personalidade e a obra do autor gaúcho. Na reportagem “Mito trágico e belo” (O 

Estado de S. Paulo, 20/02/2016) a jornalista Maria Fernanda Rodrigues reúne 

depoimentos de amigos e escritores que conviveram com Caio ou foram influenciados 

por ele: “Nunca ninguém foi tão catártico e confessional como Caio” diz o poeta 

Fabrício Carpinejar na reportagem; Marcelo Rubens Paiva destaca que “Caio sobrevive 

por que é bom. É profundo, toca a alma. Não é um contador de histórias; é um 

dissecador de problemas [...]; Nélida Piñon completa: “Caio semeou inquietações 

artísticas. Ele não era conservador na escrita nem no pensamento, e isso é um mérito 

extraordinário no nosso tempo”. Na Folha de S. Paulo (25/02/2016), o escritor 

Marcelino Freire rende sua homenagem: “Caio escreveu ao pé do ouvido. Falando 

consigo, falou comigo. Havia sinceridade em seus relatos. [...] Escreveu uma série de 

crônicas-testemunhos, no “Estado de S. Paulo”, intitulada “Cartas para Além dos 

Muros”. O primeiro escritor a sair da sombra sobre o assunto [...]”.  Além dessas 

reportagens, durante aquela semana na capital paulista, foram apresentadas leituras 

de seus textos e performances em homenagem ao escritor em espaços culturais. As 

celebrações demonstraram como após vinte anos de seu falecimento, seus textos e 

sua personalidade ainda tem impacto sobre as pessoas, sobre novos e antigos leitores.  

 A pesquisa desenvolvida ao longo destas páginas não tem e nem teve a 

pretensão de esgotar o assunto, mas sim de ser mais uma contribuição em duas áreas. 

A primeira é sobre a obra de Caio Fernando Abreu. As crônicas analisadas que foram 

retiradas dos livros Pequenas epifanias e A vida gritando nos cantos demonstram que 

há ainda muito mais por pesquisar. É como a grande caverna de tesouros descoberta 

por Dantès após fugir da prisão e que o fez tornar-se o Conde de Monte Cristo. Há 

muita riqueza em sua narrativa que parece não se esgotar. E, em segundo lugar, a 

pesquisa procurou contribuir para a exploração do gênero crônica, de modo específico 

a crônica contemporânea urbana que foi o espaço que Caio encontrou para sua fértil 

escrita. As cidades sempre exerceram fascínio sobre ele, de modo especial São Paulo, 

com a qual manteve uma relação tóxica, uma mistura de amor e ódio, mas profunda e 

verdadeira. 
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Acredito que a crônica urbana, principalmente aquela desenvolvida a partir dos 

anos 1980, funciona como um retrato da sociedade brasileira atual a exemplo do que 

foram as crônicas de Rubem Braga e de sua geração para os anos 1950 e 1960. Ainda 

que o gênero guarde conceitos mais ou menos definidos, há muito material para 

explorar no que diz respeito a autores e de sua veiculação (hoje já não mais restrita 

aos jornais impressos e divulgada também pelos meios eletrônicos). De fato, há 

diferença entre escrever crônicas em jornais, em revistas e, atualmente, em blog. E 

não me refiro somente ao espaço, mas também à sua periocidade e a relação que 

esses veículos têm com o público leitor. Esta pesquisa é um incentivo para explorar 

mais esse criativo gênero narrativo. 

 Durante o processo investigativo destas páginas, Caio foi como um capitão de 

navio que moveu o leme levando para águas profundas e algumas zonas 

desconhecidas. A riqueza estava ali e a pesquisa foi parar nas praias de Carson 

McCullers, Frida Kahlo, Zelda Fitzgerald, John Lennon, Ana C., Federico García Lorca, 

Cazuza, Anaïs Nin, Van Gogh, Bruce Springsteen, Clarice Lispector, Susan Sontag, 

Ferreira Gullar, Derek Jarman... Ao citá-los direta ou indiretamente em suas crônicas 

Caio apenas reforçava a beleza da vida e a urgência de viver. Como eles, Caio se torna 

eterno em sua obra. Ela fala por si. Finalizo citando o próprio autor cuja frase retirada 

de seu conto Bem longe de Marienbad (1992) deu o título a esta pesquisa: “Que todos 

me perdoem, mas escrever agora é recolher vestígios do impossível”.  

 

Caio Fernando Abreu homenageado nos muros do Hospital Emílio Ribas, em São Paulo. No grafite, ele está entre 
Betinho e seu querido amigo Cazuza. Fonte: foto arquivo pessoal, 16/06/2016.  
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