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RESUMO 
Esta dissertação centra-se no campo da análise literária e focaliza o 

romance de Caio Fernando Abreu, Onde Andará Dulce Veiga? Um Romance 

B. A pesquisa se detém em dois momentos: a contextualização contemporânea 

do gênero romance, especialmente no Brasil, e a análise do corpus, sob a luz 

de teorias que discutem a contemporaneidade. O trabalho pergunta se o 

romance de Caio Fernando Abreu pode estar rompendo com os modelos 

precedentes de construção do texto romanesco e se é possível estar se 

distanciando dos moldes oferecidos pelos procedimentos de criação da 

narrativa tradicional. Objetiva uma análise crítica da narrativa, verificando as 

escolhas feitas que delimitam não só os elementos estruturais do romance, mas 

também certos aspectos sociais e psicológicos do homem contemporâneo. A 

fundamentação teórica está apoiada nos estudos de Hans Urlich Gumbrecht, 

Tânia Pellegrini, Umberto Eco, entre outros. Sendo fruto da literatura dos anos 

70, Onde Andará Dulce Veiga? Um Romance B chega aos anos 90 carregado 

de um passado literário marcadamente brasileiro, incorporando técnicas 

diferenciadas de outras artes e caracterizando vivamente o cenário artístico-

cultural dos fins do século XX. 

Palavras-Chave: Literatura Brasileira, Romance Contemporâneo, Crítica 

Literária, Indústria Cultural.  

 



ABSTRACT 

 

This dissertation is focused on the literary analysis surround the 

Caio Fernando Abreu´s novel, Onde Anadará Dulce Veiga? Um Romance B. 

The research has two moments: the contemporary context of the novel´s kind 

of writing, in Brazil, and the corpuses analysis, under the light of theories that 

discuss the contemporary time. The paper work asks if could Caio Fernando 

Abreu´s novel be showing traces that break with characteristics of the 

traditional novel’s narrative. Its objective is a critical analysis of the narrative, 

checking the choices, which not only define the structural elements of the 

narrative but a few social and psychological aspects of the contemporary man. 

The theoretical argumentation is based on studies from Urlich Gumbrecht, 

Tânia Pellegrini, Umberto Eco, between others. Being a child of 70´s 

literature, Onde Anadará Dulce Veiga? Um Romance B arrives to the 90´s 

dragging a literary past remarkably Brazilian, incorporating non usual 

techniques from other arts and characterizing vividly the artistic-cultural scene 

in the end of the 20th century. 

 

Key-Words: Brazilian Literature, Contemporary Novel, Literary 

Criticism, Cultural Industry. 
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“Detesto coisas dignas, impecáveis, engomadas, lavadas com anil: aceito nos 

outros, levando em conta, inclusive, o tempo em que foram feitas. Mas não é 

mais tempo de solidez: a literatura tem que ser transição, como o tempo que 

nos cerca”. 
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Este trabalho funda-se em dois antigos hábitos da autora: a 

curiosidade a respeito dos processos literários e a leitura voraz da obra de Caio 

Fernando Abreu. Em virtude de tais motivos especiais e dado o nosso ingresso 

no meio acadêmico, tornou-se evidente a necessidade de desenvolver uma 

pesquisa amparada pela universidade, que tratasse de saciar a ambos. 

A seleção do corpus advém do fato de Onde Andará Dulce Veiga? 

Um Romance B ser a única obra de Caio Fernando Abreu classificada como 

romance e de não ter um estudo mais profundo, ainda que seja um romance 

premiado pela APCA - Associação Paulista dos Críticos de Arte. Analisando 

estudos sobre a obra do autor, observamos a carência de uma pesquisa 

orientada para esta obra especificamente, pois há investigações sérias a 

respeito de outros textos de Caio no Brasil.  

O esgotamento vivido pelo indivíduo contemporâneo se reflete, 

inevitavelmente, em tudo que o cerca, de modo a transformar uma cidade 

regular em prisão. As personagens de Caio Fernando Abreu são reféns de um 

espaço urbano caótico que as direciona a atitudes autômatas, inquestionadas. 

Uma vez que determinada personagem decida desautomatizar tais atitudes, 

imediatamente é relegada a um outro setor da “sociedade”, uma comunidade 

de banidos, de desajustados. Caio localiza as suas pessoas de papel, em Onde 

Andará Dulce Veiga? Um Romance B, justamente dentro desse limite: entre o 

desajuste e a loucura, entre o ser e o parecer, entre o bem e o mal. 

Selecionamos, como objeto de pesquisa, os procedimentos criativos de Caio 

Fernando Abreu, em Onde Andará Dulce Veiga? Um Romance B, como ponto 

de partida para o estudo do romance brasileiro contemporâneo.  

Dizer que Caio Fernando Abreu é um autor que trabalha as noções 

de desajuste do homem contemporâneo é quase um “chover no molhado” e 

repetir o já dito. Portanto, nos deteremos e verificaremos a linguagem, a 



construção do seu fazer literário, para que, por esse viés, possamos não só 

dizer como o autor caracterizou esse indivíduo, mas também como a 

fragmentação desse homem está refletida na construção literária deste autor. 

Para isso, a pesquisa propõe uma análise crítica da narrativa Onde 

Andará Dulce Veiga? Um Romance B. Pretende, também, verificar as 

escolhas feitas que delimitam os elementos estruturais no romance e os 

aspectos sociais e psicológicos do homem contemporâneo. Isso se dará por 

meio do estudo desses elementos, à luz de textos que esclarecem o fazer 

romanesco, nos fins do século XX. A caracterização de alguns pontos da obra 

requer o estudo de elementos psicossociais, pois são fatores importantes do 

texto em análise e marcas da escrita de Caio, por isso, cremos na relevância, 

mesmo que breve, da abordagem do assunto para tais esclarecimentos. 

O autor passou grande parte da sua vida em São Paulo, ainda que 

tenha nascido (1948) e morrido (1996) no Rio Grande do Sul, representando 

vivamente sua geração de escritores e caracterizando o homem de seu tempo. 

A temática de Caio Fernando Abreu é objeto de várias reflexões, porque traz 

peculiaridades da vida cotidiana do brasileiro médio, constituindo-se em 

marca forte de sua escrita, não podendo deixar de ser contemplada por esta 

pesquisa, ainda que seja para ilustrá-la. 

Caio Fernando Abreu teve o diagnóstico positivo para o vírus HIV 

em 1994, quatro anos depois da publicação de Onde Andará Dulce Veiga? Um 

Romance B, contudo, sua obra já vinha suscitando a presença da doença muito 

antes disso. O livro de 1990 vem para “coroar” uma situação que ele tinha 

como suspeita por anos. Caio tinha medo da AIDS, o mundo sofria em face 



dessa terrível doença que assolava os ditos “grupos de risco”1, aos quais ele se 

incluía.  

As questões biográficas, portanto, são de discussão importante neste 

trabalho, porque além de encontrarmos diversas referências dessa ordem na 

obra, o próprio autor afirmou, em entrevista a Marcelo Secron Bessa2, ser 

Onde Andará Dulce Veiga? Um Romance B  um romance que versa sobre a 

AIDS3. Ainda que tal fato classifique a obra como datada4, cremos na 

pertinência dessas discussões para ilustrarmos algumas idéias que compõem 

os capítulos desta dissertação. 

                                                 
1 Usamos a expressão “grupos de risco” porque, em 1990 e fins dos anos 80, acreditava-se 
serem pessoas de determinados grupos sociais ou étnicos mais suscetíveis à doença do que 
outras. 
2 Marcelo Secron BESSA. Histórias Positivas, p.57.. 
3 Em entrevista a Marcelo Secron Bessa, Caio é questionado a respeito de a literatura poder 
ou não retratar a realidade da AIDS: “Quando lhe perguntei se a arte poderia intervir na 
epidemia, sua resposta foi afirmativa: ‘Sim, pode retratar (...), fotografar, transfigurar isso 
[a AIDS]’, indicando-me, como exemplo, além de alguns filmes estrangeiros, seu romance 
Onde andará Dulce Veiga?. Mas quando o fustiguei, perguntando-lhe se haveria uma 
legitimidade numa proposta político-artística, sua resposta foi curta e grossa: ‘Acho que é a 
única coisa que a arte pode fazer. A arte não é medicinal. A literatura não é útil. Isso é um 
equívoco. E não é uma condição da literatura ser útil. Isso é realismo-socialista.’” Marcelo 
Secron BESSA. "’Quero brincar livre nos campos do Senhor’: uma entrevista com Caio 
Fernando Abreu", in op.cit., p. 10. 
4 O fato de a temática sobre a AIDS tornar Onde Andará Dulce Veiga? um texto datado, foi 
assunto de discussão entre a autora deste trabalho e Guilherme Almeida Prado, cineasta e 
amigo de Caio que, em 2005, filma a versão cinematográfica do livro. Guilherme achou 
melhor, para essa versão, ignorar as evidências da AIDS para que o filme não passe pelo 
crivo do preconceito, uma vez que, em 1990, falar-se ou insinuar-se a AIDS caracterizava 
muito mais suspeita, curiosidade e preconceito do que simples sobrevida digna, o que já 
dispomos hoje. 
 



Tendo sido Onde Andará Dulce Veiga? Um Romance B um livro 

escrito nos fins do segundo milênio, época em que as experimentações 

modernistas já haviam perdido o fôlego, observamos a necessidade de um 

caminho teórico que nos auxiliasse na busca por um delineamento do romance 

dos anos 90. 

Para isso, adotamos algumas idéias de Hans Urlich Gumbrech 5, que 

refletem especificamente a respeito do caminho encontrado pelos autores 

contemporâneos para não repetirem um passado já conhecido, sem contudo, 

caírem nas malhas de um futuro experimentalista expressando-se de maneira 

mais radical ainda do que os seus predecessores Modernistas. Segundo ele, as 

vanguardas históricas acabaram em um “beco sem saída”: tudo aquilo que 

deveria ainda chocar a burguesia não mais o faz, pois não se tratam de gestos 

radicais. Daí a necessidade de uma “nova variedade” de literatura, mais 

amena, que não seja obsessiva pela forma, como a vanguardista, e tampouco 

despeje suas neuroses sobre a representação “fiel” da realidade. Nesse 

contexto contemporâneo, perguntamo-nos se a narrativa de Caio Fernando 

Abreu pode estar rompendo com os modelos precedentes de construção do 

texto romanesco e se é possível estar se distanciando dos moldes oferecidos 

pelos procedimentos de criação da narrativa tradicional. 

                                                 
5 Hans Ulrich GUMBRECHT. “Cascatas da Modernidade”, in Modernização dos sentidos, 
p. 26-27. 



Para operarmos a verificação de como se 
dá a representação do real na literatura de 
Caio Fernando Abreu, objetivamos analisar 
a forma do romance contemporâneo e 
como ele, guarnecido da herança 
vanguardista, experimenta a linguagem nos 
dias de hoje, mais especificamente, no fim 
da década de 80 e início da de 90, época 
em que Onde Andará Dulce Veiga? Um 
Romance B foi escrito e lançado. 
Tal fidelidade, nessa literatura pós-
vanguarda, estende-se a uma representação 
de realidade que poderíamos chamar de 
realidade múltipla – ela estaria disposta a 
apresentar os fatos, as ações e as 
características de cada contexto, sem, no 
entanto, preocupar-se em torná-los sólidos 
e absolutamente coerentes. A liberdade de 
criação fez possível a infidelidade ao real e 
nada do que é preexistente precisa ser 
provado. 

No contexto de Onde Andará Dulce Veiga? Um Romance B, tudo é 

fragmentado e ambíguo, isso não poderia deixar de chamar a atenção na 

linguagem do texto. Segundo Márcia Denser6, a originalidade de Caio 

Fernando Abreu está exatamente na linguagem, pois ela é “ambígua e 

fragmentada, descentrada e esquizofrênica, poética e anti-literária, 

minimalista, essencialmente pós-moderna”. Aqui, evidentemente, há de se 

definir o que é a “pós-modernidade”, assunto que Hans Urlich Gumbrecht 

também aborda no ensaio “Cascatas da Modernidade”. Na tentativa de compor 

                                                 
6 DENSER, Márcia. Fenômenos estéticos & midiáticos do conto urbano brasileiro 70/90 – 
Por uma poética da prosa. (Mestrado em Comunicação e Semiótica), Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo, 2003. 



um conceito de pós-modernidade, consultaremos ainda outros teóricos que 

tratam deste mesmo tema, como, por exemplo, Tânia Pellegrini, que aborda a 

questão da imagem nas mídias e na literatura; Vera Lúcia Follain de 

Figueiredo, estudiosa da narrativa contemporânea; Umberto Eco e Muniz 

Sodré que refletem acerca da pós-modernidade e da cultura de massa. 

O tempo é, sem dúvida, a grande medida do mundo contemporâneo. 

A expressão “tempo é dinheiro” nunca esteve tão atual como nos últimos 

anos. A possibilidade de a literatura ter sido afetada por este fato é imensa, o 

que resultaria numa baixa na exigência intelectual do público leitor (o gosto 

médio). Apesar disso, cremos ser nossa função especular até que ponto o 

romance Onde Andará Dulce Veiga? Um Romance B está inserido num rol de 

mass media ou de cultura pop e se essa característica tem uma carga tão 

negativa nos anos 90, considerando-se uma economia voltada para produtos 

que satisfaçam a rapidez, a eficiência e a sensação. Acreditamos que a análise 

enriquecerá o estudo da problemática levantada por este trabalho e trará 

inovações literárias oriundas das circunstâncias temporais e sociais. 

O percurso deste trabalho será guiado pelas seguintes etapas: o 

capítulo inicial – o Romance Contemporâneo – terá por objetivo mostrar um 

panorama da produção romanesca, dos anos 70 aos 90. Também pretende 

levantar alguns aspectos da indústria cultural e as relações desta com a criação 



literária, em especial, no Brasil. O capítulo – Uma possível Visão de Dulce – 

se projeta sobre a análise do romance, revelando suas especificidades e 

localizando-o dentro da heterogênea produção literária contemporânea. Ainda, 

no segundo capítulo, buscaremos apontar alguns elos que conectam o romance 

ao gênero policial e ao cinema.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO 1 

 

O ROMANCE CONTEMPORÂNEO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“É preciso ser capaz de amar meu nojo mais profundo para 

que ele me mostre o caminho onde eu serei inteiramente eu” 

 

 

 

 

Caio Fernando Abreu  

(Onde Andará Dulce Veiga? Um Romance B, p.190.) 

 



1.1 - LITERATURA E MERCADO 
 
 
Nem ao senso comum foge a impressão de 
que quando estamos inseridos numa 
determinada situação, ela nos parece muito 
próxima, cheia de nuances que não podem 
ser vistas tão de perto. Dessa forma, o 
presente trabalho se apresenta um tanto 
inserido no tempo da obra, um tanto 
temeroso de perder detalhes preciosos que 
somente o distanciamento necessário dar-
nos-ia. Posicionamo-nos aqui como 
estudiosos, público e crítica que, talvez por 
fazermos parte da mesma geração da obra 
a ser analisada, identifiquemo-nos demais 
com as rotinas da vida e da escrita dos anos 
90. 
Para que esta dissertação não passe pelo 
crivo da crítica impressionista, buscaremos 
conforto também em trabalhos teóricos-
analíticos que já refletiram a respeito da 
literatura brasileira contemporânea. 

Sob o júbilo da desconstrução vanguardista7, o romance 

contemporâneo parece buscar o seu próprio espaço num universo literário 

                                                 
7 A respeito da crítica negativa aos movimentos artísticos pós-vanguardistas, o poeta 
Ferreira Gullar diz: “Acho que foi um processo que começou com as vanguardas do início 
do século XX e cujo elemento principal é a racionalidade se sobrepondo à fantasia e à 
criatividade. Isso nasce de uma visão equivocada de que a ciência é superior à intuição e à 
imaginação. Trata-se de uma característica moderna. A ciência é produto da nova idade, 
logo, tudo o mais é passado e retrógrado. Emoção e intuição são velharias. Só que, ao fazer 
isso, a arte caminhou para a autodestruição, pois a imaginação é a matéria-prima da arte. 
Por isso a arte plástica acabou, pela exclusão desses elementos. A poesia, o cinema, o teatro 
e a música não acabaram. A literatura não acabou porque não seguiu Finnegans Wake, 
senão teria acabado. Que romance teria sido escrito se a partir de Finnegans Wake fosse 
feito como se fez nas artes plásticas, em que Duchamp declarou "daqui não se volta, vamos 
adiante?" Simplesmente não haveria toda a obra de Jorge Luis Borges, de Julio Cortázar, de 
Gabriel Garcia Marquez, de Hemingway... Não haveria os romances modernos italianos, 



herdeiro de movimentos artísticos que prezaram a representação da realidade e 

dos movimentos de vanguarda, que apontaram para a desrealização da 

narrativa e da imagem, para o esvaziamento do sentido, deixando pouco para 

as próximas gerações. 

A literatura dos anos 70, no Brasil, parcialmente vítima da 

violência, da antiexpressão militar e política, estava preocupada em relatar o 

irrelatável, disfarçado em entrelinhas, como se fez em Zero (1975), de Ignácio 

de Loyola Brandão e O que é isso companheiro? (1979), de Fernando 

Gabeira, entre outros. Logicamente que a produção literária dessa época não 

se limitou ao relato factual. Outros tipos de texto despertaram a curiosidade 

dos leitores, como os de Clarice Lispector e Renato Tapajós. Antonio Candido 

afirma: 

“A legitimação da pluralidade acarreta o nascimento 

de “textos indefiníveis: romances que mais parecem reportagens; 

contos que não se distinguem de poemas ou crônicas, semeados de 

sinais e fotomontagens; autobiografias com tonalidade e técnica 

do romance; narrativas que são cenas de teatro; textos feitos com 

a justaposição de recortes, documentos, lembranças, reflexões de 

toda a sorte”8 

 

                                                                                                                                                     
ingleses, franceses, Guimarães Rosa ou Graciliano Ramos.” “Ferreira GULLAR, O poeta 
explica que o indivíduo é sua própria invenção”. Revista E, n.º 77, SESC. 
 
8Antonio CANDIDO. “A nova narrativa” in A educação pela noite e outros ensaios. 
p.209. 



O trabalho, originalmente destinado ao repórter, foi delegado ao 

escritor. Daí o caráter fortemente fotográfico das produções na época. O 

romance policial assume, de vez, uma importante parcela do mercado de 

publicações. Nomes como o de Rubem Fonseca e Raduan Nassar despontam, 

nos fins da década de 70, e despertam um filão editorial ainda desconhecido.  

A partir dos anos 80, as artes e, principalmente, a literatura tomaram 

rumos diferentes9. Livres das amarras da censura, os escritores passaram a 

tratar de situações pessoais e íntimas, numa tentativa de afastamento do retrato 

social, da fotografia literária estática que precedeu o fim da ditadura no Brasil. 

Junto à liberdade de expressão e ao humor capitalista instaurado no país, 

somou-se a tecnologia. O resultado disso foi uma literatura preocupada em 

“fotografar” a cena urbana, “a acumulação desses takes (fotográficos), como 

no cinema, faz com que o romance consiga captar uma realidade larga e 

multivária”10, produzindo textos fragmentados, capazes de combinar 

subjetividade e objetividade, quer no plano do enredo, quer no da linguagem. 

                                                 
9 “Ficção em trânsito, não são mais o autocentramento memorialista ou picaresco e o 
naturalismo explícito (romance personagem) ou figurado (prosa alegórica) de 1970 suas 
paradas obrigatórias. Com a saída dos censores das redações dos jornais em junho de 1978, 
fica sem função a literatura parajornalística que se encarregava quase exclusivamente de 
suprir, em livro, as notícias lacunares, as informações proibidas da grande imprensa. Desse 
modo, a vertente realista, tão forte na literatura brasileira, passou a adotar, na década de 
1980, outros modelos literários, descartando contos-notícias e romances-reportagem, de um 
lado, e testemunhos e confissões de outro”. Flora SÜSSEKIND. “Ficção 80” in Papéis 
Colados, p.257. 
 
10Tânia PELLEGRINI, “Gêneros em mutação”, in A imagem e a letra, p.99. 



Parte da produção literária dos anos 80 e 90 exige um leitor mais 

raro e atento porque, uma vez que há aparente sincronia na estruturação da 

obra, tornando-a leve e digerível, os aspectos extra conteudísticos ficam fora 

do alcance do leitor apressado, preocupado em “entender” a história. 

Paradoxalmente, ainda que seja uma hipótese remota, quanto menos acesso o 

público leitor tem à formação crítica, maior é a chance de ser realizada a 

leitura de textos literariamente bem elaborados sem que o leitor perceba a 

qualidade e maior é a proporção do consumo da subliteratura como 

entretenimento. 

A questão da narrativa contemporânea tem dupla abordagem: ora 

conta com um enredo pautado numa estrutura de começo/meio/fim, ora se 

fragmenta pelo uso de técnicas extra literárias, rompendo, então, quer o 

conteúdo, quer a linguagem. Pensamos que, em parte, a superficialidade desta 

narrativa seja meramente aparência. Há que se ponderar quando se tratam dos 

subterfúgios comerciais, ou seja, é possível que a linearidade tenha se 

adaptado ao mercado de consumo, no entanto, isto pode não a desqualificar 

enquanto criação estética.   

A literatura dos anos 2000 estrutura-se sobre resíduos11 de 

produções culturais de outros momentos e, por isso, propõe soluções diversas, 

                                                 
11 Tânia PELLEGRINI . op. cit. p. 186. 



pontos fortes de sucessos mercadológicos. Trechos de outros livros, citações, 

diálogos muito curtos e secos são alguns elementos que fazem o serviço de 

“porteiros” dentro da obra. Eles possibilitam ao leitor a fuga do espelho, que é 

o texto, para uma outra dimensão que não a do enredo linear. Mas, no nosso 

tempo, em que estamos acostumados às facilidades das tecnologias, encontrar 

tais portais de caráter crítico é cada vez mais difícil12. 

Se conduzirmos nossa análise por um caminho que leva à visão do 

romance contemporâneo como um retorno à representação literária e à função 

social da literatura, podemos verificar que a produção romanesca escapa da 

ruptura com os modelos tradicionais, parecendo estar mais para transpassar as 

barreiras do que para definitivamente derrubá-las. Não se pode negar que a 

literatura, em especial o gênero romance, tem aproveitado estruturas e 

esquemas oriundos de toda a produção literária historicamente concebida. No 

entanto, a ruptura com tais esquemas redirecionaria a arte à experimentação 

radical, o que nos remeteria, novamente, aos conceitos vanguardistas. 

Percebe-se que as barreiras ou as estruturas romanescas já existentes estão 

                                                 
12 Comentando a respeito da perecibilidade da literatura de massa, Muniz Sodré 
diz: “Esta característica faz com que a literatura renove constantemente as suas 
regras de verossimilhança e os seus conteúdos, readaptando-os às novidades, às 
modas, às mutações ideológicas”. Muniz SODRÉ, Teoria da Literatura de Massa, 
p. 93-94. 
 



sendo “buriladas” pela produção artística contemporânea, numa tentativa de 

transgressão e não de radicalização. 

Nessa linha de raciocínio, a função social da literatura também é 

retomada, uma vez que se o público encontra no mercado livros que 

satisfaçam as necessidades tanto lúdicas quanto de ensinar a ler; a meta 

funcional está cumprida, ainda que esse mesmo “consumidor” não transcenda 

o enredo. Segundo Antonio Candido13 a questão do mercado livreiro ter se 

voltado aos “jovens” já vinha sendo apontada desde antes, cita, como 

exemplo, a Coleção Nosso Tempo, da Editora Ática, lançada entre as décadas 

de 60 e 70.  

Não há dúvida de que o mercado editorial e a mass media 

contribuíram no escamoteamento da crítica na obra literária, sob o culto à 

velocidade e à (in)eficiência exigidas pelo processo de comunicação digital. 

Contingências da nova era?  Em parte, nos logramos a dizer que sim, porém o 

fato não se dissipa com a simples afirmação de que o capitalismo rude, com o 

qual convivemos, é o único “culpado” da transposição de barreiras literárias 

tão singulares que vemos hoje. 

A questão dos contextos históricos e sociais de produção e de 

comercialização é bastante ampla, envolve as editoras, os escritores, a crítica e 

                                                 
13 Antonio CANDIDO, A educação pela noite & outros ensaios, p.210. 



o leitor. Segundo Tânia Pellegrini, “no campo da cultura, a industrialização 

não significou avanços qualitativos”14 e somado à ineficácia do ensino público 

e à padronização dos bens de consumo, os anos 80 nasceram sob a bandeira da 

exclusão cultural e de valores que subestimam o saber. 

Partindo daí, as editoras, visando a esse público mal formado e 

homogeneizado culturalmente, lançaram inúmeras coleções destinadas aos 

jovens. Dentre os autores lançados nessa leva, estavam Caio Fernando 

Abreu15, Marcelo Rubens Paiva e Elaine Maciel. Deveu-se ao 

desencadeamento dessas novas coleções o conhecido boom da literatura na 

América Latina e no Brasil. Tânia Pellegrini acredita que essa explosão no 

mercado livreiro “foi um recurso comercial de refreamento da competição do 

livro com outros meios de comunicação de massa”16, relação inegável não só 

diante da necessidade de sustentação do comércio de livros, mas também, em 

última instância, da própria sobrevivência do escritor.  

 

 

 

 

                                                 
14 Tânia PELLEGRINI, op. cit., p. 154. 
15 Limite Branco publicado em 1971, contudo, Caio Fernando Abreu teria sucesso 
de vendas com Morangos Mofados, de 1982.  
16 Tânia PELLEGRINI, op.cit., p.161. 



 

 

1.2 – A INDÚSTRIA CULTURAL 

 

 

O estudo de Gisele Nussbaumer analisa as 
relações entre mercado cultural e produção 
artística, envolvendo articulações entre 
mercado/artista, artista/mídia, mídia/crítica 
e outras. A autora afirma: 

 

“Na sociedade atual, tanto a cultura erudita como a 

cultura popular foram absorvidas pela indústria cultural. Essa 

inclusividade da contemporaneidade, aliada à constante 

exclusividade, caracteriza bem o que chamamos de pós-

modernidade e que gera tantas polêmicas” 17.  

 

O paradoxo entre arte e indústria cultural é assunto inevitável, 

quando se trata da produção artística contemporânea. Nesse sentido, 

Nussbaumer critica o texto clássico de Adorno, A Indústria Cultural18, em que 

o autor conceitua o público tradicional da cultura como consumidor passivo e 

prevê um terrível futuro para as artes, em geral. Pautada numa crítica de 

oposição ao texto de Adorno, a autora tenta traçar um novo perfil de quem é 

                                                 
17 Gisele Marchiori NUSSBAUMER, O Mercado da cultura em tempos (pós) modernos, 
p.21. 
18 ADORNO, In COHN,  p.288. 



ou será o consumidor da indústria cultural, ainda que admita estarem 

fortemente em voga características apontadas por ele, como a ilusória 

sensação de conforto, provida pela indústria cultural, de que o mundo está em 

ordem. Afirma que o público consumidor da cultura contemporânea é formado 

por pessoas que atravessaram vários movimentos e viveram em meio às 

inovações tecnológicas, por isso, não se pode relativizar toda a experiência de 

recepção em algumas teorias radicais. A influência conjunta, contínua e 

cumulativa de evoluções contraculturais e ação de grupos sociais ou tribos 

alternativas teriam sido o palco do surgimento desse novo público 

consumidor: 

 

“ Isto significa, por mais que possa parecer 

contraditório, que o público tradicional, influenciado por 

sucessivas tentativas de mudança de mentalidades por parte de 

tais grupos e movimentos, bem como por pressupostos do pós-

modernismo, passaria a constituir um novo público-produtor. Tal 

público, que pode ser representado por certas tribos dos anos 90, 

possui condições de desmistificar estereótipos consagrados do 

público tradicional da cultura de massa”19. 

 

Assim, como o público-produtivo dos anos 2000 origina-se da 

mescla e da sucessão de movimentos contraculturais, o escritor também deriva 

                                                 
19 Gisele Marchiori NUSSBAUMER,, op. cit., p.60. 



daí. Posto isto, não se pode mais exigir um autor totalmente desligado das 

questões comercias o que, indiretamente, se reflete na obra. 

Há de ser encarado o fato de que hoje, as formas de crítica social e 

política são também diferentes, não somente as de produção. Tome-se o caso 

das minorias: “Se pensarmos nos punks ou, mais recentemente, nas drag-

queens, pode-se acreditar que, a exemplo dos beats e hippies, eles estão 

também à procura do reconhecimento da pessoa e lutando contra o mesmo 

inimigo: a tecnocracia”20. Encontra-se literatura temática, hoje em dia, ligada 

aos mais diversos grupos étnicos ou sociais. Isso se dá porque há demanda 

desse tipo de leitura, por influência do próprio mercado ou apenas por esses 

grupos não encontrarem referencias dentro da literatura tradicional. O fato é 

que o mercado cresceu, o público se transformou e toda a produção artística 

foi engolida pela indústria cultural.  

Ainda que consideremos a heterogeneidade dos envolvidos com a 

cultura21, a intenção do mercado é a neutralização crítica. Convidada diária 

dos nossos lares, a televisão não só vende a si própria, com os programas 

“preferidos”, como a incontáveis produtos dentro desses mesmos programas. 

Grande dominadora do gosto médio, a televisão articula a venda de muitas 
                                                 
20 Gisele Marchiori NUSSBAUMER,, op. cit., p .61. 
21 “Considerar o público a priori como massa também escamoteia as diferenças de 
classe e qualquer possibilidade de uma produção cultural que respeite, trabalhe e 
realmente considere essas diferenças, tanto no nível da produção quanto no do 
consumo”. Tânia PELLEGRINI, “Cultura para milhões”, in op. cit., p.199.  



outras “necessidades” de consumo cultural, como o Festival Tim de MPB, 

Skol Beats ou o Espaço Unibanco de Cinema. Investir em cultura é visto como 

politicamente correto e, por isso, diversos bancos e mega corporações 

destinam milhões a projetos ligados à cultura, quando não, eles próprios 

inauguram seus centros difusores de opinião. Sob uma máscara de 

benemerência, esses agentes culturais trabalham no sentido de padronizar 

mentalidades e nivelar críticas. Feito que tem se mostrado bem sucedido, uma 

vez que tais empresas contam com poder econômico fabuloso e importante 

apoio técnico.  

Equipes dessas empresas, formadas por relações públicas, 

jornalistas, críticos e outros profissionais buscam temas particulares para 

atingir determinados grupos. Selecionados tais elementos, partem em busca do 

que mais “agrada” o seu público. A identificação com o produto cultural cria a 

sensação de produção de conhecimento, quando o que ocorre é a mera 

reprodução deste. 

A massificação da cultura desconsidera quaisquer diferenças, sejam 

sociais ou econômicas. No Brasil, onde há enorme desigualdade entre classes 

e deficiências educacionais arcaicas, a cultura de mercado potencializa a 

ilusão de democracia. A era digital manifesta-se, ainda, pela televisão, pois, 

fora dos grandes centros, o acesso às tecnologias de ponta é nulo ou quase 



nulo. Pressupor que o mundo realmente tornou-se uma aldeia global é 

ingenuidade, há um abismo tecnológico dentro do país. 

Nesse sentido, a mídia de massa repete reiteradamente quais são os 

bens que o consumidor precisa para fazer parte do mundo globalizado. O 

caminho entre a necessidade do bem à aquisição dele é o trajeto percorrido, da 

mesma forma, pela indústria cultural. O sujeito contemporâneo não se 

contenta mais em ter, ele quer ser. Desse modo, a produção cultural de massa 

provê a saciedade por meio de eventos, shows, livros, filmes, revistas que 

repetem um modelo de sucesso comercial, passando a sensação de poder de 

escolha, de liberdade e de consciência. A esse respeito, Tânia Pellegrini 

afirma: 

 

“Existe toda uma linha de pensamento que vê a 

indústria cultural como resultado da iniciativa humana, do 

desenvolvimento e da liberdade engendrados pelo avanço 

tecnológico. Esse pensamento se constrói com base no conceito de 

pluralismo, de uma sociedade participativa, na qual não existe 

uma classe dominante e em que os velhos conflitos entre capital e 

trabalho deixaram de ter significação estrutural. Nesse tipo de 

sociedade, a cultura não seria mais identificada a uma classe e 

considera-se que, pela primeira vez na história, a população passa 

a ter acesso a uma cultura de massa democrática, em comparação 

com o passado, quando a maioria das pessoas era analfabeta. Os 



novos mass media, dessa maneira, ajudariam a reforçar as 

instituições e os processos democráticos” 22. 

 

A discussão da democratização da cultura, por meio da mídia de 

massa, constitui verdadeira antinomia. Há produções científicas, como vimos, 

que apontam para a falência da arte e outras que a absolvem, sob o 

pressuposto da irreversibilidade do fenômeno massificador. 

O romance contemporâneo, neste ínterim, tende a reproduzir 

características do mercado editorial, quer na forma, quer na temática. A 

ambigüidade da estrutura romanesca propicia um forte vínculo com a mídia 

desde o aparecimento do folhetim. O jornal, fruto mesmo da revolução 

industrial, cuidou em garantir a assiduidade do leitor por idêntica tecnologia: o 

folhetim, a novidade. Inicialmente destinada a um leitor de elite, a narrativa 

romanesca ganha popularidade nas edições seriadas da imprensa, prendendo o 

público pela expectativa, pelo impacto e pelo desenvolvimento da obra. 

Funcionando como “espécie de eco ou reforço prático às lições 

teóricas apresentadas nas demais folhas”23, o folhetim é uma publicação que 

torna o jornal um objeto de consumo e o leitor um consumidor, em potencial. 

Sem tradição de cultura folclórica e sob o domínio dos meios de comunicação 

                                                 
22 Tânia PELLEGRINI, op. cit., p.187-189. 
23 Antonio HOHLFELDT, “O best-seller: sua técnica e circulação”, in Pelas veredas 
da literatura, p.87. 



de massa, o público leitor, no Brasil, é seduzido pelo folhetim, pois, além de 

manter-se informado dos gostos e tendências sociais, pressupõe vias de acesso 

à cultura elevada24. O encaminhamento dado à narrativa romanesca, suscetível 

à industrialização da cultura e aos meios de comunicação de massa, fez surgir 

diversos tipos de construções literárias, entre elas, o best seller, haja vista o 

descompromisso do escritor com um leitor anônimo25. Antonio Hohlfeldt 

afirma: 

 

“Se o folhetim buscava satisfazer o público, sendo ao 

mesmo tempo instrumento para vender alguma outra coisa, no 

caso o jornal ou a revista.” (...) “o folhetim, antes intermediário de 

uma outra venda, torna-se agora o próprio objetivo, na figura do 

best seller, ainda que para tanto exija um novo intermediário, 

mediante técnicas de marketing de venda.”26  

 

Segundo Muniz Sodré27, são identificados quatro elementos básicos 

do romance de folhetim: “o herói”, com quem o leitor identifica-se, “a 

atualidade informativa”, que induz o leitor a pensar que é culturalmente 

                                                 
24 Essa pressuposição se daria, ao nosso ver, pela oferta das listas “dos mais 
vendidos” ou “dos mais lidos”, amplamente veiculadas nas principais revistas e 
jornais do país. 
25 “Há que se lembrar que a industrialização modificou profundamente o trabalho 
do escritor, transformado, de serviço pessoal, marcado pelo mecenato, em criação 
livre, na medida em que depende de um leitor mais ou menos anônimo”, Antonio 
HOHLFELDT, op. cit. p.91. 
26 Antonio HOHLFELDT, op. cit., p.92. 
27 Muniz SODRÉ, Best-seller : a literatura de mercado., p..79. 



participativo, “um discurso retórico”, ligado à norma culta e operador de 

oposições binárias, como bem e mal, felicidade e tristeza e “a construção de 

um modelo arquetípico permanente”, que representa os conflitos 

institucionais. 

Dessa forma, o medo é o principal ingrediente dos romances 

populares e best sellers. Ele opera gerando temerosidade pelas transformações 

inesperadas, da ruptura, “da perda do que parece que se tem”28. Há, no leitor 

de massa, a necessidade do restabelecimento da ordem, pela qual espera com 

sofrimento. Hohlfeldt ainda diz:  

 

“Na literatura de elite, existe uma convergência de intenções entre 

o autor e o leitor. No texto de massa, existe uma compatibilidade 

de intenções, já que escritor e leitor não pertencem, 

necessariamente, ao mesmo grupo social ou o escritor busca criar 

um produto capaz de atender a um leitor ideal e utópico, 

medianizado e mediatizado pela indústria cultural, do qual se 

abstrai as diferenças para se ficar com as coincidências” (p.95). 

 

 Umberto Eco29, adota o termo midcult para designar a camada 

cultural intermediária, que se localiza entre a cultura de elite e a popular. O 

público leitor identificado por Eco, no caso do Brasil, é aquele de formação 

duvidosa, criado em meio às inovações tecnológicas e ao advento do 

                                                 
28 Antonio HOHLFELDT, op. cit., p.90. 
29 Umberto ECO, Apocalípticos e integrados, p.190. 



capitalismo, facilmente manipulado pela indústria cultural. Entretanto, 

diferencia-se da massa por aspirar a uma ascensão social e, como consumidor, 

por adquirir produtos que atendam a essa aspiração. 

O tipo de literatura produzida para o midcult propicia a identificação 

do leitor com o herói e, principalmente, com o desfecho vitorioso. Formula 

“elementos relativos ao sexo, violência e mistério como motivadores da 

narrativa”30, que resultam na ausência da passagem da problematização 

pessoal para a coletiva: efeito narcotizante do best seller.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
30 Regina ZILBERMAN, Literatura em tempo de cultura de massa, p.19. 



CAPÍTULO 2 

 

UMA POSSÍVEL VISÃO DE DULCE  

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

“As duas mãos postas sobre o teclado, naquela atitude que guarda um 

pouco de oração silenciosa e muito de loucura mansa, ao querer 

desesperadamente dar forma através da palavra a algo que só existe, 

sem face nem nome, nessa região longínqua do cérebro onde a fantasia 

cruza com a memória e a intuição cega”. 

 

 

 

 
Caio Fernando Abreu 

(Onde Andará Dulce Veiga? Um Romance B, p.54) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2.1 - A ESTRUTURAÇÃO DE ONDE ANDARÁ DULCE VEIGA? UM 

ROMANCE B 

 

A obra Onde Andará Dulce Veiga? Um Romance B compõe um 

romance tentacular tanto na estruturação literária e lingüística quanto na 

apresentação gráfica. Quando se fala em fragmentação do homem 

contemporâneo, não nos dirigimos somente à caracterização do mundo 

contemporâneo ou à experimentação lingüística que, por um viés extremista, 

deveria gerar obras cada vez mais afastadas da construção de sentido, mas 

também à fragmentação de composição do texto. 

A tessitura narrativa do romance em estudo se constrói sobre um 

patamar temporal aparentemente regular. As ações e reflexões não fogem da 

ordem física pré-estabelecida entre ação, tempo e espaço. Tal linearidade 

contribui para “capturar” o leitor, uma vez que o texto segue um estilo 

bastante próximo do romance policial, em que a atenção do leitor necessita 

prioritariamente ser mantida em função do desfecho revelador. 



O livro é iniciado e encerrado por epígrafes de Jonh Fante e de 

Clarice Lispector31, respectivamente. São sete capítulos numerados, 

intitulados simbolicamente e destinados cada um a um dia da semana. O 

quadro que preparamos, a seguir, localiza as particularidades dos capítulos, 

assim como as subdivisões que fracionam a narrativa: 

 

Páginas Título do Capítulo Diferenciais Gráficos 

                                                 
31 “I had seventeen dollars in my wallet. 
Seventeen 
dollars and the fear of writing. I sat erect 
before the typewriter and blew on my fingers. 
Please God, please Knut Hamsum, don´t desert 
me 
now. I started to write and I wrote:” 
(John Fante: Dreams from Bunker Hill) 

“Ah Força do que Existe, 
ajudai-me, vós que chamam de o 
Deus.” 
(Clarice Lispector: Água Viva) 

 



10-42 I – Segunda-feira – Vaginas 

Dentadas 

10 * Flashback em Itálico – Primeira 

lembrança de Dulce. p.33-35. 

43-70 II - Terça-feira – The Hard 

Core of Beauty*  

8  

71-116 III – Quarta-feira – A Fera 

Muçulmana  

14 * Formatação jornalística (em 2 

colunas) – Descrição da entrevista 

com Márcia. p.92-95. 

* Flashback em Itálico – O encontro 

com Pedro. p. 100-101. 

* Flashback em Itálico – Descrição 

do encontro com Pedro. p. 112-116. 

117-158 IV – Quinta-feira – Poltrona 

Verde  

12 * Flashback em Itálico – O Segundo 

encontro com Dulce. p. 150-153. 

159-183 V - Sexta-feira - O Labirinto 

de Mercúrio 

8 

 

Ideograma desenhado à mão. p.170. 

184-204 VI – Sábado – Vaga Estrela do 

Norte 

8  

205-213 VII - Domingo – Nada Além 11  

 
* Referência ao poema homônimo de Williams. 
“The most marvelous is not  
the beauty, deep as that is,  
but the classic attempt  
at beauty at the swamp's center” 
William Carlos WILLIAMS. Poemas.  



Esse fracionamento na narrativa cria, inevitavelmente, uma 

valoração na rapidez do texto. A obra de Caio Fernando Abreu é 

fundamentalmente voltada ao conto e à crônica, portanto, o fato de Onde 

Andará Dulce Veiga? Um Romance B apresentar-se secionado, deve-se muito 

ao projeto literário do autor, que apreende o contar daquilo que é diário e 

fugaz. Refletindo sobre a rapidez do texto narrativo, Umberto Eco32 afirma 

que o “leitor é obrigado a optar o tempo todo”, salienta o uso dos verbos 

transitivos, carentes de complemento e que a necessidade de se fazer a opção 

pode se dar até mesmo no nível da frase individual.  Em Onde Andará Dulce 

Veiga? Um Romance B, além das divisões apontadas no quadro acima, a 

fugacidade dos fatos cotidianos se dá também pelas frases bruscamente 

cortadas, esperando que o leitor faça a sua parte, que complete a sua parcela 

de desvendamento do enigma: 

 

“Você pode achar que eu estou exagerando, mas quem teve 

o privilégio de vê-la um dia, uma hora, cinco minutos que fossem, 

sabe muito bem que ” (p.49). 

Ou: 

“- Marcar o quê? 

- A entrevista. Com Márcia, para o Diário da Cidade, tem que 

ser ainda hoje. 

                                                 
32 Umberto ECO, “Entrando no Bosque”, in Seis passeios pelos bosques da ficção, 
p.12. 



- Impossível, só se for ” (p.80)33. 

Nos trechos destacados, a rapidez é exposta de duas formas distintas: 

a primeira, pela importância que Castilhos dá ao fato de alguém ter tido um 

encontro com Dulce. Apenas cinco minutos numa vida seriam necessários 

para um prazer eterno e a urgência com que o narrador precisa marcar a 

entrevista com Márcia, no tempo do jornal, da impressão. A segunda, pelo 

corte final. Segundo Eco, quando a voz do narrador se cala desta maneira, é 

provável que o autor queira que nós (leitores) “passemos o resto da vida 

imaginado o que aconteceu”34 , funcionando, ao mesmo tempo, como forma 

de aceleração da narrativa e de cumplicidade do leitor. 

Em linhas gerais, o tempo em Onde Andará Dulce Veiga? Um 

Romance B é de sete dias corridos, de segunda-feira à domingo. Contudo, a 

história incorpora narrativas do passado, os flashbacks (ver quadro), e também 

de um presente paralelo ao da narrativa principal, que relata, em uma coluna, a 

vida de Márcia Felácio e, em outra, descreve a entrevista com ela. Ambas as 

narrativas são encerradas pelo narrador (p.95): 

 

Na primeira coluna: Na segunda coluna: 
(...) “conheceu as garotas da banda, 
pensaram numa coisa assim bem heavy, 

(...) “o quarto foi ficando cada vez mais 
escuro, e eu olhei em volta, a cara de Jim 

                                                 
33 Caio Fernando ABREU, Onde Andará Dulce Veiga? Um Romance B. São 
Paulo: Cia das Letras, 1993. Salvo indicação contrária, as citações seguintes são 
do mesmo livro, com número de página entre parênteses.  
34 Umberto ECO, op. cit., p. 13. 



muito hard, mas queria romper aquilo 
agora, chegar em algo mais zen, mas a 
gravadora exigia, você sabe como é, e o 
resto eu já sabia, não?” 
 

Morrison na parede, três brincos na orelha, 
e claro que eu compreendia, compreendia 
tudo, perguntei se ela queria parar, ela disse 
que sim, e eu desliguei o gravador”. 

 

Pode-se observar que há uma confluência de tempos e de narrativas: 

a ruptura na formatação do livro e no tempo linear, até então seguidos, sugere 

um outro tempo, que, por sua vez, também é dividido. Temos assim, numa 

coluna, o narrador contando a vida de Márcia, em terceira pessoa, nos moldes 

do texto jornalístico. Contudo, o narrador às vezes interfere com o seu próprio 

discurso: “Tinha fotos, se eu queria ver” (p.93). Na segunda coluna, o 

narrador conta o tempo da entrevista, como se estivesse fora da história 

contada na primeira coluna, mas dentro da grande narrativa de Onde Andará 

Dulce Veiga? Um Romance B. Ao final das duas colunas, o narrador, 

simultaneamente, assume a primeira pessoa, estando, dessa forma, sob o ponto 

de vista predominante. 

A mescla de técnicas narrativas atribui fruição ao texto, 

aproximando-o da crônica, do conto ou mesmo da notícia. Olhando com mais 

cuidado os contos e as crônicas de Caio Fernando Abreu, apreende-se que as 

técnicas, ali empregadas, são encontradas no romance e, assim, revelam a 

estética do autor. Entretanto, por ser romance, merece tratamento diferenciado 

em relação ao tempo. A tradição contística do projeto literário de Caio 



Fernando Abreu é revelada pela fruição narrativa de Onde Andará Dulce 

Veiga? Um Romance B. Para que essa maleabilidade fosse possível dentro da 

extensão do romance, o tempo foi dilatado pela inserção de uma história em 

outra, não se perdendo em divagações, o que resultou em rapidez35.  

É no afã de repassar a informação, o mais rápido possível, que o 

narrador é, pelo novo patrão, incumbido de escrever. A escritura é retomada 

de súbito: 

 

“– Uma crônica. Você vai escrever uma crônica, oquêi? – Ele 

ergueu a mão, desenhou as letras no ar com a fumaça do cigarro: -

‘Onde Andará Dulce Veiga?’: vai se chamar assim. Quero isso 

sem falta aqui na minha mesa sem falta às seis da tarde” (p.50). 

 

Escrever, para ele, havia sido um ato comum, 
pois, mais tarde, nas conversas com Filemon36, o 
rapaz que trabalha também na redação do Diário 
da Cidade, sabemos que publicara um livro e que 
ninguém tinha lido aquilo. Contudo, o pedido 
para redigir uma crônica o petrifica, o apavora. 
Filemon, na mitologia grega, é o marido de 

                                                 
35 “Um raciocínio rápido não é necessariamente superior a um raciocínio 
ponderado, ao contrário; mas comunica algo de especial que está precisamente 
nessa ligeireza”. Ítalo CALVINO. “Rapidez”, in Seis Propostas para o Milênio, p. 
59. 
36 Um dia, viajava Zeus disfarçado pela Frigia. O povo desta região, rude e 
inospitaleiro, o repelia, não permitindo que ele encontrasse abrigo em nenhuma 
das casas. Um humilde casal de velhos, Filemon e Baucis, o acolhe 
prazenteiramente e , dentro de sua pobreza, procura servir e obsequiar. Dando-se 
a conhecer, pergunta Zeus aos hospedeiros qual a recompensa que desejavam. 
Já idosos, sentindo próximo o momento da grande separação, o desejo deles é 
evitar esse acontecimento. Zeus, para satisfazer tão ternos desejos, transforma 
frondosamente Filemon em carvalho e Baucis em tília. 
 



Báucis, casal que, ao receber muito bem a Zeus 
disfarçado de andarilho, mesmo na mais pura 
pobreza, é presenteado com o direito a um 
pedido. Filemon, em Onde Andará Dulce Veiga? 
Um Romance B, é um jovem jornalista que 
aborda o narrador para falar de dois assuntos, a 
literatura e a fé: 
 

“Mas o que eu acho mais curioso é que embora com uma visão 

espiritual subjetiva e decididamente metafórica do mundo você 

tentou incorporar aos seus versos a linguagem característica da 

poesia marginal que paradoxalmente por sua vez pouco ou nada 

tem de espiritual subjetiva e muito menos de metafórica na maneira 

como busca uma identificação concreta desse real que de resto 

convenhamos acaba sempre por esquivar-se a qualquer tentativa de 

reconhecimento seja este de natureza literária científica ou 

psicológica” (p.59). 

 

“ – Você tem a luz. Você tem Jesus dentro de si, sempre teve. Por 

isso falei com você. Apenas, Jesus está adormecido dentro do seu 

corpo enganado, da sua alma cativa. Nem você mesmo sabe disso. 

Mas eu posso ajudar você a despertá-lo, estou aqui para isso” 

(p.61). 

 

Tais assuntos vêm bloqueando a vida 
do narrador porque em nada crê e a sua escritura 
não o satisfaz. Em associação, podemos imaginar 
a aceitação da literatura produzida pelo 
narrador, por parte de Filemon, diretamente 
relacionada à recepção dada por Filemon à Zeus, 
gerando daí o direito à realização de um desejo, 
no caso do grego, foi o de transformar-se em 
carvalho, no do narrador, foi o de um beijo, 
marca forte de pacto no cristianismo e, por 
conseguinte, da fé. 

Diante disso, podemos também 
perceber a diferença entre os discursos de 
Filemon. Enquanto crítico literário, sua 



linguagem é sofisticada e até pedante demais, 
como o narrador pensa. Porém, como homem de 
fé, o discurso se empobrece, tornado-se 
superficial o bastante para não despertar nada no 
narrador, além de um desejo sensual pela boca 
vermelha e movediça do rapaz. 
Consciente da fragilidade de escritor, o narrador, 
com medo de não se afastar o suficiente para 
realizar a tarefa de escrever a crônica sobre o 
paradeiro de Dulce Veiga, irrompe, verbalizando 
nos parágrafos seguintes, de maneira quase 
desumanizada, utilizando formações verbais 
infinitivas e de carga semântica não comum ao 
ser humano, como: rastejar, afundar, rosnar. 
Impossibilitado de negar a palavra, aceita o 
desafio, munido apenas de imaginação, domínio 
do código e experiência vivida, postando-se 
diante do amorfo para moldar-lhe as linhas, 
esculpir-lhe os traços e dar vida à matéria prima 
bruta. 
No plano do enredo, a busca começa no primeiro 
dia de trabalho do narrador, mas, no da escritura, 
se dá no momento da designação recebida: 
escrever.  A mesma arte que levou o narrador a 
publicar um livro no passado e a esquecer do 
processo criativo, é a que o encaminhará para as 
reflexões a respeito da existência, para a 
redefinição dos projetos de vida (e de escritura), 
para uma relação narrador-autor, que só é visível 
se observarmos Onde Andará Dulce Veiga? Um 
Romance B sob uma perspectiva metalingüística. 
O livro aponta para uma metáfora geral da busca, 
e, para alcançá-la, deve-se seguir os sinais que 
são dados também pelos elementos extra- 
lingüísticos, a começar pelo subtítulo da obra Um 
Romance B37. Evidente é que a expressão orienta 
uma expectativa que poderia até mesmo ser 
comercial, haja vista que o autor tinha realmente 
uma preocupação com a vendagem de seus livros, 
pois ansiava por viver do rendimento de sua 
escritura. Com um título tão sugestivo, na linha 

                                                 
37 “O leitor, se puder, vai entender então que Dulce está ligada ao Santo Daime e 
isso provocará um choque violento porque, provavelmente, ele estava lendo o livro 
como um romance policial. Tanto que o chamei de ‘romance B’”. "Não quero me 
encaixar em prateleiras". Entrevista concedida a José Castello. Estadão, Caderno 
2, 09/12/95. 



dos best sellers, o texto suscita linearidade e, 
conforme já comentamos, atrai o leitor naïve, 
despreparado (ou despreocupado) para o retrato 
cifrado.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2.2 – O RETRATO VISÍVEL E O RETRATO CIFRADO 

 

 

Na superfície, o romance de Caio Fernando Abreu narra a história 

de um homem, um jornalista, em seu primeiro dia de trabalho, após muito 

tempo sem ter um emprego. A narrativa em primeira pessoa revela um 

personagem amargurado pelas perdas que sofrera na vida, mas que se mostra 

um pouco disposto a começar novamente. 



Durante o banho, antes de ir para o trabalho, ouve uma canção no 

rádio, mas não consegue lembrar-se de onde ou quando a conhece, nem sequer 

lembra de toda a letra. O arranjo também não o esclarecia, pois, mesmo sendo 

a letra memorizada por ele, os sons metálicos do rock’nd roll não o 

sintonizavam. O fato é que o som e a letra da música trazem-lhe muitas 

lembranças duvidosas. 

O narrador, que não tem um nome próprio, é incumbido pelo chefe, 

Castilhos, de entrevistar os membros de uma banda de rock’nd roll chamada 

Vaginas Dentadas. De acordo com o clima de rebeldia de uma banda de rock, 

a líder não aceita prontamente a idéia de um repórter rondando sua casa e seus 

shows. Enquanto aguarda o momento certo para entrevistar a líder da banda, 

Márcia Felácio, escuta a mesma música que ouvira no rádio pela manhã, e 

reconhece, dessa vez, a letra toda, era Nada Além38, gravada por Dulce Veiga 

havia mais de 20 anos. Ao encontrar-se com Márcia, pergunta-lhe se ela 

                                                 
38 A música Nada Além foi gravada por Orlando Silva, em 1938, de autoria dele 
mesmo, Custódio Mesquita e Mário Lago. Foi um grande sucesso popular nos fins 
dos anos 30 e início dos 40. Por questões legais de espólio, o diretor de cinema 
Guilherme Almeida Prado afirma que a canção infelizmente não fará parte da trilha 
sonora do filme Onde Andará Dulce Veiga?. 
Nada além 
Nada além de uma ilusão/Chega bem /Que é demais para o meu 
coração/Acreditando /Em tudo que o amor mentindo sempre diz/Eu vou vivendo 
assim feliz/Na ilusão de ser feliz/Se o amor só nos causa sofrimento e dor/E 
melhor bem melhor a ilusão do amor/Eu não quero e não peço /Para o meu 
coração/Nada além de uma linda ilusão//Se o amor/Só nos causa sofrimento e 
dor/E melhor, bem melhor/A ilusão do amor/Eu não quero e não peço /Para o meu 
coração/Nada além de uma linda ilusão  
 



conhece a versão gravada por Dulce e ela, displicentemente, diz que sim, que 

conhecia, que a cantora era sua mãe e que lhe tinha abandonado ainda bebê 

para, em seguida, sumir definitivamente e nunca mais ser encontrada. 

Ao contar a Castilhos a respeito do parentesco 
entre Márcia e Dulce, o chefe lhe delega a tarefa 
de escrever no jornal sobre a cantora. O artigo 
publicado tem grande repercussão. A partir daí, o 
narrador é incumbido tanto por Castilhos quanto 
pelo dono do jornal, Raffic, de encontrar a 
própria Dulce Veiga. 
Nessa busca, encontra-se com personagens do 
passado da cantora, segue pistas, faz deduções, 
num legítimo clima de filme policial. No final, 
encontra Dulce e, sob reflexões zen, retorna a São 
Paulo com outros conceitos a respeito da sua 
própria vida. 

Onde Andará Dulce Veiga? Um Romance B inicia com o destaque 

de uma única e curta frase: Eu deveria cantar. A sentença, conjugada no 

futuro do pretérito, revela o estado de espírito do narrador, isso deve ser posto 

em evidência e precisa garantir que o rol de ações pensadas, mas não 

realizadas que segue a tal oração, ganhe lugar durante a leitura de todo o texto. 

Assim, é a tessitura da primeira parte do capítulo inicial: memórias, 

sentimentos e construção de perspectivas. Uma delas é a do próprio roteiro de 

Onde Andará Dulce Veiga? Um Romance B, o narrador não só age como 

também reflete as suas ações em termos cinematográficos: 

 

“Bons tempos aquele,pensei. Acendi um cigarro. E não tomei 

nenhuma dessas atitudes, dramáticas como se em algum canto 



houvesse sempre uma câmera cinematográfica à minha espreita” 

(p.11). 

 

A questão do cinema, da atitude tomada de forma quase 

gesticulada, chama a atenção. O narrador, mesmo insinuando que não 

precisa mais atuar para a vida, parece estar sempre esperando pelo 

aplauso. O fazer torna-se medido, calculado e ele se cobra da falta de 

espontaneidade: Mas eu tinha que ficar contente (p.12). A narrativa, 

então, se constrói sob um único ponto de vista, o do narrador-

personagem, e pela semelhança roteirística que pode apenas dar-nos 

pistas a respeito do que pensam ou fazem os outros personagens. 

Algumas das informações conteudísticas que seguirão dando rumo 

ao texto já aparecem nessa primeira parte.  O autor cria uma espécie de tópico 

frasal39carregado de elementos importantes para o desenrolar da trama. 

A cidade de São Paulo, que se constrói como personagem do livro, 

tem função importante nesse primeiro momento, porque poderia acalentar um 

espírito agitado, mas não o faz, como senhora ácida e poderosa que é. Um dos 

elementos de construção dessa personagem fixa-se na capacidade do espaço 

urbano de modificar as pessoas, seus humores, seus rumos e rotinas. 

                                                 
39  A noção de tópico frasal aqui usada é aquela de Othon M. Garcia, que aborda 
tal recurso como próprio do texto jornalístico, capaz de, a partir da concisão, gerar 
vários outros parágrafos mais abrangentes, com base em apenas um, muito 
enxuto. 



Perversamente, a urbe age nas atitudes: o clima chuvoso pode trazer 

lembranças, a pobreza das ruas gera nojo e constrangimento, alterando a 

sensibilidade dos habitantes. 

A ausência da fé, aliada à crueza da cidade, definem as linhas de 

ação durante esses primeiros pensamentos: 

 

“Eu deveria cantar. 

Rolar de rir ou chorar, eu deveria, mas tinha 

desaprendido essas coisas. Talvez então pudesse acender uma 

vela, correr até a Igreja da Consolação, rezar um Pai Nosso, uma 

Ave Maria e uma Glória ao Pai, tudo o que eu lembrava, depois, 

enfiar algum trocado, se tivesse, e nos últimos meses nunca, na 

caixa de metal ‘Para as Almas do Purgatório’. Agradecer, pedir 

luz, como nos tempos em que tinha fé” (p.11). 

 

Contudo, a cidade, ao mesmo tempo em que exclui, inclui, uma vez 

que se está nela e não fora. Pode-se ser excluído somente do substrato social, 

mas não geograficamente porque, querendo ou não, estamos nela, dentro dela. 

O espaço da auto-reflexão e das memórias é o apartamento do narrador, local 

onde estão guardados os únicos pertences que ainda o ligam a um passado mal 

resolvido, a uma vida que não deu certo, mas deixou algumas recordações, 

como seus discos, cartas de amigos e outras coisas bem menos relevantes.  

O apartamento possui duas divisões entre o espaço interno e o 

externo que são a janela minúscula e a porta. Pela porta passam somente duas 



pessoas no dia-a-dia: o narrador-personagem, homem de quase quarenta anos, 

de vida indefinida e triste: 

 

“Espantoso, na noite anterior eu fora dormir 

como um jornalista desempregado, endividado, 

amargo, solitário e desiludido de quase quarenta 

anos para acordar no dia seguinte, magicamente, 

com aquela voz do passado me comunicando pelo 

telefone que eu era - da pesada”  (p.13). 

 

E o outro que freqüenta o apartamento é Jacyr ou Jacyra, já que isso 

depende de Oxumaré40. Filho da vizinha vidente, jogadora de búzios e cartas, 

Jacyr faz a limpeza no local. Duas figuras às avessas que convivem 

eventualmente nesse espaço. O resto do edifício também tem personagens de 

caráter bastante duvidoso, como as velhinhas fofoqueiras e os meninos de 

programa do segundo andar. Dessa forma, observamos a ambigüidade do 

espaço que ronda em torno do ser ou não ser, do estar ou não estar. 

A morada consiste em uma diferenciação entre a totalidade do 

mundo exterior e os próprios personagens. O apartamento é contaminado e 

contamina o mundo lá de fora. Considerando que o termo contaminação 

                                                 
40 A mãe de Jacyr, Jandira, diz que o fato de o filho aparecer ou não e estar 
vestido de homem ou mulher depende de Oxumaré. (p.40) 
 



possui valores semânticos carregados de negatividade, a casa seria uma 

expressão negativa. A habitação distingue-se da cidade, possui a capacidade 

de transferir suas propriedades para essa porque contém características 

peculiares, exclusivas. A música é fator de contaminação, como um vírus, 

uma doença, pois se transforma em ruído, em barulho indistinto quando 

absorvida pelos sons da cidade. No apartamento, ela teria o sentido de 

intimidade, de som que brota das profundezas, assinala a marca do pessoal, a 

interioridade dos seres que se manifesta e se expande nesse espaço. 

A casa, desdobramento do mundo, possui espaços distintos e 

características do próprio narrador: 

 

“Coloquei água para fazer o café, cogumelos branquicentos 

cresciam na umidade da cozinha. Simpáticos, até meio bucólicos. 

Liguei o rádio, entrei no chuveiro. O apartamento era tão pequeno 

que a gente podia fazer todas essas coisas praticamente ao mesmo 

tempo. Com uma das mãos ensaboava a cabeça, com a outra 

controlava o volume do rádio na sala, enquanto estendia uma das 

pernas para apagar o fogo quando a água ferver” (p.13). 

 

Uma vez afirmado que os espaços personificam o 
narrador, devemos observar que a relação deste 
com o espaço não é amigável ou saudável. Assim 
como acolhe e “defende” a personagem da cidade 
tirânica, também lhe causa repugnância: 
 

“Era um edifício enorme, contaminado, quase terminal. Mas 

continuava no mesmo lugar, ainda não tinha desmoronado. 



Embora, a julgar pelas rachaduras no concreto, pelas falhas 

cada vez mais largas no revestimento de pastilhas de cor 

indefinida, como feridas espalhando-se aos poucos sobre a 

pele, isso fosse apenas uma questão de meses”. (p.37) 

 

O apartamento em que o narrador vive 
torna-se o papel em branco, à frente dos olhos e 
que nenhuma letra recebe: a residência da 
estagnação intelectual e, quem sabe, da própria 
literatura. O narrador diz que o primeiro dia de 
trabalho – como repórter de um jornal, como 
escritor – “podia ser o primeiro passo para 
emergir do pântano de depressão e autopiedade 
onde refocilava há quase um ano”(p.12), portanto, 
um marco cronológico a se iniciar fora do 
apartamento.  
A contemporaneidade impõe continências 
específicas. O tempo, regulador de tudo, é 
precioso e mal empregado. O apartamento 
descrito corporifica uma espécie de memória 
retentora, tanto do passado recente como do 
longínquo, trabalhando contra a aceleração no 
modo de vida dos anos 90. Os discos, os livros e 
os momentos mais significativos estão 
armazenados neste espaço memorialista. 
 

“Velha e querida espelunca, pensei com certo carinho, esse 

tipo de carinho por um cachorro velho, cego e sarnento, 

enquanto passava a mão na eterna placa de en consserto (sic) 

pendurada pelos porteiros nordestinos na porta do elevador 

quebrado” (p.37). 

 

O som da cidade, que invade e contamina o 
ambiente, é abafado pelo som das músicas, 
sempre associadas à lembranças doces ou não. 
“ A música que ressoava em algum porão da 
memória era antiga...”(p.13), ela é uma das 
diretrizes condutoras do romance, irrigando o 
espaço estéril da cidade de São Paulo com sutis 
flashes do passado. Considerando-se que não há 
outra forma de se viver um presente consistente 



sem as experiências antes obtidas, o som se 
configura como elemento revelador. 
 Nesse sentido, a obra aproxima-se da estrutura 
romanesca atual que, além de ser gênero híbrido, 
carrega consigo marcas da evolução histórico-
temporal. O local de morada do narrador, 
gerador de lembranças oscilantes entre a 
memória do bem estar e do nojo, traça um 
paralelo junto à estrutura do romance. Se antes 
afirmamos que a literatura encontra-se num 
“beco sem saída”, Onde Andará Dulce Veiga? 
Um Romance B aponta para uma solução 
literária que deve preservar a memória, lidar com 
a rapidez do tempo e da informação e, ainda, 
oferecer diversidades lingüísticas e estruturais 
que qualificam o fazer literário. 
Quando fazemos tais reflexões acerca da morada, 
não podemos deixar de observar que está dentro 
da cidade e que, por isso, expressa e representa 
um microcosmo daquilo que a metrópole o faz no 
macro. Nesse sentido, a cidade de São Paulo 
recupera, como o apartamento, elementos do 
passado. A cidade não é algo que surge estanque, 
simplesmente porque se fala em pós-modernidade, 
mas retoma todo o passado, por meio da 
arquitetura, da história estabelecida, da cultura e 
da memória principal, tendo como componente 
central o próprio ser humano. 
A literatura, pelo viés da função social, também é 
responsável pelo estabelecimento da história, pela 
descrição de todo o acervo referencial 
culturalmente difundido em épocas diferentes, 
ainda que não seja esse o seu propósito. 
O narrador, sempre expressando sentimentos 
conflitantes em relação a esses dois cosmos, não 
nega que há ligações afetivas com o espaço 
quando diz: 

 “Há mais de um ano, desde que Lídia me passara o apartamento 

antes de fugir para o interior de Minas Gerais, nada daquilo era 

surpresa. Dependendo do humor de cada dia, podia soar folclórico, 

bizarro, sórdido deprimente” (p.38). 

A questão da auto preservação está diretamente 
ligada à memória, o que nos faz pensar na 
relevância do resgate do passado íntimo para que 
não se perca no total anonimato. No momento em 



que o narrador se depara com a retomada da vida 
“real”, que engloba emprego, rotina e relações 
sociais, ele diz que agora “Parecia pior, parecia 
real.”(p.38). O que haveria de ser pior? O 
estranhamento causado pelos conflitos entre 
identidade e alteridade, dentro e fora, urbano e 
tradicional orientam um raciocínio, no qual, para 
que o projeto literário se desvende, é necessário 
que se encare a obra como quebra da 
artificialidade dos fatos. Entre eles, está a 
crueldade da cidade que, segundo tal quebra, 
performa a espontaneidade do mundo atual, da 
escrita contemporânea e não uma característica, 
em particular, que especialize o texto ou que o 
torne datado: 
 

“Até encontrar um táxi, passei por dois anões, um corcunda, três 

cegos, quatro mancos, um homem-troco, outro maneta, mais um 

enrolado em trapos como um leproso, uma negra sangrando, um 

velho de muletas, duas gêmeas mongolóides, de braço dado, e 

tantos mendigos que não consegui contar. A cenografia eram sacos 

de lixo com cheiro doce, moscas esvoaçando, crianças em volta” 

(p.21). 

 

A fotografia da cidade oferecida pelo narrador é 
sempre essa: desolação, miséria, caos urbano. 
Vestígios da realidade, sem dúvida. Contudo, a 
descrição nos é apresentada como se fosse uma 
metralhadora fustigando o leitor com imagens tão 
fortes, ansiando para que se dê o estranhamento 
e, no final do mesmo parágrafo, o narrador 
confirma: trata-se de ficção, porque a realidade 
não lida com cenografia. A escritura provoca uma 
reação para, imediatamente, desmenti-la, 
forçando o leitor a se adequar ao que 
mencionamos anteriormente, aquilo que o enredo 
mostra será sempre um fato artificial por ser 
ficção, mas também por perfazer um traço forte 
da literatura contemporânea: as coisas 
simplesmente são assim e o narrador não faz mais 
nada do que operar com uma realidade que é sua, 
que lhe é natural e cotidiana. 



A natureza contemporânea da urbe criada, em 
Onde Andará Dulce Veiga? Um Romance B, é 
plena de incompreensão e de incomunicabilidade. 
O narrador, ao relatar uma de suas chegadas em 
casa, diz: 
 

 “Atrás da porta, apenas pó, roupas espalhadas, latas de comida 

abertas, livros empilhados, discos fora das capas, cinzeiros cheios, 

jornais desfolhados. Coloquei o disco de Márcia em cima da mesa, 

ao lado da carta de Lídia, que eu não abrira. E perguntei para 

ninguém, para nada, como todos os dias, parado no meio da sala: 

- Não é excitante esta vida? 

A pin-up do pôster não sorriu” (p.68). 

 

Obviamente, não há reciprocidade na 
comunicação. Além de verbalizar o momento, o 
narrador usa da ironia ao nomear “excitante” 
uma vida vazia, a chegada a um local que não o 
conforta e a pergunta eternamente sem resposta. 
Ao lado da bagunça do apartamento, ele coloca, 
sobre a mesa da sala, a verdadeira possibilidade 
de comunicação: de um lado, o disco de Márcia, 
com seus sons, letras e interpretações de mundo, 
de outro, a carta não lida de Lídia, a amiga de 
Minas Gerais, que jamais verá resposta ao que 
escreveu. As oportunidades de interação são 
mortas pela falta de iniciativa do narrador. 
Vítima do seu tempo, sem pressupor a 
reciprocidade, entrega-se ao não dizer, ao não 
comunicar. Contudo, não se furta ao narrar e ao 
fotografar o estado das coisas.41   
A linguagem, por assumir um ponto de vista e 
optar por esta ou aquela forma, é arbitrária, 
ainda mais quando regida pelos meios de 
comunicação de massa, os quais exercem, nos 
dias de hoje, ação tirânica sobre a língua falada 
e, inevitavelmente, sobre a escrita. Esse fenômeno 

                                                 
41 “Parece que a necessidade de narrar a qualquer custo, de se fazer ouvir, de 
comunicar as sensações mais íntimas ou apenas relatar vivências, não 
importando a forma, é um dos traços marcantes da ficção brasileira 
contemporânea”. Tânia PELLEGRINI. op. cit. p. 68-69. 



resulta no empobrecimento ou na anulação da 
comunicação elaborada e consciente. Tudo é 
funcional. A respeito disso, Vera Lúcia Follain de 
Figueiredo diz:  

“Uma das marcas da vida contemporânea é a “solidão decorrente 

da dificuldade de comunicação efetiva com o outro, já que as 

relações humanas acabam se realizando segundo a mesma lei que 

rege a comunicação de massa, ou seja, a absolutização de uma 

palavra sob a máscara da troca”42. 

O que poderíamos dizer também da literatura, 
que, sob o domínio de um feroz mercado editorial, 
sucumbe à troca comercial, a palavra vendida 
deve ser rapidamente criada, perdendo, em parte, 
o caráter artesanal e reflexivo. 
No caso de Onde Andará Dulce Veiga? Um 
Romance B, com exceção do último capítulo, 
“Vaga Estrela do Norte”, ainda que rarefeita, a 
comunicação se dá. Entretanto, a linguagem é 
submetida a um tratamento popular, 
espelhamento mesmo da cultura de massa, na São 
Paulo dos anos 90. A seguir, ilustraremos a 
oralidade presente em grande parte do livro, 
primeiro, com um trecho do discurso direto e 
depois com um excerto do indireto: 
 

“- Preciso muito, Castilhos, sinceramente. Mas não sei se sou o 

sujeito mais indicado para. 

- Sabe sim. Sabe perfeitamente. E vai fazer tudo direitinho, oquêi? 

Só porque o nome da banda das meninas é Márcia Felácio e as 

Vaginas Dentadas, que que tem demais?Até que é um nome muito 

original, e devem ser umas meninas muito legais. Toca toda hora 

no rádio”. (p.16) 

 

“A cidade ia explodir um dia, e eu não tinha nada com isso. Ou 

tinha? Bati o telefone. Com a ponta de um prego, alguém riscara 

no esmalte vermelho: ‘Ti xupo todo gostozo’” (p.81). 

                                                 
42Vera Lúcia Follain de FIGUEIREDO, Os Crimes do Texto, p.13. 



 

 
Certamente, não nos poupamos aqui 

em afirmar que esse não é um recurso da 
literatura contemporânea. A inserção da 
oralidade no texto literário já é procedimento 
comum desde o Modernismo. O que queremos 
realçar é que, em Onde Andará Dulce Veiga? Um 
Romance B, a linguagem oral também é ironizada 
por meio do grotesco. Se nos prendermos somente 
à expressão “ti xupo todo gostozo”, perceberemos 
que o próprio uso grotesco do chulo no romance é 
ironizado, mediante a má grafia concedida às 
palavras escolhidas.  
Vale lembrar que, mesmo trazendo um 
vocabulário às vezes chocante, pois a oralidade é 
parte deste projeto ficcional, o livro também 
oferece uma miscelânea de referências 
“altamente” culturais e partes da narrativa são 
rigorosamente formuladas dentro dos padrões 
tradicionais, inclusive, com passagens de raiz 
claramente poética. Essa mistura de linguagens e 
gêneros dentro de uma mesma proposta 
romanesca é um traço geral da produção literária 
da década de 90, em diante. Ao nomear o mundo 
que o cerca, o escritor, inevitavelmente, observa a 
forma desde mundo, convertendo aquilo que é 
cotidiano em material literário, usando como 
arma, a palavra. 
Em contraste à oralidade urbana dominante em 
Onde Andará Dulce Veiga? Um Romance B, o 
diálogo que se estabelece entre o narrador e o 
chefe, Castilhos, é impregnado de referências 
literárias externas. Tal recurso é repetido 
constantemente, seja mencionando o nome do 
autor ou obra, seja recitando trechos inteiros de 
outros escritores, seja identificando cenas e 
personagens com artistas de diversas áreas. 
Como em: 
 

“ – É a capa de sexta – e depois, sem levantar, mas com a voz muito 

empostada, num inglês tão perfeito que não entendi absolutamente 

nada, recitou: - ‘Disable all the benefits of your country, be out of 



love with your Nativity, and almost chide God for making that 

countenance you are’. 

O rapaz de preto deteve as mãos sobre o teclado. 

-John Donne – arriscou. 

A ex-bailarina russa bateu palmas: 

- Fernando Pessoa. 

Estava totalmente errada. Nos vinte anos que eu conhecia aquele 

jogo, em língua portuguesa Castilhos só admitia Camões. E, certa 

vez, para surpresa geral, Florbela Espanca: ‘Sempre da vida o 

estranho mal, e o coração a mesma chaga aberta!’ 

E agora todos esperavam, olhando para mim. Era como uma prova 

iniciática. 

Chutei: 

- Shakespeare.  

Castilhos confirmou: 

- As you like it. Ato quarto, cena um” (p.18.) 

 

Segundo Figueiredo: 

 

 “As citações diretas servem, às vezes, para compor a dicção 

pernóstica dos narradores, da mesma forma que as indiretas podem 

descambar para o pastiche – também marca registrada do discurso 

de narradores narcísicos”43. 

No caso acima, o pernóstico foi Castilhos, 
contudo, no decorrer de Onde Andará Dulce 
Veiga? Um Romance B, o narrador também se 
manifesta dessa forma, principalmente quando 
mantém diálogo com Patrícia, uma das 
integrantes da banda de Márcia Felácio e quando 
descreve outros personagens:  
 

                                                 
43Vera Lúcia Follain de FIGUEIREDO, Op. cit. p.13. 



“- Escuta, eu disse. – Se você faz mesmo questao, podemos levar 

horas nisso. Posso chamar a Marianne Faithfull ou a Moore, a 

Charlote Brontë ou a Rampling. Muito cultural e tudo. Mas 

acontece que eu estou trabalhando, gatinha. – O gatinha44 não 

fazia parte do meu glossário, mas achei que ajudaria. E mais formal: 

- Com quem estou falando? 

- Com a Patrícia. 

- Neal ou Highsmith, pensei em perguntar, talvez Travassos. Aquilo 

era contagioso” (p.19).  

 

O narrador pede uma espécie de “licença não 
poética”, ao afirmar que não era dele aquele 
glossário. O contraste imposto pelo excesso de 
referências culturais, pressupondo o uso da 
linguagem formal, pré-requisito intelectual por 
convenção, parece envergonhar o narrador 
quando este adota a palavra “gatinha”. De uso 
coloquial, a palavra estaria desmascarando uma 
falsa sabedoria arrogante. 
Além disso, considere-se que a trama se passa em 
São Paulo e que o narrador é um jornalista 
entrevistando uma banda de rock, música 
geralmente replicante e, por isso mesmo, quase 
sempre feita por e para jovens. Ele não queria 
deixar a imagem de que era um ultrapassado, 
dessa forma, pega emprestada a liberdade da 
linguagem oral. O discurso do narrador não se 
faz por outra via que não a da oralidade, mas há 
sempre culpa no seu uso, como se, em 
pensamento, dominasse com excelência a língua 
portuguesa, mas na manifestação desta na fala, 
ocorresse uma falência.  

 

 
 
 
 
 
 

                                                 
44 Grifo do autor. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 – DULCE VEIGA, O CINEMA E O 
ROMANCE POLICIAL 

 
 
Avesso às rotulações da crítica e às convenções 
literárias, Caio Fernando Abreu parece buscar 
um entre-lugar para sua escritura. Aproximando 
Onde Andará Dulce Veiga? Um Romance B do 
romance policial45, um romance “B”, a princípio, 
não suscita a possibilidade de uma outra leitura, 
que não a linear, pois anuncia o interdito. 
Entretanto, a inquietação se estabelece 
exatamente pelo ato de nomear a obra. Por que se 
ler um romance “B”, em detrimento de um “A”? 
A questão é resolvida numa combinação de 
técnicas sedutoras de várias áreas, como cinema, 
música e fotografia, compondo um texto que 
“alicia” o leitor para o ato da leitura. O fato de 
ser “B” sugere dupla orientação ao leitor. Ou ler, 
sabendo que não é “A” ou ler para descobrir 
porque é “B”. Trata-se de pretexto para a 
ruptura. Uma vez sendo nomeada “B”, a história 
narrada não tem mais um rigoroso 
comprometimento com a literariedade e, 
despojada, a linguagem vai se construir sobre e 
em função das bases de que dispõe: a oralidade e 
a trama. 
Próximos ao cinema, os capítulos são divididos 
em partes numeradas, como em takes. Cada uma 
delas abre e fecha exatamente uma cena diferente 
da outra. Como em: 
 

“As palmas suadas das mãos, apertei o botão do elevador. 

                                                 
45 Aqui, lidamos com a noção de romance policial usualmente comercializado em 
bancas de revistas. Nada que aproxime o termo a escritores como Rubem 
Fonseca ou Patrícia Melo, por exemplo. 
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Contei cada um dos quarenta e um andares” (p.64). 

 

                       Ou então em: 

 

“Eu já estava longe. Sem que ninguém percebesse, quase na saída, 

deixando aquele fotograma voltar outra vez à sua imobilidade, 

coloquei a rosa branca em cima da maquina de Filemon, peguei o 

gravador e dei o fora. 

23 

A casa não ficava no Morumbi, Jardins ou qualquer outro desses 

bairros chiques” (p.86). 

 

A passagem de uma parte à outra constitui um 
trabalho roteirístico bastante elaborado. Não é à 
toa que o narrador freqüentemente sente “como 
se em algum canto houvesse sempre uma câmera 
cinematográfica à minha espreita (p.11). Associar 
as técnicas do cinema à construção do texto 
literário não configura nenhuma novidade. A 
questão, em Onde Andará Dulce Veiga? Um 
Romance B, é que esse recurso é utilizado 
explicitamente por vários elementos, como, por 
exemplo, o detalhamento do fundo musical de 
algumas partes do livro: 

“Do fundo, vinha uma gritaria infernal. Um assassinato, uma 

tourada, festa de criança ou estupro. It´s only rock and roll, pensei, 

elas deviam estar ensaiando” (p.18). 

 

Ou: 

 

“Não absolutamente seguro que, de algum lugar no interior do 

apartamento, viessem os acorde iniciais de Crazy, he calls me, na 

gravação de Billy Holiday, e poderia ser também Glad to be 



unhappy, Sophisticated lady ou qualquer outra dessas canções 

roucas, gemidas” (p.33). 

 

A sonoridade é, geralmente, utilizada para a ambientação da cena, 

com isso, a passagem do campo auditivo para o visual torna-se apenas uma 

questão de mudança na técnica a ser priorizada naquele momento do roteiro. 

O narrador é quem faz a transição entre os campos, funcionando 

como a câmera que direcionará o olhar do espectador. Ele produz descrições 

que parecem caricaturas dos personagens, sempre ressaltando suas 

características menos nobres, sejam elas físicas ou não, como quando fala de 

Teresinha O´Connor: 

 

“Uma loira cinqüentona, com muitas jóias douradas e um 

vestido decotado imitando onça, debruçou-se na máquina quando 

passei. Poderia ser vulgar, mas qualquer coisa no pescoço esticado 

demais e nos ombros rígidos, jogados para trás, revelava certa 

aristocracia. Quem sabe uma recém-divorciada tentando começar de 

novo, uma ex-bailarina russa fascinada pelos trópicos e obrigada a 

fazer sórdidas traduções para sobreviver” (p.17). 

 

 Contudo, se pensarmos na utilidade deste recurso narrativo em 

termos de roteirização do texto literário, pode-se dizer que Onde Andará 

Dulce Veiga? Um Romance B é um livro escrito para ser filme. A prática 



narrativa exercida no texto corresponde às expectativas do momento 

contemporâneo, muito mais sensível à imagem e à simultaneidade do que a 

uma seqüencialidade discursiva tradicional ao romance. 

A descrição pormenorizada de elementos que servem apenas para o 

enriquecimento da imagem a ser lida ou vista reforça a semelhança entre texto 

e roteiro. Neste, a imagem dissipa as fronteiras entre original e cópia46. 

Assim, na construção de Onde Andará Dulce Veiga? Um Romance B, o 

detalhamento das ações e as particularidades de uma voz ou de um rosto 

atuam no esforço de facilitar a transposição do texto para a imagem, criando 

marcas a serem seguidas pelo cineasta (e leitor) e dando pistas de como cada 

cena deve ser filmada. Como em: 

 

 

 

 

 

 

“Silvinha bebericou o uísque dele, depois serviu-se de 

uma dose de campari. Franziu o nariz, talvez sentisse meu cheiro, 

depois caminhou até o sofá, parou no meio do caminho, apertou 

uns botões. Ray Conniff emudeceu, a voz de Simone despencou 

sobre a sala. Ela sentou, cruzou as pernas, começou a folhear uma 

                                                 
46 Vera Lúcia Follain de FIGUEIREDO, Op. cit. p 147. 



Vogue estrangeira. Faltava uma cadela poodle tingida de rosa a 

seus pés. E os créditos de Dallas subindo sobre a imagem 

congelada” (p.108). 

 

O narrador, sentado em um dos cantos da sala, não se contenta em 

descrever fisicamente o personagem, o que é feito na página anterior do livro, 

é mister que o tipo seja esmiuçado também, seus trejeitos e gostos são 

fundamentais para uma imagem que pode estar envolvida por um espectro 

cinematográfico. São pistas fornecidas aos fotógrafos, diretores, sonoplastas e 

figurinistas que estarão, direta ou indiretamente, ligados à produção do filme. 

Havendo preocupação profunda com a ambientação do enredo 

literário, chegando aos limites do roteiro, Caio Fernando Abreu lida com a 

problemática da linguagem. A arbitrariedade da palavra é contornada pelas 

“pistas”, que mencionamos acima, visando ao encaminhamento sobre como 

um personagem qualquer deva parecer, falar, andar, vestir e pensar, até 

mesmo o sotaque levemente baiano de O´Connor é previsto no roteiro.  

Neste ambiente literário, tão familiarizado com o gênero 

cinematográfico, o fato de Onde Andará Dulce Veiga? Um Romance B tratar 

de uma investigação não é coincidência, pois, os filmes detetivescos e noirs 

sempre estiveram presentes nas telas dos cinemas como produtos que vendem 

e impressionam.  



O presente trabalho não busca uma análise exaustiva das origens e 

desenvolvimento do gênero policial, quer na literatura quer na cinematografia. 

A respeito de tais origens, Marco Antônio de Almeida47 diz: 

 

A narrativa policial não teve origem única e circunscrita, 

oscilando entre um pólo anglo-saxão e outro francês, foi fruto de um 

caldo de cultura, uma ‘estrutura de sentimentos’, na expressão de 

Williams, que se formou ainda na primeira metade do século XIX, 

reunindo influências as mais diversas. Confluíram para esse conjunto, 

elementos como o raciocínio lógico-dedutivo; a criação de um 

aparelho policial com bases científicas por parte do Estado; a 

metrópole e a problemática urbana como pano de fundo (as massas, a 

pobreza, a delinqüência); a ambientação do crime e sua solução como 

centro da intriga; a emergência do indíviduo e a problemática da 

constituição das identidades. (...) Um marco fundamental desse 

processo encontra-se na obra de Edgar Allan Poe.”  

 

A partir da narrativa policial de Poe, a “fórmula” do suspense foi 

endossada por escritores de todas as partes, inclusive do Brasil. Na década de 

30, encontram-se publicações seriadas, como a Coleção Paratodos, a Série 

Negra e a Coleção Amarela, da Editora Globo. Nos anos 50, teve início a 

                                                 
47 Marco Antônio de ALMEIDA, Sangue, Suor e Tiros: A Narrativa Policial na 
Literatura e no Cinema Brasileiros. (Doutorado em Ciências Sociais). Unicamp, 
2002. p.82. 



febre de livros voltados ao público infanto-juvenil, como os de Stella Carr e 

Lúcia Machado de Almeida. 

No seguimento, as décadas de 60 e 70 foram decisivas para a 

fixação do gênero. Neste período, as noções de violência e urbanidade foram 

marcadamente acentuadas. Ruben Fonseca talvez seja o melhor exemplo para 

a verificação do modelo de narrativa policial adotado na época e que ainda é 

amplamente produzido48.  

As fronteiras entre rural e urbano tiveram o início de sua queda já 

no Modernismo, entretanto, é na década de 70 que, definitivamente, o espaço 

privilegiado do crime passa a ser a metrópole. A polícia perde o prestígio entre 

as camadas sociais mais elevadas, coisa que já não tinha com as classes 

inferiores economicamente. Isso é refletido na literatura, principalmente, na 

caracterização dos personagens e do espaço. 

Os crimes não podem mais ser elucidados pelo raciocínio lógico-

dedutivo de Edgar A. Poe, porque a violência criminal não opera mais com as 

mesmas matrizes de antes: a violência chega à gratuidade, como nos contos de 

Rubem Fonseca.  

Em meio à cena urbana brasileira, em que a desordem social é 

causada pela ignorância, pela falta de oportunidades, pela falência econômica 

                                                 
48 Patrícia Melo pode ser um dos nomes mais destacados, na contemporaneidade 
brasileira, quando se fala em romance policial. 



e pela corrupção, a narrativa detetivesca teve que se adaptar, foi obrigada a 

fazer parte do “jogo” e não enveredar para o cômico ou para o grosseiro. 

Sobre a tipologia do romance policial, Sandra Lúcia Reimão49 afirma que o 

roman noir busca recriar ao nível da ficção um universo o mais próximo 

possível da nova realidade urbana cotidiana – pretende construir, via 

linguagem, uma metáfora do mundo político e social contemporâneo. Já o 

romance-enigma constrói um todo coerente isolando determinados fatos, casos 

e atributos do contexto global. O recorte de elementos vai progressivamente 

contaminando a verossimilhança da narrativa, que pode tornar-se apenas jogo 

intelectual. 

Neste contexto, Onde Andará Dulce Veiga? Um Romance B 

aproxima-se do roman noir. No livro de Caio Fernando Abreu, não há um 

crime, mas a promessa de um. O fato de não se saber onde está Dulce Veiga e 

que este desaparecimento é um enigma não solucionado há vinte anos é o 

mote do romance. 

O suspense em torno de um possível crime gera a ambigüidade e a 

duplicidade inerentes ao gênero policial. Esta é realizada no interior da obra 

pela profusão de personagens que dissimulam o comportamento, criando uma 

atmosfera ambígua, quer nas ações, quer no discurso. Diante do suspense, 

                                                 
49 Sandra Lúcia REIMÃO, O que é romance policial, p.15. 



nada mais resta ao leitor do que se entregar ao jogo e desvendar o enigma. Em 

entrevista a José Castello, Caio Fernando Abreu diz: 

“O leitor, se puder, vai entender então que Dulce está 

ligada ao Santo Daime e isso provocará um choque violento 

porque, provavelmente, ele estava lendo o livro como um romance 

policial.”  50 

 

A ruptura com os moldes romanescos pode ser entendida aqui como 

uma dissolução de laços com o próprio romance policial, gênero que 

aparentemente predomina em Onde Andará Dulce Veiga? Um Romance B.  

O leitor despreparado, de quem o autor fala na citação acima, 

realmente entra em choque com o gênero: ele foge das regras e das fórmulas 

policiais. O enigma foi resolvido, mas a expectativa da trama detetivesca não. 

Encontrando Dulce Veiga viva e sem planos de retorno à cena urbana, o 

narrador larga o eixo, até então orientador, para propor a solução “mítica”. 

Nesse sentido, Onde Andará Dulce Veiga? Um Romance B ao 

mesmo tempo em que rompe com estruturas pré-estabelecidas, perde parte da 

verossimilhança. Os dois últimos capítulos são permeados por premonições e 

fatos pouco prováveis, como Saul, o ex-amante de Dulce, absolutamente 

inválido pelo uso de drogas conseguir dar as pistas que o detetive precisa; ou o 

diário de Dulce com um mapa do Brasil assinalado na cidade Estrela do 
                                                 
50 Caio Fernando ABREU: Não quero me encaixar em prateleiras. Caderno 2, 
09/12/1995. 



Norte, sendo que a cantora sumira há vinte anos e ninguém nunca lembrara de 

ler o diário. O sumiço de Dulce, em si, já funciona como um recurso deus ex 

machina, porque, na ordem do dia, abandonar uma filha recém nascida por 

incompatibilidade profissional e aversão à fama é bastante irreal. 

Assim, Onde Andará Dulce Veiga? Um Romance B caminha junto a 

este trabalho, Caio Fernando Abreu: Em busca de Dulce e de si mesmo, 

ambos à procura da literatura, do fazer crítico e criativo, satisfazendo-se com 

as conquistas e investigando os problemas. O autor parece ter encontrado, no 

romance, o seu próprio caminho narrativo. Herdeiro da crônica, Onde Andará 

Dulce Veiga? Um Romance B traz as estampas do viver, do linguajar e do 

escrever cotidianos, sem, no entanto, descuidar-se das questões literárias que 

poderiam comprometer a obra se esta não fizesse parte do projeto literário do 

autor como um desafio.  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAIO FERNANDO ABREU: O POETA 
NEGRO 

 
 
 

 
Foi José Aderaldo Castello quem chamou Caio Fernando Abreu de 

“o poeta negro”. O nome vem do espírito dark que o autor expressou por 

quase toda a vida. Este estado de humor se refletiu na sua literatura, tornando-

se uma marca tão forte, que, quando lemos e analisamos Onde Andará Dulce 

Veiga? Um Romance B, parece estarmos diante de um outro Caio Fernando 

Abreu, diferente do contista: o que se desfez da linguagem densa e circular, do 

tempo e do espaço indefinidos, das personagens profundamente centradas nos 

próprios pensamentos, para ingressar em um outro tipo de literatura, mais 

baseada no cotidiano, que beneficia-se de técnicas de outras artes para 

expressar o conflituoso mundo interior do homem e da narrativa, 

aproximando-se assim, da contemporaneidade. A relação com o 

contemporâneo, por vezes, exibe linguajar chulo e grotesco que pode repugnar 

o leitor, contudo, enquanto menestrel, Caio Fernando Abreu não estaria 

fazendo seu trabalho se não relatasse os fatos como são, inclusive aquilo que é 

grosseiro e vulgar. 

Caio Fernando Abreu é um autor comprometido com a sua temática 

e dela não se afasta. A literatura produzida por ele é uma vitrine do 



contemporâneo e a formalidade usada para expressar este tempo já não se 

contenta em ser apenas uma: em Onde Andará Dulce Veiga? Um Romance B 

há ousadia. O jornal, o cinema, a literatura, o romance policial, a introspecção, 

a fotografia e a urgência de um mercado editorial feroz fundem-se para 

reordenar os padrões tradicionais que estruturam o romance e vislumbram o 

que novas gerações de escritores urbanos e globalizados podem estar 

produzindo. 

O texto estudado mostrou caminhos escolhidos para que a quebra 

das barreiras tradicionalistas não fustigasse o leitor apressado, mas que 

também não entediasse o crítico. Optar por uma linha detetivesca ampliou o 

sentido da busca, busca-se Dulce, bem como busca-se a si mesmo a partir da 

linguagem literária e da comunicação, num limiar entre a cultura popular e a 

literária. 

O contato com Caio Fernando Abreu nos proporcionou um outro 

olhar sobre a literatura contemporânea. Observamos que os procedimentos 

criativos do autor apontam para uma mescla de variadas formas narrativas e 

que a linguagem adotada é ambígua o bastante para que Onde Andará Dulce 

Veiga? Um Romance B Um Romance B? seja apreciado tanto pelo literato 

quanto pelo leitor midcult, conforme nomeia Umberto Eco51. 

                                                 
51 Umberto ECO, Apocalípticos e integrados, p.49. 



Sendo assim, a literatura produzida por Caio Fernando Abreu, no 

livro analisado, mostra diferenças estruturais narrativas não observadas 

diretamente pelos teóricos consultados, marcando uma tendência especulativa 

e inovadora do seu projeto literário.   
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O AUTOR: VIDA E OBRA 

 

 

Nascido a 12 de setembro de 1948, em 

Santiago do Boqueirão, no Rio Grande do 

Sul, Caio Fernando Loureiro de Abreu foi 

o primogênito de uma família de cinco 

filhos. Foi um menino tímido e 

freqüentemente discriminado pelas outras 

crianças por causa do jeito mais sensível 

de ser.  

Em 1964, Caio Fernando Abreu vai de Santiago a Porto 

Alegre para fazer o “colegial”, num internato masculino. Esse é o 

primeiro dos muitos períodos em que Caio será forçado pelo espírito 

aventureiro a enfrentar a solidão e os demais efeitos causados pela 

distância dos familiares e amigos. De Porto Alegre, Caio tem o hábito 

de escrever bastante aos pais, em Santiago. Numa dessas cartas, o 

menino Caio Fernando Abreu implora para que a família venha 

resgatá-lo daquela situação desoladora: 



“(...) Os guris daqui me tratam muito mal, vivo 

sozinho. À noite choro muito. Só penso em ir embora 

daqui; maldita a hora em que eu quis vir para cá! (...) 

Por favor, mãezinha, não me deixe só! Responda logo. 

Agora é que descobri o quanto gosto disso aí. Gosto 

muito da senhora. Ajude-me!”52  

Três anos mais tarde, ingressa no curso de 

Letras, na Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul, UFRGS. Não gosta do 

curso desde o início e passa, algum tempo 

após, para o Departamento de Arte 

Dramática dessa mesma universidade. 

Contudo, ambos os intentos de formação 

superior são abandonados no decorrer da 

vida adulta do escritor, que opta pelo 

autodidatismo em lugar da instrução 

formal. 

O interesse familiar pela leitura guiou os 

cinco irmãos pelos meandros da 

descoberta do prazer em tal atividade, 

                                                 
52 Caio Fernando ABREU, in: Ítalo MORICONI. (Org.) Caio Fernando Abreu – CARTAS, 
p.352. 
 



evidenciando em Caio Fernando Abreu a 

veia artística que, desde cedo, despontava. 

Em 1968, contando com apenas dezenove 

anos, segue para São Paulo, onde trabalha 

na primeira equipe que formou a então 

desconhecida revista Veja. Seu livro de 

contos Inventário do Irremediável53 recebe 

o prêmio Fernando Chináglia, sendo 

publicado em 1970, juntamente com a 

antologia de autores gaúchos Roda de 

Fogo, da qual Caio participa. 

Em 1971, o autor trabalhou nas revistas 

Pais & Filhos e Manchete. Após ter sido 

demitido, em função de uma detenção por 

porte de drogas54, Caio Fernando Abreu 

retorna a Porto Alegre, atuando como 

                                                 
53 IDEM, Inventário do Irremediável. Porto Alegre: Movimento, 1970. 
54 “Bem, agora vamos aos fatos (meu-Deus, eles existem”) Há cerca de dois meses precisei 
“fugir precipitadamente” (chique, não?) do Rio: a polícia havia batido no apartamento 
onde eu morava, em Sta. Teresa, FORJARAM um flagrante de fumo, fui preso, me bateram, 
no fim, a Bloch Editores em peso foi envolvida, acabei sendo demitido, estava tão 
apavorado que precisei voltar. É difícil contar a vocês tudo isso , e tudo que aconteceu 
depois – além de ser complicado, é desagradável e triste.”  Carta de Caio Fernando Abreu a 
Vera e Henrique Antoun, datada de 23 de dezembro de 1971. IDEM, in: Ítalo MORICONI. 
(Org.) Caio Fernando Abreu – CARTAS,  p.420. 



redator no jornal Zero Hora. Contudo, isso 

não haveria de durar muito tempo, pois a 

experiência de vida obtida em São Paulo e 

no Rio de Janeiro o levou a pensar maior, 

a querer mais do que a vida podia oferecer 

no Rio Grande do Sul. Dessa forma, Caio 

define a Europa como seu novo horizonte. 

Nesse período, o autor ganhou o prêmio 

do Instituto Estadual do Livro pelo conto 

“Visita” e usou esse dinheiro para viajar. 

Caio Fernando Abreu passou dois anos na 

Europa. Em Estocolmo, trabalhou como 

lavador de pratos e, em Londres, como 

jardineiro e faxineiro.  Do tempo em que 

viveu em Londres, Caio relatou as 

experiências em “Lixo e Purpurina” 55 e 

“London, London ou ájax, brush and 

rubish” publicado em duas edições: Mel & 

                                                 
55 IDEM, “Lixo e Purpurina”. In: Ovelhas Negras. Porto Alegre: Sulina, 1995. 



Girassóis56, de 1988 e Estranhos 

Estrangeiros57, obra póstuma, de 1996. 

Foi lá, também, que o autor passou por 

situações terríveis de frio, fome e 

desespero por falta de dinheiro até mesmo 

para retornar ao Brasil. Somente 

conseguiu voltar porque Dona Nair, sua 

mãe, enviou-lhe o suficiente para a 

compra do bilhete aéreo de volta. 

A experiência no “velho continente” 

rendeu a Caio Fernando Abreu um amplo 

conhecimento de vida58 e nele 

desenvolveu o respeito às diferenças, 

atitude que já exercia em São Paulo, Rio 

de Janeiro e Porto Alegre. Entretanto, o 

mesmo poder de aceitar as opções alheias, 

                                                 
56 IDEM, Mel & Girassóis. (seleção de Regina Zilberman). Porto Alegre: Mercado  Aberto, 
1988. 
57 IDEM, Estranhos Estrangeiros. São Paulo: Cia. das Letras, 1996. (póstumo) 
 
58 Esse conhecimento de vida adquirido na Europa o acompanharia por toda a vida literária. 
É nas suas narrativa que se pode encontrar a crueza do que Caio Fernando Abreu passou 
nesses tempos difíceis. 
 



característica que o autor tanto prezava em 

si mesmo, não foi autoaplicado, fazendo 

com que sua volta à capital gaúcha fosse 

feita de modo rude. 

Caio gostava de roupas extravagantes, de 

música, de cinema, de acessórios ousados, 

além de buscar sempre um lado místico 

nas coisas do dia-a-dia. Porto Alegre não 

estava pronta para receber tanta 

modernidade e, mais uma vez, Caio 

Fernando Abreu sofreu com o preconceito 

na sua terra natal. Apesar disso, envolveu-

se com o mesmo pessoal de teatro do 

tempo da Faculdade de Artes Dramáticas e 

trabalhava na Folha da Manhã, 

sobrevivendo aos desprazeres da cidade 

provinciana. 

 Em 1975, seu livro de contos O Ovo 

Apunhalado  é lançado numa co-edição 

com o Instituto Estadual do Livro e a 



Globo, sofrendo cortes feitos pela censura, 

contudo, atingindo bem à recepção da 

crítica. 

O material elaborado após o tempo 

passado fora do Brasil é publicado em 

Pedras de Calcutá, em 1977. É nesse 

mesmo ano que o psicanalista de Caio 

morre em um acidente de carro. O autor,  

transtornado com a situação de luto, 

decide ir de carona até a Amazônia, 

entretanto, quando chega em Natal, acaba 

voltando para São Paulo. 

Já trabalhando na revista POP e 

colaborando para a Nova e Veja, Caio 

Fernando Abreu faz uma análise da vida 

que tem levado e decide pedir demissão. 

Foi a literatura ou a não-literatura que o 

motivou a fazer isso, pois estava 

preocupado com a continuidade da sua 

carreira enquanto podia, pois somente 



falava a respeito de moda, culinária e 

beleza nas revistas para as quais escrevia. 

Em 1982, o maior sucesso de crítica e de 

vendas de Caio Fernando Abreu é lançado 

pela Brasiliense: Morangos Mofados, que, 

inicialmente, seria editado pela Nova 

Fronteira. Esse livro, que trouxe o nome 

de Caio Fernando Abreu à tona como um 

escritor de seu tempo, abriu-lhe as portas 

das editoras e o guiou pelo caminho que o 

levaria ao Triângulo das Águas (1983). 

Decidido a dedicar bastante tempo à 

produção da nova obra, Caio Fernando 

Abreu pede demissão dos seus trabalhos e 

muda-se para o Rio de Janeiro. A escolha 

pelo Rio deveu-se a dois fatores: primeiro, 

queria escrever em um lugar ideal, estava 

sentindo-se, após os Morangos Mofados, 

um escritor “de verdade”, Foi então,  para 

o bairro de Santa Teresa, lugar bastante 



conhecido por ser bucólico e também por 

ter abrigado vários artistas conhecidos em 

diferentes épocas. O outro motivo foi a 

morte de sua amiga Ana Cristina César, 

que, sofrendo de uma depressão profunda, 

acabou suicidando-se em 1983. 

Ainda em Santa Teresa, Caio termina o 

Triângulo das Águas. O livro é estruturado 

sobre a simbologia astrológica e apresenta 

três narrativas que desdobram o arquétipo 

dos signos da água. A obra é mal 

interpretada e radicalmente desfeita pela 

crítica. Em 1985, o livro recebe o prêmio 

Jabuti. 

De 1984 a 1986, Caio fica em São Paulo 

trabalhando no Estadão, como copidesque 

e na revista A-Z, como editor. No fim de 



1986, passa a colaborar com o Estadão  

com crônicas semanais.59 

Os dragões não conhecem o paraíso é 

publicado em 1988 como fruto da vivência 

em São Paulo. A sordidez e a velocidade 

dos acontecimentos estão presentes nesse 

livro. O bar Ritz, na Alameda Franca, 

serve de escritório para o autor no seu 

tempo livre do trabalho no Estadão.  

Nesse mesmo ano, a Mercado Aberto 

publicou Mel & Girassóis, antologia do 

autor organizada por Regina Zilbermann.  

Devido ao volume de livros publicados, 

Caio Fernando Abreu já contava com 

algum prestígio para novamente pedir 

demissão e iniciar um período de viagens 

pela Europa, dessa vez, com as despesas 

quase todas pagas pelos seus agentes. Na 

Alemanha, participa de um encontro 

                                                 
59 As crônicas do Estadão seriam selecionadas e organizadas mais tarde por Gil França 
Veloso e publicadas em volume único, compondo o livro Pequenas Epifanias, de 1996. 



internacional de escritores e encontra-se 

com Ray-Güde Martin, a agente 

internacional que iria promover a 

publicação e tradução de muitos livros 

seus no exterior. 

Quando volta ao Brasil, em 1989, Caio 

começa a escrever Onde Andará Dulce 

Veiga?Um Romance B e a Editora Globo 

lança o seu único livro direcionado ao 

público infantil, As Frangas (1989).   

Voltando a 1985, Caio Fernando Abreu 

chegou a comprometer-se com Luiz 

Schwarcz, da Brasiliense, a escrever Onde 

Andará Dulce Veiga? Um Romance B em 

seis meses, acordo que, após três, foi 

desfeito, pois Caio achou que a idéia ainda 

não estava pronta para ser posta no papel. 

O texto foi deixado temporariamente de 

lado para, em 1990, ser lançado 



efetivamente como Onde Andará Dulce 

Veiga? – Um Romance B. 

Após o lançamento do livro, em 1990, 

Caio vai à França, para promover  Os 

dragões não conhecem o paraíso, ao 

mesmo tempo em que aguarda o resposta 

de uma bolsa da Maison dês Écrivains et 

Traducteurs Étranger (MEET), em Saint 

Nazaire. Essa bolsa sai em 1992 e Caio 

dirige-se para lá e vive num apartamento 

cedido pela Maison, o mesmo em que 

Reinaldo Arenas ocupou pouco antes de 

suicidar-se. Em Saint Nazaire, Caio 

produziu Bien Loin de Marienbad, conto 

que foi publicado em 1993, na França e no 

Brasil ficou conhecido apenas em 1996, 

no livro póstumo Estranhos Estrageiros, 

da Companhia das Letras. 

Em 1991, Os dragões não conhecem o 

paraíso são editados em inglês e Onde 



Andará Dulce Veiga? Um Romance B 

ganha o prêmio da Associação Paulista de 

Críticos de Arte (APCA), como o melhor 

romance do ano.  

O Congresso Internacional de Literatura e 

Homossexualismo de Berlim, em 1993, 

teve o Brasil representado por Caio 

Fernando Abreu, assim como o Encontro 

Internacional de escritores (Interlit), que 

Caio participou junto com outros 

escritores brasileiros. Ainda fez várias 

leituras e discussões de literatura por 

diversas cidades da Europa, como 

Amsterdam, Haia e Utrecht. 

Nesse ano (1993), Onde Andará Dulce 

Veiga? Um Romance B é lançado na Itália 

e no ano seguinte o mesmo acontece na 

França, Holanda e Alemanha. Caio 

Fernando Abreu é indicado como um dos 

seis finalistas para o prêmio Laura 



Battaglion para o melhor romance 

traduzido na França. Em junho de 1994, o 

autor descobre ser portador do vírus da 

Aids, mas continua viajando e participa da 

46ª Feira Internacional do Livro de 

Frankfurt, na Alemanha, compondo 

mesas-redondas e leituras também em 

Hamburgo, Berlin, Aschen, Bonn, 

Dortmund e Bad Berleburg. 

Sentindo-se fraco pela doença, Caio muda-

se definitivamente para a casa dos pais em 

Porto Alegre, onde permaneceria até a sua 

morte. Foi em Porto Alegre que Caio 

Fernando Abreu descobriu o poder do 

preconceito, desde muito cedo, quando era 

um rapazinho e agora, em virtude da 

doença “maldita” as coisas não podiam ser 

piores. Entretanto, o autor já gozava de 

certa autonomia financeira e liberdade na 

sua escritura, com isso, foi convidado a ser 



o patrono60 da 41ª Feira do Livro de Porto 

Alegre, que aconteceu entre os dias 27 de 

outubro e 12 de novembro de 1995. O 

conto “Linda, uma história horrível” 61 foi 

incluído no The Penguin Book of 

International Gay Wrtiting, organizado 

por David Leavitt, e Molto Lontano da 

Marienbad. Uma antologia do autor foi 

lançada na Itália, pela Zanzibar, com a 

tradução de Bruno Parsico. 

O último ano de vida de Caio Fernando 

Abreu foi voltado para a família e para os 

pequenos prazeres, como cuidar do jardim 

da casa dos pais, fazer yoga, observar a 

natureza e escrever. Como resultado dessa 

escritura, o autor preparou Ovelhas 

Negras, uma coletânea de textos 

                                                 
60 Caio Fernando Abreu, usando do seu humor ácido, dizia que em lugar de ser chamado de 
“Patrono” da Feira do Livro, preferia o termo “Padroeiro”, que adequava-se muito mais ao 
estilo místico de levar a vida. 
61 Caio Fernando ABREU, “Oito cidades alemãs e um Brasil” In: Pequenas Epifanias. 
Originalmente publicado no jornal Zero Hora, Porto Alegre, 22/10/1994. 
 



confinados às gavetas e que agora surgiam 

com mini prefácios indicando a origem e o 

momento da produção de cada um. 

Publica também o Inventário do Ir-

remediável, uma revisão do seu primeiro 

livro de contos, no qual até o título ganha 

revisão, apresentando o hífen antes 

inexistente, uma brincadeira com o próprio 

estado de saúde e o receio da morte 

iminente. 

Em janeiro de 1995, Caio viaja com sua 

amiga Déa Martins para a praia de 

Garopaba, em Santa Catarina. Mesmo 

muito doente, fez questão de entrar no 

mar, numa espécie de despedida desse tipo 

de atividade. Em decorrência da viagem, 

Caio Fernando Abreu adoece seriamente e 

vem a morrer em 25 de fevereiro de 1996. 

Após a sua morte, ainda foram publicados 

mais cinco livros. O primeiro foi 



Estranhos Estrangeiros, aquilo que ficou 

do seu projeto, pois não conseguiu acabar 

a tempo. A primeira parte do livro, 

publicado pela Companhia das Letras, 

reúne a novela “Bem longe de 

Marienbad”, que já havia sido publicada 

na França, o conto “Ao simulacro da 

Imagerie”  e “London, London”, 

publicado pela primeira vez em Pedras de 

Calcutá. Na segunda parte do livro, a 

novela Pela Noite, talvez um dos textos 

mais famosos de Caio Fernando Abreu, 

uma vez que foi traduzido para o teatro e 

encenado em diversos palcos do país. 

O livro Pequenas Epifanias, coletânea de 

crônicas publicadas entre 1986 e 1995, em 

Zero Hora e no Estadão, é lançado pela 

Sulina. O terceiro livro, Teatro Completo, 

organizado pelo diretor teatral e amigo 

antigo de Caio, Luiz Arthur Nunes, é 



lançado também pela Sulina, em 1997. 

Nesse mesmo ano, a editora Global lança 

Girassóis, que é um trecho da crônica “A 

morte dos girassóis”, publicada em 7/2/96 

no jornal O Estado de São Paulo, e no 

livro de crônicas Pequenas Epifanias 

(Porto Alegre, Sulina, 1996).”62 

Em 2000, “Aqueles dois” e “Linda, uma 

história horrível” foram incluídos em Os 

Cem Melhores Contos Brasileiros Do 

Século – na parte “Anos 80: roteiros do 

corpo” – organizado por Ítalo Moriconi. 

Em 2002, também com a organização de 

Ítalo Moriconi, é lançado o livro Caio 

Fernando Abreu – Cartas, pela editora 

Aeroplano. Trata-se de cartas escritas por 

Caio a vários destinatários entre 1965 a 

1996. O livro foi divido pelo organizador 

em duas partes: “Todas as horas do fim” e 

                                                 
62 “Nota do Editor”. In: Caio Fernando Abreu. Girassóis.  



“Começo – o escritor”. O primeiro lida 

mais com a biografia, enquanto o segundo 

trata do processo de escritura e crítica 

literária.  

Em 2006, pela direção de Guilherme 

Almeida Prado, amigo de Caio, deve 

estrear a versão cinematográfica de Onde 

Andará Dulce Veiga? Um Romance B.  
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