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Resumo 

Nesta pesquisa, apresento análise da obra Morangos 
Mofados (1982) com intuito de demonstrar como a 
ambientação da narrativa, isto é, o espaço no sentido de 
campo social (WOODWARD, 2014) atravessa as 
identidades não-normativas (SILVA, 2014) das 
personagens. Nas discussões produzidas, busquei 
denotar como o período histórico de repressão e 
silenciamento, inscrito na obra entre seus espaços, 
memórias e imaginações, atravessa as identidades e 
subjetividades das personagens. 

Introdução  

Diante do cenário de conservadorismos que perturba 
nosso país, considero relevante, enquanto bicha, pobre, 
docente e pesquisador em formação, construir saberes 
no campo literário preocupados com a transformação da 
realidade e com a justiça social. Nesse sentido, busquei 
nas capturas literárias de Caio Fernando Abreu, autor de 
Morangos Mofados (1982), discutir um pouco da 
experiência subjetiva dos personagens, já que a 
narrativa é perpassada pelas opressões do período 
histórico pós-64 no Brasil. Desse modo, apresento este 
trabalho como resistência às práticas e discursos que 
insistem em perpetuar as violências arregimentadas 
naquele momento histórico. Por fim, tenho como 
arcabouço teórico, especialmente, os escritos literários 
de LINS (1976) e FREITAS (2017) e os estudos de 
identidades, gêneros e sexualidades de SILVA (2014), 
HALL (2019), WOODWARD (2014) e LOURO (2000). 

Material e Métodos 

A produção deste trabalho se deu a partir de uma 

metodologia qualitativa, em que utilizei de diversos 

materiais bibliográficos como livros, capítulos de livros, 

teses, dissertações, artigos, ensaios, etc. A bibliografia 

foi fundamental para construir as reflexões acerca da 

leitura do material principal a ser analisado, a obra 

Morangos Mofados (1982). As reflexões compartilhadas 

com minha orientadora também foram essenciais para 

as produções escritas, já que utilizei como metodologia 

ainda, os processos de escrita e reescrita. 

Resultados e Discussão 

A obra analisada é “o resultado de tudo aquilo que foi 
vivido nas décadas de 1960 e 1970 de forma sacrificial” 
(FREITAS, 2017, p. 75), pois toda a narrativa, entre os 
espaços, as imaginações e as memórias capturadas por 
contos como “Eu, tu, ele”, “Os companheiros” e “Aqueles 
dois”, revela as angustias experimentadas por sujeitos 

subversivos ao regime ditatorial. As discussões mostram 
como as identidades de sujeitos, especialmente LGBTs, 
foram atravessadas pelas repressões, pois conforme 
Freitas (2017), “a construção da identidade pós-64 foi 
sendo construída à sombra do poder autoritário, da 
censura dos meios de comunicação e da forte presença 
da contracultura” (p 95). Portanto, os escritos de Caio, a 
partir de um “discurso [...] impreciso e profundamente 
maldito [...] força sua passagem pelos desvãos da 
censura, camufla-se por meio de um jogo de presença-
ausência, velar-desvelar” (COELHO, 2014, p. 445), 
fazendo emergir uma produção artística-literária de 
combate e resistência ao pensamento retrógrado. 

Conclusão ou Conclusões 

Os estudos desenvolvidos atenderam aos objetivos pois 
foi possível denotar as relações entre os elementos 
históricos e literários presentes na narrativa e a 
construção subjetiva e subalterna das identidades das 
personagens. Estabelecer estas leituras do texto literário 
de Caio significa possibilitar que contextos de 
letramentos literários críticos e de reexistência possam 
envolver as práticas de ensino em sala de aula. Neste 
trabalho, longe de apresentar verdades fixas, faço a 
tentativa de discutir temas emergentes da vida social 
como aposta na conscientização, na leitura crítica e, 
especialmente, no combate às opressões e 
cerceamentos. 
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