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Resumo 

 

Esta tese tem como objetivo analisar de modo dialógico a configuração grotesca do 

relacionamento afetivo em duas obras da literatura brasileira, Bom Crioulo (1895), de 

Adolfo Caminha, da estética realista/naturalista, e Em nome do Desejo (1983), de 

tendência moderna, de João Silvério Trevisan. Ambas são consideradas, no contexto 

histórico-literário, como obras de vanguarda, pela ênfase inovadora com que abordam 

a temática do relacionamento amoroso. Nota-se nos romances de temporalidade 

opostas a utilização e a permanência da estética do grotesco na configuração do 

relacionamento amoroso como forma de construção de um paradigma de narrativa. A 

configuração grotesca caracteriza-se como algo que destoa do modelo clássico de 

representação e normalidade social e, desse modo, conota valor negativo e 

depreciativo aos relacionamentos amorosos descritos nas narrativas. Para 

concretização da pesquisa, são utilizadas as teorizações de Bakhtin (2013), Costa 

(1992), Barcellos (2006) e Souza Júnior (2007). 

Palavras-chave: Bom Crioulo. Em nome do Desejo. Configuração. Dialogismo 

literário. Grotesco. 
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Abstract  

 

This thesis aims to analyze in a dialogical way the grotesque configuration of the 

relationship present in two works of Brazilian literature, “Bom-Crioulo” (1895), by 

Adolfo Caminha, of the realistic / naturalist aesthetic, and “Em nome do Desejo” (1983) 

of modern trend, by João Silvério Trevisan. Both works are considered, in the 

historical-literary context, vanguards, by the innovative emphasis with which they 

approach the theme of the loving relationship. It is noted in the novels of temporality 

opposed to the use and permanence of the aesthetics of the grotesque in the 

configuration of the loving relationship as a form of construction of a narrative 

paradigm. The grotesque configuration is characterized as something that distunes the 

classical model of representation and social normality, therefore connoting negative 

and depreciating value to the loving relationships described in the narratives. For the 

concretization of this research are used the theorizations of Bakhtin (2013), Costa 

(1992), Barcellos (2006) and Souza Júnior (2007). 

Keywords: Bom Crioulo. Em nome do Desejo. Configuration. Literary dialogism. 

Grotesque. 
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Introdução 

 

 

A proposta desta tese de doutorado é analisar de modo dialógico a 

configuração do relacionamento homoerótico em duas obras da literatura brasileira, 

especificamente os romances Bom Crioulo1 e Em nome do desejo2, pertencentes, 

cada um deles, a dois períodos distintos da nossa tradição literária. O objetivo é 

destacar e confirmar traços do romance Bom Crioulo, marco da tradição homoerótica 

brasileira, que estejam impressos no romance posterior, Em nome do desejo, de João 

Silvério Trevisan. 

Bom Crioulo, de 1895, do escritor cearense Adolfo Caminha, está inscrito na 

história da literatura sob o rótulo naturalista. A obra é considerada a primeira narrativa 

na literatura brasileira a evidenciar como temática central o relacionamento 

homoerótico.  

Quanto ao romance Em nome do desejo, de 1983, é de autoria do escritor 

paulista João Silvério Trevisan. A obra é uma produção do século XX, pós- movimento 

Stonewall, sendo considerada referência na história da literária brasileira por destacar 

o desejo homoerótico pela voz da personagem.  

Ambas as produções se destacam no contexto histórico-literário pela ênfase 

inovadora com que abordam a temática homoerótica. Cada uma delas, em seu 

respectivo momento histórico-literário, reproduz ficcionalmente imagens das práticas 

e vivências homoeróticas. 

A escolha destes romances se deveu a sua importância para o exame da 

configuração do homoerotismo na literatura brasileira. Ambos, pelo pioneirismo, 

revolucionaram e abriram caminho para a produção de outras obras dessa temática; 

enfim, colaboraram para a construção e solidificação de uma tradição homoerótica. 

Apesar de nosso enfoque de análise não ser o da educação, vale ressaltar, no 

contexto das discussões da atualidade, que a temática em estudo pode ser 

relacionada com as Orientações Curriculares no âmbito das Diversidades 

Educacionais (2007)  voltadas para a Educação para Relações de Gênero e 

Diversidade Sexual, tópicos divulgados pelo Ministério da Educação, que tem por 

                                                           
1 CAMINHA, Adolfo. Bom Crioulo. São Paulo: Hedra, 2009. 
2 TREVISAN, João Silvério. Em nome do desejo. 3. ed. Rio de Janeiro: Record, 2001. 
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objetivo, a partir de uma perspectiva dos Direitos Humanos, desenvolver ações 

educativas que garantam temáticas na construção de um currículo multicultural e do 

respeito à diversidade. Portanto, a tese se coaduna com a pauta da agenda política 

contemporânea sobre a diversidade e subjetividade das minorias sociais e, assim, 

pretende, com o subsídio de elementos dos estudos literários, analisar a estetização 

dessas configurações nas narrativas como forma de compreender e demover lugares 

solidamente cimentados por uma cultura heteronormativa. O estudo pressupõe a 

abordagem crítica fundamentada nos métodos hermenêutico e sociológico e, além 

disso, integra-se à concepção de arte, no intuito de desvendar e revelar simbolizações 

concernentes à questão do relacionamento homoerótico. 

Assim, esta pesquisa procura verificar e analisar dialogicamente as 

configurações dos relacionamentos homoeróticos presentes nessas duas obras (os 

explícitos e os suscitados), destacando tanto os elementos textuais que promovem a 

manutenção de uma tradição, recurso inerente ao texto literário, quanto os traços que 

revelam a ruptura com o conservadorismo em relação à temática em estudo.  

Além disso, pretendemos ainda descrever as confluências e os contrapontos 

em relação a obras de estéticas opostas, assim como verificar como se dão os modos 

de representação da relação homoerótica entre homens no discurso literário, tendo 

como referência tempos estéticos e obras escolhidas como corpus da pesquisa. 

Também faz parte do foco deste estudo identificar as configurações estereotipadas, 

os silêncios, aspectos pejorativos e revolucionários em relação à temática. 

Semelhante análise não pode prescindir de focalizar a historicidade das relações dos 

sujeitos homoeróticos no panorama literário, a fim de demarcar as obras, de acordo 

com as tendências depreciativas e as tendências revolucionárias na representação 

literária, e identificar, nos dois romances em questão, características de ruptura e de 

conservadorismo em relação à configuração dos relacionamentos homoeróticos. 

Procurando situar melhor os dois romances e esmiuçar como são abordados 

os relacionamentos amorosos, conflituosos e traumáticos vivenciados por 

personagens homoeróticos, importa oferecer brevemente o enredo de cada um deles. 

A começar pelo que inicia essa tradição: Bom Crioulo. Esta obra narra o 

relacionamento amoroso entre Amaro, escravo foragido, vulgo Bom Crioulo, e Aleixo, 

adolescente, loiro e de olhos azuis, “de quem diziam-se coisas”. (CAMINHA, 2009, 

p.22) Os dois se conhecem e se envolvem afetivamente em uma embarcação da 

Marinha Brasileira. A relação se complica e termina em tragédia quando Aleixo trai 
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Amaro com Carolina, portuguesa dona da pensão onde o casal vai morar no Rio de 

Janeiro. Amaro, ao descobrir a infidelidade, mata o jovem rapaz. 

Em nome do desejo, escrito quase um século depois, narra um relacionamento 

homoerótico adolescente, que se desenrola em um conservador seminário católico. A 

trama é desenvolvida basicamente na forma de perguntas e respostas, as quais 

reconstituem, por meio da memória, um tempo ímpar na vida do protagonista. O 

narrador é o já crescido João, ou Tiquinho, apelido de quando era garoto. Ele relata 

desde sua chegada ao seminário até seu insólito caso amoroso com Abel, rapaz um 

pouco mais velho que ele. Trata-se do relacionamento de jovens divididos entre os 

prazeres da carne e a exaltação da alma. 

Como ponto de partida, cabe explicitar alguns pressupostos teóricos que 

fundamentam a metodologia adotada nesta tese, o dialogismo e o grotesco, propostos 

por Mikhail Bakhtin (2013), e as abordagens sobre o homoerotismo propostas por 

José Carlos Barcellos (2006), Jurandir Freire Costa (1992) e José Luiz Foureaux de 

Souza Júnior (2007).  

Na obra de Mikhail Bakhtin, o dialogismo, como princípio constitutivo da 

linguagem, define-se como uma característica inerente e condicionante do sentido do 

discurso. Toda manifestação de linguagem tem como princípio norteador o 

dialogismo. Na tese, o dialogismo ocupa a função de ferramenta metodológica e tem 

o objetivo de verificar, nas obras em estudo, as relações, repetições de imagens 

promotoras de uma tradição homoerótica na literatura brasileira.  

O grotesco, teorizado também por Bakhtin, consiste em tudo aquilo que se 

aparta sensivelmente das regras estéticas correntes, contrapondo-se ao modelo 

clássico de representação. Corresponde a tudo que contém um elemento corporal e 

material nitidamente marcado e exagerado. Na tese, o grotesco serve para 

fundamentar a imagem com que se apresenta o relacionamento homoerótico nas 

narrativas em estudo. 

O homoerotismo, tema dos estudos de Barcellos, Costa e Souza Júnior, 

configura-se como a representação nas artes da atração erótica entre homens ou 

mulheres, estudada no campo acadêmico. No termo homoerotismo não se insere o 

caráter discriminatório e preconceituoso que se vê na palavra homossexualismo e 

consegue abarcar a diversidade das experiências psíquicas dos sujeitos 

homoeroticamente inclinados.  
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Na pesquisa, em comum acordo com os estudiosos acima, rejeita-se qualquer 

visão de uma suposta identidade homossexual essencialista e pré-determinada, de 

caráter trans-histórico e transcultural, por isso não se emprega no estudo a 

representação do homoerotismo na literatura e sim configuração literária do mesmo. 

Entendemos, em consonância com Barcellos (2006), que é na linguagem e através 

dela que as experiências se fazem enquanto tais no momento mesmo em que se 

dizem. 

As representações das relações entre iguais remontam a uma tradição na 

história da literatura ocidental. As manifestações artísticas e literárias em seus devidos 

contextos histórico-artísticos veicularam ficcionalmente imagens das práticas e 

vivências homoeróticas, que variaram, como aceitáveis ou não, de acordo com o 

modo de compreensão social de cada época.   

No decorrer dos tempos, várias foram as imagens e compreensões do 

homoerotismo, como: relação afetivo-educacional, a paiderastia; pecado de sodomia; 

crime; perversão; doença e conflito psicológico e existencial.  

Com exceção da representação da vivência institucionalizada do 

relacionamento grego entre homens adultos e adolescentes, que não se deve 

comparar às práticas homoeróticas de hoje, as outras imagens configuram-se como 

distantes do modelo ideal clássico de representação literária, sendo, portanto 

descritas de modo negativo, permeado de um conjunto de elementos discursivos e 

figurativos que descaracterizam a possibilidade de um relacionamento saudável. Na 

ficção, configura-se no âmbito do grotesco, do dissonante, do feio e do reprovável. 

Por tratar desta temática, o romance Bom Crioulo sofreu espécie de censura 

moral, prescrita pelo cânone temático-técnico-estilístico vigente em seu tempo de 

produção e um apagamento por mais de 40 anos entre as datas da primeira e segunda 

edições. Parte dos manuais de literatura brasileira e crítica, quando não omitiam a 

existência do romance, teciam comentários depreciativos sobre ele. Por exemplo, 

“paixão abjeta e repugnante, “amor peganhento, imundo”, por Valdemar Cavalcanti 

(1941); “requinte de minúcias que constrange e repugna”, por Josué Montello (1955); 

e “um caso de corrupção e perversão”, que é como Bosi (1972) vê o romance.  

Foi a partir da abordagem crítica de uma das mais ilustres estudiosas da 

literatura brasileira, Lúcia Miguel Pereira (1950) na obra História da literatura brasileira 

(de 1870 a 1920), que o romance conquistou avaliação positiva. A autora o considerou 

como “forte e dramático, humano e verdadeiro”, sendo a personagem Amaro 
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considerada como uma das mais realizadas da literatura brasileira. No entanto, a obra 

terá recepção melhor e efetiva tanto da crítica como dos estudos acadêmicos a partir 

das discussões sobre os direitos das minorias e do movimento de liberação sexual. 

Concomitantemente a isso, houve um boom editorial de ficções em que há uma 

atração pelas figuras marginais da sociedade, as quais, segundo Massiello, “expõem 

o dilema acerca da representação da outridade” (2001, p,17). 

Nesse momento histórico de mudança sociocultural, João Silvério Trevisan 

escreve o romance Em nome do desejo, obra que se destaca por apresentar modelo 

diferenciado de narrativa, se comparado às narrativas tradicionais; estrutura-se por 

meio de perguntas e respostas, evocando o narrador-protagonista em processo de 

autoconhecimento. Apesar da novidade estrutural, Em nome do desejo se assemelha, 

em vários aspectos, ao romance Bom Crioulo, principalmente em relação à temática 

do sofrimento de amor homoerótico e à composição da personagem protagonista 

como anti-herói.  

Dois outros romances de Adolfo Caminha, tanto A normalista (1893), quanto 

Tentação (1896), tratam também de temas polêmicos; o primeiro aborda a temática 

do incesto, sobre um padrinho que engravida a afilhada, uma normalista, e o segundo 

trata da fantasia de um adultério não acontecido. Em sua vida pessoal, Caminha 

vivenciou um escândalo, ao se apaixonar pela esposa de um oficial do exército 

brasileiro, com quem de fato fugiu. Apesar de isso não ter se tornado tema de sua 

obra, a menção ao fato serve para ilustrar que o autor vivera momentos densos em 

sua breve vida (Caminha faleceu prematuramente de tuberculose, com 29 anos). 

Já Trevisan, na maior parte da produção literária, constituída de livros de 

contos, ensaios e romances, aborda a temática do homoerotismo. Como ativista e 

defensor dos direitos LGBT, detentor de três prêmios Jabuti e dois APCA (Associação 

Paulista de Críticos de Arte), Trevisan aborda a intensidade do amor e do conflito 

relacionados à questão da aceitação da homossexualidade tanto para o indivíduo 

quanto para a sociedade. 

Convém destacar que ambos os escritores são exímios conhecedores da 

técnica da arte literária. Adolfo Caminha exerceu a função de crítico de arte e foi, 

assumidamente, discípulo de Émile Zola, fundador e precursor do naturalismo. Os 

méritos de Trevisan podem ser atestados inclusive pelos títulos recebidos pela sua 

produção artística. O autor ainda coordena oficinas de escrita literária e nota-se em 
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sua produção filiação às novas tendências do romance moderno, como a 

desconstrução e a fragmentação da narrativa. 

Com a finalidade de responder como se ocorre a configuração do 

relacionamento homoerótico na tradição da literatura brasileira, dividimos a tese em 

três capítulos, com os seguintes títulos: 1) a Configuração e aspectos do 

homoerotismo na literatura; 2) o dialogismo do grotesco nas narrativas; 3) 

Configuração do relacionamento homoerótico nas narrativas. 

No primeiro capítulo, subdividido em três tópicos, tratamos dos aspectos e 

configurações do homoerotismo na literatura, começando com as referências 

histórico-literárias de narrativas de temática homoerótica, que, de certa forma, 

contribuíram como influência e formação de uma tradição na literatura. A seguir, com 

o intuito de marcar posicionamento discursivo sobre o tema, tratamos das escolhas e 

recusas de certas terminologias ao longo da tese e, por fim, para fechar o capítulo, 

abordamos a inserção da temática do homoerotismo nos estudos literários, como uma 

possibilidade a mais de pesquisa e avanço para a teoria literária. 

No segundo capítulo, a ênfase recai na teorização e na metodologia da 

pesquisa, o dialogismo e a estética do grotesco. Na fundamentação da pesquisa, 

empregamos como referenciação teórica os estudos de Mikhail Bakhtin. Abordamos, 

no capítulo, o diálogo homoerótico como formação e manutenção de uma tradição do 

homoerotismo e as relações entre as obras em seu contexto estético e de produção, 

tendo como foco o diálogo e a imagem do grotesco nas obras e nos contextos 

estéticos de cada um dos dois romances. Também enfocamos a imagem das 

narrativas homoeróticas em estudo, o enredo, que assume o caráter trágico, a 

ambiência e sua caracterização sombria, e a personagem, que pode ser considerada 

como híbrida. As composições e estruturações dos elementos acima colaboram para 

a configuração grotesca das relações afetivas e sexuais entre iguais nos romances 

em questão. 

No terceiro e último capítulo, nós analisamos e descrevemos a relação 

homoerótica configurada como grotesca. Vemos em ambos os romances que as 

relações afetivas entre as personagens possuem traços românticos e são movidas 

por um amor visto como maldito e um desejo caracterizado como desviante. O 

envolvimento entre as personagens homoeroticamente inclinadas tem como modelo 

a vivência heterossexual, mas de modo invertido, e em face da vida diferente do 

“outro”, essa vivência é considerada repulsiva e não reconhecida. É configurada 
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explicitamente como uma violação, transgressão, por ser crime e pecado, e um 

rebaixamento, por ser um amor cujo nome não se ousa dizer.  

Portanto, procuraremos verificar, em ambos os romances (com quase um 

século de distância de produção), o diálogo, pelas referências grotescas que 

permeiam as duas narrativas, e uma tradição de manutenção de um discurso narrativo 

homoerótico de rebaixamento, ao descrever as relações entre personagens de 

inclinação homoerótica. 

Assim sendo, a pesquisa mostrará a configuração dos relacionamentos 

homoeróticos presente nos romances Bom Crioulo, final do século XIX, de Adolfo 

Caminha, e Em nome do desejo, final do século XX, de João Silvério Trevisan, como 

forma de visualizar uma tradição homoerótica na literatura brasileira.  
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1 Configurações e aspectos do homoerotismo na literatura 

 
 

A intenção, neste capítulo inicial, é esclarecer concepções fundamentais para 

o desenvolvimento da tese, como as principais referências, imagens e aspectos do 

homoerotismo3 na literatura ocidental. Também pretendemos abordar, de modo 

sucinto, o percurso histórico literário do homoerotismo, definir o emprego das 

terminologias deste campo de estudo e explicitar a relação entre literatura e 

homoerotismo.  

 

1.1.Percurso histórico-literário do Homoerotismo 

 

 

“Dioniso! Filho almo de Zeus,/ Libertador das penas, 
Liaios!/ Possues-me, nos delírios teus/ e atrais-me, ó 
tu que, até os desmaios,/ Dás vinho!” 

Odes de Anacreonte 

 

 

A representação dos relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo encontra-

se presente em toda a história da literatura. Da antiguidade aos dias atuais, a temática 

é recorrente em diversas manifestações ficcionais e poéticas e, mesmo em momentos 

de repressão, o relacionamento amoroso, o “amor que não ousa falar seu nome”4, não 

deixou de ser contemplado pela arte da palavra. Algumas dessas referências 

                                                           
3Utilizamos o termo homoerotismo no lugar de homossexualismo, de acordo com o posicionamento de 
Jurandir Freire Costa, que afirma: o “homoerotismo é preferível a “homossexualidade” ou 
“homossexualismo” porque tais palavras remetem quem as emprega ao vocabulário do século XIX, que 
deu origem à ideia do “homossexual”. Isto significa, em breves palavras, que toda vez que as 
empregamos, continuamos pensando, falando e agindo emocionalmente inspirados na crença de que 
existem uma sexualidade e um tipo humanos “homossexuais”, independentemente do hábito linguístico 
que os criou. Eticamente, sugiro que persistir utilizando tais noções significa manter costumes morais 
prisioneiros do sistema de nominação preconceituoso que qualifica certos sujeitos como moralmente 
inferiores pelo fato de apresentarem inclinações eróticas por outros do mesmo sexo biológico” (COSTA, 
1992, p.11).  
4 Frase célebre de Alfred Douglas e Oscar Wilde, em resposta ao juiz que acompanhou o processo do 
crime de sodomia: “o amor que não ousa dizer seu nome”, “ele é incompreendido em nossa época, tão 
incompreendido que pode ser descrito como “o Amor que não ousa dizer seu nome”, e é por causa 
dele que me encontro agora aqui. Ele é belo, ele é grande, ele é a forma mais nobre da afeição. Não 
há nada nele que seja contra a natureza. Ele é intelectual, ele nasce fatalmente entre um homem 
maduro e um mais jovem quando o mais idoso tem gostos intelectuais e quando o mais jovem tem toda 
a alegria, a esperança e as miragens da vida diante de si. Que tem de ser assim, é o que o mundo não 
compreende. O mundo reprime este sentimento e põe no pelourinho os que são tocados por ele. In: 
HYDE, Montgomery. Les trois procès d’Oscar Wilde. Paris: Denoel, 1951, p. 276-277. É uma referência 
direta a São Paulo, que denominava a sodomia como o crime cujo nome não se deve proferir. 
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presentificam-se na mitologia grega, na literatura (nos textos épicos e líricos), nos 

textos considerados fundadores, nascedouros, fontes para a nossa literatura 

ocidental.  

 Na mitologia grega, por exemplo, o deus Apolo, conhecido pelas desventuras 

amorosas, enamorou-se do belo adolescente Jacinto, que era querido também por 

Zéfiro. Quando Apolo e Jacinto participavam de uma competição de discos, Zéfiro, 

deus do vento, com ciúmes, muda a direção do disco, atingindo a fronte do 

adolescente, que cai sem vida no chão. Apolo tenta reanimá-lo, mas em vão. Em 

homenagem ao amado, faz nascer no lugar onde o jovem foi enterrado uma linda flor 

denominada Jacinto. 

Ainda na mitologia, o pai dos deuses, Zeus, se encanta pela beleza do pastor 

Ganimedes, considerado o mais belo entre os mortais. Zeus disfarça-se de águia e o 

rapta para torná-lo copeiro do Olimpo e viver entre os imortais abençoados. 

 Na epopeia clássica Ilíada, narrativa em que são valorizadas as glórias e feitos 

do povo grego, também há uma ligação dessa natureza: a amizade e o carinho do 

herói Aquiles para com seu fiel companheiro Pátroclo são vistos na esfera do 

homoerotismo. Em outro momento do poema épico, Aquiles, fascinado com a beleza 

de Troilo, príncipe troiano, e da princesa Polixena, e, arrebatado pelo desejo, dirigiu 

suas atenções sexuais ao jovem rapaz, que, recusando-se a ceder aos avanços de 

Aquiles, foi decapitado sobre um altar de Apolo5. 

 A representação homoerótica está presente também no poema épico latino 

Eneida, de Virgílio, na narração dos jovens Niso e Euríalo. Ao se aventurarem numa 

excursão militar, um é capturado, e o outro, dividido entre tentar salvar a vida de seu 

companheiro e cumprir seu dever cívico, escolhe o primeiro e se entrega ao inimigo, 

que mata os dois.  

Nas Bucólicas (2008), obra composta por dez éclogas, especificamente na 

segunda, Virgílio, trata da paixão não correspondida do pastor Coridon pelo formoso 

Aleixo. Coridon, à sombra de uma faia, desabafa aos bosques e aos montes sua 

sofrida paixão pelo jovem Aleixo, escravo de outro pastor. O eu lírico campesino 

                                                           
5 Referência ao texto: Aquiles e Troilos:a intrusão de um subtema homoerotismo numa temática do 
ciclo de Troia. CARDOSO, Ciro Flamarion. Homoerotismo na Antiguidade Clássica, 2014 In: ESTEVES, 
Anderson Martins. AZEVEDO, Katia Teonia. FROHWEIN. Fábio. Homoerotismo na Antiguidade 
Clássica. UFRJ / Faculdade de Letras, Programa de Pós-Graduação em Letras Clássicas. Rio de 
Janeiro, 2014. 
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reclama de Aleixo por ser cruel, tratá-lo com desdém e indiferença, por não escutar 

seu clamor e deixá-lo aos poucos padecer.  

 

Formosum pastor Corydon ardebat Alexim,  
Delicias domini: nec quid speraret habebat 
Tantum inter densas, umbrosa cacumina, fagos 
adsidue ueniebat, ibi haec incondita solus  
Montibus et siluis studio iactabat inani”: 
“O crudelis Alexi, nihil mea carmina curas”  
Nil nostri misere? Mori me denique coges”  

(VIRGÍLIO, 2008, p.28) 

 
Pastor formoso, Coridon amava 
em desespero a afetação de Aleixo 
Com frequência a um cume solitário 
recolhia-se à sombra de uma faia. 
Aos bosques e aos montes indagava: 
“Cruel Aleixo, não te compadeces 
De mim? Queres acaso a minha morte?  

(VIRGÍLIO, 2008, p.29)6 
 

E, na tentativa de conquistar o amado, o pastor declara ter aparência não 

desprezível, habilidade para cantar, ter uma situação privilegiada, com terras, 

rebanhos e presentes para oferecer-lhe. Mesmo assim, o jovem escravo não 

demonstra reconhecimento por esse sentimento amoroso, apresentando-se como 

uma personagem muda, constando, no poema, apenas a voz de lamento do eu lírico.   

Apesar da insistente tentativa de conquistar a atenção do amado, a empresa 

não é bem-sucedida. O pastor lamenta ter abandonado seus antigos amores (Amarílis 

e Menalcas) para seguir quem o despreza. Por fim, Coridon percebe a loucura e a 

insensatez dos seus sentimentos decorrentes da paixão; acusa Aleixo de misero, 

demens (II, p. 32). Recorda-se das antigas atividades campestres e pretende 

consolar-se entregando-se de novo a elas, na esperança de vir a encontrar outro 

Aleixo. 

 Satiricon, de Petrônio, considerado o primeiro romance latino de cunho satírico, 

aborda os costumes na corte romana quando ainda não seguia os preceitos do 

Cristianismo. A narrativa descreve as aventuras e desventuras do narrador Encólpio 

e seus companheiros Ascilto, o poeta Eumolpo e o jovem Gitão. Há, no romance, 

diversas formas de relacionamento amoroso entre as personagens, mas é enfatizada 

                                                           
6 Tradução de Foed Castro Chamma, in: VIRGÍLIO. Bucólicas. Rio de Janeiro: 2008, p. 29. 
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a preferência do protagonista Encólpio e de outras personagens pela relação 

homoerótica, principalmente entre um adulto e um adolescente.  

As cenas do envolvimento entre homens presentificam-se em vários momentos 

da narrativa. Uma delas envolve Ascilto, antigo amante de Encólpio, que, por ciúme 

do novo relacionamento do parceiro com o jovem Gitão, intromete-se no 

relacionamento, causando ciúme e discussão, sem, contudo, desvincular-se da 

parceria nas atividades de malandragem e lucro fácil.  

Outro episódio ocorre no afamado banquete de Trimalquião, jantar luxuoso e 

extravagante ofertado pelo novo-rico. Em certo momento da festa, Fortunata, esposa 

do anfitrião, revolta-se com o marido, que fazia gracejos e mantinha certas intimidades 

com um jovem escravo muito bonito. Por fim, Trimalquião revela que tempos atrás, 

quando jovem e escravo, durante catorze anos fora o querido de seu patrão e, para 

ele, não era “vergonha fazer aquilo que o senhor ordena” (PETRÔNIO, 1993, p. 78).  

Em outro episódio da narrativa, o poeta Eumolpo, convidado por uma rica 

família para ser preceptor de um adolescente, expõe ser avesso às práticas de amor 

pelos rapazes. Porém, ao se dar conta da beleza do jovem, deseja aproximação a fim 

de obter prazeres do mesmo. Oferecendo-lhe presentes, o poeta o conquista. Depois, 

ao perceber o descontrole e a insistência do jovem, o poeta recusa-se a saciá-lo e 

afirma que contaria aos seus pais. Como vemos no fragmento: 

 

- “Por que não fazes mais? 
Cansado de ser acordado tantas vezes, fiquei realmente encolerizado. 
Retruquei-lhe então com suas próprias palavras: 
- “Dorme, se não eu conto a teu pai”. (PETRÔNIO, 1993, p.89) 
 

 

 Esses exemplos são hoje questionados devido às diferenças culturais em 

relação à temática em nossos tempos modernos e também devido a visões e 

(pre)conceitos atuais. Alguns críticos preferem designar como “homossociabilidade” 

ou “homofilia ativa” ou “amor grego” para diferenciar dos relacionamentos entre 

pessoas do mesmo sexo dos tempos de hoje, de cunho pejorativo, pecaminoso e 

antinatural. 

Mesmo não podendo relacionar com a simbolização homoerótica 

contemporânea, são visíveis, nas cenas literárias da antiguidade, imagens de 

relacionamentos conflituosos, traumáticos, trágicos e, por último, em Satiricon, uma 

representação burlesca, satírica, jocosa, descompromissada, sem importância, que 
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visa apenas à satisfação e ao prazer momentâneo entre as pessoas do mesmo sexo. 

As configurações continuam, portanto, no campo do dissonante, do feio e do grotesco. 

 Em História da sexualidade (1984), Foucault esclarece que os gregos não 

opunham, como duas formas excludentes, como dois tipos de comportamento 

radicalmente diferentes, o amor por pessoas do seu próprio sexo e o amor pelo sexo 

aposto; não eram duas espécies de desejo, duas pulsões, diferentes ou concorrentes. 

Segundo ele, o que motivava o interesse na escolha entre homem ou mulher era 

unicamente o desejo por aqueles que fossem “belos”, qualquer que fosse o seu sexo. 

 Havia na Grécia antiga, de forma institucionalizada, a relação afetivo-

educacional, entre um homem mais velho, o erastes (amante) e o eromenos (amado). 

Esse relacionamento era chamado de paiderastia (amor a meninos), e tinha como 

finalidade a transmissão de conhecimento e afeto do erastes ao eromenos: para os 

gregos; era paradigma da educação masculina a paideia (educação). que se realizava 

pela paiderastia. Exemplos disso se encontram no mito de Zeus e Ganimedes, ou 

entre Aquiles e Pátroclo, na Ilíada. A prática é valorizada por razões ao mesmo tempo 

afetivas e sociais, com função civil integrativa, pois permite inserir o rapaz de 

nascimento livre em seu status de cidadão e ensinar-lhe como assumir 

responsabilidade na cidade7. 

A relação entre pessoas do mesmo sexo só era aceita quando entre um adulto 

e um jovem, até o nascer da barba. Já relação entre os adultos era rejeitada, como 

também a passividade deste. A cultura romana adotou em seu modus vivendi a 

mesma prática e, segundo Mora (2014), havia protocolos de sexualidade em 

conformidade com os seguintes aspectos: a atividade, a ativa (vir; designação do 

homem romano na qualidade de cidadão) e a passiva (de todos os outros: mulheres, 

rapazes e os escravos); o exercício da cidadania, prática sem infringir as leis; a idade, 

adolescente, púbere; e o prazer, somente do ativo8. 

As representações artísticas em conformidade com o pensamento acima 

mostram que, na Antiguidade, os cidadãos grego e romano compreendiam os 

cidadãos que não eram livres (mulheres, crianças, escravos e estrangeiros) como 

passíveis de serem investidos sexualmente. 

                                                           
7 CATONNÉ, Jean-Philippe. A sexualidade, ontem e hoje. Tradução Michele Iris Koralck. São Paulo: 
Cortez, 1994, p. 35. 
8 MORA, Carlos de Miguel. Literatura homoerótica latina: critérios para uma definição. Tradução e 
revisão João Máximo, Luís Chainho e Patrícia Relvas. Lisboa, Portugal: Index ebooks, 2014. 
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Há que se considerar o esclarecimento de Jurandir Freire Costa (1992), a 

respeito da visão errônea da maioria de nós acerca do homoerotismo ao relacionar 

com as representações artísticas na Antiguidade: 

 

O homoerotismo, para a maioria de nós, é sinônimo de 
pusilanimidade, efeminamento e não da virilidade ou masculinidade 
das lendárias personagens que estão nas origens míticas da 
civilização ocidental a que pertencemos ou queremos pertencer.  
Aqueles homens todos tinham esposas, filhos, praticavam as artes da 
guerra, a filosofia, a matemática, a astronomia e alguns inclusive 
ensinaram-nos que a democracia é a melhor forma de governo. 
Portanto será difícil para nossos hábitos linguísticos associá-los à 
prática do homoerotismo. (1992, p.27) 

 

Nesse sentido, é importante compreender o contexto cultural da época. Assim, 

não se usarão terminologias inadequadas para caracterizar certas práticas daquele 

contexto. Os gregos, pela prática da paiderastia, portanto, eram “pederastas”, não 

homossexuais, apesar de serem duas diferentes formas de cristalização do imaginário 

cultural sobre a potencialidade homoerótica, e não dois nomes para o mesmo 

referente.  

Na Idade Média, com o Cristianismo inaugurou-se uma nova moral sexual, 

caracterizada pela institucionalização do casamento e exclusão das práticas sexuais 

não reprodutivas, entre elas a “bissexualidade” romana e a pederastia grega. 

Institucionalizou-se o também o pecado cristão, conferindo ao homoerotismo um 

caráter demoníaco, o que tornou sua abordagem proibida. Consequentemente, 

reduziram-se, quantitativa e qualitativamente, as referências literárias às relações 

homoeróticas entre homens. E, quando são representadas literariamente, relacionam-

se a castigos eternos, como se observa em Dante, n’A divina Comédia, em que as 

personagens condenadas “contra natura” estão no sétimo círculo do inferno, no círculo 

da luxúria, com alguns outros sodomitas. A concepção negativa e pecaminosa de 

homoerotismo proposta pela moral cristã permanecerá vigente até o século XIX. 

Na Renascença, a partir das revoluções artística, religiosa, política e científica, 

teve início uma mudança radical na mentalidade da sociedade ocidental. O 

homoerotismo era então visto como um mal manifestado entre celibatários e jovens, 

com certa tolerância nos centros urbanos da Itália, em destaque Florença, onde se 

localizava a Academia Platônica de Florença. Os patronos da academia acreditam 

que, por meio do conhecimento e do amor, estariam em comunhão com Deus. Este 
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conceito influenciou a poesia e a literatura do século XVI (OLIVEIRA, 2002).  Mas, de 

modo geral, na arte a temática foi comedida, segundo anota Woods (2001), às vezes 

tratada em forma de exaltação da amizade masculina, ou da personagem libertina, 

caracterizada pelo vício e o excesso. 

O projeto da modernidade consolidou-se entre os séculos XVII e XIX, rompendo 

com as imposições das determinações naturais, com a crença no mito, da religião, da 

superstição e com o uso arbitrário do poder. O advento do capitalismo fortaleceu os 

dogmas religiosos e reafirmou os papéis masculinos e femininos. Se antes já havia 

um ódio implacável à homossexualidade, o que se viu foi um crescimento da 

homofobia, afirmada pela ciência e chancelada pelo Estado. 

Os romances escolhidos como corpus desta pesquisa estão circunscritos a esta 

temporalidade - são obras do final do século XIX e final do século XX, respectivamente 

- e representam artisticamente valores e configurações de relacionamentos 

homoeróticos vivenciados pelas personagens inscritas nos contextos socioculturais 

desenhados na narrativa. 

Como já informamos, ambas as obras que serão aqui analisadas são 

referências no contexto histórico e artístico das respectivas épocas. A primeira é Bom 

Crioulo, de Adolfo Caminha, de 1895, final do século XIX portanto, e a segunda, Em 

nome do desejo, de João Silvério Trevisan, data de 1983, final do século XX. 

Praticamente cem anos separam a publicação de cada uma delas.  

De acordo com a crítica literária, a primeira é considerada marco na literatura 

brasileira por evidenciar como temática central o relacionamento amoroso entre 

homens. A obra inscreve-se sob o rótulo realista/naturalista, estética que faz oposição 

ao idealismo do movimento romântico, ao mostrar a realidade e diagnosticar as 

patologias humanas. É caracterizada por Émile Zola (1865) pela radicalização do 

Realismo, tendo o objetivo de comprovar os fatos e as ações das personagens do 

ponto de vista das ciências naturais e mostrar que o indivíduo é determinado pelo 

ambiente e pela hereditariedade.  

De acordo com Bosi (2006), o Realismo se tingirá de Naturalismo, no romance 

e no conto, sempre que fizer personagens e enredos submeterem-se ao destino cego 

das leis naturais que a ciência da época julgava ter codificado9. Em termos sociais e 

culturais é como um período dúbio, pois, por um lado, a arte se aproxima e se alia à 

                                                           
9 Cf. BOSI, Alfredo. História Concisa da Literatura Brasileira. 44. ed. São Paulo: Cultrix, 2006, p.168. 



23 
 

ciência para descrever o homem segundo seus preceitos; por outro lado, coloca em 

voga questões de gênero relegadas à margem. Ainda que seja para depreciar a 

prática, colocar a questão em debate na sociedade pode ser considerado um ponto 

positivo. 

Mendes (2003) afirma que o naturalismo “subordinado à onipotência do 

pensamento científico das décadas finais do século XIX, e participando do apetite 

epistemológico que Foucault chamou de a vontade de saber (FOUCAULT, 1977, 

p.55)”. Assim, a literatura naturalista teria, na homossexualidade, um campo fértil de 

exploração e experimentação10. Justifica-se pelo grande número de romances que 

trataram do assunto, uns de modo subliminar outro com ênfase maior, neste período 

histórico, como O Cortiço (1890), Memórias de um condenado ou A condessa Vésper 

(1882), O Ateneu (1888), O Barão de Lavos (1891), Dom Casmurro (1888), Bom 

Crioulo (1895). As palavras de ordem da estética naturalista, como instinto, 

degeneração e animalidade, caracterizam as ações, atitudes e comportamentos das 

personagens homoeróticas. 

Já a segunda, Em nome do desejo, é uma produção moderna, do final do século 

XX, pós-68, movimento Stonewall, época dos conflitos ocorridos em Nova York, 

quando policiais expulsaram os frequentadores homossexuais do bar Stonewall, o que 

desencadeou o movimento de liberação sexual. A partir de então, permitiu-se maior 

expressividade das minorias sexuais e se iniciou um processo de liberação e 

expressão dessas minorias. 

Em nome do desejo integra um conjunto de narrativas que trata das identidades 

marginalizadas e do desejo homoerótico ainda visto como algo abjeto à sociedade. 

No contexto de produção, enquadra-se no movimento de emancipação política da 

comunidade homossexual de fim dos anos 60, conforme Manuel da Costa Pinto 

(2010), “cujos reflexos podem ser sentidos hoje em uma série de “ações afirmativas”, 

que incluem a criação de espaços de convivência cada vez mais numerosos, um 

mercado de produtos gay, coleções de livros GLS e manifestações públicas”11. 

Como na maioria dos romances contemporâneos, encontramos um herói 

descaracterizado de sua essência épica (perfeito, belo e forte) desprovido das 

                                                           
10 Cf. MENDES, Leonardo. Naturalismo com aspas: Bom-Crioulo de Adolfo Caminha, a 
homossexualidade e os desafios na criação literária. Revista Gragoatá - Niterói, n.14, p.29-44, 1. Sem. 
2003.  
11Cf. PINTO, Manuel da Costa. Sexualidades pós-modernas. Revista Cult. In: 
https://revistacult.uol.com.br/home/sexualidades-pos-modernas/. Acesso em 17/03/2017. 

https://revistacult.uol.com.br/home/sexualidades-pos-modernas/
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grandes virtudes. Como cita Bosi, “o seu herói é problemático, pois deve construir para 

si mesmo – em meio aos acasos e às rupturas da existência – um sentido que, 

contrariamente ao que ocorre na antiga epopeia, não lhe é dado jamais e poderá fugir-

lhe a sua própria essência” (2006, p.46).  

O protagonista se vê no próprio caos existencial, como se depreende da sua 

forma de narrar, em formas de perguntas e respostas, imagem de um exercício de 

subjetivação e identificação de si mesmo. Mesmo diante das agruras e das limitações 

enfrentadas diante das imposições da heteronormatividade, a sua é uma narrativa de 

afirmação. 

 

 

1.2. Terminologias e conceituações 

 

 

O relacionamento amoroso entre homens foi designado ao longo do tempo de 

diversos modos: como “pederastia”, “amor grego”, “amor viril”, “pecado nefando”, 

“uranismo”, “amor que não se ousa dizer o nome”, “terceiro sexo” etc. Só em 1869, na 

Alemanha, o amor entre pessoas do mesmo sexo recebeu o nome científico de 

“homossexualismo”, pelo médico húngaro Karoly Maria Benkert (FRY, 1983, p.62), 

para substituir o termo sodomia, eivado de preconceitos religiosos. Karoly apresentou 

ao parlamento alemão uma petição solicitando a supressão da lei que penalizava as 

práticas sexuais entre homens. Conseguiu este intento, porém o conceito foi utilizado 

pela psiquiatria caracterizando-se como doença, ou melhor, como anomalia, e 

tornando-se recorrente devido a seu “caráter científico”. 

Por meio dessa concepção, o amor entre homens deixa de ser considerado 

matéria pecaminosa para tornar-se doença, passível de tratamentos, não de castigos 

ou de penas. Sua condenação transfere-se da esfera da religião para a da ciência, do 

domínio do olhar do religioso ou da lei para o domínio e controle do médico. Segundo 

Trevisan (2007), a criação do “homossexualismo” consistiu em classificar práticas 

sexuais entre sujeitos do mesmo sexo como loucura, doença mental, inversão sexual. 

Desse modo, a ciência ajudou a desenvolver a ideologia sexual que catalogou 

o homossexualismo como uma degeneração psíquica ou perversão do instinto e, de 

acordo com Foucault, isso aconteceu no contexto histórico da “implantação múltipla 

das perversões, iniciadora de heterogeneidades sexuais” (2014, p. 41). O que era 
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considerado uma prática dos sodomitas passa a ser empregado para se criar um tipo 

específico de sujeito, uma espécie. Nas palavras de Foucault, “o sodomita era um 

reincidente, agora o homossexual é uma espécie” (2014, p.48). 

Antes, não havia a noção de que existe uma “personalidade” ou um “perfil 

psicológico” comum a todos os “homossexuais”, como atualmente passamos a 

acreditar. A imagem que conhecemos do “homossexual” configura-se a partir do 

século XIX com a invenção do homossexualismo, pautado em um discurso médico-

moral que atribui certas práticas sexuais a características biológicas e 

comportamentais, relacionando-as ao vício, à doença, à perversão e à degeneração. 

Com a patologização, as práticas afetivo-sexuais entre indivíduos do mesmo 

sexo passaram a existir do ponto de vista discursivo, diferentemente da omissão do 

período medieval, e puderam falar por si mesmas, contrariando os estereótipos que a 

ciência havia construído.  

É evidente que a significação de patologia para o termo homossexualismo não 

é recente. Mas não impossibilitou a continuidade da repressão que há muito vinha 

sendo instaurada. A esse respeito, segundo Fernandes (2012), uma vez que a 

homossexualidade não representava uma realidade, definia-se como uma variante de 

sexualidade divergente do padrão vigente. O “homossexual” era visto como um 

estereótipo humano, inventado para funcionar como antinorma do ideal de conduta 

sexual masculina adequado à formação da família burguesa. 

Desde sua criação, o termo carrega o conceito pejorativo. Ao empregá-lo, 

mesmo sem a intenção do falante, sempre remete à crença de que existe uma 

sexualidade e um tipo humano homossexual, independentemente do hábito linguístico 

que o criou, e reforça a ideia de que é natural dividir os homens em “homossexuais” e 

“heterossexuais”. Jurandir Freire Costa diz que “o uso da terminologia significa manter 

costumes morais prisioneiros do sistema de nominação preconceituoso, que qualifica 

certos sujeitos como moralmente inferiores pelo fato de apresentarem inclinações 

eróticas por outros do mesmo sexo biológico” (1992, p.11). 

O uso da terminologia para referir ou identificar personagens ou tendências 

homossexuais antes dessa época, no caso da Antiguidade Clássica, acarretaria um 

anacronismo, uma vez que não havia uma homossexualidade do modo como a 

entendemos hoje. Outra situação que requer cuidado é quanto ao emprego do 

vocabulário, pois as subjetividades são criadas ou reproduzidas por um conjunto de 
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palavras; sobretudo quando se pretende significar desejos, ações e sentimentos 

imputados a outrem. 

De acordo com Barcellos (2006), em termos de crítica literária e de história da 

cultura, o emprego do termo “homossexual” designativo de uma identidade é coerente 

com o período que vai desde a criação e difusão do vocábulo a partir da medicina, em 

meados do século XIX, até a emergência dos movimentos de liberação homossexual, 

no período entre 1869 e 1968.  

No entanto, ainda segundo Barcellos, seria conveniente, a partir daí, empregar 

o termo “gay”, aplicado em um contexto de estilo de vida multidimensional estruturado 

a partir de uma opção homossexual. Enquanto a palavra “homossexual” está 

impregnada pelo conceito de homossexualidade oitocentista, de doença, perversão e 

vício, a palavra “gay”, é amenizada pelo seu sentido de “alegria”. Mesmo assim, 

continuou com uma identificação pejorativa, pois o “sujeito homoeroticamente 

inclinado”12 abandona o caráter patológico para assumir o papel de “palhaço”, de 

quem diverte os outros com seus trejeitos e estilo de vida. 

No contexto dos romances em estudo, a imagem do comportamento das 

personagens, em Bom Crioulo, aponta para a oscilação entre a noção do vício e 

enfermidade, prática de sodomia e a degenerescência física e moral, misto da visão 

pré-moderna e da definição moderna, e Em nome do desejo, por sua ambientação 

num seminário, a imagem é do pecado, da violação das normas e imoralidade 

impostas às personagens de desejo e práticas sexuais voltadas a pessoas do mesmo 

sexo. 

Neste estudo, para designar a representação dos relacionamentos entre 

pessoas do mesmo sexo, escolhemos o termo homoerotismo, criado e aplicado pela 

primeira vez pelo psicanalista húngaro Sándor Ferenczi, contemporâneo de Freud, na 

literatura psicanalítica, mostrando que a palavra homossexualidade era insuficiente 

para descrever a diversidade das experiências psíquicas dos sujeitos 

homoeroticamente inclinados.  

Entre as várias razões para a utilização do termo, a principal é a possibilidade 

de abranger as representações do relacionamento amoroso entre homens em épocas 

distintas, como se dá com a composição do corpus deste estudo, que trata de 

                                                           
12 A expressão “sujeito homoeroticamente inclinado” é utilizada para referir-se às pessoas que se 
sentem atraídas eroticamente por outras do mesmo sexo. Jurandir F. da. A inocência e o vício – Estudos 
sobre o homoerotismo. 3. ed. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1992. 
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romances de tempo e de estéticas opostas. Além disso, permite abarcar a diversidade 

das relações entre pessoas do mesmo sexo por não apresentar sentido pejorativo e 

não imputar uma identidade fixa à pessoa com tendência homoerótica. Finalmente, 

pela crescente utilização do termo em diversos estudos literários e na crítica literária. 

As pontuações acima destacadas, aqui definidas como características positivas 

ao termo de abordagem no estudo, não se apresentam no termo homossexualismo. 

Desse modo, seguimos o posicionamento de Jurandir Freire Costa, 

 

 

Prefiro a noção de homoerotismo à de “homossexualismo” por três 
principais razões. A primeira é de ordem teórica. Diz respeito à maior 
clareza que proporciona o uso do primeiro termo e não dos termos 
convencionais de “homossexualismo” e “homossexualidade”. 
Homoerotismo é uma noção mais flexível e que descreve melhor a 
pluralidade das práticas ou desejos dos homens same-sex oriented. 
[...], interpretar a ideia de “homossexualidade” como uma essência, 
uma estrutura ou denominador sexual comum a todos os homens com 
tendências homoeróticas é incorrer num grande erro etnocêntrico. 
Penso que a noção de homoerotismo tem a vantagem de tentar 
afastar-se tanto quanto possível desse engano. Primeiro, porque 
exclui toda e qualquer alusão a doença, desvio, anormalidade, 
perversão etc., que acabaram por fazer parte do sentido da palavra 
“homossexual”. Segundo, porque nega a ideia de que existe algo 
como “uma substância homossexual” orgânica ou psíquica comum a 
todos os homens com tendências homoeróticas. Terceiro, enfim, 
porque o termo não possui a forma substantiva que indica identidade, 
como no caso do “homossexualismo” de onde derivou o substantivo 
“homossexual” (COSTA, 1992, p. 21, 22). 

 

Para o psicanalista, três são as razões para preferir o uso do termo 

homoerotismo: primeiro, é mais flexível e descreve melhor a pluralidade das práticas 

e desejos dos homens por homens; segundo, o termo homossexualismo está 

comprometido pelo contexto médico-legal, sexológico e higienista; e terceiro, 

desvincula todas as práticas homoeróticas da noção de ser uma essência, espécie de 

denominador comum típico de um homossexual. Assim, Costa critica o uso do termo 

homossexualidade por indicar uma essência comum a todos os homens com 

tendência homoerótica e por impedir a “pluralidade de identidades possíveis de serem 

assumidas pelos indivíduos com inclinações homoeróticas” (COSTA, 1992, p. 47).  

Importa destacar que, na variação da palavra homoerotismo (substantivo), há 

somente a forma homoerótico/a (adjetivo), não há a forma substantiva como na 

variação da palavra homossexualismo em homossexual, termo que identifica o sujeito 
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e o qualifica como doente ou pervertido. Diferentemente de homoerotismo, que não 

indica identidade, aqui definida como uma construção histórica e cultural geradora de 

modelos fixos e pretensamente estáveis. A intenção do foco deste estudo se distancia 

da seara de identificação de personagens com inclinação homoerótica, bem como de 

questões identitárias e limitadoras.  

Homoerotismo, por sua vez, nega o teor discriminatório cunhado no termo 

homossexualismo, que carrega em seu bojo a ideia de doença, vício, anormalidade 

ou perversão. Enquanto o termo homossexualismo foi criado para designar doença, o 

homoerotismo denota uma variante da sexualidade, sem o peso semântico de doença.  

Homoerotismo é um conceito abrangente, que procura dar conta das diferentes 

formas de relacionamento erótico entre homens, independentemente das 

configurações histórico-culturais e das percepções pessoais, bem como da presença 

ou ausência de elementos genitais, emocionais ou identitários específicos, e evita que 

as pessoas sejam associadas apenas às suas preferências sexuais, o que é muito 

forte no uso de nomenclaturas como “gay” “ou homossexual”. 

O conceito refere-se à totalidade das práticas homoeróticas entre homens, 

abarca desde a pederastia grega às práticas contemporâneas entre pessoas do 

mesmo sexo, tanto as relações homoeróticas sublimadas quanto as de união civil 

homoafetiva e também aquelas de prostituição. Barcellos, ao referir-se aos estudos 

literários, afirma que 

 
(...) a abertura dada pelo conceito de homo erotismo é imprescindível 
para qualquer trabalho que não se atenha exclusivamente a uma 
forma específica e bem delineada de relação ou identidade 
homoerótica, como a pederastia grega, a sodomia medieval ou as 
identidades gays contemporâneas (2006, p.22). 

 

O estudioso cita que a vantagem do uso da terminologia é não impor nenhum 

modelo pré-determinado e permitir que se respeitem as configurações que as relações 

entre homens assumem em cada contexto cultural, social ou pessoal específico. Na 

análise de obras literárias, a opção por esse termo é de vital importância por não impor 

a elas ou a suas personagens modelos ou identidades que lhes são estranhos13. 

É verdade que a literatura, interagindo com outros saberes, ajudou a definir o 

perfil do “homossexualismo masculino” no final do século XIX. Enquanto atividade 

                                                           
13 BARCELLOS, José Carlos. Literatura e Homoerotismo em questão. Rio de Janeiro: Dialogarts, 2006, 
p.21. Coleção em questão – Virtual n.2 
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artística, a literatura pode reproduzir as concepções sócio-sexuais de uma época, ou 

até produzir, caracterizando e identificando, como apregoa Costa (1992), a 

personagem sensível na narrativa, de Proust; a personagem outsider social, de Balzac 

ou a personagem em conflito, de Gide. Essas caracterizações influenciaram e ainda 

permeiam o imaginário da sociedade a respeito dos homens homoeroticamente 

inclinados. 

Nesse contexto, percebemos assim uma fusão entre literatura e sociedade, 

numa forma de problematização de uma e de outra, como uma retroalimentação. 

Como destaca Antoine Compagnon (2010) em “O mundo”, a literatura fala do mundo 

e também dela mesma. As produções dialogam com o mundo e também com uma 

tradição de imagens que se proliferam, se ampliam e se distorcem. Veremos na 

pesquisa a representação do mundo homoerótico, a relação e ligação da temática nas 

obras e também a sua relação com as fontes literárias.  

Há também o emprego do termo homoafetividade defendido por Denilson 

Lopes especificamente em seu artigo o “Escritor gay” (2002). Nesse texto, Lopes 

afirma ser o termo “homoafetividade” mais abrangente que homoerotismo. Para o 

crítico literário, homoafetividade compreende a homorrepresentação ficcional por 

outros vieses que não apenas os pautados na relação erotizada entre corpos 

masculinos, além do sexo-rei, abarcando outras demandas de relações afetivas e 

políticas. Como diz abaixo,   

 

Não pretendo apenas cunhar mais um termo, mas penso que falar em 
homoafetividade é mais amplo do que falar em homossexualidade ou 
homoerotismo, vai além do sexo-rei, bem como é um termo mais 
sensível para apreender as fronteiras frágeis e ambíguas entre a 
homossexualidade e a heterossexualidade, construídas no século 
passado, sem também restringir a uma homossociabilidade 
homofóbica (ver SEDWICK, E., 1985), como em tantos espaços 
sociais que foram tradicional e exclusivamente masculinos como times 
de futebol, internatos, quartéis e bares.Uma política de 
homoafetividade busca alianças para desconstruir espaços de 
homossociabilidade homofóbicos ou heterofóbicos, ao mesmo tempo 
que pensa, num espaço, as diversas relações entre homens (ou entre 
mulheres), como entre pai e filho, entre irmãos, entre amigos, entre 
amantes (LOPES, 2002, p.38). 

  
 

Compreendemos a explanação do crítico. Entretanto percebemos que o termo 

homoerotismo abrange também a representação, no campo das artes, dos afetos 

existentes entre pessoas do mesmo sexo. O segundo elemento da designação da 
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palavra híbrida o homo(erotismo)não se refere apenas a questões sexuais, como é 

fortemente visto no senso comum. O termo “erotismo” tem origem no mito grego Eros, 

o deus do amor e, segundo diz May, “Eros é o impulso que leva o homem a unir-se a 

outra pessoa, não só sexualmente ou por outras modalidades de amor, mas nele 

excitando a ânsia do conhecimento, impelido apaixonadamente a procurar a união 

com a verdade” (1978, p.86). 

No contexto da pesquisa, as práticas homoeróticas vão além do sexo, 

compreendendo que, em um relacionamento, há afeição, amor e amizade. A amizade 

esteve sempre muito ligada ao amor, principalmente nas narrativas literárias, em que, 

desde a Antiguidade, os amantes eram denominados amigos, como referem, nas 

canções medievais, as Cantigas de Amigo14·. Ao longo da tradição literária, as 

estreitas amizades masculinas permitem inferir, em sua grande maioria, os laços 

homoeróticos. Como vemos, por exemplo, no relacionamento entre Quintanilha e 

Gonçalves, no conto “Pílades e Orestes”, de Machado de Assis ou, de modo mais 

subliminar, entre Martim e Poti, no romance Iracema, de José de Alencar. 

Outro conceito deste âmbito de estudo, que se relaciona com o homoerotismo, 

é a homossociabilidade, termo utilizado por Eve Kosofsky Sedgwick na obra Between 

men: English literature and male homosocial desire (1985) para definir uma extensa 

rede de práticas sociais intragenéricas que regulam os laços de solidariedade e 

colaboração ou de rivalidade e competição entre indivíduos que se identificam como 

pertencentes ao mesmo gênero.  

A homossociabilidade se associa à homofobia, ao forte medo e ódio aos 

homens de inclinação homoerótica, haja vista que a homossociabilidade é produto de 

uma sociedade que valoriza o masculino e despreza o feminino, identificado na 

passividade sexual masculina. 

Os conceitos de homoerotismo e homossociabilidade reconfiguram as relações 

entre amizade masculina e homossexualidade. Embora haja semelhança entre os 

pares: homoerotismo/homossexualidade e homossociabilidade/amizade, a 

homossociabilidade é mais abrangente e complexa que a amizade; do mesmo modo 

é o homoerotismo em relação à homossexualidade.  Essas noções justificam a 

utilização das terminologias, como esclarece Barcellos: 

 

                                                           
14FILHO, Amílcar Torrão. “Uma questão de gênero:onde o masculino e o feminino se cruzam”. 
Cadernos Pagu (24), janeiro-junho de 2005, pp.127-152. 
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A conjugação de ambos permite abarcar um amplo espectro de 
relações entre homens e situar o homoerotismo em suas dinâmicas de 
contiguidade e diferença em outras formas de relações masculinas, 
liberando-nos das compartimentações falaciosas do discurso 
homofóbico, cujos mecanismos discursivos são, assim, em parte 
desnudados. (BARCELLOS, 2006, p.24) 

 

Barcellos (2006) esclarece, ao analisar as obras literárias, sobretudo as 

situadas entre meados do século XVII e as primeiras décadas do século XX, a falsa 

ideia de que houve mudança radical na representação da homossociabilidade 

masculina, enquanto estrutura a serviço da dominação patriarcal, e o homoerotismo. 

Há, portanto, segundo ele, uma continuidade entre a homossocialidade masculina e o 

homoerotismo também no mundo moderno. 

Nas sociedades patriarcais modernas, diferentemente das sociedades antigas, 

estabeleceu-se como princípio a “heterossexualidade obrigatória” ou compulsória15, a 

partir de um sistema dominado pelo “macho”, com a finalidade de assegurar o domínio 

e o controle social de qualquer subgrupo.  

Nessa estruturação social, suprimiu-se o componente homossexual da 

sexualidade humana e, como consequência, deu-se a opressão do desejo 

homoerótico. A heterossexualidade foi historicamente considerada como parâmetro 

de normalidade apregoada tanto pelo discurso ficcional quanto pelo teórico-crítico.  

Os estudos advindos da Teoria Queer, frutos das pesquisas de Lauretis (1991), 

Butler (1990) e Sedgwick (1985), demonstram que a homossexualidade, tanto quanto 

a heterossexualidade, é uma construção histórica, legitimada por interesse do “poder” 

heteronormativo. Os estudos contrariam as teorias que se baseiam no binarismo 

essencialista masculino/feminino e questionam o sistema binário (homem x mulher; 

homo x hetero; natureza x cultura), como conceito e modelo de verdade absoluta que 

se aplica aos sujeitos, tanto quanto às identidades e sexualidades. O pensamento 

teórico compreende o gênero como algo cultural, onde tanto o masculino como o 

feminino estão presentes em homens e mulheres, e a definição e classificação de 

gênero está intrinsecamente relacionada às normas e convenções culturais que 

variam conforme o tempo e de sociedade para sociedade. 

                                                           
15Heterossexualidade compulsória: termo cunhado pela pensadora feminista Adrienne Rich (1990), no 
artigo “Compulsory Heterosexuality and Lesbian Expericence”, designada não como algo natural, mas 
como resultado de um conjunto de práticas sociais que a impõe como a forma “correta” de se relacionar 
amorosa e sexualmente.  
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De acordo com Amílcar Torrão Filho (2005), só é possível compreender o 

feminino relacionando-o ao masculino e vice-versa e, para entender a ambos, é 

necessário entender a homossexualidade16. O mesmo serve para a discussão a 

respeito dos relacionamentos entre homens.  

É claro que o intento, nesta pesquisa, não é o desenvolvimento de uma política 

contra a homofobia, mas a ideia do olhar homoerótico é não se “prender” “aos jogos” 

de poder que os discursos dominantes viabilizam. A questão do homoerotismo é 

importante não apenas para a análise das relações sociais como também para a 

compreensão dos regimes epistêmicos e das grandes articulações do pensamento. 

Por meio da análise dialógica de obras da literatura é que se empreende o estudo em 

questão, este é o fulcro de nosso trabalho. 

No tópico subsequente trataremos da interlocução entre literatura e 

homoerotismo: o homoerotismo como tema relevante e demanda atual para os 

estudos literários e crítica literária, uma vez que aborda sentimento, desejo, modo de 

vida do ser humano.  

 

 

1.3 Interlocução entre literatura e homoerotismo 

 

 

Importa destacar, neste tópico a respeito da interlocução entre literatura e o 

homoerotismo, alguns questionamentos essenciais para análise, que são: a inserção 

do tema dentro dos estudos literários, como a crítica tem recebido e discutido o 

assunto e qual a metodologia de trabalho que utilizaremos nesta tese. 

A literatura do século XIX empenhou-se em reproduzir um real idealizado a fim 

de construir, via discurso literário, certa identidade nacional positiva, segundo Candido 

(1981). Da mesma forma, a crítica literária brasileira defendeu a ideia de um projeto 

literário de cunho nacionalista, como instrumento favorito para a constituição de uma 

narrativa povoada por heróis nacionais e exaltação local. Esse viés é totalmente 

oposto à temática em estudo; tanto que a crítica ocultou e desmereceu obras que se 

desviassem do intento institucionalizado, principalmente as de cunho homoerótico, por 

serem tabu e não se enquadrarem nos padrões canônicos da literatura nacional. 

                                                           
16 FILHO. Amílcar Torrão. Uma questão de gênero: onde o masculino e o feminino se cruzam. 
Campinas-SP: Cadernos Pagu (24), janeiro-junho de 2005, pp.127-152. 
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Um exemplo é Bom Crioulo, romance escolhido para análise, que sofreu 

discriminação por mais de quarenta anos, tempo decorrido entre a primeira e a 

segunda edição, pela temática dominante, abordada pela primeira vez em nossa 

ficção literária: as relações amorosas entre dois homens, ou, mais especificamente, 

entre dois marinheiros: Amaro, um negro apelidado de Bom Crioulo, e Aleixo, um belo 

grumete louro.  

De acordo com Trevisan (2009), houve uma “conspiração do silêncio”, um 

apagamento da obra no círculo acadêmico e social, por motivo estritamente moral, 

considerado obsceno, sendo escondido em notas de rodapé17. A obra saiu do 

ostracismo quando os centros culturais mais avançados puseram em pauta a 

discussão sobre os direitos das minorias sociais, entre eles o homossexualismo, como 

sujeito e tema das mais diversas formas artísticas. 

Silva e Fernandes (2014), ao analisarem compêndios e manuais de literatura 

brasileira, observaram certa recusa dos críticos em tratar da temática do 

homoerotismo, e, quando essa referência existe, ela o é de modo depreciativo, com 

marcas de exclusão, de preconceito e leituras equivocadas. Os autores pontuam:  

 

Torna-se difícil ler um manual de história da literatura brasileira e não 
encontrar nele, como marca indelével, um registro invisibilizador e 
discriminatório, equívocos quanto aos modos de historiadores 
narrarem os autores, as obras e os temas que cerceiam as obras 
comentadas. (SILVA & FERNANDES, 2014, 08). 

 

Ao camuflar a temática ou situar a obra em desmerecimento, os estudos 

literários reforçam a exclusão e impedem inclusão das obras homoeróticas no cânone. 

Antes da década de 1960, assuntos relacionados às minorias sociais 

dificilmente fariam parte de pesquisa e suscitariam discussões na academia. Até a 

década de 1960, segundo Bordini (2006), a “cultura” era um conceito monolítico, que 

abarcava apenas as mais altas realizações do espírito. Do mesmo modo, a “literatura” 

só se compunha de obras de linguagem consagradas pelo tempo e incluídas nos 

cânones pelos críticos e historiadores literários “18.  

                                                           
17 Introdução à obra de Adolfo Caminha: Bom Crioulo, p. 9 a 21. In: TREVISAN, João Silvério. 
“Introdução”, em Adolfo Caminha. Bom Crioulo. São Paulo: Hedra, 2009. 
18 BORDINI, Maria da Glória. Estudos Culturais e estudos literários. Letras de Hoje. Porto Alegre, v.41, 
n.3, p.11-12, setembro, 2006. No artigo a professora apresenta a relação entre Estudos Culturais e 
Estudos Literários, e a pertinência e a ênfase atribuídas nos dias atuais aos Estudos Culturais. 
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Nos tempos atuais, a questão cultural sofreu profundas modificações e aquela 

antiga noção de unidade cultural centralizada no conceito de nação e de línguas 

pátrias, foco de identificação e ligação social, não se adequa mais.  

Bordini destaca que as doutrinas estruturalistas, pós-estruturalistas e a crítica 

derridiana ganharam força, sendo incorporadas e aplicadas pelas universidades, a 

partir “de uma nova conjuntura social, que envolve problemas de guerra, rebeliões dos 

jovens, constituição de comunidades hippies, liberação sexual e feminina, 

radicalização das reivindicações das feministas, dos gays, negros e índios” (2006, 

p.18). Houve a pertinência de uma abordagem dos estudos literários de não mais se 

deter apenas nos recursos formais do texto e sim focalizar também as relações que o 

texto pode estabelecer com a vida social. 

É evidente um conflito atual entre estudos literários e estudos culturais, a partir 

de questionamentos, por parte deste último, a respeito da diferença entre literatura e 

não literatura, da unidade dos textos literários e da possibilidade de hierarquização 

dos mesmos, pontuações essas tidas como pautas centrais dos estudos literários. 

José Carlos Barcellos mostra como ponto negativo dos estudos culturais a ênfase 

“redutora das dimensões cultural e estética em detrimento de qualquer forma de 

questionamento ou mudança mais profunda das relações sociais” (2006, p.11). 

Ao estudar as práticas homoeróticas, o crítico propõe a utilização de um 

aparato teórico-metodológico, caso contrário as práticas críticas podem ser cooptadas 

pelo sistema hegemônico de poder. E indica alguns pressupostos teóricos para 

análises de textos literários, como: a compreensão do homoerotismo como discurso 

que se articula a partir de inúmeras práticas sociais e vivências pessoais; o estudo do 

homoerotismo no âmbito específico dos estudos literários, e, por último, a 

necessidade de interpretar o texto com os critérios de uma hermenêutica. 

Do mesmo modo, José Luiz Foureaux de Souza Júnior (2007), no livro 

Herdeiros de Sísifo: Teoria da Literatura e Homoerotismo, destaca a importância da 

interlocução entre homoerotismo e literatura, como mais um instrumento operacional 

para a Teoria da Literatura e propõe uma direção semântico-metodológica a partir de 

uma dimensão interdisciplinar da abordagem do literário: 

 

Estabelecer a interlocução entre Literatura e Homoerotismo, nesse 
sentido, é mais uma tentativa de alargar os horizontes de expectativas 
da própria prática teórica, tão valorizada pelos Estudos Literários, em 
particular, e pelos Estudos Culturais, em geral. Os autores que se 
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debruçaram sobre o(s) problema(s) da Teoria da Literatura parecem 
unânimes em dizer que definições são quase impossibilidades 
absolutas. Entretanto, acredito que confrontar esse tipo de prática com 
os Estudos Literários, fazendo-lhes perguntas oriundas da 
interlocução proposta, é uma atividade instigante e, mesmo, 
necessária, para não dar vazão a um certo ceticismo que, mesmo 
produtivo, não cabe neste momento. (SOUZA JÚNIOR, 2007, p.90) 

 

Concordamos com o posicionamento e utilizamos, nesta tese, o estudo do 

homoerotismo no âmbito específico dos Estudos Literários; não apresentar como uma 

nova disciplina, mas somar o conjunto das disciplinas a abordagens novas e a objetos 

novos. Como apregoa Barcellos, “a intenção é beneficiar de uma interlocução fecunda 

com uma área de conhecimento já consolidada na sua diversidade temática e 

pluralidade metodológica, ao invés de constituir um gueto acadêmico monológico e 

solipsista” (2006, p. 14), e, com isto, promover espécie de apologia e política contra a 

homofobia, que não é o interesse deste estudo - apesar de entendermos que “toda” 

leitura é sempre um ato político, comprometida e dotada de intencionalidade, calcada 

em vetores ideológicos.  

Na esteira da literatura de temática feminina e afro-brasileira, há autores que 

defendem uma literatura de temática homoerótica. No livro Aspecto da literatura gay, 

Mário César Lugarinho (2008), a partir da reflexão de Antonio Cândido (2000) sobre a 

configuração do sistema literário baseado no tripé: posição do artista, configuração da 

obra e público, afirma a existência desses três elementos confluindo para a 

emergência de uma literatura de temática gay ou homoerótica. Comungam deste 

posicionamento os críticos Lopes (2002), Moriconi (2010), Pinto (2010) e Silva (2008).  

 No rol desses autores e críticos acima, a maioria associa a produção literária 

de temática homoerótica aos movimentos reivindicatórios, demarcando diferenças no 

emprego das terminologias. Consideram a literatura de temática homoerótica como 

possuindo um foco mais geral, algo que pode ser encontrado em todas as épocas, 

enquanto denominam de literatura de temática gay a vertente mais contemporânea, 

vinculada ao processo histórico de liberação sexual, pós- movimento Stonewall. 

Entre as correntes teóricas para abordar as questões de sexualidade presentes 

na sociedade há a Teoria Queer, surgida nos Estados Unidos nos anos 1990. O termo 

“queer” significa raro, estranho, excêntrico. Guacira Lopes Louro define o queer 

também como “o sujeito de sexualidade desviante, englobando homossexuais, 

bissexuais, transexuais, travestis, drags, enfim, é o corpo estranho, que incomoda, 
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perturba, provoca e fascina” (2004, p. 7-8). E Anselmo Peres Alós, em A letra, o corpo 

e o desejo: masculinidades subversiva no romance latino-americano (2012), pontua 

que o corpo do homossexual é marcado simultaneamente como “exterior constituído” 

e como “abjeção da heterossexualidade”, de onde a má fama da homossexualidade. 

Daí a oportuna teoria queer apresentar novas maneiras de abordagem sobre os textos 

canônicos e os relegados à margem, textos esses, onde se encontram personagens 

“ex-cêntricos” que também fazem história e constroem uma sociedade, na maioria das 

vezes, não sendo vistos, nem analisados, devido ao preconceito e tabus impostos 

pelo sistema heteronormativo.  

Esta teorização com certeza coincidiria também com o nosso objeto de análise 

e pesquisa; entretanto, escolhemos aplicar a teoria de Bakhtin sobre o grotesco por 

entendermos compor melhor o campo da teoria e tradição dos estudos literários. 

Concordando com Antoine Compagnon, consideramos a compreensão da 

teoria da literatura como a epistemologia dos estudos literários (2014, p.18), e é a ela 

que recorreremos preferencialmente em busca de instrumental analítico adequado às 

questões que abordaremos.  

A proposta de uma abordagem que une literatura e homoerotismo dar-se-á, em 

destaque, pelo viés temático, no intento de identificar, circunscrever e analisar a 

configuração do relacionamento homoerótico nos textos literários. Assim, esta 

pesquisa se apoiará, específica e preferencialmente, a partir do constructo teórico dos 

estudos literários, sem, no entanto, se desviar das análises literárias. 

Aguiar e Silva (1979) conceitua a literatura como atividade artística que, sob 

multiformes modulações, tem exprimido, de modo inconfundível, a alegria e a 

angústia, as certezas e os enigmas do homem. Tal posicionamento do teórico 

português permite considerar que as abordagens relativas ao desejo homoerótico e 

às formas de relacionamento entre as pessoas homoeroticamente inclinadas, 

configuradas como experiências de vida do ser humano nas ficções literárias, podem 

constituir tema de estudo e reflexão para os estudos literários. 

A literatura, tal como a compreendemos, pode ser vista como mais do que uma 

outra forma de linguagem, como postula a teorização formalista; ela é, na verdade, 

uma fonte inesgotável de dados, ideias, experiências e relatos que compõem material 

para, entre outras temáticas, os estudos de gênero, sexualidade e o homoerotismo. 

Jonathan Culler, na obra Teoria da Literatura, recupera o pensamento do pensador 

Foucault e entende sexo/sexualidade como práticas sociais e discursivas: 
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Na explicação de Foucault, o “sexo” é construído pelos discursos 
ligados a práticas sociais e instituições variadas: o modo como 
médicos, o clero, os funcionários públicos, os assistentes sociais, e até 
mesmo os romancistas, tratam os fenômenos que identificam como 
sexuais. Mas esses discursos representam o sexo como algo anterior 
aos próprios discursos. Os modernos, de modo geral, aceitaram esse 
quadro e acusaram esses discursos e práticas sociais de tentar 
controlar e reprimir o sexo que estão de fato construindo. Invertendo 
esse processo, a análise de Foucault trata o sexo como um efeito e 
não uma causa, como produto de discursos que tentam analisar, 
descrever e regular as atividades dos seres humanos. (CULLER, 
1999, p. 16) 

 

 Culler deixa evidente no seu posicionamento a natureza discursiva do sexo e 

da sexualidade. Se tomarmos literatura também como uma prática discursiva, 

podemos notar a inter-relação e que estão inexoravelmente ligados e amalgamados 

pela instância do sujeito, num “espaço em que a discursividade alcança foros de 

elemento constitutivo de identidade particular” (JÚNIOR, 2007, p. 190).  

 Como afirmado acima, a análise basear-se-á na temática da relação 

homoerótica nos romances selecionados. Para tanto, utilizaremos com suporte para 

o estudo a teorização de Bakhtin sobre o dialogismo e o grotesco. O dialogismo será 

usado para estabelecer os possíveis vínculos e diferenças entre as obras e o grotesco 

como ponto de dissonância entre os temas empregados nas narrativas clássicas e 

verificação de como se dá a configuração do relacionamento homoerótico nos 

romances em foco. 
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2. A Operacionalização do Grotesco e do Dialogismo 

 

 

Qual a espécie de cumplicidade que se atribuía? Não 
quis saber; fosse o mais torpe dos réus, era o eu 
amigo: tudo que sofresse, muito culpado embora, era, 
no meu conceito, uma provação da fatalidade. E 
fazia-me estremecer a ideia de que iram maltratar 
criatura tão mansa, tão complacente, tão amável, feita 
de sensibilidade e brandura, contra quem o mal seria 
sempre uma injustiça, que eu prezaria com todos os 
defeitos, com todas as máculas, na facilidade de 
perdão das cegueiras sentimentais, estranhezas da 
preferência, que envolve tudo, no ser querido, a frase 
límpida do olhar ou o cheiro acre, mesmo impuro, da 
carne.  

O Ateneu, Raul Pompéia 

 

 

 Neste capítulo continuamos com a fundamentação teórica da pesquisa, e o foco 

de abordagem será duplo: o grotesco e o dialogismo literário. O objetivo do primeiro é 

o de fundamentar a imagem com que se apresenta o relacionamento homoerótico nas 

narrativas em estudo e o do segundo, esclarecer o uso do dialogismo como ferramenta 

metodológica na tese. 

 

 

2.1 A estética do grotesco: operacionalização nas narrativas  

 

  

 Abordaremos aqui a estética do grotesco, teoria que norteia a pesquisa em 

curso, pois ela oferece o embasamento para a configuração do relacionamento 

homoerótico nas obras em estudo. Orientamo-nos pela perspectiva teórica de Bakhtin, 

encontrada na obra A cultura popular na Idade: Média e no Renascimento: o contexto 

de François Rabelais. Escolhemos Bakhtin por sua historicização do grotesco ao 

longo do tempo e pela sua abordagem sobre a origem do conceito de grotesco, na 

Idade Média e Renascença. Referenciamos também as teorias de Victor Hugo e 

Wolfgang Kayser, ambas analisadas por Bakhtin, por aprofundarem a teorização 

sobre esse conceito na modernidade. 
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O propósito deste levantamento teórico é o de conceituar a categoria do 

grotesco na arte, mostrar a evolução do conceito na história literária e fundamentar a 

inserção da imagem do grotesco na configuração do relacionamento homoerótico 

presentificado nos romances em estudo. 

Convém destacar, inicialmente, que a arte literária, na concepção clássica, foi 

concebida a partir do mimético, com raiz em imitatio. Defenderam-na a tríade: Platão, 

Aristóteles e Horácio, que pregavam e cultuavam o ideal de Belo, de Verdade, de 

Perfeição, de Utilidade e Agradabilidade.  

A arte buscou retratar uma realidade ideal, modelo de perfeição a ser 

estimulado e seguido por todos que usufruíam deste bem cultural. Enfim, uma arte de 

caráter apolíneo, que valorizava a medida certa, a harmonia, o equilíbrio e a beleza 

por meio da perfeição do texto poético. 

O modelo clássico de representação predominou de modo generalizado nas 

ficções literárias e esteve presente nos diversos elementos da narrativa, como 

espaços, personagens, enredo, temáticas e linguagem, as formas idealizadas de ser 

e estar no mundo.  

 Já o grotesco contrapõe-se ao modelo clássico de representação, uma vez que 

seu conceito é o oposto do belo e da perfeição, conotando um valor negativo de 

representação. No caso em estudo, por exemplo, o homoerotismo é visto como 

afronta à heterossexualidade, modelo de vivência e relação conjugal legitimada pela 

sociedade heteronormativa, e, em razão isso, a figuração grotesca cabe sob medida.  

A utilização desse estilo desqualificava a produção artística e a caracterizava 

como marginal. Mesmo assim, as imagens grotescas sempre estiveram presentes nas 

artes, antes mesmo de o grotesco ser categorizado ou nomeado. Exemplos de 

acontecimentos, figuras grotescas, imagens disformes e monstruosas habitam a 

mitologia (em figuras míticas como a Hidra, as Hárpias, os Ciclopes, além de episódios 

mitológicos), no intuito de representarem alegoricamente a condição humana. Na 

época clássica, apesar de excluída da arte oficial, a representação do grotesco 

também se desenvolveu em certos domínios “inferiores”19, via marginal. 

                                                           
19Conforme Bakhtin (2013, p. 27), “o método de construção das imagens grotescas procede de uma 
época muito antiga: encontramo-lo na mitologia e na arte arcaica de todos os povos, inclusive na arte 
pré-clássica dos gregos e romanos. Não desaparece tampouco na época clássica; excluído da arte 
oficial, continua vivendo e desenvolvendo-se em certos domínios “inferiores”, não canônicos: o das 
artes plásticas cômicas, sobretudo as miniaturas...” In: BAKHTIN: A cultura popular na Idade Média e 
no Renascimento: o contexto de François Rabelais. 8. ed. Tradução de Yara Frateschi Vieira. São 
Paulo: Hucitec, 2013 
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 Enfim, no decorrer da história da cultura, o conceito de grotesco variou e 

apresentou diversas nuances e especificidades, indo além da mera identificação do 

disforme e do monstruoso. Cada tempo apresentou um conceito e uma imagem de 

grotesco. Conforme Santos, “o grotesco mostra-se como uma categoria mutável; 

portanto, seu conceito é um terreno movediço para os que buscam uma sentença 

universal para a definição do que ele seja” (2009, p.136).  

 O grotesco foi descrito e definido de múltiplas formas, de acordo com os valores 

estéticos e a abordagem pessoal do artista, como subcategoria do cômico, algo 

fantástico, junção de formas, mistura do absurdo com o mimético, estética marginal, 

exagero, desmesura, coisas demoníacas e sem fé, representação do feio, sátira, riso, 

perspectiva sombria, gótico, bizarro, disforme, ridículo, renovação, regeneração, 

carnavalesco, ênfase no ódio, desejo de vingança, intriga, corrupção, elementos que 

destroem personagens nas ficções. De maneira geral, caracteriza-se como algo que 

destoa da representação de normalidade social. Convém assinalar que, desde as 

primeiras manifestações, o caráter híbrido e dissonante acompanhou o grotesco. 

 O vocábulo “grotesco” surgiu na Idade Média, nos finais do século XV. Por meio 

de escavações foram descobertas pinturas ornamentais em grutas em regiões de 

Roma, nos subterrâneos das Termas de Tito - daí o termo italiano grotta (gruta) e as 

derivações grottesca ou grottesco. 

 As pinturas e afrescos que decoravam as paredes das cavernas misturavam o 

híbrido e o ornamental. Elas traziam pessoas com corpos de gente e rostos de animais 

ou o inverso, ou eram constituídas de ramos de plantas, de onde brotavam figuras 

humanas ou animalescas que se transformavam e se confundiam entre si. Bakhtin 

relata a respeito delas20: 

 

Essa descoberta surpreendeu os contemporâneos pelo jogo insólito, 
fantástico e livre das formas vegetais, animais e humanas que se 
confundiam e transformavam entre si. Não se distinguiam as fronteiras 
claras e inertes que dividem esses “reinos naturais” no quadro habitual 
do mundo: no grotesco, essas fronteiras são audaciosamente 
superadas. Tampouco se percebe a imobilidade habitual típica da 
pintura da realidade: o movimento deixa de ser o de formas 
completamente acabadas – vegetais e animais – num universo 

                                                           
20 Na obra A cultura popular na Idade Média e no Renascimento: o contexto de François Rabelais, 
especificamente na Introdução “Apresentação do problema”, Mikhail Bakhtin apresenta um estudo 
sobre a crítica literária em relação ao grotesco nos diversos momentos da arte, mas a ênfase é nos 
períodos da Idade Média e Renascimento, quando da produção literária de Rabelais e foco de análise 
de Bakhtin. 
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também totalmente acabado e estável; metamorfoseia-se em 
movimento interno da própria existência e exprime-se na 
transmutação de certas formas em outras, no eterno inacabamento da 
existência (BAKHTIN, 2013, p. 28). 

 
  
 Na descrição de Bakhtin, o grotesco aparece como um estilo de pintura que 

fazia alusão à fantasia, ao onírico, a uma realidade além daquela identificada com a 

vida cotidiana. O deslumbramento por essa categoria estética deveu-se à mescla, à 

fusão de formas e objetos, provocando um inacabamento da existência e um 

distanciamento do ideal de perfeição e acabamento estimulado pelo cânone clássico. 

De acordo com historiadores da arte, como Giorgio Vasari, era uma espécie de pintura 

ridícula que os antigos faziam para ornamentar espaços vazios21. 

 Nos romances em análise, veremos este caráter híbrido na composição dos 

elementos da narrativa, com destaque para o espaço e a personagem, que conotam 

imagem ambígua e certa deformidade. O quarto das personagens é decorado com 

elementos sem conexão uns com os outros; e, é perceptível, logo, nos apelidos das 

personagens o comportamento ambíguo e dual das mesmas. A composição do quarto 

e da personagem como híbrida e ambígua expressa a imagem de algo indefinido, 

impreciso, fora da normalidade, tal como se configura o relacionamento homoerótico 

nas narrativas. 

Segundo Bakhtin, o maior expoente dessa categoria estética na literatura 

renascentista foi François Rabelais, com o romance Gargântua e Pantagruel22.  

                                                           
21 Cf. o artigo “Uma breve diacronia do grotesco: considerações sobre esse conceito”, de Daniel Eveling 
da Silva. In: http://www.ufjf.br/lahes/files/2010/03/c2-a11.pdf, acesso em 04/03/2017. 
22 “Gargântua e Pantagruel é um romance originalmente constituído de cinco obras.O livro de 
Gargântua (La vie très horrificque du grand Gargantua, père de Pantagruel) apresenta a saga de um 
gigante glutão boa-vida, que é criado nos moldes das altas classes sociais do século XVI, e se destaca 
pelos seus exageros manifestos de várias maneiras. Apesar de Gargântua ser o primeiro na ordem 
cronológica, foi escrito posteriormente aos livros de Pantagruel. Os quatro livros de Pantagruel tratam 
do filho de Gargântua (em francês: Les horribles et épouvantables faits et prouesses du très renommé 
Pantagruel Roi des Dipsodes, fils du Grand Géant Gargantua), Pantagruel é muito semelhante a seu 
pai, mas, como o espaço textual que lhe é dedicado é muito maior, ele passa por muito mais peripécias. 
O humor dessa obra se baseia em coisas como glutonaria, excrementos, traição conjugal, citação de 
ditados populares, trocadilhos linguísticos, paródias religiosas, bebedeira, zombaria do clero e das 
classes altas da sociedade, palavras de baixo calão, indecências e exageros de toda espécie, tudo isso 
permeado por citações de literatura clássica”. In: LEITE, Francisco Benedito. Cultura Popular na Idade 
Média e no Renascimento no Contexto de François Rabelais Como Obra de Maturidade de Mikhail M. 
Bakhtin. Revista do Programa de Pós-Graduação em Letras e Ciências Humanas – UNIGRANRIO - 
Revista Magistro, Vol. 2, Num.1, 2011, p. 5. 
http://publicacoes.unigranrio.edu.br/index.php/magistro/article/view/1421/756 
Acesso: 05/03/2017. 

http://www.ufjf.br/lahes/files/2010/03/c2-a11.pdf
http://publicacoes.unigranrio.edu.br/index.php/magistro/article/view/1421/756
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Ao analisar a obra de Rabelais, Bakhtin verifica a presença do grotesco, fruto 

das festas populares e do carnaval. Nessa obra, o grotesco caracteriza-se não 

somente como aspecto negativo, mas também como forma de inacabamento da 

existência e aproximação de polos que se opõem, numa justaposição das duas fases 

do desenvolvimento: começo e fim, inverno e primavera, morte e nascimento. O 

caráter híbrido do grotesco é valorizado e estimulado.  

 Exemplo de inacabamento da existência, referido também por Norma Discini23 

(2002), é a cena da obra de Rabelais, em que é narrada a morte da mãe de 

Pantagruel, ao dar à luz. No parto do filho, tem-se o lamento de Gargântua pela perda 

da esposa, em que ele chorava como uma vaca, ao mesmo tempo que ria como um 

bezerro quando lembrava do nascimento do filho. O lamento se ancora no riso e o 

pranteador se junta à vaca que chora. Na imagem grotesca, nota-se a concepção 

cômica do mundo.   

O riso e a visão carnavalesca do mundo estão na base do grotesco bakhtiniano, 

caracterizando-se como manifestação transgressiva, e servem como elemento 

“dessacralizador” das altas esferas, o que nos ajuda a entender o nascimento do 

romance, em oposição à epopeia, gênero clássico da era antiga.  

As imagens grotescas ligam-se ao “baixo corporal” e material, à terra, ao nascer 

e ao morrer, como ciclo da vida, contrariando o cânone clássico que representa o 

corpo harmonioso, fechado e solitário, diferentemente do corpo grotesco presente na 

obra de Rabelais, que é representado em seu devir, em seu inacabamento, nas 

protuberâncias e orifícios.  

Bakhtin denomina de realismo grotesco as imagens provenientes da cultura 

cômica popular em todas as suas manifestações, do período da Idade Média e 

Renascimento, em que o grotesco atingiu o ponto máximo de seu significado e 

pluralidade. O estilo predominava na vida “não oficial” das pessoas: nas feiras, na 

praça pública, nas festas populares e no carnaval. De acordo com o teórico: 

 
No entanto, as imagens referentes ao princípio material e corporal em 
Rabelais (e nos demais autores do Renascimento) são a herança (um 
pouco modificada, para dizer a verdade) da cultura cômica popular, de 
um tipo peculiar de imagens e, mais amplamente, de uma concepção 
estética de vida prática que caracteriza essa cultura e a diferencia 
claramente das culturas dos séculos posteriores (a partir do 

                                                           
23 Cf. artigo de Norma Discini. Carnavalização. In: BRAIT, Beth (org.). Bakhtin. Outros Conceitos-Chave. 
2. ed. São Paulo: Contexto, 2012. 
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Classicismo). Vamos dar a essa concepção o nome convencional de 
realismo grotesco. (BAKHTIN, 2013, p. 17) 

 
Destacam-se como características do realismo grotesco a ambivalência, vista 

como a aproximação de dois valores diferentes; o baixo corporal, com destaque de 

excrementos e órgãos sexuais, e o trono-destrono, onde tudo que é coroado pode ser 

rebaixado. 

Quanto ao sexo e à sexualidade, são expostos, não de modo alusivo ou 

sugestivo, mas de forma clara e direta, como podemos depreender do enredo das 

obras desta pesquisa, cujo objetivo é o de caracterizar os modos de vida e o desejo 

homoerótico a que marinheiros e seminaristas são submetidos e pelo qual são 

dominados, como consequência do isolamento, instinto, fisiologia corporal, rito de 

iniciação sexual, luxúria e degeneração.  

Tanto que a imagem do mito de Príapo, deus grego da fertilidade, representado 

sempre na figura de um homem mostrando um grande órgão genital (ereto), é 

referenciada nos romances para justificar desejos sexuais das personagens. Em Bom 

Crioulo: “Nesse dia Príapo jurou chegar ao cabo da luta. Ou vencer ou morrer! – ou o 

pequeno se resolvia ou estavam desfeitas as relações. Era preciso resolver “aquilo”? 

(CAMINHA, 2009, p. 62) e Em nome do desejo: “Além de começar a sentir violentas 

dores nas virilhas, graças à ereção quase priápica, um desejo agudo varava sua carne 

e instalava-se num determinado ponto do seu corpo” (TREVISAN, 2001, p. 179). 

Voltando ao percurso teórico sobre o grotesco, a partir da segunda metade do 

século XVII inicia-se um processo de redução e empobrecimento dos ritos e 

espetáculos carnavalescos populares. A cultura festiva popular deixa de influenciar 

diretamente a literatura. Entretanto, a concepção carnavalesca do mundo e o sistema 

de imagens grotescas continuam vivendo e são transmitidos, unicamente pela 

tradição literária, principalmente a do Renascimento. Ao tornar-se exclusivamente 

tradição literária, o grotesco degenera24. 

O estilo do realismo grotesco, pautado na revitalização cósmica e na 

positividade, se presentifica somente no período da Renascença. Após esse período, 

a categoria estética perde seu caráter utópico, sua visão ambivalente, o inacabamento 

do mundo, enfim, os elementos centrais da cultura popular medieval. 

                                                           
24BAKHTIN, Mikhail. Cultura popular na Idade Média e no Renascimento: o contexto de François 
Rabelais. 8.ed. Tradução de Yara Frateschi Vieira. São Paulo: Hucitec, 2013, p.30. 
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A partir do século XVIII, ocorrem mudanças fundamentais nos campos literário 

e estético. A categoria estética do grotesco começa a ser discutida entre os teóricos, 

apesar de o ser de modo incipiente e pouco valorizado, categorizando-se como 

arabesco, pelo motivo ornamental, ou burlesco, quando aplicado à literatura. E 

qualifica-se “de grotesco tudo o que se aparta sensivelmente das regras estéticas 

correntes, tudo que contém um elemento corporal e material nitidamente marcado e 

exagerado” (BAKHTIN, 2013, p. 31).  

No Romantismo, parece haver um retorno à estética do grotesco, 

principalmente quando o movimento investe nas raízes populares, porém foi dotado 

de um novo sentido. Caracterizou-se como uma espécie de carnaval que o indivíduo 

representa na solidão, expressando uma visão subjetiva e individual. A ambivalência 

petrificou-se em algo estático. Em detrimento da claridade e luz do grotesco medieval, 

deu-se preferência à ambiência obscura e noturna. O riso deixa de ser jocoso e alegre, 

perde seu aspecto regenerador e positivo e toma-se uma forma de humor, ironia e 

sarcasmo.  

Um exemplo citado por Bakhtin é a imagem do diabo, que, em Rabelais, é 

construída como alegre, porta-voz ambivalente de opiniões não oficiais, nada tem de 

aterrorizante, nem de estranho. Já no grotesco romântico a imagem torna-se sombria, 

maligna, encarnando o espanto e a melancolia. 

Após o Romantismo diminuiu novamente o interesse pelo grotesco, tanto na 

literatura como na história literária. Quando utilizado, é para caracterizá-lo junto às 

formas do cômico vulgar de baixa categoria ou para interpretá-lo como sátira 

puramente negativa. É o que sucede nos romances naturalistas, como no romance 

em estudo, o Bom Crioulo, de Adolfo Caminha, em que o grotesco assume posição 

central, como forma de representar e caracterizar os tipos e atitudes sociais 

considerados inferiores e marginalizados por um segmento da sociedade que legitima 

valores e ordem de convivência. Ao analisar este momento estético, pontua Bakhtin 

 

Nos séculos seguintes, principalmente a partir do século XIX, perdeu-
se a compreensão da comicidade presente nessas imagens, que 
foram interpretadas com absoluta seriedade e unilateralidade, razão 
pela qual se tornaram falsas e anódinas. O século XIX burguês só 
tinha olhos para a comicidade satírica, o riso retórico, triste, sério e 
sentencioso (não admira que tenha sido comparado ao látego ou aos 
açoites). O sério tinha que permanecer grave, isto é, monótono e sem 
relevo (2013, p. 44). 
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O grotesco assume um caráter estático, a ambivalência não se presentifica 

mais e o riso perdeu seu poder de encantamento e transformação. A ruptura com a 

tradição trouxe um empobrecimento ao realismo, conduzindo “à sua degeneração em 

empirismo naturalista” (BAKHTIN, 2013, p. 45). 

De modo semelhante ao Romantismo, no Modernismo houve novamente um 

ressurgimento e valorização do grotesco, que passa a apresentar duas tendências: a 

primeira, retomando as tradições do grotesco romântico, influência das correntes 

existencialistas, como as vanguardas surrealista e expressionista, e a segunda, 

retomando as tradições do realismo grotesco e da cultura popular e as formas 

carnavalescas. 

Bakhtin cita que o diferencial entre o grotesco medieval e renascentista e as 

outras tendências contemporâneas foi a compreensão materialista e dialética da 

existência. Enquanto o grotesco medieval e renascentista define-se por exprimir o 

devir, o inacabamento perpétuo da existência, a renovação e ânsia por uma nova 

juventude; as outras definem-se de maneira estática, centralizada em uma só 

concepção de mundo. Para o teórico, “a função do grotesco é libertar o homem das 

formas de necessidade inumana em que se baseiam as ideias dominantes sobre o 

mundo. O grotesco derruba essa necessidade e descobre seu caráter relativo e 

limitado” (BAKHTIN, 2013, p. 43). 

 Bakhtin aborda com ênfase o grotesco na Idade Média e Renascimento e, de 

modo panorâmico, nas demais fases da história da literatura. Pontua e critica as 

teorizações por não reconhecerem e desmerecerem o caráter cômico popular, como 

princípio do grotesco. 

 Ao tratar da crítica sobre o grotesco, Bakhtin comenta e analisa os estudos de 

vários teóricos e, dentre eles, destacamos os de Victor Hugo25 (2004) e Wolfgang 

Kayser26 (2003), pois teorizam a categoria estética do grotesco no período moderno, 

contexto de produção dos romances em análise nesta tese, os séculos XIX e XX.  

De acordo com Bakhtin, Victor Hugo atribui um sentido mais amplo às imagens 

grotescas e afirma que, no pensamento moderno, o grotesco está em toda a parte; 

cria, por um lado, o disforme, o horrível, e por outro, o cômico e o bufo. Em O grotesco 

                                                           
25 Victor Hugo escreveu “O grotesco e o sublime” como prefácio da obra Cromwell (1827), com o 
objetivo de justificar as inovações contidas em sua nova obra.  
26 Wolfgang Kayser escreveu a obra O grotesco: configuração na pintura e na literatura, em 1957, trata 
do panorama das ocorrências do grotesco, tanto na história da arte, como na história da crítica. 
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e o sublime, o dramaturgo romântico apresenta para o meio artístico um programa do 

que seria o drama moderno: uma nova forma de fruição estética, subjetiva e 

contrastante. Considera o grotesco como elemento novo aplicado à arte, o que 

provoca uma renovação: “e como uma nova condição a mais no ser modifica todo o 

ser, eis uma nova forma que se desenvolve na arte. Esse tipo é o grotesco”. (HUGO, 

1988, p.26). 

O grotesco é visto como um renovador da beleza, serve para a conceituação 

do belo e para a constituição da beleza absoluta. Segundo ele, é a partir do 

entendimento do grotesco que se pode visualizar o belo. Ele expressa o caráter 

diversificado das criações modernas, contrastando com a verdade e o absoluto da 

mimese clássica, preocupada apenas com o belo:  

 
O belo tem somente um tipo; o feio tem mil. É que o belo, para falar 
humanamente, não é senão a forma considerada na sua íntima 
harmonia com nossa organização. Portanto, oferece-nos sempre um 
conjunto completo, mas restrito como nós. O que chamamos o feio, ao 
contrário, é um pormenor de um grande conjunto que nos escapa, e 
que se harmoniza, não com o homem, mas com toda a criação. É por 
isso que ele nos apresenta, sem cessar, aspectos novos, mas 
incompletos. (HUGO, 1988, p.33). 

 

Enquanto o belo consiste num modelo fechado por critérios harmônicos, o feio 

se desdobra em mil formas, provocando ponto de distinção entre a estética clássica e 

a moderna. O feio incorpora-se à categoria do grotesco e apresenta-se como outra 

face do grotesco. A arte moderna, ao incorporar o feio à arte, apresenta maiores 

possibilidades e alternativas para exprimir a beleza.  

Hugo Friedrich (1978) comunga com este pensamento em A Estrutura da Lírica 

Moderna, obra em que destaca o fim do culto do belo na poética de Rimbaud, 

Baudelaire e Mallarmé, os precursores da lírica moderna. Nesses escritores pode ser 

visto o intenso uso do Feio, como o equivalente do novo mistério a penetrar-se, “ponto 

de ruptura para a ascensão à idealidade e escapar às opressões do real” 

(FRIEDRICH, 1978, p.44). 

Para Bakhtin, Wolfgang Kayser considera o grotesco como a estética da 

deformidade e observa o mundo do grotesco como um tom lúgubre, terrível, estranho, 

insólito e espantoso. Este crítico analisa o grotesco como Hugo e Friedrich o fazem, 

como forma predominante nas diversas correntes modernistas atuais, reconhecendo 



47 
 

o caráter híbrido do heterogêneo e o riso como perturbador - nunca sendo alegre e 

festivo, como é na teoria bakhtiniana do grotesco. 

Em sua obra O grotesco: configuração na pintura e na literatura, Kayser 

apresenta um panorama, como faz Bakhtin, das ocorrências do grotesco na história 

da arte e na crítica. Sua obra tem importância central para a discussão do conceito na 

modernidade. Em síntese, Kayser e Bakhtin são os dois principais teóricos 

contemporâneos que se dedicam a discutir o grotesco. 

 Dos assuntos descritos, dois pontos centralizam a conceituação do grotesco 

na obra de Kayser. O primeiro diz respeito à representação dissonante da realidade, 

uma vez que todas as manifestações grotescas na arte são reflexos do alheamento 

do mundo: a arte cria uma realidade que afronta as concepções de normalidade por 

meio de composições extravagantes e pelas formas dissonantes e ambíguas; o 

segundo trata do contorno existencial do grotesco, de modo que todas as 

manifestações nascem da constatação de forças estranhas à vida habitual27.  

Kayser destaca que “o grotesco é a representação do “id”, esse id “fantasmal”, 

que, segundo Ammann, constitui a terceira significação do impessoal”. (2003, p.160). 

O termo id difere de sua origem na psicanálise e apresenta-se como uma espécie de 

entidade motriz do grotesco, surgido a partir do desconhecido, algo alheio à realidade. 

.  É correto afirmar e, de certa forma, é consenso na teoria literária que, a partir 

das tendências modernas, a começar pelo Romantismo e, de modo mais incisivo no 

Modernismo, o grotesco encontrou ambiente fértil para sua proliferação. A nova 

contextualização sócio-político-cultural contribuiu para que esta categoria fosse 

matéria-prima para a arte. O caos instaurado pelas problemáticas sociais da 

modernidade motivou e inspirou a estética de caráter dionisíaco nas artes. 

 De acordo com Santos (2009, p. 264), desde a sua origem, com a descoberta 

dos ornamentos, até o Romantismo, o grotesco tem como principais características a 

flexibilização da verossimilhança e das convenções da racionalidade, expressa no 

disforme e na anormalidade das imagens; a mistura do heterogêneo, por meio do 

híbrido, na mistura dos diversos reinos da vida; e por último, a busca por efeitos de 

surpresa e desorientação: pautada no estranhamento. 

                                                           
27 SANTOS, Fabiano Rodrigo da Silva. Lira dissonante: considerações sobre aspectos do grotesco na 
poesia de Bernardo Guimarães e Cruz e Sousa [online]. São Paulo: Editora UNESP; São Paulo: Cultura 
Acadêmica, 2009. 584 p. ISBN 978-85-7983-026-6. Available from SciELO Books 
http://books.scielo.org, p. 142. 

http://books.scielo.org/
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Outro conceito que merece ênfase e destaque para a temática desta pesquisa 

sobre a configuração da relação homoerótica é o grotesco como a estética do outro, 

pois todas as manifestações do grotesco remetem a uma forma de alteridade, em que 

o outro, a vida diferente do outro, provoca questionamento e estranhamento, de uma 

forma ou de outra implicando uma forma de exceção, distorção ou excentricidade28. 

Enfim, na maioria das considerações sobre o grotesco nota-se como ponto em 

comum entre os teóricos, a revelação de um mundo e de uma realidade adversa da 

que se espera como ideal, cria-se um ambiente estranho ao comum, que provoca 

estranhamento, horror, desprezo e perturbação e sensações díspares diante da 

imagem do bizarro, do anormal, do esquisito, do feio. Bakhtin nomeia como uma 

segunda vida do povo, Kayser como o mundo alheado.  

Nos romances enfocados nesta pesquisa, vemos um mundo criado, alheio à 

normalidade e ao convencional, gerando provocação, aflição e descontentamento até 

mesmo na própria personagem. O protagonista de Bom Crioulo se questiona diante 

do impasse de remar contra a corrente; “Como é que se compreendia o amor, o desejo 

da posse animal entre duas pessoas do mesmo sexo, entre dois homens? Tudo isso 

fazia-lhe confusão no espírito, baralhando as ideias, repugnando os sentidos, 

revivendo escrúpulos”. (CAMINHA, 2009, p. 51), e em Em nome do desejo, Tiquinho, 

inspirado pela música, diz “compor em linhas tortuosas, uma forma de paixão quase 

patética. Mais principalmente porque tais contorções sonoras repercutiam no menino 

Tiquinho como expressão de sua inadequação pessoal”. (TREVISAN, 2001, p. 57). 

As ilustrações acima comprovam a vivência de um mundo diferente dos 

“outros”, provocando o descontentamento e o “emparedamento” das personagens. 

Diferentemente de Bom Crioulo, que é narrado em terceira pessoa, pois o mundo da 

personagem mostra-se pela perspectiva do narrador, no romance de Trevisan, Em 

nome do desejo, percebemos de modo mais detalhado o mundo criado pela 

personagem. Nele, vemos a própria personagem imersa em seu drama interior, e, por 

meio da imaginação, retorna ao tempo e ao espaço de adolescência, na tentativa de 

compreender a si própria ao reviver momentos ímpares em sua vida. Só que o tempo 

e o espaço em que ela revivencia só existem em sua imaginação, portanto ela cria e 

fantasia um mundo totalmente alheio à realidade. 

                                                           
28 Idem. p. 266. 
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Nas duas obras, várias são as cenas de transgressão à convencionalidade, 

como, por exemplo, em Bom Crioulo, o casal protagonista andar de mãos dadas na 

Rua da Misericórdia, residir como um casal num quarto de pensão. Em Em nome do 

desejo, o uso da capela como ambiente para exaltação erótica, a ocorrência da 

iniciação sexual em plena Semana Santa, a quebra do estatuto da castidade do 

seminário católico, além da temática homoerótica em face do “monologismo sexual 

da sociedade” são algumas imagens carnavalescas que demarcam ambas as 

narrativas como grotescas.  

Desse modo, tanto em Bom Crioulo como em Em nome do desejo a estética 

do grotesco é o estilo utilizado como matéria de composição do discurso narrativo, 

principalmente para a descrição do relacionamento homoerótico, para desenhar a 

imagem da violação de fronteira, transgressão, rebaixamento etc.  

A estética do grotesco está presente sob diversas formas, como, por exemplo, 

na descrição da ambiência sombria, obscura e em ruína dos espaços físicos de 

convivência das personagens; no enredo marcado pelo infortúnio e pelo trágico; no 

rebaixamento e nas alterações de ordem, visíveis na manutenção de um 

relacionamento que contradiz o legitimado como certo; na ambivalência, ambiguidade 

e deformidade das personagens homoeróticas. Outras evidências do grotesco nós 

destacaremos no decurso da tese. A seguir, enfocaremos o conceito de dialogismo 

de Bakhtin, que também servirá como metodologia da pesquisa e teoria a respaldar 

as análises dos dois objetos deste trabalho. 

 

 

2.2 O dialogismo literário: operacionalização nas narrativas 

 

 

 Empregamos a noção de dialogismo proposta pelo filósofo da linguagem 

Mikhail Bakhtin em seu conjunto de obras, em suma, em sua produção intelectual. No 

entanto, é claro, também, que serão abordados conceitos desenvolvidos por outros 

estudiosos e obras que virão à tona a partir das leituras e análises do aparato teórico 

de Bakhtin. 

Antes de definir o conceito de dialogismo, convém destacar a importância do 

termo para o filósofo e para os estudos de linguagem, em especial para a literatura, 

uma vez que suas análises partiram do texto literário. O dialogismo ocupa posição 
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central na produção intelectual desse filósofo e corresponde à sua filosofia de mundo 

e à sua vida.  

Conforme pontua Barros (1997), o princípio dialógico antecipou e influenciou 

os estudos do discurso e do texto nas últimas décadas. Além do dialogismo, vários 

outros conceitos criados por Bakhtin permearam os estudos da linguagem e se 

destacaram na área, como polifonia, interação, carnavalização, plurilinguismo 

etc.Todos justificam a importância do teórico na área de estudos da linguagem. 

De acordo com Machado (1996), o conceito de dialogismo originou-se de vários 

estudos do teórico, “seja como aceitação, seja como recusa – da teoria da relatividade 

de Einstein, dos postulados filosóficos do neokantismo, dos princípios linguísticos 

saussureanos, das hipóteses psicanalíticas do freudismo, enfim, dos pressupostos 

estéticos das culturas greco-latina, eslava e germânica” (1996, p. 230). 

A linguagem, para Bakhtin, relaciona-se com a cultura, com a história e com o 

meio social e, nesse contexto, com o diálogo entre as pessoas e seus discursos. A 

língua, tanto na modalidade escrita, quanto na falada, é regida pelo diálogo, pois 

sempre ocorrerá comunicação entre os signos para que se construa um sentido 

(BARROS, 2003, p. 1).  

O conceito de linguagem que permeia as obras do estudioso é de natureza 

dialógica. O dialogismo define-se como princípio constitutivo da linguagem, como uma 

característica inerente à linguagem e condicionante para o sentido do discurso. Toda 

manifestação de linguagem tem como princípio norteador o dialogismo. Segundo 

Bakhtin,  

 

Apenas o Adão mítico que chegou com a primeira palavra num mundo 
virgem, ainda não desacreditado, somente este Adão podia realmente 
evitar por completo esta mútua orientação dialógica do discurso alheio 
para o objeto. Para o discurso humano, concreto e histórico, isso não 
é possível: só em certa medida e convencionalmente é que pode dela 
se afastar (2010, p. 88). 

 

O diálogo é a condição da existência da linguagem e do discurso. Este, por sua 

vez, nunca é individual, pois se constrói entre pelo menos dois interlocutores. A 

linguagem se constitui dinamicamente como um constante diálogo entre discursos, 

mantendo, inclusive, relações com discursos temporalmente anteriores. Como define 

o teórico: 
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As relações dialógicas – fenômeno bem mais amplo do que as 
relações entre as réplicas do diálogo expresso composicionalmente – 
são um fenômeno quase universal que penetra toda a linguagem 
humana e todas as relações e manifestações da vida humana, em 
suma, tudo o que tem sentido e importância. (BAKHTIN, 2013, p. 47).  

 

Assim, as relações e manifestações humanas são dialógicas e estendem-se a 

inúmeros setores da atividade humana. O processo dialógico é infindo e inesgotável, 

caracterizando-se, portanto, pela sua inconclusibilidade. A noção de dialogismo, é 

importante ressaltar, não se pauta de modo estrito no “diálogo face a face entre 

interlocutores, que é apenas uma forma composicional em que elas ocorrem” 

(FIORIN, 2006, p. 18), mas sim entre discursos, na instância discursiva, uma vez que 

o interlocutor só existe enquanto discurso.  

No caso de nossa pesquisa, o foco é a representação discursiva da relação 

homoerótica inscrita nas narrativas escolhidas para análise, Bom Crioulo, de Adolfo 

Caminha, e Em nome do desejo, de João Silvério Trevisan. O diálogo central entre as 

obras é o relacionamento homoerótico.  

Como um exemplo desse diálogo observamos nos dois romances a mesma 

perplexidade da personagem ao se ver envolvida por uma pessoa do mesmo sexo; 

em Bom Crioulo, Amaro pela voz do narrador diz que “Nunca experimentara 

semelhante coisa, nunca homem algum ou mulher produzira-lhe tão esquisita 

impressão, desde que se conhecia!” (CAMINHA, 2009, p. 46). Em Em nome do desejo, 

Tiquinho revela que “Piscou várias vezes, para fugir, porque teve medo. E piscou 

também de ansiedade, pois sabia que aquela beleza o aprisionava” (TREVISAN, 

2001, p.59). Vemos, assim, o diálogo de medo e espanto diante do despertar para a 

relação homoerótica. 

O que importa no dialogismo é o entrecruzamento das múltiplas vozes sociais. 

O diálogo vai além da troca de símbolos, pois engloba um contexto e uma enunciação 

inseridos num tempo histórico-social vivenciado pelos interlocutores.  

Barros (1997) pontua duas diferentes concepções do princípio dialógico na 

teorização bakhtiniana: a do diálogo entre interlocutores e a do diálogo entre 

discursos. O primeiro tipo desenvolve-se na interação verbal entre sujeitos e na 

intersubjetividade. O segundo caso é o diálogo no discurso, inclusive literário, 

aplicável ao nosso foco de estudo, entre os romances Bom Crioulo e Em nome do 

desejo. 
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Esse viés concebe o texto como “um tecido de muitas vozes” que se 

entrecruzam, se completam, se atualizam e se conflitam. O diálogo entre textos e 

discursos não se refere somente aos pontos de convergências, naquilo que um texto 

tem de idêntico ao texto precedente, mas é também o distanciamento, a divergência, 

o embate, só que contextualizando com o já dito. Como diz Bakhtin: “Cada enunciado 

deve ser visto como uma resposta aos enunciados precedentes de um determinado 

campo: (...) ele os rejeita, confirma, completa, baseia-se neles submetendo-os como 

conhecidos, de certo modo os leva em conta” (2003, p. 297). 

Desse modo, os discursos estão “impregnados” de outros textos, mesmo que 

eles não se manifestem no fio do discurso e, ainda que a neutralidade seja desejada, 

um discurso sempre traz marcas de outros discursos. Toda linguagem, 

independentemente do seu campo de emprego, seja linguagem cotidiana, científica 

ou artística, está impregnada de relações dialógicas. 

A arte literária, enquanto produção discursiva e manifestação cultural humana, 

não se produz como objeto estanque, cristalizado; não diferente de outras 

modalidades de linguagem, há também a presença do dialogismo, que se instaura 

entre uma obra e outra. Como há a presença da relação homoerótica com a arte 

musical nos romances em análise; os tons, os sons, os acordes musicais colaboram 

e demarcam momentos centrais da narrativa como, por exemplo, anunciando o 

advento do trágico.  

No romance de Adolfo Caminha o toque da corveta, badalado duas vezes, 

anuncia o início do sofrimento do protagonista ao ser açoitado com cento e cinquenta 

chibatadas por cometer a infração de esmurrar um praça para defender seu objeto de 

afeto. Em outro momento da narrativa, antes de provocar uma confusão e novamente 

ser castigado, os acordes musicais marcam presença: 

 

Nesse instante o carrilhão de S. José começou a bimbalhar os “Sinos 
de Corneville”, enchendo o espaço de uma alacridade sonora e festiva, 
que se multiplicava em notas de uma limpidez offenbachiana, como se 
fosse um maravilhoso instrumento de cristal suspenso nos ares... 
Instintivamente o marinheiro cantarolou o velho trecho da opereta [...] 
No fundo estava alegre, sentia-se humorado, com ímpetos de criança 
brejeira, como um pássaro solto. Estranhava-se até! Há muito não 
amanhecia tão bem-disposto... (CAMINHA, 2009, p. 98). 
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 E, no romance de Trevisan, é a partir da Rapsódia Húngara número 2, de Franz 

Liszt, que a personagem Tiquinho se depara com as primeiras percepções do desejo 

homoerótico: 

 
Então, ouviu pela primeira vez os acordes patéticos daquela que 
descobrira tratar-se da Rapsódia Húngara número 2, cujo nome nunca 
mais esqueceu. Quase fulminado pela beleza da música, ficou ali na 
sombra, com os olhos e ouvidos esbugalhados, recebendo a intensa 
claridade que provinha daqueles sons. Foi no meio da claridade que 
sentiu a presença de um rapaz sentado diante de si. (TREVISAN, 
2001, p. 59). 

 

Desse modo, a arte musical colabora para a composição sentimental e 

motivacional das personagens na narrativa literária. As obras em estudo dialogam 

entre si e entre as artes. Bom Crioulo com a pintura, o teatro e a música e Em nome 

do desejo com a poesia, a música e com o cinema. Importante mencionar que as 

produções contemporâneas se inspiram, renovam o estilo poético partindo dos 

pressupostos de modelos já configurados e estabelecidos de estéticas anteriores.  

Para Leyla Perrone Moisés (1978), “Em todos os tempos, o texto literário surgiu 

relacionado com outros textos anteriores ou contemporâneos, a literatura sempre 

nasceu da e na literatura” (1978, p. 59). Esse recurso de referência, retomada, 

empréstimo e troca, caracteriza o discurso literário. Desde sempre o escritor recorreu 

às obras canônicas da literatura, bases da literatura, para escrever, “beber na fonte” 

do berço cultural. 

Perrone-Moisés chama a atenção para o fato de que esse fenômeno de inter-

relação entre os mais variados textos, principalmente o poético, firmou-se de modo 

mais organizado a partir do século XIX, período em que os escritores assumiam esse 

fenômeno linguístico recorrendo a textos alheios para a construção e elaboração de 

suas obras.  

Linda Hutcheon lembra o posicionamento de Umberto Eco ao dizer que “os 

livros sempre falam sobre outros livros, e toda estória conta uma estória que já foi 

contada” (1991, p.167). A fala de Eco comprova a influência exercida por outros livros 

na construção de sua obra. Na mesma linha de pensamento, Gérard Genette (1982) 

discorre sobre o assunto em Palimpsesto, que ele definiu como literatura de segunda 

mão: 
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Um palimpsesto é um pergaminho cuja primeira inscrição foi raspada 
para se traçar outra, que não a esconde de fato, de modo que se pode 
lê-la por transparência, o antigo sob o novo. Assim, no sentido 
figurado, entenderemos por palimpsestos (mais literalmente: 
hipertextos) todas as obras derivadas de uma obra anterior, por 
transformação ou por imitação. Dessa literatura de segunda mão, que 
se escreve através de leitura, o lugar e a ação no campo literário 
geralmente, e lamentavelmente, não são reconhecidos. Tentamos 
aqui explorar esse território. Um texto pode sempre ler um outro, e 
assim por diante, até o fim dos textos (GENETTE, 2010, p. 5). 

 

Em Bakhtin essa mesma noção de palimpsesto está presente, mas com outra 

denominação. Ao analisar o conjunto da obra de Dostoiévski, observa o dialogismo 

interno e externo às obras, as quais estabelecem relações com as diferentes vozes 

internas e com os diferentes textos sociais, verificadas na narrativa por meio do 

entrelaçamento das vozes do narrador, do narratário, das personagens; ou entre a 

série literária, obras, gênero e contexto social.  

As vozes com pontos de vista diferenciados provocam tensões nas relações 

interdiscursivas e intersubjetivas e revelam intenções ocultas das personagens, a luta 

entre tendência e estilo literários.  

Entre gêneros literários, o romance é o que mais favorece o dialogismo, pois 

não se atém às rígidas regras dos outros gêneros canônicos e possibilita a linguagem 

em seus diversos níveis de existência e de concretização. 

A partir dos estudos sobre o dialogismo na obra bakhtiniana, Julia Kristeva 

(2005) passou a denominar o recurso do dialogismo de intertextualidade29, no que foi 

seguida depois por outros teóricos, como Roland Barthes. Para Kristeva, o filósofo 

russo entende o discurso literário como um cruzamento de superfícies textuais, de 

várias escrituras e citações. O que Bakhtin nomeia de enunciado, ela chama de 

texto30, por isso designa o dialogismo como intertextualidade. Conceitua 

intertextualidade como: 

                                                           
29 De acordo com Fiorin (2008, p. 51), o termo intertextualidade não aparece na obra de Bakhtin. No 
máximo, ele chega a falar em relações entre textos. Esse vocábulo é introduzido como pertencente ao 
universo bakhtiniano por Júlia Kristeva, em sua apresentação de Bakhtin na França, publicada em 1967 
na revista Critique.  
30 Segundo Fiorin (2008, p. 52), “Esse uso é equivocado porque há, em Bakhtin, uma distinção entre 
texto e enunciado. Este é um todo de sentido, marcado pelo acabamento, dado pela possibilidade de 
admitir uma réplica. Ele tem uma natureza dialógica. O enunciado é uma posição assumida por um 
enunciador, é um sentido. O texto é a manifestação do enunciado, é uma realidade imediata, dotada 
da materialidade, que advém do fato de ser um conjunto de signos. O enunciado é da ordem do sentido; 
do texto, do domínio da manifestação. O enunciado é manifestado apenas verbalmente, o que significa 
que, para Bakhtin, o texto não é exclusivamente verbal, pois é qualquer conjunto coerente de signos, 
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(...) todo texto se constrói como mosaico de citações, todo texto é 
absorção e transformação de um outro texto. Em lugar da noção de 
intersubjetividade instala-se a intertextualidade, e a linguagem poética 
lê-se pelo menos como dupla” (KRISTEVA, 2005, p. 68). 

 

Todo e qualquer texto “empresta” de outro algum elemento para sua 

construção, constituindo-se, de modo claro ou subentendido, de outros textos e 

gerando o fenômeno intertextual. Esse processo indica a construção, reprodução ou 

a transformação do sentido do texto base. A intertextualidade é a direção primeira da 

produção textual, uma vez que não existe texto sem intertextualidade. 

Para referenciar os processos de materialidade incorporados no novo texto, os 

teóricos costumam destacar três processos de intertextualidade: a citação, a alusão e 

a estilização. 

A perspectiva que adotamos para estudo de referencialidade – diálogo - no que 

há de comum e que norteia as obras em análise - consiste na exploração do tema. O 

tema do relacionamento homoerótico é o foco da pesquisa, então procuramos 

examinar como se configura a referência de um texto ao outro quanto ao aspecto 

temático do relacionamento amoroso entre homens. Para tanto, empregamos no 

estudo alguns elementos da narrativa que fomentam a imagem, simbolização e 

configuração do tema.  

Como veremos adiante, as obras se aproximam quanto à representação do 

relacionamento homoerótico, sendo esta representação marcada pela culpa, 

sofrimento, angústia e infidelidade. Os relacionamentos são construídos à imagem 

dos relacionamentos heterossexuais, entre homem e mulher, estando presente a 

imagem da dominação masculina. Não são representados como relacionamentos 

homossexuais, entre homem e homem. Na composição e estruturação das narrativas, 

notamos ambiência sombria, enredo trágico e espaços de homossociabilidade e 

homossexualidade. 

E as obras se distanciam, principalmente, devido ao contexto de produção; 

quanto à perspectiva e ao foco da narrativa; quanto à configuração das protagonistas, 

pois uma impõe e comanda o estilo de relacionamento enquanto a outra assujeita-se 

à situação, e entre outras diferenças, está o amor entre um adulto e um adolescente, 

                                                           
seja qual for sua forma de expressão (pictórica, gestual etc.). In: FIORIN, José Luiz. Introdução ao 
pensamento de Bakhtin.São Paulo: Ática, 2008. 
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Amaro e Aleixo, em Bom Crioulo; e o amor entre adolescentes, Tiquinho e Abel, em 

Em nome do desejo. 

Buscamos destacar a influência dialógica da obra Bom Crioulo, representante 

da tradição de temática homoerótica brasileira, sobre a obra Em nome do desejo. Nas 

duas narrativas também está presente a imagem do grotesco, que contribui 

sobremaneira para configurar a relação amorosa entre homens. De fato, o grotesco 

centraliza o diálogo entre as duas obras, uma vez que ambos os romances retratam 

um relacionamento que destoa do ideal clássico de representação. A seguir, 

abordaremos o diálogo das obras em estudo na rede da tradição homoerótica e entre 

as obras do contexto histórico-literário de produção, tendo em vista a configuração 

grotesca que se preserva ao longo do tempo. 

 

 

2.2.1 O diálogo com a tradição literária: entre a tradição e ruptura 

 

 

Vimos anteriormente que na literatura há a presença do dialogismo, que se 

instaura entre uma obra e outra, e assim vão se renovando estilos a partir do que foi 

estabelecido anteriormente. Os romances Bom Crioulo e Em nome do desejo inserem-

se numa rede de narrativas que desde a antiguidade até o tempo presente de 

produção trataram do relacionamento homoerótico. Ao se inserirem nesta rede de 

diálogo com as produções anteriores e com as do momento de produção, lançam 

referências para as posteriores. Enfatizaremos neste tópico alguns apontamentos do 

diálogo das narrativas em estudo na tradição literária, seguindo a temática da tese, 

tanto em relação a sua manutenção, quanto em relação a sua ruptura. 

Leila Perrone-Moisés, na obra Altas Literaturas, nos informa que “houve uma 

concepção de tradição como fonte de ensinamentos, como dívida dos novos para com 

os antigos: os grandes escritores do passado seriam os Pais e Mestres, que os novos 

escritores deveriam honrar e imitar” (1988, p. 27). E Carlos Felipe Moisés, em Tradição 

e Ruptura, acerca do pacto da transgressão na literatura moderna, ao tratar da 

transgressão e do rompimento como característica também de toda grande literatura, 

diz que “repetir para confirmar o território conquistado tem sido constantemente 

adotado, pois sem eles o sistema desmorona e a própria transgressão deixa de ser 
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uma necessidade” (2012, p. 23). Ambos os críticos consideram importante a 

aproximação com os modelos estéticos para a solidificação da tradição literária. 

Desse modo, compreendemos a tradição como um dos pontos de convergência 

para a construção e manutenção de um referencial discursivo que caracteriza um 

estilo próprio de narrativa, como, no caso em estudo, o homoerotismo. E a ruptura, 

como a transgressão aos modelos consagrados. No entanto, tanto a tradição, com a 

repetição, quanto a ruptura, pelo afastamento, são características inerentes à arte 

literária e servem para solidificar e avançar em um estilo de escrita, como veremos 

nos romances de temática homoerótica. 

As narrativas buscam no arcabouço da literatura os temas, as formas para a 

construção da configuração do relacionamento homoerótico. Desse modo, mesmo 

com o advento de novas tendências artísticas, cada qual com seu estilo próprio, 

vemos a repetição e diálogo do desejo entre pessoas do mesmo sexo e outras 

referências, como nomeações das personagens, a beleza como atração, sofrimento 

amoroso, espaços amorosos que vão nortear a narrativa homoerótica. 

O romance Bom Crioulo tem por alicerce um modelo de relação pederástica da 

Grécia antiga, entre um adulto e um adolescente, embora possa diferir desse modelo 

moralmente aceito por cumprir uma função social de formação do cidadão grego e, 

segundo Foucault, não se pode comparar por ser “bem pouco adequada para recobrir 

uma experiência, formas de valorização e um sistema de recortes tão diferentes do 

nosso” (1990, p.167).  

Na nomeação da personagem objeto do desejo, o romancista Caminha busca 

referência na Segunda Bucólica de Virgílio, no idílio amoroso entre Coridon e Aleixo, 

o primeiro personagem do desejo, um camponês adulto, declara seu amor pelo jovem 

ingrato, o belo Aleixo, escravo de outro camponês. A representação é a mesma em 

Bom Crioulo, uma vez que Amaro sofre de amor por Aleixo, que não sente o mesmo 

por ele.  

O tema do amor que causa sofrimento, sem enlace harmonioso, muitas vezes 

finalizando com o trágico, percorre as narrativas homoeróticas desde as referências 

mitológicas, como no mito de Apolo e Jacinto, o amor entre Coridon e Aleixo, na 

Bucólica de Virgílio, e, como veremos com Amaro e Aleixo e Tiquinho e Abel, às vezes 

é designado de “amor maldito”, “eros proibido31”, por contrapor-se às leis da natureza 

                                                           
31 Luiz Mott cita, no prefácio do livro de Ricardo Thomé, Eros proibido: as ideologias em torno da 
questão homoerótica na literatura brasileira, que o autor patenteia o quanto a homossexualidade e os 
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pela não procriação, vista como natural e sagrada, e “investir” somente na luxúria, no 

prazer e no desejo, enfim no profano. Nas narrativas, tanto o ser quanto sua prática 

configuram-se como desviantes, grotescos. Os relacionamentos e os atos vivenciados 

entre homens são descritos segundo a ideologia dominante de cada época, com 

rótulos diferenciados, mas sempre no campo semântico do grotesco, como um 

absurdo, uma aberração, um desvio comportamental, ou como crime, vício, pecado, 

culpabilidade, luxúria e desejo inconfessável. 

A beleza e a perfeição como ideal e modelo, reverenciados pela cultura grega, 

estão presentes na narrativa de Caminha, sendo vistos também como figuração e 

objeto de desejo e encantamento na relação amorosa. Aleixo é descrito como “Belo 

modelo de efebo que a Grécia de Vênus talvez imortalizasse em estrofes de ouro 

límpido e estátuas duma escultural sensual e pujante” (2009, p.79) e como “torre de 

marfim” e com “formas roliças de calipígio”.  

Assim, a personagem é descrita com referência às designações de beleza 

grega, como modelo de efebo que a Grécia de Vênus imortalizou, estátua escultural, 

torre de marfim e formas de calipígio, indicando na narrativa, tanto quanto na cultura 

grega, “o apetite que a natureza tinha implantado no coração do homem para aqueles 

que são “belos”, qualquer que seja o sexo (FOUCAULT, 1990, p. 168), motivador de 

encantamento e desejo.  

O narrador, em Bom Crioulo, busca constantemente referências na literatura 

clássica para expressar sentimentos e formas de relacionamento na narrativa; assim, 

compara-se o desejo incontrolável de Amaro pelo grumete Aleixo com o de Príapo, e 

o ciúme torturador da protagonista com o de Otelo, personagem de William 

Shakespeare. É a partir do diálogo e das referências na história literária que o narrador 

compõe e justifica o grau de humanidade da personagem definida como grotesca pela 

estética naturalista. 

Em nome do desejo segue com a temática homoerótica, do relacionamento e 

do desejo entre pessoas do mesmo sexo e do conflito da personagem em função do 

                                                           
homossexuais foram estigmatizados por nossos literatos, refletindo a mesma cruel ideologia dominante 
em suas épocas, que rotulava os homoafetivos de pecadores, vergonhosos, errados, imundos sátiros, 
decaídos, os “que não perdoavam à natureza o erro original da conformação”, malditos. Época em que 
os tratados de teologia e medicina forense rotulavam os gays de sodomitas, pederastas, desviados, 
perversos, enquanto o populacho preferia insultá-los com outro tanto de epítetos degradantes: 
fanchonos, frescos, falsos ao corpo, veados, chibungos e outros termos impronunciáveis, cabendo à 
polícia e às “delegacias de costumes” prender e maltratar esses infelizes “delinquentes e marginais” 
(In: THOMÉ, Ricardo. Eros proibido – as ideologias em torno da questão homoerótica na literatura 
brasileira. Rio de Janeiro: Nova Razão Cultural, 2009, p.15). 
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desvio comportamental, entre outros que veremos ao longo da tese. E, por ser de 

outro momento estético, diferencia-se em diversos pontos do primeiro romance, 

apesar de seguir a ideia central que defendemos que é o diálogo do grotesco na 

configuração do relacionamento homoerótico. O relacionamento passa a ser entre 

dois adolescentes e o protagonista desempenha o papel passivo na relação: 

diferentemente de Amaro, descrito como forte, viril e bruto, Tiquinho é frágil, sensível 

e delicado. 

A personagem narradora, homoeroticamente inclinada, por viver em um 

seminário, espaço e ambiência de espiritualidade e de exaltação do sagrado, para 

driblar o impasse impeditivo e vivenciar o desejo sem conflito, busca sacralizar o 

caráter profano do “eros proibido”, do “amor maldito”, mas, por fim, corroído e 

dilacerado pelo sentimento de culpa, passa a ter constantemente pesadelos e delírios 

que lhe ocasionam um drama existencial. Vemos, assim, um diálogo, a reiteração do 

caráter profano da vivência homoerótica de Bom Crioulo: mesmo tentando sacralizar 

o desejo e a vivência, ainda persiste a ideia do grotesco, do proibido, da maldição, 

uma vez que o meio social não legitima essa vivência. 

O objeto de desejo na relação amorosa segue a tradição da reverência e 

idealização, como objeto altamente de encanto e desejo, mas não dialoga com a 

cultura grega, e sim com referências do meio de vivência da personagem. Em Em 

nome do desejo, a personagem descreve Abel como um Jesus Cristo de olhos 

amendoados, cabelos negros, corpo ereto, feições bondosas e vigoroso brilho no 

olhar, evocando o protagonista do filme O Jardineiro Espanhol, que mescla virilidade, 

graça e manha. Assim, o objeto de desejo define-se como a encarnação de “Jesus-

Jardineiro Espanhol” a ponto de dominar Tiquinho “como um pássaro que se deixa 

encantar por certas serpentes” (TREVISAN, 2001, p. 143). 

 Como forma de manter uma tradição homoerótica a partir da referência de Bom 

Crioulo, o autor Trevisan firma o diálogo, a repetição do relacionamento afetivo entre 

as personagens protagonistas, não focando apenas no desejo, na amizade, no idílio 

amoroso, como se visualiza na maioria das narrativas homoeróticas. Assim, nas duas 

narrativas as personagens concretizam, firmam o pacto amoroso, mesmo que os 

conflitos, traições determinem o desenlace. 

 Citamos algumas referências, diálogos, repetições, rupturas ou transgressões 

que se dão entre os dois romances; como forma de manter uma tradição da narrativa 

homoerótica, outras veremos ao longo da tese, como o espaço, monossexual, indício 
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para o relacionamento homoerótico marcado pelo modelo heterossexual de 

dominação/assujeitamento, ambiência e configurações de personagens grotescos, 

entre outras. A seguir apresentamos o diálogo e relação entre essas narrativas e 

outras em seus devidos contextos de produção, como forma de traçar e mostrar a 

configuração grotesca na tradição homoerótica brasileira. 

 

 

2.2.2 Relação das obras no contexto de produção 

 

 

Este tópico seguirá a mesma sequência do anterior no quesito de apresentar 

uma tradição de romances com aspectos homoeróticos. Para tanto apresentaremos 

outras narrativas com representações de relacionamento e desejo e vivência de 

personagens homoeroticamente inclinados, comparando-os com Bom Crioulo e Em 

nome do desejo, de acordo com o contexto de produção de cada narrativa. 

Bom Crioulo se insere num contexto de produção literária em que houve um 

boom de várias narrativas com descrições, vivências e desejos de personagens 

homoeroticamente inclinados. O estilo literário preconizado pelo Naturalismo, pautado 

no discurso científico, objetivava a descrição de seres com estilo de vida considerado 

como aberração e grotesco, portanto o ser homoerótico figurava como matéria-prima 

para as produções artísticas por ser exemplo de marginalidade, transgressão e vício, 

que necessitava ser descrito e eliminado do seio da sociedade.  

O romance de Caminha sobressai sobre os outros de seu tempo de produção 

por evidenciar como espinha dorsal da narrativa a relação amorosa entre dois 

rapazes, sendo, conforme cita Trevisan (2007), “dissecada à exaustão”, e, 

diferentemente de outros romances em que aparecem esporadicamente personagens 

homoeroticamente inclinados com desejos, ou trejeitos, diluídos no enredo das 

histórias.  

Faremos, agora, um breve percurso pelas narrativas do tempo de produção dos 

romances em estudo, com o intuito de descrever as imagens das vivências e práticas 

homoeróticas. Elencamos entre as obras uma portuguesa e outra francesa por 

considerarmos, em comum acordo com Venturelli, “o Brasil, com feição de sociedade 

e local de produção de cultura, colonizado, construído e em construção sob influência 
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de muitas outras vozes determinantes em seu rumo” (1993, 04), em destaque a arte 

literária. 

Ricardo Thomé (2009), João Silvério Trevisan (2007) e outros estudiosos do 

homoerotismo na literatura brasileira apontaram manifestações desse estilo desde o 

barroco, com Gregório de Matos, em poesias de caráter ofensivo e de deboche aos 

mandatários pederastas; no Romantismo com Junqueira Freire, em seu poema “Aqui”, 

de admiração sensual de um homem mais velho por um adolescente, e Álvares de 

Azevedo, com seus textos sentimentais e desejos ambíguos.  

Já no Realismo/naturalismo, no final do século, antes da publicação de Bom 

Crioulo, em 1895, houve outros romances de abordagem homoerótica. Todavia, o 

homoerotismo tinha um caráter menos incisivo. Entre eles destacaram-se Um homem 

gasto (1885), de Ferreira Leal, escritor e obra desconhecidos do grande público e até 

mesmo do público especializado, O Ateneu (1888), de Raul Pompéia, O Barão de 

Lavos (1891), romance português, de Abel Botelho e O Cortiço (1890), de Aluísio de 

Azevedo. 

O romance Um homem gasto é assinado por L.L., pseudônimo utilizado pelo 

médico Ferreira Leal, que, para tratar de assunto tão escabroso, achou por bem se 

esconder. De acordo com Thomé, o romance, apresentado “como um episódio da 

história social do século XIX, e classificado como “estudo naturalista” pelo próprio 

autor, mostra-se, por qualquer ângulo que se queira, um perfeito fiasco” (2009, p. 39). 

A narrativa não tem como principal temática o homoerotismo. A relação entre 

homens é apenas um elemento desencadeador da futura vida de devassidão em que 

viverá a personagem Alberto, iniciado nesse vício durante os anos de internato. 

Novamente, a imagem das instituições fechadas é motivadora de relações desviantes, 

impactando na vida do jovem, “arrancado de sua casa e jogado sem clemência no 

mundo estranho e hostil dos colégios” (THOMÉ, 2009, p. 45). O tema escabroso citado 

pelo narrador na abertura do romance refere-se à prática homoerótica de Alberto no 

passado, responsável pelos problemas enfrentados pelo casal no futuro. Várias são 

as imagens negativas, grotescas, atribuídas à prática, como “erro nefando”, “tema 

escabroso”, “desregramento”, “atividade malévola”, “atentados nefários” etc., todas 

atribuições que têm o intuito de condenar, denegrir e rebaixar o ato homoafetivo. 

O romance O barão de Lavos (1891), do português Abel Botelho, também 

precede nossos romances de análise, sendo como a narrativa de Ferreira Leal, 

referência de leitura e produção literária para Adolfo Caminha. A obra faz parte de 
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uma série romanesca intitulada “Patologia Social” toda produzida por Abel Botelho32. 

O barão de Lavos narra a história de um lisboeta maduro, casado, da aristocracia 

portuguesa do século XIX, refém dos “instintos baixos e hediondos”, dentro do mais 

rígido figurino naturalista. Trata-se de uma relação pederástica, entre o aristocrata 

casado, o barão, e Eugênio, um jovem prostituto para quem o amante monta casa. A 

diferença étnica em Bom Crioulo, na relação entre Amaro e Aleixo é substituída pela 

classe social em O Barão de Lavos. As atitudes da personagem no intuito de saciar 

seus desejos e os hábitos caros do amante levam-no à ruína financeira, física e moral; 

o barão acaba por findar seus dias na rua, velho e acabado. 

De acordo com Barcellos (2006), o narrador vai explorando ao longo da 

narrativa a ideia da degeneração moral e a enfatiza, quando o barão passa do papel 

ativo para o passivo, sendo a inversão sexual vista como degradação e decadência 

total da personagem. O narrador emprega na narrativa várias expressões de efeitos 

retóricos, para mostrar-nos o mundo grotesco e abjeto da personagem, como “vício 

secreto”, “bulimia sensual”, “turbulências fatais”, instintos pederastas” e “alma 

latrinária” entre outros. Tais recursos, juntamente com a degradação e decadência, 

configuram a prática homoerótica não só como um rebaixamento, mas como um 

aniquilamento e destruição do ser. A obra não obteve boa recepção nem em seu 

tempo de produção, sendo considerada hoje apenas pelo valor histórico. 

 O Cortiço, de Aluísio de Azevedo, segue a ideologia da estética naturalista na 

descrição e caracterização da vivência homoerótica como uma das aberrações 

sociais. Apesar de não centralizar a narrativa, o homoerotismo se inscreve como um 

aspecto da situação social degradante e condenável a ser descrito e abolido do meio 

social. O homoerotismo se configura como algo grotesco, sendo ao mesmo tempo 

risível e abjeto, aviltante e homofóbico, por provocar reações violentas por parte de 

outrem.  

                                                           
32 Segundo Leonardo Mendes a obra O barão de Lavos “confirma um clichê da crítica: são as produções 
fracas, porque superficiais, que revelam sem muitas complexidades os preceitos das escolas literárias. 
O barão de Lavos é um exemplo completo e acabado do mais puro naturalismo. A narrativa se arrasta 
com o peso da bagagem extra do vocabulário médico, preciso e pedante, do distanciamento 
pretensamente científico entre a voz narrativa e o protagonista da dureza de um olhar desumanizado 
pelos sucessos das inovações da segunda revolução industrial que se consolidava na Europa. In: 
MENDES, Leonardo. Naturalismo com aspas: ‘Bom-Crioulo’, de Adolfo Caminha, a homossexualidade 
e os desafios da criação literária. Gragoatá: Revista dos Programas de pós-graduação do Instituto de 
Letras da UFF, n. 14, p. 29-44, 1. Semestre. Niterói, RJ: 2003. Disponível em: 
http://gragoata.uff.br/index.php/gragoata/article/viewFile/654/494. Acesso em 08/10/2017. 

http://gragoata.uff.br/index.php/gragoata/article/viewFile/654/494
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Nesse romance, considerado o maior expoente do naturalismo brasileiro, 

configurando as designações acima, temos a personagem Albino33 apresentada no 

texto como um afeminado, fraco, lavadeiro, confidente das mulheres, triste, mal 

sucedido, delicado, assexuado, sempre doente, inspira limpeza ao usar 

constantemente roupas brancas; é vítima de críticas e deboches. Certa vez, ao fazer 

uma cobrança em uma pensão de estudantes foi surrado pelos rapazes, prometendo 

a si mesmo, jamais voltar a sair de casa, exceto para participar dos festejos do 

carnaval. A personagem se assemelha a Aleixo, Eugênio e Tiquinho, por ser 

afeminados, invertidos34, como eles. Todavia, Albino não possui a beleza, nem o 

encanto dos efebos acima. Observamos uma configuração altamente depreciativa do 

ser; ele é digno de pena. É alguém que não serve de modelo e sim de desprezo, 

repulsa social e até mesmo de graça.  

A novidade no romance é o grotesco, que se manifesta como risível, como 

deboche e homofobia ao homoerótico, imagem muito repetida nas teledramaturgias 

brasileiras. Teremos o aspecto risível e o deboche também como componentes na 

descrição da personagem Tiquinho, em Em nome do desejo. Esta personagem integra 

o grupo de afeminados, denominado de passarada por causa das demasiadas 

gesticulações e trejeitos, daí todos do grupo serem apelidados com um nome de 

pássaro, e Tiquinho, por exemplo, é nomeado a partir do pássaro Tico-Tico.  

Outro romance do período realista/naturalista com abordagens homoeróticas é 

O Ateneu, de Raul Pompéia. De caráter intimista e memorialista, esta obra ultrapassa 

os enquadramentos e definições da estética acima. Na configuração do homoerotismo 

                                                           
33 Além da personagem Albino, há no romance a descrição, de modo mais enfático, do relacionamento 
homoerótico feminino entre Léonie e Pombinha. É importante mencionar também, entre a produção 
literária de Aluísio de Azevedo, o romance A Condessa Vésper ou Memórias de um condenado, de 
1882, que aborda o homoerotismo feminino. 
34 Jurandir Freire Costa (1992, p. 69), em A inocência e o vício, relata que André Gide, como forma de 
se defender da prática homoerótica, afirma que os homossexuais não eram iguais, havendo o 
pederasta, o sodomita e o invertido, sendo este o pior da categoria. “Chamo pederasta aquele que, 
como a palavra indica, sente-se atraído por jovens. Chamo sodomita (...) aquele cujo desejo dirige-se 
a homens feitos. Chamo invertido aquele que, na comédia do amor, assume o papel de mulher e deseja 
ser possuído. Estas três espécies de homossexuais não são de forma alguma claramente diferenciada; 
existem deslizamentos possíveis de uma a outra; mas, com frequência, a diferença entre eles é tal que 
experimentam, uns pelos outros uma profunda repulsa, repulsa acompanhada por uma reprovação que 
em nada fica a dever àquela que os heterossexuais sentem pelos três. Os pederastas, entre os quais 
me incluo (por que não posso dizer isto simplesmente, sem que logo vocês pretendam ver, em minha 
confissão, fanfarronada), são muito mais raros e os sodomitas muito mais numerosos do que de início 
pude crer. (...) Quanto aos invertidos, que frequentei muito pouco, sempre me pareceu que eles 
unicamente mereciam a reprovação de deformação moral e intelectual e cair sob os ataques (...) 
comumente dirigidos a todos os homossexuais” (GIDE, 1948, P. 671-672). 
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e para descrever as relações afetivas entre os adolescentes, o narrador utiliza o 

recurso da amizade, tal como é mencionada na tradição e nos romances em análise. 

A amizade entre os adolescentes, codinome das relações homoeróticas, é 

configurada grotescamente, como interesseira, repugnante, vil, asquerosa, como 

imoralidade, corrupção, “seduções perversas”, “volúpia de fraqueza”, além de 

configurar-se como a ambígua representação de dominação, proteção e parceria; 

assujeitamento. Na descrição dos internos, está presente a imagem da “amizade”, dos 

relacionamentos afetivos, 

 
Aí vão as carinhas sonsas, generosa mocidade... Uns perversos! Têm 
mais pecados na consciência que um confessor no ouvido; uma 
mentira em cada dente, um vício em cada polegada de pele. Fiem-se 
neles. São servis, traidores, brutais, adulões. Vão juntos. Pensa-se 
que são amigos... Sócios da bandalheira! Fuja deles, fuja deles. 
Cheiram a corrupção, empestam de longe. Corja de hipócritas. 
Imorais! Cada dia de vida tem-lhes vergonha da véspera (29). 

 
A advertência do companheiro Rebelo para não fazer amizades e se fazer viril 

foi em vão. Sérgio acaba aceitando, mesmo a contragosto, a amizade de três colegas 

de internato e, de uma amizade para a outra, notamos uma espécie de aprimoramento 

e gradação na construção, de uma possível “amizade saudável”. Sérgio começa com 

Sanches, por quem nutria “uma repugnância de gosma” (46); depois, com Bento 

Alves, o qual, por ser grande, forte e bravo, poderia lhe valer como proteção; e por 

fim, com Egbert, com quem Sérgio firma uma verdadeira “amizade”, com intensidade 

e dedicação. No entanto, esfria de repente, e nada de fato acontece. 

A configuração da amizade como forma de relacionamento afetivo e ambíguo, 

parceria e dominação, e o espaço fechado monossexual, motivador para as uniões 

entre personagens do mesmo sexo dialogam nos dois romances em estudo. Notamos, 

assim, recursos de escrita, na utilização do sentido ambíguo da amizade, devido à 

homossociabilidade, e do espaço fechado, como refúgio e corrupção, em função das 

práticas sexuais que se dão entre os alunos. Ambos os recursos serão reiterados em 

outras narrativas como forma de criação e manutenção de uma tradição homoerótica 

pautada no grotesco. 

O caráter intimista e memorialista de O Ateneu dialoga com Em nome do 

desejo, pois as personagens protagonistas relatam, em fashback, os momentos 

afetivos na adolescência em espaços marcados pela interdição e provocação 

instintiva. Apesar da proibição e condenação das práticas afetivas entre homens, em 
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ambientes de domínio e controle masculino, onde a virilidade é questão de honra, o 

romance de Trevisan coloca em discussão e debate a temática, uma vez que tenta 

sacralizar a prática considerada profana. Sérgio, em O Ateneu, tenta se distanciar das 

lembranças e vivências consideradas imorais do passado, enquanto Tiquinho volta ao 

seminário a fim de compreender o intenso desejo. 

Em nome do desejo dialoga com as obras anteriores e com as de seu tempo, 

entretanto desbrava uma nova tendência: com uma estrutura moderna de escrita 

utiliza a perspectiva da “escrita do eu”, como veremos em outras narrativas do seu 

tempo em diante; os narradores, primeiro, por se assumirem como homoeroticamente 

inclinados, falam de si e por si, e segundo, utilizam a voz em primeira pessoa para 

relatar suas memórias, lembranças e recordações do tempo em que viveram 

experiências amorosas na adolescência em colégios internos. 

O romance que exerceu influência destacada na obra de Trevisan por tratar de 

temas convergentes, como os relacionamentos conflituosos e traumáticos entre 

adolescentes em espaços de educação religiosa, é a obra As amizades particulares 

(1945), do francês Roger Peyrefitte, e que, em 1964, foi adaptado para o cinema sob 

o título Les amitiés particulières, com direção de Jean Delannoy.  

Nesse romance narra-se a história de George, ardiloso rapaz de 14 anos, que, 

logo ao chegar no colégio interno, deseja a todo custo estabelecer um relacionamento 

com Lucien, que já possui uma “amizade particular” com André. Para conquistar as 

atenções do pretendido, denuncia a relação e consegue separar o amigos, mas não 

conquista o amor de Lucien. Arrependido e decepcionado, começa a se encontrar com 

Alexandre, um dos alunos da turma dos menores, sendo que o envolvimento de 

maiores com menores era rigorosamente proibido. Os encontros secretos se iniciam 

na capela e se concretizam numa estufa, mas como o controle, o cerceamento e o 

policiamentosão rígidos no internato, os dois acabam descobertos. George, por ser 

maior, é expulso, e Alexandre, desesperado, pois Georges tornara-se fundamental, 

suicida-se. Tal como Tiquinho, George arquiteta plano para um bom relacionamento, 

mas este surte efeito desastroso, pois destrói seus parceiros. 

Percebemos o diálogo logo de início pelo título do romance francês, As 

amizades particulares, expressão que Trevisan utiliza constantemente na narrativa 

para nomear as relações afetivas entre os adolescentes no seminário. A situação do 

relacionamento se mostra ambígua nos romances: por um lado, ela não é permitida 

entre os alunos, mas é corriqueira a pedofilia, na relação entre os padres superiores 
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e os alunos. Também notamos na configuração a presença da dualidade dominação 

versus assujeitamento; a paixão fervorosa como desvio comportamental; o sentimento 

de culpa devido ao pecado; os encontros proibidos em espaço de refúgio; a não 

nomeação do amor cujo nome não se ousa dizer; o sofrimento, delírio, pesadelo, os 

finais trágicos e solitários, como marcas do grotesco no romance, tal como ocorre em 

Em nome do desejo. 

Para finalizar este diálogo com a tradição, temos a novela Internato, de 1951, 

do crítico de arte Paulo Hecker Filho, que, de modo semelhante a Trevisan teve a 

coragem de escrever não só sobre o desejo, mas também sobre as realizações 

afetivas e sexuais de dois jovens estudantes num colégio interno. A novela conta a 

história de Jorge e Eli, que vivenciam no internato as primeiras experiências sexuais. 

Com os comentários do alunado, os padres às espreitas pegam em flagrante os 

enamorados e os expulsam. Já observamos isso em outras narrativas de caráter 

homoerótico, e nesta em particular, por transcorrer no nível psicológico, temos a 

valorização e exaltação da virilidade, no culto dos corpos atléticos e das atitudes 

dominadoras, a submissão do passivo apaixonado ao parceiro ativo racional, o 

estigma do passivo como fraco, desviante e feminino, e como infeliz, ferido e 

desgraçado.  

Portanto, nesse percurso pelas narrativas constatamos, como ponto em 

comum, o relacionamento entre pessoas do mesmo sexo, marcado pelo grotesco, 

como a violação e transgressão da norma, o rebaixamento do ato e do ser 

homoeróticos, os relacionamentos com o caráter invertido, não entre iguais e entre 

gêneros diferentes, e o relacionamento como outro modo de vivência que não se 

enquadra no contexto social hegemônico. No tópico subsequente, apresentamos a 

referenciação das narrativas em análise em seus contextos estéticos de produção, 

com o objetivo de mostrar a configuração do relacionamento homoerótico como 

grotesco. 

 

 

2.2.3 O contexto histórico-literário das narrativas 

 

 

No presente tópico trataremos das narrativas em seu contexto estético de 

produção, no caso o naturalismo da obra Bom Crioulo e o modernismo do final do 
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século XX, de Em nome do desejo. Nosso objetivo é relacionar a imagem grotesca do 

relacionamento homoerótico segundo a perspectiva de cada estética. 

No Brasil, no final do século XIX, houve a filiação e aceitação, por parte de 

escritores como Aluísio Azevedo, Júlio Ribeiro, Marques de Carvalho, Horácio de 

Carvalho, Adolfo Caminha, entre outros, à tendência realista/naturalista35, estilo 

europeu proposto por Émile Zola e Gustave Flaubert. Apesar da anuência de nossos 

escritores, houve uma repulsa de críticos como José Veríssimo, Sílvio Romero, 

Machado de Assis e Senna de Freitas em relação à forma como os escritores 

aplicaram a tendência artística no Brasil, principalmente no modo escolhido para 

representação do ser, de seu modo de vida, e destacadamente, da vida íntima. 

A crítica acontece a partir da mudança da representação do Romantismo para 

o Naturalismo. Das situações e descrições idílicas passamos para as pequenas 

vilezas e corrupções humanas; das casas burguesas, com cenários encantadores e 

personagens abastados e idealizados, passamos para uma nova representação de 

espaços, como prostíbulos, cortiços e cais do porto; da exaltação do “eu” e floração 

das paixões e sentimentos grandiosos em face da natureza para as influências do 

meio e hereditariedade sobre as relações humanas e o mundo áspero dos conflitos 

socioeconômicos contemporâneos. Assim, é a partir do naturalismo que as classes 

populares, “os desviantes’ e os “pervertidos” obtêm representação literária no Brasil - 

as representações de sexualidades periféricas, indisciplinadas, desvinculadas da 

economia sexual tradicional. 

Sobre esse novo modelo mimético de representar a realidade brasileira, os 

críticos foram unanimemente desfavoráveis por visualizarem imagens grotescas, 

negativas e feias nas ficções. José Veríssimo considerou o Naturalismo como uma 

literatura torpe, pois vê “o homem como uma espécie de organismo físico inteiramente 

dominado por leis fisiológicas iniludíveis, não há como resistir à carne, ela nos domina, 

                                                           
35 O realismo, mais esteticizante, embora se apoie no que as ciências do século XIX vinham afirmando 
e desvendando, não vai até à profundidade analítica do naturalismo, donde advém a sua não-
preocupação pela patologia, característica do romance naturalista. A par disso, enquanto o naturalismo 
implica uma posição combativa, de análise dos problemas que a decadência social evidenciava, 
fazendo da obra de arte uma verdadeira tese com a intenção científica, o realismo apenas “fotografa” 
com certa isenção a realidade circundante, sem ir mais longe na pesquisa, sem trazer a ciência. O 
romance realista encara a podridão social usando luvas de pelica, numa atitude fidalga de quem deseja 
sanar os males sociais, mas sente perante eles profunda náusea, própria dos sensíveis e estetas. O 
naturalista, controlando a sua sensibilidade, ou acomodando-a à ciência, põe luvas de borracha e não 
hesita em chafurdar as mão nas pústulas sociais e analisá-las com rigorismo técnico mais de quem faz 
ciência do que literatura. (SODRÉ, 1965, p. 29 e 30) 
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nos subjuga e devora36” (1894, p.20). Silvio Romero, precursor e patrocinador da 

virada antirromântica, acusa o Naturalismo aplicado por alguns escritores por 

descambar para o “realismo sórdido” e fazer a “sistematização do mal” ao tratar do 

“mundo dos vícios de toda a casta, de todas as formas e feitios, a devassidão, a 

crápula [...] a corrupção humana em toda a sua hediondez”37 (1960, p. 1634), e Senna 

de Freitas, na mesma linha, o compreende como uma fotografia sem decoro ao revelar 

o pântano humano, pois “explora os instintos libidinosos da nossa natureza inferior”38  

(1901, p. 211). 

As designações do naturalismo mencionadas acima, como maneira de 

representar o homem como organismo físico, incapaz de resistir aos apelos da carne; 

ao mundo dos vícios e aos instintos libidinosos, referem-se às constantes descrições 

das sexualidades humanas vistas como indisciplinadas (atividade heterossexual 

excessiva, homossexualidade, lesbianismo, incesto, entre outras). Neste ponto, temos 

a referência do nosso foco de trabalho por se referirem aos relacionamentos afetivos 

e sexuais entre pessoas do sexo masculino, vistos como uma transgressão ao modelo 

hegemônico que consagra o heteronormativo como o ideal, configurando as 

designações acima como o valoroso, e tratando as outras vivências como 

rebaixamento, violação, inversão do correto. 

Percebemos o grotesco altamente condenativo no Naturalismo ao utilizar 

imagens de rebaixamento e depreciação das vivências, dos ambientes e das 

personagens homoeróticas, como vulgares, desagradáveis, intragáveis, repugnantes, 

desviantes, pervertidos, como lixo, pântano, vício e devassidão, e também nas 

imagens excessivas íntimas, os ardores, perversões físicas, tachados como os 

abismos da sociedade, o abaixo do terreno decente. 

As designações acima confirmam o que citamos na teorização sobre o 

grotesco. Bakhtin menciona que, no período pós-romântico, realista/naturalista, houve 

um empobrecimento do grotesco realista, devido à degeneração do empirismo 

naturalista, quando as formas do vulgar e da baixa categoria passaram a ser 

interpretadas de maneira puramente negativa, tal como observaremos nas imagens 

de caráter estático, sem a ambivalência transformadora e totalmente depreciativa e 

                                                           
36 VERÍSSIMO. José. O naturalismo em literatura (in: Estudos Brasileiros. 2ª série (1889 – 1893). Rio 
de Janeiro: Laemmert & C., 1894. 
37 ROMERO, Sílvio. Retrospecto literário (1888) (In: - História da literatura brasileira, v. 5. Rio de 
Janeiro: José Olímpio, 1960. 
38 FREITAS. Joaquim Senna de. A carniça. In: Luctas de penna. Lisboa: Typografia Universal, 1901. 
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condenativa, com destaque para o relacionamento entre pessoas do mesmo sexo, 

temática esta que constitui não apenas um assunto a mais, mas também ocupa a 

centralidade das narrativas em estudo. 

 Já o modernismo, ao contrapor-se ao modelo mimético clássico, apresentou às 

artes outras formas e novos modelos de configuração da realidade. A arte moderna 

se afastou do culto do Ideal, do Belo, da Perfeição, da Verdade, da Aura, enfim, do 

quadro idealizante de assuntos ou de situações costumeiras, com o objetivo de 

escapar das opressões do real e aproximar-se do estado complexo da alma do 

indivíduo. 

 Houve, portanto, ruptura das limitadoras representações consagradas 

esteticamente, categorizadas como positivas, como aprazimento, alegria, plenitude, 

harmonia, exaltação, serenidade interior, condição do homem como desejável, 

indivíduo universalmente humano, para as categorias negativas como angústias, 

confusões, degradações, trejeitos, rebaixamento, domínio de exceção e do 

extraordinário, obscuridade, fantasia ardente, o escuro e o sombrio, dilaceração em 

opostos extremos, inclinação ao nada.  

De acordo com Hugo Friedrich em A Estrutura da Lírica Moderna (1978), o novo 

modelo artístico não se opõe às categorias visivelmente contraditórias, pois elas são 

elementos paradoxalmente complementares que se unem para representar o 

repugnante, o caído encantador, o horror sedutor e outras temáticas. Friedrich, 

pautado em Baudelaire, assim se posiciona sobre a arte moderna: 

 
[...] o conceito de modernidade de Baudelaire tem ainda outro aspecto.  
É dissonante, faz do negativo ao mesmo tempo algo fascinador. O 
mísero, o decadente, o mau, o noturno, o artificial, oferecem matérias 
estimulantes que querem ser apreendidas poeticamente. 
(FRIEDRICH, 1978, p. 43). 

 

As categorias negativas caracterizam a arte moderna e lhe imprimem um 

encanto inovador, aspecto positivo, sendo tão formidáveis quanto o belo. Elas 

caracterizam melhor o ser e o mundo, não são mais condenáveis, destruidoras e 

desqualificáveis como foram definidas na arte clássica. 

Entre as categorias negativas, o grotesco oferece, no dizer de Friedrich, 

importante contribuição ao patrimônio das ideias modernas para a configuração do 

caos, do fragmentário, da bufonaria, do bizarro, da jocosidade burlesca, do feio, do 

elemento distorcido e do estranho em todos os campos. Sobre o uso da estética na 
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modernidade, conforme mencionamos ao teorizar sobre o grotesco, vimos que Kayser 

o coloca como forma predominante nas diversas correntes modernistas para tratar do 

caráter híbrido heterogêneo, do riso perturbador, do mundo alheio à realidade e da 

vida diferente do outro.   

Em seu livro O Grotesco, esse autor menciona que o grotesco, enquanto 

estética, faz uma oposição consciente às imagens racionalistas do mundo. Diz ainda 

que, na Idade Moderna, especificamente, o estilo combateu a validez dos conceitos 

antropológicos e a competência dos conceitos das ciências naturais com os quais o 

século XIX procurara elaborar, e cita que: “As plasmações do grotesco constituem a 

contradição mais ruidosa e evidente a todo racionalismo e a qualquer sistemática do 

pensar, por isso foi absurdo em si mesmo, quando o surrealismo, a partir daí, tentou 

desenvolver um sistema”. (KAYSER, 1986, p. 162).  

O francês Victor Hugo, ao teorizar sobre o grotesco no prefácio do livro 

Cromwell (1827), comunga com a ideia da não oposição entre as categorias positivas 

e negativas na modernidade, por visualizar um nivelamento entre o belo e o sublime, 

pois este não constitui o oposto do belo, mas um valor em si. Hugo cita que o que era 

desqualificado, permitido só nos gêneros literários inferiores e nas zonas marginais 

da arte plástica, vem elevado a um valor expressivo metafísico.  

Outro aspecto do grotesco na modernidade assimilado e destacado pelos 

teóricos acima, que se inicia no romantismo e se presentifica de modo mais incisivo 

na modernidade, é a criação, pelo personagem, de um mundo alheio da realidade, de 

caráter subjetivo, profundo, íntimo e complexo, “de caráter infinito interior do 

indivíduo”, fruto do caos existencial e em confronto com o mundo exterior.  

Esse mundo “outro” caracteriza a e exemplifica-se na vivência homoerótica tida 

como uma violação e transgressão, gerando desconforto, incômodo, sentimento de 

culpa, confusão, transtorno mental, delírios e pesadelos nos homoeroticamente 

inclinados, como veremos nas análises de Em nome do desejo, onde esses traços 

são perceptíveis por ser uma narrativa memorialística. 

Por fim, outro teórico é Bakhtin, que vê na modernidade o ressurgimento e a 

valorização do grotesco, mas sem o aspecto alegre e festivo presente no grotesco da 

Idade Média e Renascimento. Desse modo, o grotesco, como categoria negativa, 

assume aspecto positivo e de excelência nas descrições, imagens e simbolizações da 

modernidade.  
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Como vimos, o grotesco se presentifica em ambas as estéticas de produção 

dos romances em análise como procedimento artístico de confecção textual. No 

naturalismo, as categorias negativas, com destaque para o grotesco, fundamentadas 

num discurso religioso, científico e do direito, têm como função descrever e condenar 

atitudes e vivências consideradas não permitidas para uma boa vivência em 

sociedade. Já na modernidade as descrições das categorias negativas na arte são 

utilizadas como recurso para configurar de maneira mais detalhada o ser e suas 

vivências. A seguir, no intuito de visualizar a configuração do relacionamento 

homoerótico, começaremos a analisar a estrutura e a composição das narrativas de 

tendência homoerótica. 

 

 

2.3 Imagem da narrativa homoerótica 

 

 

Neste tópico sobre a imagem da narrativa39 homoerótica, apresentaremos 

referenciais de Aristóteles (1995), Genette (1995), Lefebvre (1971), Bakhtin (2010) e 

outros teóricos e críticos, como Bosi (2006), com a finalidade de compreender os 

modos como são compostas e estruturadas as narrativas homoeróticas e o que elas 

representam enquanto universo ficcional. 

A tradição clássica aristotélica concebe a narrativa (diegesis) como um modo 

de imitação artística, tipo de discurso que se interpõe entre os gêneros lírico e 

                                                           
39 O termo narrativa pode ser entendido em diversas acepções: narrativa como enunciado, narrativa 
como conjunto de conteúdos representados por esse enunciado, narrativa como ato de os relatar (cf. 
GENETTE, 1972: 71-2) e ainda narrativa como modo, termo de uma tríade de “universais” (lírica, 
narrativa e drama) que, desde a Antiguidade, e não sem hesitações e oscilações, tem sido adotada por 
diversos teorizadores (cf. GENETTE, 1979, passim; FOWLER, 1982, p. 235 et seqs.). É nesta última 
acepção que o conceito de narrativa nos interessa, uma vez que as restantes acepções ou são 
contempladas por outros termos mais precisos (por exemplo: narração e história) ou são completadas 
por conceitos como discurso e sintagma narrativo. A postulação modal do conceito de narrativa não 
pode alhear-se de outro fato: que a narrativa não se concretiza apenas no plano da realização estética 
própria dos textos narrativos literários; ao contrário, por exemplo, do que ocorre com a lírica, a narrativa 
desencadeia-se com frequência e encontra-se em diversas situações funcionais e contextos 
comunicacionais (narrativa de imprensa, historiografia, relatórios, anedotas etc.), do mesmo modo que 
se resolve em suportes expressivos diversos, do verbal ao icônico, passando por modalidades mistas 
verbo-icônicas (história em quadrinhos, cinema, narrativa literária etc.). É, pois, no quadro desta 
diversidade de ocorrências que se inserem as narrativas literárias, conjunto de textos normalmente de 
índole ficcional (v. ficcionalidade), estruturados pela ativação de códigos e signos predominantes, 
realizados em diversos géneros narrativos e procurando cumprir as variadas funções socioculturais 
atribuídas em diferentes épocas às práticas artísticas. (1988 p. 66). 
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dramático, em que o poeta fala em seu próprio nome e narra os acontecimentos e os 

episódios mitológicos e históricos da obra. Corresponde, assim, à 

enunciação/representação de um acontecimento, real ou fictício, por meio da 

linguagem, especificamente da linguagem escrita. 

 Com o desenvolvimento dos estudos da narratologia, outras formas de análise 

e compreensão do texto literário incorporaram e transformaram esse campo de 

estudos. Genette, em Discurso da Narrativa, (1972), define a narrativa como “a 

instância produtiva da enunciação”, aquela que produz o enunciado que lemos, 

organizado de uma determinada maneira.  

A narrativa é a simbiose entre a história que se conta e o discurso literário que 

anuncia; a primeira, a história, consiste no significado e o segundo no significante. 

Portanto, a narrativa, por meio de uma sucessão de fatos, é capaz de apresentar um 

mundo, real ou imaginário, situado num tempo e espaço; assim, como afirma Sodré, 

“como uma imagem, a narrativa põe diante de nossos olhos, nos apresenta, um 

mundo” (1988, p.75).  

Entre o contar dos acontecimentos e ações há vários segmentos que se 

relacionam para compor uma imagem do discurso narrativo, nomeado como figuras 

ou elementos da narrativa, como espaço, tempo, enredo, personagem, foco narrativo 

(enfoque na história) ou, a partir da teorização de Genette em Discurso da narrativa, 

como a voz, modo, frequência, ordem e duração (enfoque no discurso).  

Esses elementos compõem a estrutura da narrativa, ou estratégia narrativa; 

são procedimentos estratégicos escolhidos por um autor para a composição de seu 

texto. A escolha é de fundamental importância para a construção, articulação entre as 

partes do texto, para atingir o objetivo proposto. Determinadas escolhas de tema, 

assunto e contexto da história, no caso da narrativa romanesca, implicarão 

determinados significantes. 

O romance, gênero das duas narrativas que escolhemos para estudo, 

corresponde a um gênero textual moderno, a primeira, do final do século XIX e a 

segunda, do final do século XX. Cada qual em seu contexto de produção, de acordo 

com um estilo estético e, principalmente, um estilo individual do artista, a narrativa 

enquanto discurso apresenta uma imagem de mundo. Como afirma Lefebvre, “o 

romance, como toda narrativa, evoca um mundo concebido como real, material e 

espiritual, situado num espaço e num tempo determinado, refletido na maioria das 
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vezes num espírito determinado” (1980, p. 116). Portanto, a narrativa romanesca 

funciona como uma imagem. 

O romance é herdeiro direto da estrutura narrativa da epopeia clássica, que 

possuía três elementos centrais: o passado nacional épico, a lenda nacional e o 

isolamento da contemporaneidade. De acordo com Bakhtin, “O mundo da epopeia é 

o passado heroico nacional, é o mundo das ‘origens’ e dos ‘fastígios’ da história 

nacional, o mundo dos pais e dos ancestrais, o mundo dos ‘primeiros’ e dos 

‘melhores’” (2010, p.405).  

O romance surgiu entre meados do século XVI e início do século XVII negando 

esse caráter grandioso e heroico da épica. Centraliza a narrativa no tempo presente, 

sem glórias, sem grandes feitos, sendo um gênero do devir, do instável, do transitório, 

do riso ambivalente, dos objetos simultâneos da alegria e de destruição. 

De acordo com Bosi (2006), enquanto a epopeia modela uma vida perfeita em 

si mesma, o romance mostra uma sociedade heterogênea, contraditória e 

descontínua; o herói é problemático, tenta construir a si mesmo em meio aos acasos 

e às rupturas da existência. 

Essas caracterizações do romance permeiam as obras em análise. Tanto Bom 

Crioulo como Em nome do desejo abordam a temática do homoerotismo, que afronta 

e transgride o modelo de representação vigente de relacionamento e união, com 

personagens “anti-heróis”, problemáticos, preocupados somente com seus conflitos 

pessoais, sem o propósito de promover heroísmo nacional, que seria o modelo ideal 

inerente às epopeias. Denominamos os personagens protagonistas Amaro e Tiquinho 

de “anti-heróis”, no sentido do herói romanesco; ambos são desprovidos do caráter 

nobre do herói das epopeias. É o que vemos nos excertos abaixo, de Bom Crioulo e 

Em nome do desejo respectivamente: 

 

Afinal de contas era homem, tinha suas necessidades, como qualquer 
outro: fizera muito em conservar-se virgem até os trinta anos, 
passando vergonhas que ninguém acreditava, sendo muitas vezes 
obrigado a cometer excessos que os médicos proíbem. De qualquer 
modo estava justificado perante sua consciência, tanto mais quanto 
havia exemplos ali mesmo a bordo, para não falar em certo oficial de 
quem se diziam cousas medonhas no tocante à vida particular. 
(CAMINHA, 2009, p. 66- 67). 

 
Neste fragmento, o narrador, por meio do discurso indireto livre, visualiza o 

conflito inicial vivido pelo “anti-herói”, o protagonista Amaro, no momento em que se 
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depara com esse desejo (considerado anormal) e sua possível aceitação dessa 

condição, uma vez que não era de todo um caso único ali no navio e não se tratava 

de uma preferência exclusiva do homem negro. Sua essência natural humana o 

impulsionava a exercer tal prática, mesmo em conflito com as regras sociais. O mesmo 

conflito permeia a narrativa de Em nome do desejo: 

 
Direi que sou vítima da ausência de dor. Por todos esses anos vim 
aprendendo a driblar o sofrimento e hoje sou capaz de sorrir como se 
portasse nos lábios um permanente anúncio de creme dental. Ontem 
tomei um pileque, mais um. Não tenho ideia de onde passei a noite. 
Num clube noturno, num motel, numa casa de massagem? De manhã 
fiz um telefonema e saí de carro. Pela estrada, ia quase feliz. Só parei 
diante dos portões deste casarão, onde pressinto vagamente que 
venho à procura de um elemento primordial. (TREVISAN, 2001, p. 16) 

  
 

O trecho acima mostra o conflito existencial da personagem João, o Tiquinho 

de outrora. Depois de ter constituído família, de ter-se tornado um profissional bem-

sucedido e de camuflar e esconder por longo tempo a sexualidade vivenciada na 

adolescência, é impulsionado, em nome do desejo, a retornar ao antigo seminário a 

fim de entender sua essência e os acontecimentos de outrora.  

Assim, em ambas as obras temos a imagem de personagens buscando 

solucionar seus conflitos pessoais, no caso, a disputa entre o desejo e as regras 

sociais. O contexto de produção e o estilo das narrativas evidenciam imagens 

especificas para cada romance. Em Bom Crioulo, produção realista/naturalista40, são 

notórias as influências do positivismo e do cientificismo, cujas ideias influenciaram o 

século XIX.  

As personagens são, então, compostas e descritas como produtos do meio, 

hereditariedade e circunstância. A estética naturalista41 privilegia personagens 

                                                           
40 Luciano Mendes (2003), no artigo “Naturalismo com aspas: Bom-Crioulo, de Adolfo Caminha, a 
homossexualidade e os desafios da criação literária”, questiona a classificação do romance Bom 
Crioulo como naturalista por empregar cenário sombrio, obscuro, gótico e subjetividade na narrativa. 
Segundo o autor, deveria haver mais luz, claridade no ambiente e mais objetividade no tratamento do 
tema. “Onde está o “médico” Adolfo Caminha, com sua bibliografia em língua francesa recém-saída do 
forno?, pergunta o ensaísta. Em cenário tão sombrio e perturbador, mas ainda assim se fazem notar. 
Elas aparecem como fachos repentinos de luz numa noite escura.  De tal forma essas aparições 
surpreendem o leitor, que o resultado é mais de desorientação do que esclarecimento. Mas quando a 
luz de repente acende, o leitor se vê bruscamente lançado no interior de outra mentalidade, de outra 
elocução narrativa, quase de outro romance”. In: Revista Gragoatá, Niterói, RJ, n.14, p.29-44, 1. Sem. 
2003, p.35. Disponível em: http://www.gragoata.uff.br/index.php/gragoata/article/view/654/494.  Acesso 
em 16/04/2017. 
41 Os naturalistas acreditavam que o indivíduo era um produto do meio e da hereditariedade e que o 
comportamento humano era determinado pela biologia e pelas engrenagens da sociedade. (...) 

http://www.gragoata.uff.br/index.php/gragoata/article/view/654/494
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patológicas para comprovar teses deterministas – assim, temos a preferência por 

personagens marginalizadas socialmente, como trabalhadores braçais, negros ou 

mulatos, miseráveis, doentes, prostitutas, bêbados, desequilibrados psiquicamente, 

em suma, personagens que representam o rebaixamento pessoal, construídas, 

portanto, com os recursos do grotesco - como visualizamos na construção da 

personagem protagonista Amaro, negro, trabalhador braçal e homossexual. 

A modernidade, momento de produção de Em nome do desejo, é marcada pela 

fragmentação e desconstrução da narrativa tradicional, pela não linearidade do enredo 

e pela composição imprecisa dos elementos da narrativa. Assim, os tempos se 

misturam, os sonhos invadem a realidade, os espaços são redimensionados e a forma 

e o conteúdo assemelham-se, com vistas à representação.  

A personagem central, em torno da qual se organiza a diegese, é despojada do 

heroísmo épico; na maioria das vezes narra suas experiências em forma de confissão, 

exprimindo suas angústias, anseios, desejos e fracassos, simbolizando um ser da 

incompletude e do devir.  

Esses traços se aplicam ao romance de João Silvério Trevisan pela 

estruturação moderna e diferenciada de construção da narrativa, e o formato da 

composição mostra a real imagem da personagem, em busca de autoconhecimento; 

por isso o romance se estrutura em forma de perguntas e respostas. É importante 

destacar a utilização pelo protagonista de uma terceira pessoa fictícia nas respostas 

ao narrar a história. 

 

Há um exemplo claro de delírio, no amor de Tiquinho? 
- Além dos muitos já citados, Tiquinho costumava percorrer o campo 
de futebol com uma varinha e, certamente inspirado em Anchieta, 
punha-se a escrever seu poema na terra. Tratava-se de um poema 
com duas únicas palavras, que ele escrevia repetidamente, em letras 
garrafais. Abel Rebebel, e, a seguir, novo verso: Abel Rebebel. 

(TREVISAN, 2001, p. 153). 
 

                                                           
Predominava, assim, na literatura naturalista, o instintivo e o fisiológico, as pulsões agressivas e 
violentas, era um erotismo decadente e mórbido, com a exploração da homossexualidade, do 
lesbianismo, do incesto, da loucura hereditária, em personagens dominados por suas paixões e cuja 
vontade consciente mostrava-se incapaz de subjugar a “natureza animal” do homem. In: NAZÁRIO, 
Luiz. “Quadro histórico do período naturalista. O Naturalismo”. Organização J. Guinsburg, João Faria. 
São Paulo: Perspectiva, 2017. p. 30. 
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Num processo de autorreflexão sobre as lembranças e recordações do 

passado, a personagem tenta compreender atitudes e decisões passadas que 

definiram o ser que é hoje, angustiado, incompleto, em busca do Tiquinho de outrora. 

Há no romance Em nome do Desejo, a exposição da vivência íntima do 

narrador protagonista, que conta por si mesmo a sua história, o seu modo e estilo de 

vida, configurado como o mundo do “outro”, de uma “outra” vivência, que destoa da 

“oficial”. Segundo Diana Klinger (2012), as narrativas contemporâneas, 

especificamente as de temática homoerótica, compartilham dois elementos que as 

definem, a escrita de si e a escrita de outro: “uma presença marcante da primeira 

pessoa e um olhar sobre o outro culturalmente afastado” (2012, p. 10). 

Esta estrutura da narrativa, com a focalização em primeira pessoa e a 

representação do “outro”, marca e define uma ruptura no modelo vigente de narrativa 

de temática homoerótica, até primeira metade do século XX, pautada na perspectiva 

narradora em terceira pessoa, que descrevia o relacionamento dos homoeroticamente 

inclinados, na maioria das vezes com projeções preconceituosas e discriminatórias. 

Entretanto, como observaremos na análise, a configuração grotesca do 

relacionamento ainda persistiu, só que com a focalização diferenciada, de modo 

subjetivo. 

Embora haja diferença estético-temporal, as narrativas dialogam entre si, 

principalmente em relação ao conflito e trauma advindos do relacionamento amoroso 

entre pessoas do mesmo sexo, visto como uma afronta à moral e às regras sociais. A 

configuração do relacionamento homoerótico torna-se grotesca por distanciar-se das 

“imagens da vida cotidiana, preestabelecidas e perfeitas” (BAKHTIN, 2013, p. 22), daí 

ser configurada como disforme, horrenda, se considerada o ponto de vista da estética 

clássica e da hegemonia heteronormativa. 

Portanto, veremos na composição e construção textual, por meio dos 

elementos da narrativa, a mesma carga semântica e a mesma simbolização, em 

ambas as obras, das imagens negativas e grotescas atribuídas ao relacionamento 

homoerótico. Desse modo, a narrativa romanesca se autorrepresenta por meio da 

estrutura narrativa e de sua composição, como observaremos na estruturação do 

enredo, da ambiência e das personagens. 
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2.3.1 O enredo trágico das narrativas 

 

 

 Neste tópico sobre o enredo, visualizaremos a história pelo viés do trágico e 

veremos a sua configuração como grotesca ao designar imagens do infortúnio, do 

agouro, da desilusão em relação ao relacionamento homoerótico e como forma de 

punição e cerceamento das personagens protagonistas por transgredirem as normas 

ao praticarem “sexualidades indisciplinadas”42.  

O enredo consiste na história propriamente dita, composta pela sucessão de 

eventos, ações de mudança, transformações, intrigas motivadas por conflitos entre 

personagens situadas num espaço e tempo, tais como podem deparar na vida de 

todos os dias, de modo a evocar o tema ou a premissa implícita.  

Segundo Lefebvre, “a narrativa começa verdadeiramente no momento em que 

essas situações e ações se revelam excepcionais, se afastam do normal e constituem, 

então, problema – e figuras” (1980, p. 213). Desse modo, as situações se imbricam 

com as ações, provocando uma relação de causa e efeito, uma situação inicial, como 

um campo de força instável dá lugar a ações produtoras de novas situações.   

E Gancho (2006) diz que o enredo é o conjunto de fatos de uma história 

organizado segundo a verossimilhança, lógica externa (com o ambiente) e interna 

(com o tema) e o conflito, elemento estruturador, que se opõe a outro, criando tensão 

entre os fatos da história. 

Os enredos dos romances avançam para um clímax trágico e dramático para 

as personagens: em Bom Crioulo para o assassinato de Aleixo, e Em nome do desejo 

para a expulsão de Abel do seminário. Em ambas as obras as situações são 

motivadas pela traição dos parceiros e pelo desespero e vingança dos protagonistas. 

Nas duas narrativas em estudo, já no início observamos a presença de imagens 

sombrias, tom e atmosferas negativas, indicando e antecipando possíveis 

acontecimentos trágicos. Em Bom Crioulo, por exemplo, a apresentação do navio é 

envolvida por essa atmosfera sombria e fúnebre: 

                                                           
42 “Sexualidades indisciplinadas” expressão utilizada por Leonardo Mendes no livro O retrato do 
imperador – negociação, sexualidades e romance naturalista no Brasil para designar o objeto dileto do 
olhar naturalista. Para Mendes, “os escritores abandonam as casas burguesas e dirigem-se aos 
prostíbulos, aos cortiços e ao cais do porto. Todos os personagens que serão objeto de minha análise 
nos capítulos que seguem serão representações de sexualidades indisciplinadas, desvinculadas da 
economia sexual tradicional. No seu tempo, Aluísio Azevedo e Adolfo Caminha compartilhavam com 
outras formas discursivas o interesse pelas sexualidades indisciplinadas. (MENDES, 2000, p.36). 
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Toda ela mudada, a velha carcaça flutuante, desde a brancura límpida 
e triunfal das velas té a primitiva pintura do bojo. No entanto ela aí 
vinha – esquife agourento – singrando águas da pátria, quase lúgubre 
na sua marcha vagarosa; ela aí vinha, não já como uma garça branca 
flechando a líquida planície, mas lenta, pesada, como se fora um 
grande morcego apocalíptico de asas abertas sobre o mar. 
(CAMINHA, 2009, p. 25) 

 

É nesta corveta, navio da Marinha Brasileira, que outrora fora um glamoroso 

navio, agora só ruína, imagem e símbolo do agouro, que se iniciará a relação amorosa 

do protagonista Amaro com o jovem grumete Aleixo. E Em nome do desejo, o 

prenúncio do agouro é semelhante: 

 

Por isso me pareceu um pouco macabra a visão inicial do casarão, 
quando estacionei o carro do lado de fora, junto aos portões. Havia 
sombras alastrando-se a alameda de figueiras-benjamim, sombras 
ocultando a entrada que eu lembrava ser imponente e arredondada. 
(TREVISAN, 2001, p. 13) 

 

 Notamos nos fragmentos o estado de transformação e mudança, de um 

passado glorioso e encantador para o momento presente, de ruína e sombras, 

prenunciando um futuro incerto. As imagens de “morcego apocalíptico” e “casarão 

macabro” antecipam situações sombrias nas relações dos protagonistas. E as 

imagens - “carcaça flutuante”, “esquife agourento”, “singrando águas pátrias”, “visão 

macabra do casarão” e “sombras alastrando a alameda e ocultando a entrada” - 

simbolizam o rebaixamento e o grotesco do estilo de vida das personagens. 

 Nesta perspectiva de agouro e prenúncio do trágico é que se desenvolve a 

história de Amaro e Aleixo, em Bom Crioulo, e de Tiquinho e Abel, em Em nome do 

desejo, rumo a um desfecho fatal. As vivências das personagens configuram o 

absurdo por ameaçarem de destruição os princípios da ordem moral, e seus destinos 

é o fracasso. 

 Bom Crioulo apresenta narrador heterodiegético, com enredo linear na maior 

parte, com duas exceções, a primeira no capítulo II, em que uma analepse é inserida 

para contextualizar o episódio de abertura do romance e a segunda no capítulo X, em 

que surge uma prolepse, quando a personagem Dona Carolina prevê o assassinato 

de Aleixo. 

A narrativa se abre com os marinheiros personagens principais, Amaro e 

Aleixo, a bordo de um navio da marinha, cenário em ruína e apocalíptico, onde se 
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conhecem e simpatizam um com o outro. Mas acontece o envolvimento emocional 

entre eles e, quando Amaro defende Aleixo de uma confusão em que se envolvera, 

nasce o compromisso de retribuição mútua dos afetos. Por defender o colega, Amaro 

é punido com prisão e cento e cinquenta chibatadas, o que já indicia a natureza trágica 

e grotesca da relação entre os dois 

 

Entretanto, já iam cinquenta chibatadas! Ninguém lhe ouvira um 
gemido, nem perceber uma contorção, um gesto qualquer de dor. 
Viam-se unicamente naquele costão negro as marcas do junco, umas 
sobre outras, entrecruzando-se como uma grande teia de aranha, roxa 
e latejantes, cortando a pele em todos os sentidos. De repente, porém, 
Bom-Crioulo teve um estremecimento e soergueu um braço: a chibata 
vibrava em cheio os rins, empolgando o baixo-ventre. Fora um golpe 
medonho, arremessado com uma força extraordinária. (CAMINHA, 
2011, p.23) 

 

 Após este sacrifício, os presentes, cuidados, carinho e conselhos recebidos de 

Amaro, e principalmente as mil e uma promessa do parceiro: “o quartinho da Rua da 

Misericórdia no Rio de Janeiro, os teatros, os passeios” (CAMINHA, 2009, p.63), 

Aleixo sentiu a necessidade de retribuir o afeto do parceiro. A imagem grosseira da 

cena confirma a denominação da relação como “comércio grosseiro”, tal como foi 

definida pelo narrador. Apesar de que, este mesmo narrador desconstrói o tom 

moralizador ao descrever os pensamentos de Amaro, gerando, assim, um discurso de 

ambiguidade, ambivalência, características próprias do grotesco, como veremos mais 

adiante ao tratarmos da personagem.  

 Enfim, a complicação da narrativa se desenvolve quando ambos desembarcam 

em solo e alugam quarto na pensão de uma “amiga portuguesa”, Dona Carolina, que, 

logo ao aceitar o casal como inquilino, passa a assediar e Aleixo e acaba por 

conquistá-lo. 

O desfecho da narrativa acontece a partir do sofrimento e decepção de Amaro, 

provocados pela traição e afastamento de Aleixo. No auge da angústia e desespero, 

num momento de desatino, ao se encontrar com Aleixo, de forma repentina, sem dar 

chance do parceiro se defender, Amaro assassina-o com um golpe de navalha no 

pescoço. O narrador evita a descrição da cena do apunhalamento, apenas relata a 

discussão, a movimentação dos transeuntes e pessoas carregando o corpo de Aleixo 

já imóvel. 
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Aleixo passava nos braços de dois marinheiros, levado como um 
fardo, o corpo mole, a cabeça pendida para trás, roxo, os olhos 
imóveis, a boca entreaberta. O azul-escuro da camisa e a calça branca 
tinham grandes nódoas vermelhas. O pescoço estava envolvido num 
chumaço de panos. Os braços caiam-lhe, sem vida, inertes, bambos, 
numa frouxidão de membros mutilados. (CAMINHA, 2009, p. 156) 

 

Em nome do desejo difere de Bom Crioulo quanto à estruturação da narrativa, 

pois possui formato memorialístico, sendo a narrativa estruturada em dois planos, o 

presente e o passado. O introito e o desfecho compõem o presente, e o passado, o 

desenvolvimento, a história de Tiquinho e Abel, são narrados em forma de perguntas 

e respostas pelo já adulto João. Desse modo, é no presente que João relembra e 

conta, em forma de escavação de si, sua história de amor traumática, vivida com Abel 

no passado, ou melhor, na adolescência. O enredo traçado por João comprova que o 

ato de narrar está condicionado ao ato de reviver um momento ímpar de sua vida. 

A narrativa se desenvolve a partir do ponto de vista de um narrador, 

homodiegético, num processo de confissão memorialística, de lembranças, dúvidas, 

martírio interior e vontade de saber sobre si. Desse modo, esse narrador rememora 

com detalhes a complexa vivência no seminário, complexidade esta devida às regras, 

regulamentos, imposições e castigos aos internos, principalmente aos que 

praticassem infrações e mantiveram amizades particulares. 

João descreve o dia do surgimento de Abel em sua vida como um dia de tempo 

transtornado: cheio de vento, no princípio de “agosto”, “folhas secas” em 

“redemoinhos”, agitação dos seminaristas recém-chegados das férias, cabelos e 

pensamentos revoltosos, em que “a vida agitava-se descabelada” (TREVISAN, 2001, 

p.139). A imagem sugere o transtorno que esse “anjo de asas” trará para si e também 

antecipa o agouro no relacionamento. E o narrador entra na vida de Abel para servir 

de anjo ao novato que chegara fora de época e se integraria a sua turma, pois o 

seminário onde estudava fora desativado. O encanto pelo novato é imediato: no 

transcorrer dos dias, como forma de manter por perto o seu objeto de afeto, se 

desdobra em oferecer ajudas e dar presentes: 

 
Como Abel vinha de uma região mais quente e só trouxera roupas 
leves em seu enxoval, Tiquinho ofereceu-lhe sua melhor blusa, para 
as noites frias. Como a blusa não serviu, Tiquinho correu, trouxe um 
dos seus cobertores e o ofereceu-lhe. Logo que descobriu o gosto de 
Abel por futebol, deu-lhe de presente seu calção mais largo, nunca 
usado até ali. E não cessaria de presenteá-lo com livros, doces e frutas 
que seus pais mandavam.  Conseguiu cercar o pupilo com tantas 
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atenções – aproveitando-se da privilegiada posição de anjo – que os 
dois acabaram estudando e tornando-se bons amigos. (TREVISAN, 
2001, p. 142) 

 

De modo semelhante a Amaro, Tiquinho tira de si para oferecer a Alex e, com 

esta atitude, se humilha, se assujeita e se rebaixa para servir ao seu objeto de afeto, 

objetivando a possível conquista. Logo que alcança o seu intento, estabelece-se o 

conflito na relação por violarem a norma e pecarem contra a castidade. Isso gera um 

caos existencial entre os adolescentes por viverem divididos entre os prazeres da 

carne e a exaltação da alma.    

No anúncio do infortúnio, Trevisan utiliza a imagem do grotesco ornamental, 

em que aparece o monstruoso, os animais fabulosos, que, de acordo com Kayser, são 

marcas comuns na tradição literária 

 
Há animais preferidos pelo grotesco, como serpentes, corujas, sapos, 
aranhas – os animais noturnos e os rastejantes, que vivem em ordens 
diferentes, inacessíveis ao homem. O grotesco gosta, ademais, de 
todas as sevandijas. O grotesco gosta, ademais, de todas ao que 
acresce também a proveniência pouco clara. (KAYSER, 1986, p. 157). 
 

É o que se visualiza no desenlace da relação de Tiquinho e Abel, precedido de 

pesadelos, visões de criaturas nojentas, cobras pegajosas, ratos, asas de morcego 

que passavam zunindo, bocas escancaradas devorando, címbalos enganosamente 

celestiais, que introduziam demônios, seres de quatro olhos, cobras pegajosas com 

gritos agudos mas melódicos, enfim imagens bizarras, grotescas, ambíguas e 

ambivalentes, híbridas, que se misturavam e atormentavam Tiquinho: 

 
Sim. Pesadelos que Tiquinho passou a ter, após a festa da 
Ressurreição. A hora final do amor chegava precedida por bichos 
peludos, milhares de criatura nojentas que passavam zunindo. E 
espetos espetando pecadores de acordo com seus pecados. 
Reclamações, vozes zombeteiras modulando-se em sons macabros, 
absurdos. E bocas escancaradas devorando. E sangue saindo do 
lugar onde deveriam sair fezes. Címbalos enganosamente celestiais 
introduziam demônios que passavam silvando, de unhas compridas e 
sexo imenso a jorrar escarros purulentos. Mas também um imenso 
chifre à guisa de sexo. Ou então, uma planície de beleza aparente, 
que ia assustando ante a proximidade reveladora: seres com feridas 
no corpo todo, quatro olhos, verruga no lugar do nariz e tambores que 
batiam sem razão, tirando sons ocos da terra. (...) Muitas. Muitas 
cobras enroscando-se ao som dos címbalos, deslizando numa paz 
traiçoeira e depois enrodilhando-se com quase-cócegas e depois 
começando a apertar as vértebras, com gritos agudos mas melódicos. 
E cabeças soltas, dançando ao som dos coros, címbalos e tambores 
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dos Carmina pagãos. Tiquinho acordava sufocado de horror. 
(TREVISAN, 2001, p. 210). 
 

É interessante notar o grotesco na descrição de imagens confusas e não claras 

e na representação de animais impuros, de forças malignas, todos eles indignos de 

sacrifício. As imagens ambíguas, aterrorizadoras e apocalípticas fazem parte do rito 

iniciático de mudança e transformação de Tiquinho rumo a uma nova fase da vida, 

além de anunciarem o tamanho do pecado dos adolescentes e profetizarem o mal 

ainda por vir. Tal situação provoca tormentos interiores, abatimento profundo, fortes e 

constantes enxaquecas em Tiquinho, e amedronta Abel, que também sofreu o abalo. 

Com receio do esgotamento psicológico e do comportamento frágil do parceiro, Abel 

afastou-se e encerrou de maneira brusca o relacionamento para evitar complicação 

maior, como a punição ou expulsão dos mesmos do seminário.  

Ao perceber o afastamento do companheiro, o protagonista sente-se traído e 

promove uma vingança contra o parceiro. Numa noite em que o reitor se ausentou do 

seminário, um grupo dos adolescentes, Abel entre eles, aproveitou para fazer 

baderna: abriram torneiras, atiravam água uns nos outros - como estava escuro, não 

se visualizava quem era o responsável. Tiquinho, juntamente com os Prefeitos de 

Disciplina, portando lanternas acesas, conseguiu enxergar Abel como um dos 

participantes. Quando o reitor retorna, Tiquinho testemunha a participação do 

companheiro na algazarra e Abel é expulso do seminário. 

Consumada a vingança, sobrou um panorama de ruínas e destroços no 

coração do narrador, que passou noites insones aterrorizado pela culpa. O outro, em 

regime de incomunicabilidade, aguardava a chegada dos pais para buscá-lo. 

Tiquinho sofria pelo acontecido, queria imensamente matar saudades e pedir-

lhe desculpas, recomeçar tudo, do jeito que Abel preferisse, tentou quebrar a 

incomunicabilidade, mas foi preterido pelos Prefeitos de Disciplina. 

Deprimido, desorientado, em estado de profundo abatimento, perambulava 

desnorteado pelo seminário, sem alimentar-se. Sente-se fraco e, com fortes dores de 

cabeça, é levado para o hospital e deste para casa, e não mais regressa ao seminário.  

No desfecho das memórias, o narrador, confuso, pergunta se acaso acordou 

de um sonho, pois tivera lembranças boas e traumáticas. Ao amanhecer e andar pelo 

pátio do orfanato, sem certeza dos acontecimentos, um dos cuidadores do local diz 

que alguém o espera na portaria - seria Abel Rebebel? Na esperança e vontade de 

revê-lo, pensa estar fantasiando - ou seria real? Como advertência, pede perdão aos 
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leitores e confessa desconhecer o desenlace do drama. Seriam incertezas da ficção 

ou fraquezas da memória? 

Como vimos, há, nas duas narrativas, uma sequência de elementos narrativos 

determinando o fim traumático. As imagens grotescas de ruínas, destruição, 

pesadelos e conflito existencial, ambiência e tom apocalíptico representam o infortúnio 

e o agouro desde o início da história. Esta imagem do enredo na narrativa simboliza 

que o relacionamento homoerótico é marcado pelo fracasso, em razão da violação e 

transgressão das normas. O mesmo modo grotesco de simbolização veremos em 

seguida na composição do espaço e da ambiência das narrativas em estudo. 

 

 

2.3.2 Espaço e ambiência sombrios nas narrativas 

 

  

Neste tópico abordaremos a semelhança na estruturação da categoria do 

espaço e da ambiência em Bom Crioulo e Em nome do desejo. O intuito é analisar os 

aspectos descritivos e as imagens inferidas dessas duas figuras nas narrativas, 

entendidas também como forma de caracterização da temática em estudo.  

 E tal como vimos anteriormente na construção grotesca do enredo como 

trágico, inferindo imagem depreciativa, aqui, na composição dos espaços e 

ambiências, notamos a mesma maneira de representação do grotesco, mas de modo 

sombrio. Notamos nos espaços da narrativa o grotesco simbolizando assombro e 

horror em face de um mundo tornado estranho e alheado, característica do grotesco 

nas narrativas modernas, de acordo com Kayser (1986). 

 O espaço e a ambiência são termos utilizados para designar o local ficcional 

onde ocorrem as ações vivenciadas pelas personagens, tendo como função situar as 

suas ações e estabelecer entre eles uma interação. Desse modo, enredo, 

personagem e espaço e os outros elementos da narrativa estão integrados não 

apenas de modo funcional, mas também de modo semântico, com o objetivo de 

configurar uma imagem de mundo proposta pela narrativa. Conforme citam Reis e 

Lopes, “O espaço constitui uma das mais importantes categorias da narrativa, não só 

pelas articulações funcionais que estabelece com as categorias restantes, mas 

também pelas incidências semânticas que o caracterizam” (1988, p. 204). 
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 Embora compreendamos como sinônimos, alguns teóricos distinguem espaço 

de ambiência. O primeiro é descrito como referência a dados concretos da realidade 

e o segundo faz menção aos significados simbólicos que podem ser estabelecidos a 

partir dos filtros de cada texto. Esta definição está em conformidade com Dimas 

(1987), no livro Espaço e romance. Nossa proposta é analisar a configuração e 

simbolização da ambiência a partir da descrição do espaço concreto vivenciado pelas 

personagens nas narrativas. 

 Nos dois romances, os cenários são descritos de modo sombrio, e, como já 

dissemos, espaço e enredo configuram-se de modo semelhante no intuito de mostrar 

a imagem sombria e trágica das vivências e práticas comportamentais das 

personagens.  

Bernardi (1975, p. 269) pontua que, em Bom Crioulo, “o narrado está 

diretamente vinculado à espacialização, considerada como ponto de origem e 

confluência dos acontecimentos”. O espaço assume importância vital na narrativa, 

pois influi na configuração do tema. Na abertura, o narrador  descreve o navio da 

Marinha Brasileira, que traz as personagens protagonistas, Amaro e Aleixo, da 

seguinte forma: 

 

A velha e gloriosa corveta que pena! já nem sequer lembrava o mesmo 
navio de outrora, sugestivamente pitoresco, idealmente festivo, como 
um galera de lenda, branca e leve no mar alto, grimpando serena o 
corcovo das ondas! Estava outra, muito outra com o seu casco negro, 
com as suas velas encardidas de mofo, sem aquele esplêndido 
aspecto guerreiro que entusiasmava a gente nos bons tempos de 
patescaria. Vista ao longe, na infinita extensão azul, dir-se-ia, agora, a 
sombra fantástica de um barco aventureiro. Toda ela mudada, a velha 
carcaça flutuante, desde a brancura límpida e triunfal das velas até a 
primitiva pintura do bojo. (CAMINHA, 2009, p. 25) 

  

Na descrição da corveta, a imagem do grotesco é vista na utilização de 

adjetivos de inferiorização, decadência e rebaixamento da nave, como velha, de casco 

negro, velas encardidas de mofo, sombra fantástica de um barco aventureiro e velha 

carcaça flutuante. 

Há, nas imagens, a evocação de uma ambiência de ruína e advento de tempos 

sombrios, se comparado ao passado glorioso da corveta com a velha carcaça 

flutuante de agora, que traz infortúnio e horror. E, para enfatizar a ambiência sombria, 

mais adiante a corveta é metaforizada como “esquife agourento”, “carcaça flutuante” 

e “morcego apocalíptico”, profetização do infortúnio e do trágico. De acordo com 
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Lemos, “essa atmosfera anuncia a presença de sexualidades misteriosas e desejos 

inconfessáveis no interior dos espaços fechados do navio; uma sensualidade 

claustrofóbica pulsa na corveta” (2000, p.121). 

 Apesar de não apresentar imagem positiva, a corveta é percebida com gratidão 

e carinho por Amaro, uma vez que foi na embarcação que ele conheceu, iniciou 

amizade e firmou compromisso com Aleixo. Ao se aproximar do desembarque, Amaro 

pressente que algo de ruim pode vir a acontecer fora desse espaço: 

 

Entretanto, Bom Crioulo começava a sentir uns longes de tristeza na 
alma, coisa que raríssimas vezes lhe acontecia. Lembrava-se do mar 
alto, da primeira vez que vira o Aleixo, da vida nova em que ia entrar, 
preocupando-o sobretudo a amizade do grumete, o futuro dessa 
afeição nascida em viagem e ameaçada agora pelas conveniências do 
serviço militar. Em menos de vinte e quatro horas Aleixo podia ser 
transferido para outro navio – ele mesmo, Bom Crioulo, quem sabe?, 
talvez não continuasse na corveta... (CAMINHA, 2009, p. 65, 66). 

 

 Ao aportar no Rio de Janeiro, logo tratou de providenciar e cumprir a promessa 

de alugar quarto na cidade, conforme combinara com Aleixo. Quarto este que foi 

considerado como outro cenário representativo na narrativa. A descrição da ambiência 

desempenha, conforme vimos na do navio, a função de configurar a imagem grotesca 

do relacionamento homoerótico, como a de decadência moral. No caminho até o 

quarto, temos a ambiência sombria, composta por escuridão, silêncio, receio, medo, 

tristeza e tonalidade fúnebre, que invade e norteia as personagens até o espaço 

propriamente dito.  

 
Lá adiante, nas proximidades do Arsenal de Guerra, pararam defronte 
de um sobradinho com persianas, de aspecto antigo, duas varandolas 
de madeira carcomida no primeiro andar, e lá em cima, no telhado, 
uma espécie de trapeira sumindo-se, enterrando-se dependurada 
quase. [...] – É aqui disse Bom Crioulo, reconhecendo a casa, e 
desaparecendo no corredor sem luz, que ia ter ao sobradinho. Aleixo 
acompanha-o taciturno, silencioso, cosendo-se à parede, com quem 
pela primeira vez entra num lugar estranho. – Anda, tolo! – fez o outro, 
segurando-lhe o braço – De que tens medo? Subiram cautelosos, por 
ali acima, uma escada triste e deserta, cujos degraus, muito íngremes, 
ameaçavam fugir sob os pés. (CAMINHA, 2009, p. 71) 

 

 Semelhantemente à descrição da corveta em ruína e destruição, o sobradinho 

tem aspecto antigo, madeira carcomida, espécie de trapeira, com escada triste e 

degraus íngremes. Vale ressaltar também o sentimento de estranhamento e receio de 
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Aleixo ao adentrar neste ambiente grotesco de modo taciturno, em silêncio, cauteloso 

e encostando-se à parede. As imagens de ruína e destruição mostram uma 

decadência moral e o receio da personagem evoca o temor em proceder em tais 

práticas e atitudes.  

No quarto, designado como “nosso ninho” por Bom Crioulo, a imagem sombria 

e grotesca impera, como notamos no fragmento abaixo 

 

O quarto era independente, com janela para os fundos da casa, 
espécie de sótão, ruído pelo cupim e tresandando a ácido fênico. Nele 
morrera de febre amarela um portuguesinho recém chegado. Mas 
Bom Crioulo, conquanto receasse as febres de mau caráter, não se 
importou com isso, tratando de esquecer o caso e instalando-se 
definitivamente. Todo dinheiro que apanhava era para a compra de 
móveis e objetos de fantasia rococó, figuras, enfeites, cousas sem 
valor, muita vez trazida de bordo... Pouco a pouco o pequeno cômodo 
foi adquirindo uma feição nova de bazar hebreu, enchendo-se de 
bugigangas, amontoando-se de caixas vazias, búzios grosseiros e 
outros acessórios ornamentais. O leito era uma cama de vento já muito 
usada, sobre a qual Bom-Crioulo tinha o zelo de estender, pela manhã, 
quando se levantava, um grosso cobertor encarnado “para ocultar as 
nódoas”. (CAMINHA, 2009, p. 76) 

 

 Na configuração do quarto, o lado sombrio pode ser constatado pelo 

distanciamento deste em relação aos outros cômodos sociais da casa, por ser espaço 

em ruína, conforme visualizamos nas imagens: “carcomido pelo cupim”, cheirando a 

“ácido fênico” (pela presença da morte, na descrição do “portuguesinho morto pela 

febre amarela”, e pela designação de nojo e impureza do local, evidenciada na sua 

caracterização como “grosso cobertor encarnado “para ocultar as nódoas”). 

 Notamos também, no fragmento acima, a configuração grotesca do ambiente, 

pela desarmonia na organização do espaço e no amontoamento de objetos sem valor 

e sem relação uns com os outros, gerando “feição nova de bazar hebreu: bugigangas, 

caixas vazias, búzios grosseiros e outros acessórios ornamentais” (CAMINHA, 2009, 

p. 77), um verdadeiro ninho, como designa a personagem Amaro. Em suma, uma 

composição espacial híbrida, mistura de elementos diferentes, sem lógica e sem 

importância, tanto quanto a relação amorosa entre Amaro e Aleixo. 

 Entretanto, o quarto, para a personagem Amaro, é espaço de conforto, 

aconchego, intimidade e sossego, tanto que o define como “nosso ninho”, ambiente 

das personagens e apropriado para realização de sexualidades desviadas, sem o 
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constrangimento de interferência de outrem, e como “quartinho”, termo no diminutivo, 

indicando, além de simplicidade, carinho e aconchego. 

De modo semelhante e inspirado pela tradição literária da descrição 

homoerótica, o romance Em nome do desejo emprega o mesmo estilo sombrio na 

configuração do espaço. A ambiência do local em que se hospedara o narrador 

protagonista é descrita de modo sombrio, envolta em sombras e mistério, evocando 

também um relacionamento tumultuoso e conflitante entre as personagens. 

 
Vejo-me entrando no escuro, como quem penetra um santuário, 
ansioso por certa luz. Quando acendo a lâmpada sobre a mesinha, 
levo um susto. Diante de mim, encontro um inusitado vaso em forma 
de crânio humano contendo lírios brancos e frescos. Contemplo 
longamente essa coincidência, que sei bem não ser coincidência. 
Coloco a maleta sobre a cadeira. Retiro o blusão. Respiro fundo. 
Descubro-me cansado dessa longa viagem. Vou tentando me 
acostumar com a austeridade monástica do quarto de hóspedes, igual 
em todas as casas religiosas. Um crucifixo na parede acima da 
mesinha, uma cama de solteiro, preparada com lençóis brancos e o 
criado-mudo sobre o qual há, obviamente, um exemplar da Bíblia. 
(TREVISAN, 2001, p. 13). 

 
O trecho retrata a chegada ao quarto de hospedagem do orfanato, que outrora 

fora o seminário em que vivenciara momentos inesquecíveis e emblemáticos na 

adolescência. Impressiona e causa tensão e receio na protagonista a ambiência 

sombria do cômodo, pela falta de claridade, pelo assustador e enigmático vaso com 

lírios brancos e frescos em formato de crânio à cabeceira da cama, pela austeridade 

e simplicidade da vida monástica marcada pelo crucifixo na parede, pelos lençóis 

brancos e o exemplar da Bíblia.  

Notamos a sensação de assombro e horror da protagonista gerada pela 

ambiência grotesca, contraditória e híbrida dos elementos do cômodo, unindo o 

sublime e o horrível, o belo e o feio, como visualizamos na retratação do vaso em 

formato de crânio com os lírios brancos e frescos, estes indicando o sublime, o belo; 

aquele, o horrível, o feio. 

Esta imagem sombria e conflituosa inspira cuidado na protagonista no que diz 

respeito ao tratamento de sua traumática vida amorosa na adolescência, pois “remoer 

o passado, trazer o conflito e o sofrimento de volta é perigoso, tanto que se lembra da 

mulher de Lot, que virou estátua de sal quando olhou para trás” (TREVISAN, 2001, p. 

15). 
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É diante do vaso em forma de crânio com lírios brancos, como se estivesse 

diante de um espelho, que a personagem começa o processo de pesquisa 

arqueológica de si mesmo. O crânio, segundo Chevalier e Gheerbrant (2008), 

simboliza a sede de conhecimento ou representação da morte e os lírios brancos 

simbolizam a inocência, a pureza; portanto, o crânio com lírios brancos simboliza a 

sede de conhecimento sobre si mesmo, destacadamente a fase da adolescência, o 

rito iniciático, momento ímpar em que a personagem vivenciou um grande amor e em 

que houve o bloqueio do desejo homoerótico adolescente. 

 O seminário, espaço do relacionamento homoerótico na narrativa, é 

representado por meio das lembranças envoltas em dúvidas e conflitos pessoais da 

protagonista. No fragmento abaixo, observamos a ambiência grotesca, sombria e 

conflituosa do espaço vivido: 

 

Diante deste espelho, ouço vozes. Tantas vozes, que me confundo. 
Timbres infantis, mas também em mutação: timbres de frangotes 
roucos. Ruídos de sinos. Apitos. Murmúrios de orações sonolentas 
depois do almoço e antes de dormir. Choros abafados, no meio da 
noite. Roncos. Gemidos fracos. Gritarias selvagens. [...] Então me 
contemplo ali, boiando ante meus olhos. A estas horas da noite, vejo 
que meus olhos tornam-se embaçados por uma neblina inquietante. 
Assisto ao medo que tenho de estar envolvido em gases venenosos, 
coisas disformes do passado. Abro meu baú de fantasias velhas, 
mofadas. Sufoco de emoção ante o que vejo. (TREVISAN, 2001, p. 
13-14). 
 
 

O tumulto de vozes paralelas, de variados timbres, barulhos variados, ruídos 

de sinos, apitos, murmúrios de orações, choros abafados, roncos, gemidos e gritarias 

compõe a ambiência sombria do seminário, como um mundo de horror e assombro, 

onde as personagens adolescentes vivem sacrifícios pessoais para conquistar a 

provação de um escolhido ao serviço de padre.  

Tiquinho descreve o seminário com imagem semelhante à da corveta em Bom 

Crioulo, como espaço de interdição e proibição, em razão das regras, regulamentos, 

imposições e castigos, principalmente aos internos que praticassem infrações. Além 

de a ambiência ser caracterizada e permeada no seminário pelos mistérios, ela 

também é concebida pela protagonista como algo além da imaginação, sendo às 

vezes aterradora, às vezes linda, mas sempre inexplicável. De acordo com Silva 

(2016), a palavra mistério é o eixo movente da estrutura do discurso romanesco, pois 

neste as lembranças do narrador são despertadas e revividas. A narrativa dialoga com 
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o discurso religioso de modo parodístico, ao nomear os mistérios como gloriosos, 

gozosos e dolorosos, de acordo com o terço católico. 

A personagem Tiquinho também atribui à ambiência do seminário um caráter 

dual pela ambiguidade da rotina a que as personagens estão submetidas, divididas 

entre o convívio com a disciplina e a liberdade, entre a humildade e o orgulho, a 

purificação e o desejo, o que gera nelas um intenso conflito existencial. 

Os espaços fechados e isolados, no caso o navio da marinha e o seminário, 

categorias já analisadas por pesquisadores como Bernardi (1975)43, Lopes (2002)44, 

Marques (2007)45, Fernandes (2008)46, e Grieco (2016)47, representam ambiência de 

vigilância, disciplinamento, rigidez, regras, interdições e relações de poder, ao mesmo 

tempo de confronto em relação aos regulamentos e ditames, como forma de 

resistência e sobrevivência ao ambiente inóspito. Enfim, são espaços de 

homossociabilidade, onde imperam os códigos de dominação masculina, embora 

existam, por um lado, laços de solidariedade e colaboração, e por outro, de rivalidade 

e competição.  

Essa dualidade do espaço homossocial provoca agruras, traumas e conflitos 

existenciais nas personagens. E, conforme os estudiosos acima, a configuração 

desses espaços contribui para interferir na condição homoafetiva das personagens, 

em suas relações com o objeto do seu afeto e como forma de esconder as relações 

desviantes. 

Enfim, notamos diálogo entre os romances no tocante à configuração da 

ambiência: nos dois podemos ver a imagem sombria na abertura das narrativas. Em 

                                                           
43 Rose Marye Bernardi (1975) no artigo “O espaço: integração e sentido investido em ‘Bom Crioulo’”, 
descreve os sentidos do espaço do romance naturalista, as embarcações, a corveta e o couraçado, o 
sobradinho da rua da Misericórdia e o hospital. 
44 Denilson Lopes (2002) no ensaio “Uma história brasileira”, do livro O homem que amava rapazes, 
descreve a simbolização dos espaços fechados, instituições como a marinha e o internato, na literatura 
de temática homoerótica brasileira. 
45 José Nelson Marques (2007) na dissertação de mestrado Encontrando o céu que um dia me 
prometeste: Um estudo sobre a formação da identidade masculina no romance Em Nome do Desejo, 
de João Silvério Trevisan, visualiza o seminário como espaço fechado, com suas regras e interditos, 
que dialoga com aquilo que Pierre Bourdieu chama de topologia sexual do corpo, isto é “gestos e 
movimentos corporais revestidos de significação social”. 
46 Carlos Eduardo Albuquerque Fernandes (2009), no artigo “Interpretando o espaço na literatura de 
temática homoerótica: desejos escondidos e sexualidades transgressoras”, analisa os espaços 
narrativos em Bom Crioulo e Brokeback Mountain reveladores de desejos e sexualidades 
transgressoras. 
47 Frédéric Grieco (2016) no artigo “Homoerotismo masculino e relações de poder no romance Em 
nome do desejo, de João Silvério Trevisan”, mostra o seminário como espaço de homossociabilidade 
masculina no qual as relações são desenvolvidas e estabelecidas através de um rígido Regulamento, 
de uma constante e analítica vigilância comportamental, de dispositivos, de discursos e de pedagogias 
disciplinares. 
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Bom Crioulo, a corveta e Em nome do desejo, o orfanato: ambos são descritos de 

modo decadente, em ruína, conotando interiorização e rebaixamento moral nas 

atitudes e performances das personagens.  

Na imagem dos quartos, o da pensão de Dona Carolina em Bom Crioulo; o do 

orfanato, em Em nome do desejo, vimos a ambiência grotesca, caracterizada pela 

natureza híbrida, contraditória, ambígua dos elementos do cômodo. De modo 

semelhante à ambiência dos quartos, observamos a configuração híbrida da 

personagem homoerótica nas narrativas. 

 

 

2.3.3 A personagem homoerótica híbrida 

 

  

A configuração da personagem nas narrativas em estudo é o foco deste tópico. 

Ambas as personagens protagonistas nos romances, Amaro, em Bom Crioulo e 

Tiquinho, em Em nome do desejo, são caracterizadas de modo híbrido, numa junção, 

numa união de elementos diferentes, contraditórios, ambíguos, característica também 

do grotesco. São caracteres diferentes, mas se atraem na e para a composição 

grotesca do ser homoeroticamente inclinado. 

O uso da imagem híbrida na construção da personagem colabora, como vimos, 

com o enredo e a ambiência espacial, para a representação depreciativa da relação 

homoerótica, uma vez que as personagens, ao efetivarem o relacionamento entre 

iguais, distanciam-se do modelo heterossexual socialmente aceito.  

Foucault destaca que o homossexual do século XIX torna-se uma personagem 

com “um passado, uma história, uma infância, uma forma de vida; pois também é 

morfologia, com uma anatomia indiscreta e, talvez, uma fisiologia misteriosa” (2014, 

p. 48). Este ser incluía-se entre os praticantes de sexualidades pervertidas, sendo 

mencionado na maioria dos romances, tanto daquela época como dos de épocas 

vindouras, com a noção grotesca, de aberração, degeneração ou desequilíbrio.  

Compreendemos a personagem como um ser fictício, e assim será o nosso 

procedimento de análise nesta tese de doutoramento, em relação às outras instâncias 

da narrativa literária ao pontuar sobre a relação homoerótica. Podemos até observá-

la e descrevê-la isoladamente, mas não perder de vista sua integração nas relações 

que operam numa narrativa, uma vez que é um ser que pertence à história e por meio 
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dela também se atribui significação ao evento narrado; por isso sua composição 

integra e coaduna com a imagem presentificada do enredo, da ambiência espacial, tal 

como descritos nos tópicos anteriores. 

De acordo com a tradição literária, a personagem é reflexo da pessoa humana, 

cuja existência obedece às leis particulares que regem o texto.  

Na teoria literária, a personagem sempre foi definida de acordo com a sua 

importância, relacionando-se com as demais personagens no enredo e de acordo com 

a sua caracterização e descrição na narrativa. 

A construção da personagem segue uma “convencionalização”, seleção de 

traços, modos que irão compor o modelo, de acordo com o projeto estético em que se 

insere o romance. De acordo com Cândido, “a natureza da personagem depende em 

parte da concepção que preside o romance e das intenções do romancista” (2009, p. 

74). 

Assim, neste estudo, as regras de composição das protagonistas partem dos 

modelos pré-estabelecidos pelas estéticas a que cada uma delas pertence. Amaro, 

em Bom Crioulo, da estética naturalista, é marcado pelas características deterministas 

como a animalização, condição de marginalidade social, sendo produto do meio e 

agindo mais pelo instinto do que pela razão, enquanto que Tiquinho, em Em nome do 

desejo, da prosa modernista, é marcado pelo conflito existencial, pela ansiedade, pela 

angústia e pela busca da compreensão de si mesmo. 

Houve um tempo em que a composição do ser fictício esteve atrelada a um 

modelo idealizado de ser humano, a serviço de uma moral-educativa, ditada pelo 

princípio da poética horaciana, que unia o útil ao agradável. No decorrer do tempo, a 

configuração da personagem sofreu transformações devido às mudanças sociais, 

estéticas e ideológicas. De uma caracterização forte, sólida e bem definida passamos 

para uma descrição de contornos indefiníveis, ambíguos, crise existencial e 

incompletude do ser.  

Segundo Cândido, “o romance moderno procurou, justamente, aumentar cada 

vez mais esse sentimento de dificuldade do ser fictício, diminuir a ideia do esquema 

fixo, de ente delimitado, que decorre do trabalho de seleção do romancista” (2009, p. 

59).  Neste estudo, as personagens protagonistas homoeróticas enquadram-se nesta 

classificação, apesar das diferenças estético-temporais. 

Ao discorrermos sobre a estética do grotesco na narrativa, vimos que uma das 

suas características principais é o seu caráter híbrido, percebido originariamente nas 
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pinturas encontradas nas paredes das grutas subterrâneas. As pinturas misturavam o 

caráter híbrido e o ornamental, com corpos de gente e rostos de animais ou o inverso, 

ou constituídas de ramos de plantas, onde brotavam figuras humanas ou animalescas.  

Esta característica do grotesco como ambígua, ambivalente, dual, encontramos 

na construção da personagem homoerótica nas narrativas em estudo. As 

personagens protagonistas são descritas de modo dual, com característica 

contraditória. Essa dualidade representa certa deformidade, contrastando com a 

composição clássica da personagem. 

Amaro, vulgo Bom Crioulo, é a personagem protagonista, o ser fictício a ser 

descrito e analisado no romance Bom Crioulo. A personagem chama atenção por ser 

o primeiro protagonista negro, trabalhador braçal, homossexual e não burguês. As 

caracterizações distantes do modelo burguês impõem a imagem depreciativa da 

relação homoerótica e parecem justificar essa prática como imoral, comum a esta 

categoria social. 

Bom Crioulo é definido no corpo da narrativa de maneira dual, de modo híbrido, 

com adjetivações opostas, como observamos logo no início do romance, na cena em 

que será açoitado por ter cometido a infração de esmurrar desapiedadamente um 

segunda-classe, que ousara maltratar o grumete Aleixo. Segue descrição: 

 

Seguia-se o terceiro preso, um latagão de negro, muito alto e 
corpulento, figura colossal de cafre, desafiando, com um formidável 
sistema de músculos, a morbidez patológica de toda uma geração 
cadente e enervada, e cuja presença ali naquela ocasião, despertava 
grande interesse e viva curiosidade: era o Amaro, gajeiro da proa - o 
Bom Crioulo - na gíria de bordo. (CAMINHA, 2000, p. 35) 

 

As adjetivações atribuídas a Amaro como latagão de negro, muito alto e 

corpulento, figura colossal de cafre, formidável sistema de músculos, imagens 

apropriadas a heróis das narrativas clássicas, contrastam com a morbidez patológica 

de toda uma geração cadente e enervada, que desqualifica a personagem, conforme 

o texto, originada de uma classe social marginalizada, sem histórico de grandeza e 

heroísmo.  

Mesmo assim, o narrador exalta a figura do protagonista e não se exime de 

elogiá-lo e mostrá-lo como um modelo grego de perfeição escultural. Nessa mesma 

cena do açoite, o narrador ainda comenta que, ao ser despido, era uma “exibição de 

músculos, os seios muito salientes, as espáduas negras reluzentes, um sulco 
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profundo e liso do alto a baixo no dorso” (CAMINHA, 2009, p. 37). No navio, Amaro é 

uma figura de destaque por sua beleza, perfeição, obediência e dedicação ao 

trabalho. Mais adiante, o narrador acrescenta: 

 

Dias e dias correram. A bordo todos o estimavam como na fortaleza, 
e a primeira vez que o viram, nu, uma bela manhã, depois da 
baldeação, refestelando-se num banho salgado foi um clamor! Não 
havia osso naquele corpo de gigante: o peito largo e rijo, os braços, o 
ventre, os quadris, as pernas, formavam um conjunto respeitável de 
músculos, dando uma ideia de força física sobre-humana, dominando 
a maruja, que sorria boquiaberta diante do negro. Desde então Bom 
Crioulo passou a ser considerado um homem perigoso exercendo uma 
influência decisiva no espírito daquela gente, impondo-se 
incondicionalmente, absolutamente, como o braço mais forte, o peito 
mais robusto de bordo. Os grandes pesos era ele quem levantava, 
para tudo aí vinha Bom Crioulo com seu pulso de ferro, com a sua 
força de oitenta quilos, mostrar como se alava um braço grande, como 
se abafava uma vela em temporal, como se trabalhava com gosto. 
(CAMINHA, 2009, 44) 

 

O corpo definido do protagonista é admirado por todos, causando alvoroço e 

clamor. É um conjunto perfeito que exerce poder, influência entre os marujos e 

referência para as atividades que necessitam de maior força. Mas por outro lado, o 

aspecto comportamental não segue a mesma descrição de encantamento: 

 

Porque Bom-Crioulo de longe em longe sorvia o seu gole de 
aguardente, chegando mesmo a se chafurdar em bebedeiras que o 
obrigavam a toda a sorte de loucuras.  
Armava-se de navalha, ia para os cais, todo transfigurado, os olhos 
dardejando fogo, o boné de um lado, a camisa aberta num desleixo de 
louco, e então era um risco, uma temeridade alguém aproximar-se 
dele. O negro parecia uma fera desencarcerada: fazia todo mundo 
fugir, marinheiros e homens da praia, porque ninguém estava para 
sofrer uma agressão...  
Quando havia conflito no cais Pharoux, já toda gente sabia que era o 
Bom-Crioulo às voltas com a polícia. Reunia povo, toda a população 
do litoral corria enchendo a praça, como se tivesse acontecido uma 
desgraça enorme, formavam-se partidos a favor da polícia e da 
marinha... uma cousa indescritível! (CAMINHA, 2009, p. 36) 

 

A tendência ao álcool em dias de folga muda o comportamento de Amaro, 

torna-o perigoso e põe em risco a integridade física das pessoas ao seu redor. Estar 

propenso a bebedeiras, ser alguém desfigurado, com olhos dardejando fogo, como 

uma fera desencarcerada impacta e contraria a imagem modelo exposta 

anteriormente. Outro aspecto conotado como negativo atribuído de modo mais incisivo 
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à personagem é o desejo e interesse sexual, além de se destacar a etnia racial, como 

vemos pela descrição do pensamento de Aleixo após o afastamento de ambos, 

 

Receava encontrar Bom-Crioulo, ter de o suportar com seus 
caprichos, com o seu bodum africano, com os seus ímpetos de touro, 
e esta lembrança entristecia-o como um arrependimento. Ficara 
abominando o negro, odiando-o quase, cheio de repugnância, cheio 
de nojo por aquele animal com formas de homem, que se dizia seu 
amigo unicamente para o gozar. Tinha pena dele, compadecia-se, 
porque, afinal, devia-lhe favores, mas não o estimava: nunca o 
estimara! (CAMINHA, 2009, p. 112). 

 

No posicionamento de Aleixo notamos, pelo uso de termos e expressões como 

“bodum africano”, “negro”, “nojo”, “repugnância”, “ímpetos de touro”, animal com 

formas de homem, “amigo unicamente para gozar”, a discriminação e o preconceito 

em relação à cor e à sexualidade do ex-parceiro, esta vista como doença, anomalia, 

crime contra a natureza. Estas imagens reforçam a dualidade na composição da 

personagem. 

Sobre essa dualidade e contradição, Leonardo Mendes em O retrato do 

imperador: negociação, sexualidade e romance naturalista no Brasil (2000) alerta 

sobre o quanto é estranho que o conceito de doença ronde um homem, que, no 

romance, é exemplo de saúde e de trato amigável. Na análise de Bom Crioulo, a 

contradição é um consenso entre os pesquisadores48 Peter Fry (1982),Samira 

Youssef Campedelli (1986), Robert Howes (2005), Letícia Malard (2006) e Patrícia I. 

Martinho Ferreira (2015). 

Enfim, o hibridismo impera na descrição do protagonista; visto primeiramente 

na composição do apelido de Amaro - “Bom Crioulo” - em que o primeiro termo (“Bom”) 

designa o comportamento exímio, a perfeição corporal, dedicação, obediência e 

compromisso com os afazeres de bordo, enquanto em “Crioulo” está perceptível a 

                                                           
48Produções a respeito das contradições na narrativa de Bom Crioulo: FRY, Peter: Léonie, Pombinha, 
Amaro e Aleixo: prostituição, homossexualidade e raça em dois romances naturalistas. in EULALIO, 
Alexandre. Caminhos Cruzados - linguagem, antropologia e ciências naturais. São Paulo: Brasiliense, 
1982.:; CAMPEDELLI, Samira Youssef. : Uma moderna história sobre a paixão; HOWES, Robert: “Raça 
e sexualidade transgressiva em Bom-Crioulo, de Adolfo Caminha” .João Pessoa,  Revista Graphos, 
Revista do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal da Paraíba, v.7, no.1-2, 
2005; MALARD, Letícia: Sexualidade à moda naturalista.In: MALARD, Letícia. Literatura e dissidência 
política. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 2006. MARTINHO FERREIRA, Patrícia I. .”Nação, narração 
e naturalismo em ‘’’Bom-Crioulo’”, de Adolfo Caminha. Rio de Janeiro, SoLetras, Revista do 
Departamento de Letras da Faculdade de Formação de Professores da UERJ, no. 34, 2017. 
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remissão à etnia descendente de uma geração cadente e enervada, propensa a vícios 

e descontroles comportamentais e sexuais. 

A mesma composição híbrida da personagem Amaro em Bom Crioulo 

encontramos em Em nome do desejo, na construção da protagonista João (vulgo 

Tiquinho), que cresceu, estudou, obteve uma especialidade, casou, constituiu família 

e, com 40 anos, retorna ao seminário para tentar compreender o passado e reviver os 

anos mais intensos de sua vida. Temos uma personagem em processo de formação, 

em constante devir: quando adolescente, vive dividido entre prazeres da carne e o 

compromisso com a castidade; quando adulto, retorna ao seminário para decifrar os 

mistérios do passado. 

Diferentemente de Bom Crioulo, Tiquinho é descrito sem o ideal de perfeição 

corporal e beleza dos heróis das narrativas clássicas: é um personagem franzino, 

pequeno, incapaz de se defender dos maiores, tímido, sensível, delicado, cheio de 

sardas no rosto, em suma apresenta-se como um “patinho feio’, distante de despertar 

encantamento nos outros: 

 

- Para não me adiantar demais, menciono inicialmente que o primeiro 
protagonista era um menino sensível e delicado, recém-incluído na 
turma dos Maiores, pois acabava de completar treze anos. Era 
chamado de Tico-Tico, por causa do rosto cheio de sardas que 
lembravam o passarinho, o nome variava para Tiquinho, por ele ser 
pequeno – um tiquinho de gente. Se não me falha a memória, tratava-
se de um garoto tímido, corroído por uma paixão que abrangia 
incessantes objetos de amor e conduzido por uma honestidade em 
excesso que o tornava, muito frequentemente, vítima de escrúpulos 
morais e espirituais quase sem saída. (TREVISAN, 2001, p.30). 

 

O apelido com nome do pássaro Tico-Tico conota caráter pejorativo, híbrido do 

ser em forma de ave, desqualifica o ser e demarca o grupo social denominado de 

“passarada”, a que a personagem pertence no seminário. Era um grupo em que todos 

os adolescentes comungavam os mesmos problemas e sentimentos, incluindo as 

paixões homoeróticas, e recebiam apelidos com nomes de pássaro, Canário, Tuim, 

Siriema, Pica-Pau, entre outros, sendo os apelidos em consonância com as 

características físicas, incorporando o hibrido na composição da personagem, parte 

homem, parte ave. 

O protagonista vive atribulado, angustiado e em conflito por estar diante de um 

mundo com regras, regimentos, em confronto e discordância com o seu modo de 

sentir e de vivenciar seus desejos pessoais, dividido constantemente entre a fé e o 
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receio de cometer pecado, uma vez que este ronda o seminário como forma de 

cerceamento e modelamento do eleito para servir o Senhor, 

 

- De quantas maneiras se pecava, naqueles tempos? 
- De muitas. Na verdade, de infinitas maneiras. Pecava-se por 
preguiça, por inveja, por gula, por concupiscência, por luxúria, por 
vaidade, por impureza, por blasfêmia, por murmurar contra o próximo, 
por omissão, por pensamentos, palavras e obras, venialmente ou 
mortalmente. (TREVISAN, 2001, p.39) 

 

 Além desses pecados, que consistiam em proibições, era ainda mais proibido 

ter amizades particulares com colegas do seminário, como a que Tiquinho mantinha 

com Abel. Essa era a razão de seu conflito; o ato que praticava estava em total 

desacordo com as normas. 

 O polo mais positivo de composição da personagem reside no fato de que 

Tiquinho era estudioso, exímio redator e amante das artes, sinfonias, óperas, filmes e 

literatura, tendo, inclusive, no seminário ganhado um concurso de declamador de 

poesia: 

 

- Além de indicar livros e orientar sua leitura, Padre Marinho não 
organizava certos concursos literários?  
- Sim, organizava concursos de declamação de poesia. Num deles, 
aliás, Tiquinho apresentou Jorge de Lima (“O mundo do menino 
impossível”), escandalizando o público acostumado às 
grandiloquências de Bilac, Coelho Neto, Castro Alves (“Deus, ó Deus 
onde estás que não respondes?”) e Martins Fontes. Vale dizer que, 
graças aos ensaios do Padre Marinho, consagrou-se como mais 
brilhante intérprete de poemas modernos do Seminário, recebendo 
sucessivos prêmios (uma caixa com envelopes de luxo, um livro de 
poemas de Michel Quoist, uma biografia resumida de São João da 
Cruz e O pequeno príncipe, que iria marcar sua vida, como se verá). 
(TREVISAN, 2001, p.105) 

 

Tiquinho revela envolvimento e sensibilidade no tocante às artes. No seminário 

descobre, por intermédio dos padres instrutores,o encanto pelas atividades artísticas 

promovidas e incentivadas pelos padres instrutores no seminário. Desse modo, a arte 

toma importância e função em sua vida, uma vez que, em todas as ações ligadas a 

emoções e sentimentos há simbiose com uma manifestação artística, com a música, 

à literatura ou ao cinema. 

Apesar de nossa abordagem não ser a configuração do corpo homoerótico, 

convém destacar sua implicação na narrativa. Bakhtin, em seu estudo sobre o 
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grotesco na obra de Rabelais, destaca o corpo como uma das expressões principais, 

sendo na materialidade do corpo que se visualiza também o grotesco. O teórico afirma 

que, diferentemente do grotesco negativo, mas promotor de transformação da cultura 

popular da Idade Média, na modernidade observa-se a petrificação da imagem 

negativa, vista nas grosserias, obscenidades que humilham o destinatário e o enviam 

para o baixo corporal absoluto.  

Na configuração do ser homoerótico nas narrativas temos uma descrição 

desvalorativa e motivadora de rebaixamento, marcada no e pelo corpo; assim, Amaro 

por ser negro, tem o bodum africano, típico de uma raça amaldiçoada, e Tiquinho é 

cheio de sardas, feio, fraco e tem trejeitos. As marcas no corpo definem o 

homoeroticamente inclinado; de acordo com Guacira Lopes, “é um corpo estranho, 

que incomoda, perturba, provoca e fascina” (2016, p. 08). Este caráter corporal influi 

na configuração do comportamento e impõe, da mesma forma, uma visão incômoda. 

Ambas as personagens protagonistas são vistas como bem construídas, 

mesmo com a dualidade na composição. Lúcia Miguel Pereira (1973) vê o tipo de 

Amaro como um dos mais realizados da ficção brasileira e pontua a evolução de Bom 

Crioulo ao ser atraído pelo grumete, “de submisso tornou-se arrogante, de zeloso, 

mandrião, de brando, só empregando a sua extraordinária força quando bebia, 

valentão e rixento” (1973, p. 174), e Paulo Venturelli (1996) comenta que o autor de 

Em nome do desejo abraça uma visão glorificadora e iluminada da personagem 

Tiquinho, ao descrevê-la como alguém dotado de profunda sensibilidade e 

inteligência, eximindo-a dos estereótipos que, na maioria das vezes, são impostos às 

personagens homoeróticas. 

Apesar das diferenças dos predicativos mencionados, Tiquinho e Bom Crioulo 

se assemelham principalmente nas paixões avassaladoras, que os tornam vítimas nos 

relacionamentos ao agirem com sinceridade, compromisso e fidelidade, mesmo a 

recíproca não sendo verdadeira, como podemos notar pelas atitudes dos parceiros.  

Percebemos, assim, na construção das duas personagens, o caráter hibrido, 

características ambíguas, diferentes entre si, imputadas a um mesmo ser. Amaro, com 

a imagem da beleza, do caráter versus a braveza e imoralidade; quanto a Tiquinho, a 

sensibilidade e a inteligência versus a fragilidade e a inferioridade. Importante notar 

que as contradições se unem na composição do ser.  

São representações dúbias, a do belo, que designa a beleza da arte clássica, 

e do feio, da deformidade, próprios da estética grotesca; nesta junção do belo e do 
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feio, vemos um ser fictício em transformação, em estado de devir, própria da 

personagem moderna, que destoa da imagem fixa vista na personagem clássica. A 

natureza híbrida na composição das protagonistas conota que Amaro e Tiquinho não 

são nem vilões, nem mocinhos, são humanos, imperfeitos, falhos, capazes de gestos 

desmesurados de amor e de desprezo cruéis e violentos. 

Entendemos, portanto, que esta imagem não fixa, nem precisa; designa 

incompletude, rebaixamento e certa indefinição, tanto quanto a configuração do 

relacionamento homoerótico. Desse modo, os elementos estruturais de composição 

da narrativa, como descrevemos na ambiência e espaço, no enredo e na personagem, 

colaboram para a imagem grotesca da temática em estudo, que abordaremos a partir 

do próximo capítulo. 
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3 Configuração do relacionamento homoerótico nas narrativas 
 

“Mas Diadorim, conforme diante de mim estava parado, 
reluzia no rosto, com uma beleza ainda maior, fora de todo 
comum. Os olhos – vislumbre meu – que cresciam sem 
beira, dum verde dos outros verdes, como o de nenhum 
pasto. E tudo meio se sombreava, mas só de boa doçura. 
Sobre o que juro ao senhor: Diadorim, nas asas do 
instante, na pessoa dele vi foi a imagem tão formosa da 
minha Nossa Senhora da Abadia! A santa… Reforço o 
dizer: que era belezas e amor, com inteiro respeito, e mais 
o realce de alguma coisa que o entender da gente por si 
não alcança.Mas repeli aquilo. Visão arvoada. Como que 
eu estava separado dele por um fogueirão, por alta cerca 
de achas, por profundo valo, por larguez enorme dum rio 
em enchente. De que jeito eu podia amar um homem, meu 
de natureza igual, macho em suas roupas e suas armas, 
espalhado rústico em suas ações?! Me franzi. Ele tinha a 
culpa? Eu tinha a culpa? Eu era o chefe. O sertão não tem 
janelas nem portas. E a regra é assim: ou o senhor bendito 
governa o sertão, ou o sertão maldito vos governa… Aquilo 
eu repeli?” 
 

Grande Sertão: Veredas, Guimarães Rosa 

 

O objetivo deste capítulo é abordar a configuração do relacionamento 

homoerótico nas narrativas. Para tanto, trataremos da estrutura amorosa na narrativa 

e do amor paixão, do desejo e do relacionamento homoerótico nas obras em análise, 

considerando que esses elementos são fundamentais para a construção e sentido das 

narrativas homoeróticas em estudo. Nos três tópicos a seguir, o primeiro foco recairá 

sobre Bom Crioulo e, posteriormente, sobre Em nome do desejo. 

 

 

3.1 Traços românticos e amor paixão 

 

 

  A proposta deste primeiro tópico sobre a configuração do relacionamento 

homoerótico é a de descrever o sentimento amoroso nos romances; primeiro, 

enfocaremos a estrutura amorosa e, na sequência, o amor paixão. Compreendemos 

que ambos são aspectos basilares das duas narrativas.  

A estrutura amorosa revela os elementos sequenciais comuns nas histórias 

românticas. Importante destacar que o sentimento amoroso apresenta-se às avessas, 

de forma grotesca, uma vez que o casal enamorado é formado por dois homens. Por 
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ter como parâmetro o relacionamento heterossexual, mas ser formado por dois 

homens, nós o denominamos de romantismo inverso.  

A visão de amor empregada neste contexto de análise enquadra-se no 

posicionamento de Junqueira Freire Costa: “[...] a maioria dos especialistas - filósofos, 

historiadores, antropólogos, psicólogos, psicanalistas, literatos etc. – concorda em ver 

o Banquete, de Platão, como a grande fonte do mito amoroso no Ocidente” (1998, p. 

36). Nessa obra, o amor é apresentado como um impulso que se dirige a outro, 

homem ou mulher, do mesmo sexo, ou do sexo oposto. É, assim, um sentimento que 

une duas pessoas.  

Regina Navarro Lins (2013) acentua o fato de que as ideias acerca do amor 

são construções culturais, morais, políticas e históricas; em cada tempo e cada 

sociedade houve, portanto, um modo de compreensão e definição do amor, ditando 

as formas de amar socialmente aceitas. Consideramos esse dado como importante, 

uma vez que trabalhamos com romances de temporalidades diferenciadas, sendo um 

naturalista e o outro moderno. 

O amor paixão, por sua vez, designa a potência do amor que extrapola os 

limites do racional e motiva as personagens a tomarem atitudes drásticas. A paixão, 

conforme indica Chauí (2011), lança o homem na bestialidade e o leva para o fundo 

sombrio da irrazão. 

Convém mencionar, já que trataremos de elementos da diegese e do 

sentimento românticos, que o amor romântico foi gestado no “amor cortês”, fenômeno 

da Idade Média e Renascimento, quando floresceu a crença de que o amor é o que 

dá sentido à vida dos sujeitos. O amor como sentido da vida humana percorreu o 

ideário social de outras épocas, mas se firmou com toda a força no Romantismo. 

De acordo com Bakhtin, as narrativas de cunho romântico apresentam um 

grotesco baseado numa visão de mundo subjetiva e individual, que se afasta do 

modelo ideal de caráter universal e público. Bakhtin afirma: “é um grotesco câmara, 

uma espécie de carnaval que o indivíduo representa na solidão, com a consciência 

aguda de seu isolamento” (2013, p.33). Este apontamento próprio das narrativas 

românticas nota-se nos dois romances, sendo mais enfático na obra Em nome do 

desejo devido à perspectiva narrativa em primeira pessoa. 

O romance de Adolfo Caminha, Bom Crioulo, apesar de apresentar oposição à 

estética que o antecedeu, o Romantismo, traz consigo elementos românticos como o 

sentimentalismo amoroso, o desejo, o ciúme, o conflito amoroso. Notamos as mesmas 
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características no romance Em nome do desejo, de João Silvério Trevisan, que 

dialogam com as que estão presentes no de Caminha. As marcas do sentimento 

amoroso e romântico, como a descoberta do amor, a presença do herói forte e 

protetor, capaz de qualquer sacrifício pelo ente amado, a dor da separação, o ciúme 

e a traição versus vingança se fazem presentes no enredo das narrativas em estudo. 

Mesmo com o uso do foco narrativo em terceira pessoa, marca da objetividade 

da ficção realista-naturalista, presenciamos no romance de Caminha certa 

subjetividade, pelas interferências do narrador no relato, quando ele tece comentário 

sobre as circunstâncias do enredo. Como no fragmento: “Meio encoberto já, o sol 

coava sua luz triste através das nuvens, irisando-as de uma faixa multicor e brilhante, 

espécie de auréola, que descia para o mar”. (CAMINHA, 2009, p. 56). As incursões 

de subjetividade expõem o ponto de vista do narrador e demonstram a presença de 

um narrador romântico.  

Saboia Ribeiro uma das maiores referências em Adolfo Caminha pontua que a 

narrativa de Bom Crioulo não apresenta somente aspectos “zolescos” próprios da 

estética naturalista, mas também de descrições poéticas, as quais mostram a 

virtuosidade do escritor no manejo do gênero. Como a fuga de Amaro dos cafezais de 

Campos, menino escravo, aos dez anos, é uma dessas. A noitada dos marinheiros, 

nos seus descantes a bordo, outra.  

 

“Deixá-los cantar, os pobres marinheiros, deixá-los esquecer a vida 
incerta que levam – deixá-los cantar. Geme a viola, soluça uma alma 
em cada bordão; ressoam cantares em desafio no silêncio infinito da 
noite clara. O tempo voa, ninguém se apercebe das horas, ninguém 
se lembra de dormir, de fechar varrida pelo vento sul. Misterioso 
instrumento essa viola, que fazia esquecer as agruras da vida, 
embriagando a alma, tonificando o espírito!” (CAMINHA, 2009, p. 60).  

 

Para Amaro, a descoberta do amor deu-se a partir da amizade, proteção e 

cuidados dedicados ao garoto sulista adolescente, recém-ingressado na marinha 

brasileira. Amaro se encanta e se vê desnorteado com a situação. E comenta a 

transformação da sua vida desde a chegada do sentimento amoroso: 

 
Até então sua vida ia correndo como Deus queria, mais ou menos 
calma, sem preocupações incômodas, ora triste, ora alegre, é 
verdade, porque não há nada firme no mundo, mas enfim, ia se 
vivendo... E, agora? Agora... hum, hum!...agora não havia remédio: 
era deixar o pau correr... (CAMINHA, 2009, p. 50). 
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Como um herói romântico, Amaro salvou Aleixo de uma confusão em que este 

se envolvera. Foi punido com cento e cinquenta chibatadas nas costas, mas, com sua 

força física, foi capaz de suportar; assim sacrificou-se em nome do amor romântico. 

Não mediu esforços para manter o rapaz por perto: foram cuidados, conselhos, 

ensinamentos de como vestir o uniforme da marinha, presentes, como um espelho 

para Aleixo se ver e manter-se bem arrumado e em bela compostura.  

No navio, Amaro firma com Aleixo o compromisso de residirem juntos, como 

um casal, quando chegassem no Rio de Janeiro, prometendo-lhe uma vida diferente 

e tranqüila; ia levá-lo “ao teatro, ao Corcovado, à Tijuca, ao Passeio Público, a toda 

parte, pagaria tudo com o seu soldo”. Ainda no navio Amaro alerta o grumete para o 

compromisso assumido entre os dois e para o risco da possível quebra da relação: “– 

Mas olhe, você não queira negócio com outra pessoa, dizia Bom Crioulo. O Rio de 

Janeiro é uma terra dos diabos... Se eu o encontrar com alguém, já sabe”. (CAMINHA, 

2009, p. 54). 

Na segunda parte da narrativa, já com quase um ano de relacionamento efetivo, 

as personagens são pegas de surpresa e terão que trabalhar em navios diferentes - 

Amaro sofre com o distanciamento e a separação; sente a falta do companheiro: 

“Veio-lhe à mente o grumete: - Aleixo ainda se lembraria dele? Sim, porque neste 

mundo a gente vive enganada... Quanto mais se estima uma pessoa, mais essa 

pessoa trata com desprezo. E afinal, ele, Bom Crioulo, não caíra do céu...” (CAMINHA, 

2009, p. 98). 

Quando estava internado no hospital para se tratar dos ferimentos causados 

pelas chibatadas, e, ao esperar a visita do amigo, que não viera, lamenta, 

“Abandonado, ele! Abandonado por aquele que o devia estimar como a um pai! 

Abandonado por Aleixo, pelo seu querido Aleixo! (2009. p. 125).  

Abandonado por Aleixo, Amaro é atormentado pelo ciúme e lhe vem à mente a 

ideia de que fora abandonado por outro; põe-se a pensar quem seria esse outro, um 

marinheiro, um primeira classe? Seria muita ingratidão, “Aleixo com outro homem! 

Esta ideia fazia-o enlouquecer de ciúme, torturava-o como um sofrimento agudo, 

como uma chaga viva e dolorosa.  

Positivamente não se conformava com a ideia deque o Aleixo o 
abandonara por outro... E quem seria esse outro? Algum marinheiro 
também, decerto, algum primeira-classe... Era muita ingratidão, muita 
baixeza! Abandoná-lo, por quê? Porque era negro, porque fora 
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escravo? Tão bom era ele quanto o imperador! (CAMINHA, 2009, p. 
139). 

 

Enfim, a desconfiança de Amaro se confirma, não com outro homem, mas com 

a amiga, que alugara o quarto para o casal. A Dona Carolina, que seduziu Aleixo e 

este cedeu aos avanços da portuguesa, concretizando assim a traição. Amaro, isolado 

num hospital da marinha para tratamento e desesperado com a ingratidão do 

companheiro, arquiteta o plano de vingança como forma de punir o grumete. 

Notamos, assim, uma história de amor com a sequência própria para este 

gênero narrativo, desde a “flecha do cupido” ao desenlace infeliz do casal 

protagonista. Esta mesma perspectiva de enredo observamos no romance de 

Trevisan, Em nome do desejo, em que o narrador personagem, na ânsia de entender 

sobre si mesmo, faz uma busca em seu interior, trazendo à tona, de modo subjetivo, 

sua história amorosa no tempo de sua adolescência, vivida num seminário católico. 

Esta história, envolta em sentimento e desejo, esteve sufocada, soterrada ao longo 

do tempo - conforme o protagonista diz - “em nome do que se chama de uma vida 

sensata” (TREVISAN, 2001, p.21). 

No capítulo “Da carnavalização do céu e suas nuances”, o protagonista idealiza 

a figura de herói e compara a beleza dele com a de Jesus Cristo e do jardineiro do 

filme O jardineiro Espanhol. Também narra o momento em que se descobre amando 

Abel Rebebel. Diz que, ao ver Abel pela primeira vez, a imagem que teve foi a do 

jardineiro espanhol em carne e osso; suas pernas tremiam e apoiou-se na cama para 

não cair. E a visão foi “exatamente a do jardineiro espanhol, agora iluminado pela luz 

do dia. Um Jesus Cristo de olhos ligeiramente amendoados, cabelos muito negros, 

corpo ereto, feições bondosas e um vigoroso brilho no olhar” (TREVISAN, 2001, 

p.141). A partir dessa primeira visão, amou Abel e se entregou ao “furacão que agosto 

prenunciava” (TREVISAN, 2001, p.141). 

De beleza escultural, estonteante e fascinadora, o narrador idealiza ainda mais 

o seu herói ao declará-lo forte e protetor ainda no momento em que o salva, no “Jogo 

do Garrafão”. Neste jogo, de que todos os seminaristas participavam, os meninos mais 

fortes desferiam murros, cotoveladas e açoites nos mais fracos, mas, nesse jogo 

especificamente, Abel aparece de repente e livra Tiquinho dos golpes, sob as vaias 

dos atacantes. Abel leva-o para longe do espaço e abraça-o. Tiquinho emociona-se e 

chora em seus braços; daí inicia-se o “Mistério da Santíssima Paixão”. 
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Como na narrativa de Caminha, em que o protagonista assume o compromisso 

de proteção e cuidado em relação ao jovem grumete, na de Trevisan, Tiquinho servirá 

de anjo para o novato Abel, recém-chegado ao seminário, iniciando-se, assim, uma 

amizade compromissada entre os dois adolescentes. 

Ao se perceberem envolvidos pelo sentimento amoroso, ambos selam o 

compromisso com um pacto de sangue. Com alfinete, os adolescentes furaram o 

polegar e chuparam o sangue um do outro, firmando a eternidade do amor - com isto, 

Tiquinho sentiu-se em comunhão com Abel. Após ultrapassar os limites da amizade, 

os adolescentes sentiram o peso do pecado não só contra a castidade, mas também 

contra as normas da igreja e da instituição, que ambos haviam infringido. 

O relacionamento sofreu abalos em razão da culpa, do medo e do receio de 

serem expulsos. Principalmente Tiquinho, que, por ser mais frágil e mais sensível, 

começou a ter esgotamento mental, pesadelos e dores de cabeça constantes. Diante 

do acontecimento, os padres superiores permitiram que ele ficasse em repouso na 

casa de seus pais por uns dias. Mas não suportou a distância e logo retorna ao 

seminário. Na volta, Abel se afasta com temor da fraqueza emocional do parceiro e 

começa a tratá-lo de forma diferente, com desprezo, e evitando a aproximação. 

Tiquinho sente ciúme, começa a ficar furioso e trama uma vingança contra o 

companheiro, por causa da atitude dele: 

 

Tiquinho entendia o que aconteceu? 
- Suspeitava que se tornara asqueroso para Abel. Mas não sentia 
necessidade de perguntar mais. Sua fúria e ciúme emergiram tão 
brutalmente que não exigiam explicações: o pequeno João Tico-Tico 
tornou-se um ser borbulhante de desejos assassino, desde aquele 
instante. Durante os dias seguintes, olhava Abel de longe – um Abel 
cada vez menos responsável – e sentia crescer um ressentimento que 
o enchia de forças desconhecidas. Olhava silenciosamente, sem 
pressa. Sua ira pretendia ser divina.  

 

Desse modo, encontramos em Em nome do desejo a mesma sequência de 

enredo amoroso que em Bom Crioulo. Da parceria para o amor, do compromisso ao 

conflito amoroso e da traição à vingança. 

Vemos nas narrativas a presença do amor homoerótico marcado pelo 

infortúnio, desventura, sofrimento, desilusão e infidelidade do outro. Longe de estar 

presente um estado emocional de tranquilidade, paz e serenidade, vemos um espaço 

do conflito, da antecipação do trágico e, por fim, o passional. Um jogo brutal, 
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possessivo, cujo alvo são os parceiros Aleixo e Abel, na narrativa de Caminha e 

Trevisan respectivamente. Nesse espaço não há disputa, não há diálogo, nem 

entendimento. Os protagonistas Amaro e Tiquinho são irracionalmente guiados pelo 

sentimento, capazes de destruir a coisa boa e digna de sua existência e, ao agirem 

por impulso, se condenam à perda de seus amores. 

Desde a Antiguidade, a falta de controle emocional e os costumes frouxos 

ocasionados pelas paixões já eram tema de debate e discussão. Foucault lembra de 

Platão na República, ao referir-se ao perfil do homem tirânico, aquele que permite 

“que o tirano Eros se entronize em sua alma e governe todos os seus movimentos” 

(FOUCAULT, 1984, p. 167). Esta era considerada uma postura desaconselhada para 

um cidadão, uma vez que desprezava as obrigações mais essenciais em prol da 

sujeição do domínio geral do prazer. 

Dessa forma, nossos protagonistas são guiados e perturbados pelas paixões, 

não conseguem mantê-las sob controle, e, de acordo com Homero Santiago, ao tratar 

sobre o amor, desejo e paixão, no livro Amor e Desejo, “os apaixonados são 

condicionadas à lamentável degradação de sua condição racional e deixam-se levar 

para perto da animalidade, sob o jugo da concupiscência instintiva” (2011, p. 27), 

principalmente quando o desejo carnal se impõe, desmoronando o ser, ao se 

distanciar do valor espiritual e de plenitude do amor. Isso justifica o motivo de os 

corpos pouco ou quase nunca se unirem em várias narrativas românticas, 

destacadamente Tristão e Isolda e Romeu e Julieta.  

Segundo Hesíodo (c. 800 a. C), na mitologia grega o deus do amor, Eros, era 

conhecido como “solta-membros” de mortais e imortais, pois a ele se associava o 

descontrole dos movimentos. A filiação de Eros é narrada por Sócrates em O 

banquete, de Platão. Aí o filósofo diz que o Amor é duplo porque é filho de Pobreza e 

de Recurso, formando-se, assim, um paradoxo entre a carência e o poder, entre o 

sentimento de plenitude e o sentimento de falta, uma vez que os objetos de amor e 

de desejo são sempre aquilo que não temos e de que sentimos falta.  

Outra vez, Santiago nos diz que “o mesmo Eros pode dar origem a um amor ou 

desejo alto, que é o da medida, domínio de si, ou a um amor ou desejo baixo, que nos 

submete ao fogo incontrolável da paixão e à desmedida” (2011, p. 21). Neste caso, 

pode o amor conduzir à felicidade ou à desgraça, como vemos na trajetória das 

personagens protagonistas Bom Crioulo e Tiquinho.  
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A imagem negativa acima destacada, da vivência amorosa entre os homens, 

justifica-se na narrativa também nas falas das personagens, que se veem amando 

contra a corrente. Apesar de o desejo ser maior que a razão, Tiquinho se vê “em linhas 

tortuosas, numa forma de paixão quase patética” (TREVISAN, 2001, p.57) e Bom 

Crioulo  se vê tomado por uma“sede tantálica de gozo proibido” e “imoralidade que 

outros de categoria superior praticavam” (CAMINHA, 2009, p. 51). Portanto, ambas 

as paixões são descritas como patéticas, tortuosas, proibidas e imorais, enfim, no 

campo semântico do grotesco. 

Nas narrativas prevalece a referência ao amor como desejo, gozo proibido, 

paixão avassaladora. Em Bom Crioulo, isso ocorre de modo mais incisivo, por ser 

característica própria da estética naturalista. Neste romance o narrador relata que as 

personagens praticam uma sexualidade caprichosa, não somente o desejo, mas a 

prática de modo efetivo; em Em nome do desejo, no seminário o sexo era onipresente 

e polivalente e a prática, considerada pecado, levou Tiquinho à tortura mental de si 

próprio. 

Os narradores destacam também o caráter elevado e verdadeiro do amor 

vivenciado pelas personagens, uma vez que é perceptível nas entrelinhas certa 

solidariedade com os sentimentos das personagens protagonistas. Acerca deste 

posicionamento, a crítica Lúcia Miguel-Pereira comenta sobre a personagem Amaro: 

 

Natureza inteiriça, Amaro se deu todo ao adolescente, a primeira 
pessoa a penetrar, de fato, na solidão em que sempre vivera. 
Aquilo não era um capricho de viciado, não era um ímpeto 
puramente sexual; era a paixão exigente e total, que só o poderá 
conduzir, como conduziu, ao crime, quando se viu traído. 
(PEREIRA, 1973, p. 175). 
 

 A crítica argumenta em prol da nobreza do amor de Amaro por Aleixo, pela 

entrega e comprometimento total. O amor paixão de Amaro é exigente, não aceita a 

infidelidade, tanto que acerta as contas no final. 

Apesar de ser o tema central da narrativa, o termo amor é menos utilizado que 

no romance modernista, e, quando descrito, seu conceito opõe-se à noção de sublime 

e plenitude, como observamos abaixo em três ocorrências: 1) “As mulheres o 

desarmavam para os combates do amor, é certo, mas também não concebia, por 

forma alguma, esse comércio grosseiro entre indivíduos do mesmo sexo” (CAMINHA, 

2009, p. 33 );  2) “Arrastando-o para um mundo de gozos, para uma atmosfera de 
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lubricidade, para o silêncio misterioso de uma existência devotada ao amor 

clandestino, ao regalo soberano da carne” (CAMINHA, 2009, p. 88); e 3) Era-lhe 

impossível abandonar o grumete; e agora é que esse amor, essa obsessão doentia 

redobrava com uma força prodigiosa impelindo-o para o outro” (CAMINHA, 2009, p. 

89). (Grifos nossos).  

Na primeira ocorrência: “As mulheres o desarmavam para os combates do 

amor”, compreendemos que há combate, luta na relação amorosa, ou seja, o amor é 

um combate, aloitamento; mais adiante, no mesmo segmento, o amor entre homens 

é visto como comércio grosseiro. Na segunda ocorrência, o amor surge como algo 

clandestino e, por último, é concebido como obsessão doentia. As noções do amor 

homoerótico se distanciam do ideal romântico e o situam no campo do grotesco, pois 

designam desejo desenfreado, gozo libertino, comércio grosseiro, clandestino e 

doentio. 

De acordo com Barcellos (2006), o que está em jogo é o objeto de satisfação 

do desejo, o amor encontra-se em função do desejo, característica da narrativa 

naturalista, mas nem por isso o amor de Amaro deixa de ser verdadeiro e intenso, 

mesmo o desejo guiando as ações da personagem. O impasse e a ambiguidade 

ocorrem porque, na narrativa, há uma constante contradição entre o discurso filosófico 

e o científico, e o estilo naturalista adotado pelo escritor não consegue solucionar isso, 

conforme pontua Barcellos.     

Já no romance Em nome do desejo, o amor é tema de discussão, como forma 

de o protagonista compreender os acontecimentos do passado. É uma forma de 

exposição do conflito e do sentimento por si mesmo, diferente do que se passa no 

romance de Caminha, em que se valoriza o culto negativo do amor homoerótico 

narrado pela voz de outrem. Assim, o adulto João questiona a natureza do amor 

vivenciado na adolescência, enquanto esteve no seminário. 

 
Não poderia chamar isso de estado de amor obsessivo? 
- Não. Simplesmente porque não existe amor que não seja obsessão. 
Se não, como definir e esclarecer os motivos pelos quais alguém é 
atraído especificamente por alguém e o ama apaixonadamente? 
Como explicar essas incógnitas senão pela permanente obsessão de 
romper os limites entre o eu e o outro? Seria a procura da outra parte 
que nos falta, metafisicamente, porque nascemos apenas pela 
metade, como dizia a mitologia grega? [...] Então, o amor seria uma 
grande brincadeira da natureza, entediada com a ordem da vida, e nós 
viveríamos uma molecagem básica, quando amássemos. Se, nesse 
terreno, ninguém entende nada e só existem hipóteses, como acusar 
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Tiquinho de obsessivo? Tiquinho estava simplesmente interpretando 
o mistério do amor. De maneira mais genuína. [...] Por não achar 
explicações suficiente, Tiquinho mergulhava na obsessão, e aí ficava 
como um disco enroscado. Inaugurava ali sua experiência no delírio, 
deixando-se possuir pelo amor como por Deus – ou demônio, 
dependendo do ponto de vista e das circunstâncias. Sem dúvida, 
aquele Tiquinho é hoje lembrado com saudade. E inveja mesmo. Eis 
aqui a defesa da obsessão de Tiquinho. Pois, no mundo, delirar é 
preciso. (TREVISAN, 2001, p.153) 

 
 

Tiquinho quer saber se o seu amor por Abel fora uma obsessão a ponto de 

vingar a traição do companheiro. Comovido pelas lembranças, o protagonista tenta se 

convencer da nobreza do seu amor diante das contradições inerentes à natureza do 

amor. É obcecado pela unidade e apresenta pretensões de abolir de seu discurso 

todas as contradições, apesar de isso ser em vão. E, para firmar o caráter absoluto 

do seu amor por Abel, Tiquinho compara-o e o coloca no mesmo nível do sentimento 

de São João da Cruz e de Santa Tereza, dois místicos da Igreja Católica, que 

expressaram em suas composições doutrinárias, o amor por Jesus Cristo.  

De Santa Tereza assimila a leitura que a madre faz do livro bíblico Cântico dos 

Cânticos (5, 8): “Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, que se achardes o meu amado, 

lhe digais que estou enferma de amor” (CAMINHA, 2001, 155). Nesses versículos, 

semelhantes a uma cantiga de amigo, a voz poética diz que se encontra doente de 

amor. E, em São João da Cruz, a partir da leitura do poema do místico “A noite escura 

da alma”, visualiza o Amor de morte, em que Tiquinho, “extasiava-se ante a ideia 

desse amor que se mata por amor”. Apesar de não compreender, essa ideia excitava 

Tiquinho, que se perguntava como era possível um amor em que se entrega tudo, até 

o fim.  

Na obsessão amorosa que se apodera do protagonista, ele incorpora a filosofia 

religiosa como forma de santificar e tornar lícito seu o sentimento. Para tanto, utiliza o 

argumento do mistério da Santíssima Trindade, cuja interpretação buscou num poema 

de São João da Cruz, em que o amor solidificava intrinsicamente as Três Pessoas:  

 
Como o amado no amante,  
um no outro residia,  
E tal amor que os une  
no mesmo coincidi,  
pois um igualava o outro  
em intensidade e valia.  
Três Pessoas e um amado  
entre todos os três havia,  
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um só amor nelas todas  
e um só amante as unia 
em tão inefável nó 
que dizê-lo não se sabia. 
Era portanto infinito 
o amor que as fundia 
e de ser tão uno o amor, 
tanto mais amor havia” (CAMINHA, 2001, p.165).  

 

E interpreta da seguinte forma: como a presença de Deus é onipresente, está 

em todo lugar, encontra-se também nele e em Abel, formando uma tríade do Amor. 

Com isso, seu amor tornar-se-ia abençoado, santificado com a presença divina.  

Tiquinho procura justificar a magnitude e a sinceridade de seu amor nos 

místicos da igreja, por almejar um amor que só se realizaria no absoluto. Entretanto 

notamos o conflito existencial por ter que conviver e servir a dois amores, o amor 

divino por Cristo e o amor terrestre por Abel.  O protagonista se descentraliza quando 

percebe não ser o mesmo ao preferir este àquele.  

Convém fazer um recorte e mencionar a função do discurso religioso na 

estrutura e composição do romance. De acordo com Paulo Venturelli (1996), é por 

meio da mística religiosa que se calibra a eroticidade do menino; e a religião é tratada 

pela ótica da seriedade, sem parodismo, apesar de a narrativa erguer-se numa 

perspectiva da dessacralização, que, por fim, acaba não se cumprindo. 

Portanto, observamos a imagem do grotesco nas representações do amor 

como: comércio grosseiro, amor clandestino, o amor de morte, doentio, obsessão e 

delírio vivenciado por Bom Crioulo e Tiquinho nas respectivas narrativas. Grotesco 

porque contrasta com a imagem idealizada do amor, de plenitude e absoluto. A paixão 

avassaladora e o desejo sexual norteiam as atitudes e ações das protagonistas. Essa 

imagem do amor tem como premissa o desejo, sentimento que enfocaremos no 

próximo tópico. 

 

 

3.2 A chama do desejo desviante 

 

 

Neste tópico tratamos do desejo homoerótico tal como se configura nas 

narrativas em estudo. Destacaremos os relacionamentos entre os protagonistas 

Amaro e Aleixo, em Bom Crioulo; Tiquinho e Abel, em Em nome do desejo. O desejo 
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homoerótico apresenta-se nos romances como grotesco por ser visto como algo não 

natural e como pecado, sendo capaz de suscitar repugnância e incompreensão por 

parte de outrem. 

Compreendemos o desejo homoerótico como impulso ou força de atração que 

faz com que o indivíduo de um sexo sinta necessidade de unir-se ao outro do mesmo 

sexo, com implicações afetivas e sexuais.  

René Descartes, na obra As Paixões da Alma (1998), diferencia desejo de 

amor. Para o filósofo, o desejo consiste em um sentimento que movimenta 

violentamente a alma e provoca uma agitação. É um sentimento involuntário, que se 

lança a algo que não se tem, vincula-se ao futuro e é sempre um desejo de presença 

e posse de algo não possuído. Quanto ao amor, é uma incitação, consiste em um 

consentimento do aparecimento de uma emoção, é voluntário, liga-se ao presente e 

é marcado pela sensação de plenitude. Portanto, quando o foco é o desejo, 

percebemos a ausência do objeto amado, a falta do amor; daí termos o desespero e 

o desatino dos protagonistas por não terem consigo o ser desejado. 

Marilena Chauí (2011), ao discorrer sobre o desejo na filosofia, informa que a 

palavra originou-se do verbo latino desidero e designava a influência dos astros sobre 

o destino humano. Com a evolução da palavra para desiderium, muda-se o sentido, 

que passa a ter o seguinte significado: “é a decisão de tomar nosso destino em nossas 

mãos e, neste caso, o desejo chama-se vontade consciente, nascida da deliberação” 

(2011, p. 16) da própria pessoa. Com a mudança de sentido na modernidade, 

desatam-se os laços que prendiam o desejo à astrologia, deixando de ser o motor, o 

móvel do universo para recolher-se no interior da alma, como simples paixão 

humana49. O ganho, para aquele que deixa de ser orientado, é experimentado como 

perda e desamparo, pois se aprisiona “na roda da fortuna incerta”. O desejo, nesse 

contexto, significa carência e vazio e procura fora de si o preenchimento. 

                                                           
49O desejo – eros platônico, mímesis aristotélica, simpatia-antipatia sentimentos universais 
renascentistas, Lust-Begierde dos mistérios teosóficos bohemianos – deixou de ser o motor e o móvel 
do universo para recolher-se no interior da alma, simples paixão humana. É verdade que, para os 
primeiros filósofos modernos – Bacon, Descartes, Hobbes, Espinosa. Leibniz –, as paixões da alma 
ainda eram parte das operações comuns à Natureza inteira; com eles já está a caminho a separação 
metafísica do em-si e do para-si, preparando a passagem do desejo de condição e suporte do cosmo 
a objeto de uma ciência particular (a psicologia) a das clínicas (psiquiatria e psicanálise). O 
desencantamento do mundo tem como pressuposto essa decisiva mutação do desejo, que, de 
misteriosa potência cósmico-teológica, transmuta-se em simples potência d alma, cujo enigma cabe à 
razão decifrar inteiramente (CHAUÍ, 2011, p. 15). 
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 Os estudos literários atuais, ao tematizarem os indivíduos homoeroticamente 

inclinados, têm privilegiado e dado ênfase ao desejo homoerótico, pela universalidade 

e atemporalidade da temática, e rejeitam a abordagem sobre as questões identitárias 

categorizadas como formas limitadoras, fixas e estereotipadas, que socialmente são 

associados ao grupo homoerótico. A rigidez identitária impede a visibilidade da 

“pluralidade de identidades possíveis de serem assumidas pelos indivíduos com 

inclinação homoerótica” (COSTA, 1991, p.47).  

De acordo com Fernandes (2012), os estudiosos da temática abordaram o 

desejo de forma variada, desde uma perspectiva exclusivamente sexual à constituição 

de uma subjetividade, e sobre isso faremos apontamentos. 

O desejo homoerótico, por sua vez, já é visto como causa de repulsa, ofensa e 

afronta por contrapor-se ao padrão hegemônico da heterossexualidade. Podemos 

imaginar a repulsa maior ao se restringir ao âmbito do desejo e do impulso sexual. 

Nesta perspectiva, o desejo é visto como perda do autocontrole, “perda da faculdade 

de julgar, ou melhor, doença do juízo” (CHAUÍ, 2011, p.36).  

Na Antiguidade Clássica, o desejo deveria ser controlado e eliminado das 

vivências, e, quando a moral começou a ditar as formas corretas do “uso dos prazeres” 

(FOUCAULT, 1984), houve a perseguição, proibição e condenação das sexualidades 

desviantes; principalmente das ligadas ao prazer sexual.  

Em 1983, antes das reflexões que consolidaram a Teoria Queer, Leila Míccolis 

e Hebert Daniel, no livro Jacarés e Lobisomens, dois ensaios sobre a 

homossexualidade, problematizam a caracterização do homossexual a partir do 

desejo sexual. Para eles, um não define o outro e argumentam que há uma diferença 

entre necessidade e desejo, pois este é o impulso que move o outro pela vontade; é 

a volição, não apenas o fisiológico, mas também o emocional da constituição da 

subjetividade. Defendem também a ideia de que o desejo homossexual está presente 

em todos os seres humanos indistintamente, não é exclusivo de alguns indivíduos; “a 

homossexualidade, enquanto pulsão homossexual, certa pulsão que dirige o desejo 

sexual para alguém supostamente do mesmo sexo, existe em todos os seres 

humanos indistintamente (1983, p. 53). 

A crítica norte-americana Eve Sedgwick (1998) formulou o conceito de desejo 

homossocial referindo-se ao desejo entre pessoas do mesmo sexo, exclusivo das 

relações entre homens; descreveu-o como “vínculos sociais entre pessoas do mesmo 

sexo” (SEDGWICK, 1998, p. 696). De acordo com a crítica, a escolha do termo serve 
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para “marcar uma ênfase erótica” e para “nomear uma estrutura” (697), comum a 

todos os indivíduos. 

 De acordo com Barcellos (2006), as análises das configurações do desejo 

homoerótico nas personagens de ficção implicam perceber e interpretar as suas 

alegrias, as realizações pessoais, bem como as dores, os medos e as angústias. O 

escritor destaca ainda a representação da vida real das pessoas homoeroticamente 

inclinadas na literatura, uma vez que são visualizadas as mesmas manifestações de 

desejo com imagens depreciativas em razão da moral como prescrição do “uso dos 

prazeres” ou controle desses impulsos, e ainda mais, de forma a marginalizar a prática 

homoerótica. 

Conforme as palavras de Chauí (2011), o desejo enlaça nosso ser à 

exterioridade, impregnando-o com os afetos; torna os seres desejáveis ou 

indesejáveis, amáveis ou odiosos, sendo fontes de alegria, tristeza, desprezo, 

ambição, inveja, esperança ou medo. Importante mencionar que, ao tratar do desejo, 

trata-se de relação, interação entre sujeito desejante e objeto/sujeito desejado; além 

disso, para haver o desejo homoerótico, é necessário interação entre pessoas do 

mesmo sexo. No caso entre Amaro e Aleixo e Tiquinho e Abel, as referidas 

personagens agem umas sobre as outras e revelam-se umas pelas outras, em um 

jogo de forças, no qual uma é agente da ação e a outra o “objeto desejado, entendido 

como força de atração, fim visado, objeto de carência, elemento que representa o 

valor a ser atingido” (BRAIT, 2006, 50). Como descreve o narrador em Bom Crioulo, 

 

Esse movimento indefinível que acomete ao mesmo tempo duas 
naturezas de sexos contrários, determinando o desejo fisiológico de 
posse mútua, essa atração animal que faz o homem escravo da 
mulher e que em todas as espécies impulsiona o macho para a fêmea, 
sentiu-se Bom Crioulo irresistivelmente ao cruzar a pela primeira vez 
ao grumetezinho. (CAMINHA, 2009, p.30) 

   

Vemos, no fragmento acima, a força do desejo, tal como é sentido por Bom 

Crioulo ao cruzar com Aleixo pela primeira vez; tal é o impulso do agente para com o 

objeto desejado. O desejo se realiza como um movimento, uma atração de dentro 

para fora com a finalidade de obter a satisfação, definida de modo semelhante à 

atração heterossexual. É um desejo fisiológico, instintivo, que requer posse mútua, 

definida como uma atração além do racional, “chamada de libido, movimento irracional 

da alma, que o homem compartilha com os animais selvagens, particulariza-se nos 
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homens por meio do desejo, cupiditas, que se torna sinônimo de concupiscência” 

(CHAUÍ, 2011, p. 32). E, de acordo com Leonardo Mendes, “o desejo de união e 

felicidade conjugal de Bom-Crioulo é também, como manda a tradição naturalista, um 

desejo de união carnal através do corpo” (2000, p. 177). 

Notamos também, no romance de Trevisan, o desejo animalesco de uma 

personagem pela outra, “E resfolegava como um touro indeciso quanto ao momento 

mais indicado para investir” (2001, p. 167). Em Bom Crioulo, podemos observar a 

mesma imagem do touro: “Dentro do negro rugiam desejos de touro ao pressentir a 

fêmea” (2009, p. 79). O emprego dessa imagem para qualificar a ação do ato configura 

o desejo homoerótico marcado somente por impulso, instintivo, sem sentimentalidade. 

Portanto, há um diálogo do “excitamento naturalista”, no dizer de Mendes (2000), entre 

os romances. 

Além de expressar, como foi relatado acima, ímpeto, vontade, libido, impulso 

sexual e físico, o verbete desejo pode designar também um modo ou um estilo de vida 

que demonstra a relação sexual com o outro do mesmo sexo em uma construção e a 

manutenção do estilo de vida. Como observamos nos excertos dos romances: 

 
Nunca experimentara semelhante cousa, nunca homem algum ou 
mulher produzira-lhe tão esquisita impressão, desde que se conhecia! 
Entretanto, o certo é que o pequeno, uma criança de quinze anos, 
abalara toda a sua alma, dominando-a, escravizando-a logo, naquele 
mesmo instante, como a força magnética de um imã (CAMINHA, 2009, 
p. 51) 

 

No excerto acima, podemos captar a percepção da personagem diante de um 

novo sentimento que transforma sua vida. Um desejo descrito como uma força 

magnética, que abalara sua alma, dominando-o e escravizando-o. Mesmo com esse 

estado atribulado, percebemos uma aceitação por um estado de satisfação e por 

sentimento de acomodação, uma vez que não há o que fazer.  

Para comprovar essa atração, o narrador informa que, quando Amaro tentara 

se submeter a um relacionamento com mulheres, “dera péssima cópia de si como 

homem” (CAMINHA, 2009, p. 51). Mais adiante na narrativa, o narrador, por meio do 

discurso indireto livre, expressa o pensamento da personagem e cita “Agora 

compreendia nitidamente que só no homem, no próprio homem, ele podia encontrar 

aquilo que debalde procurara nas mulheres” (CAMINHA, 2009, p. 66). Portanto seu 
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desejo e sua orientação sexual eram com o mesmo sexo. No romance de Trevisan, o 

protagonista volta ao seminário em nome desse desejo: 

  

Quando começou essa necessidade de ir sufocando desejos e 
pretensões, para viver o que aprendi a chamar de “vida sensata”? [...] 
Há um menino no começo de tudo. Intensas lembranças dos tempos 
em que eu era apenas Tiquinho. Estremeço. Sinto vestígios do meu 
centro vulcânico. Eu quase tinha me esquecido. A verdade é que fui 
colocando pedras sobre esse menino e Tiquinho acabou soterrado. 
Forçosamente, faço minha pesquisa arqueológica. Algo volta a 
respirar dentro de mim. Perfumes penetrantes. [...] Sigo meus passos, 
indo e vindo pelo quarto que a insônia transfigurou. Sou o que foi, e o 
que veio. Vejo-me à esquerda. E à direita, meu duplo, eu mesmo. 
Sofro alheias tensões, de puro medo. (TREVISAN, 2001, p. 21/23). 

 

Percebemos, no fragmento acima, o desejo sufocado e camuflado por um longo 

período, devido às limitações da “vida sensata” que João decidira levar; mas esse 

sentimento esteve presente em seu ser; por isso diz que “volta a respirar dentro de 

mim”, como “perfumes penetrantes” e que “sou o que foi, e o que veio” - portanto o 

desejo ainda o domina.  

Em ambas as narrativas, o desejo estrutura o sujeito e sua subjetividade, sem 

deixar de lado o laço afetivo e erótico. E o “poder de existir e persistir na existência”, 

portanto, marca a existência e caracteriza o ser, uma que vez, como cita Chauí, “Nele 

e com ele é tecida a irredutível individualidade de nossas vidas. Somos desejo, e 

nossos desejos são nós” (2011, p.64). 

De acordo com a filósofa, a versão cristianizada do estoicismo, por meio de 

retórica com metáforas e alegorias de cunho moralista e valorativo, atribuiu uma 

imagem negativa e grotesca ao desejo e condenou-o a ser contrário à Natureza, à 

razão e à virtude. Mesmo com o advento da ciência, na modernidade, que assimilou 

os sentimentos como inerentes à natureza humana, não foi capaz de afastar a peja 

difamatória do desejo homoerótico.  

Desse modo, tanto o desejante homoerótico quanto a sua prática se 

enquadram no campo semântico da anormalidade, da violação e da aberração. A 

personagem desejante, como vimos acima, é descrita com desejo animal, como se 

esse desejo não pertencesse à natureza humana e sim animal; assim, desnaturaliza-

se a natureza original do homem. Além de outras designações de cunho pejorativo e 

difamador como no fragmento abaixo: 
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Era impossível abandonar o grumete; e agora principalmente, agora é 
que esse amor, essa obsessão doentia redobrava com uma força 
prodigiosa impelindo-o para o outro, acordando zelos que pareciam 
estagnados, comovendo fibras que já tinham perdido antigas energias. 
O Bom Crioulo da corveta, sensual e uranista, cheio de desejos 
inconfessáveis, perseguindo o aprendiz de marinheiro como quem 
fareja uma rapariga que estreia na libertinagem, o Bom Crioulo 
erotômano da Rua da Misericórdia, caindo em êxtase perante um 
efebo nu, como um selvagem do Zanzibar diante de um ídolo sagrado 
pelo fetichismo africano – ressurgia milagrosamente. (CAMINHA, 
2009, P. 120) 

 
 

A personagem é configurada como um uranista, libertino, doente, perseguidor 

de adolescente, com desejos que, de tão esdrúxulos, são proibidos, não é permitido 

relatá-los, e por ser descendente de africano, lhe são impostas e justificadas as 

designações do modo de vida libertino e imoral, e acentuando as imagens de 

erotômano, pessoa que só pensa em sexo, um selvagem do Zanzibar, adorador e 

praticante de fetichismo.  

Há nos romances a prática do fetichismo pelo baixo corporal, as protagonistas 

se satisfazem na contemplação da nudez e partes sexuais dos parceiros. Na 

concepção bakhtiniana, o baixo corporal representa o aspecto de rebaixamento, 

degradação de certas atitudes e ações do ser.(2013, p.19). 

Por meio de uma retórica discursiva, empregando figuras de linguagem como 

a metáfora (“selvagem do Zanzibar”, “erotômano da Rua da Misericórdia”), cria-se 

uma imagem de repulsa e ameaçadora à sociedade do homoeroticamente inclinado. 

O desejo que se apodera da personagem segue o mesmo campo semântico, 

como obsessão doentia, força prodigiosa, desejos inconfessáveis, êxtase e 

fetichismo.O fragmento exemplificativo acima é apenas um, dentre as várias 

ocorrências da caricatura grotesca mostradas na narrativa naturalista, cujo propósito 

é descrever as aberrações da sociedade, dentre as quais se enquadra o desejo 

homoerótico. São imagens grotescas por mostrarem de forma gradativa 

caracterizações negativas e pejorativas à vivência homoerótica.  

Em outras ocasiões da narrativa observamos referências de teor que 

ultrapassam o limite do bom senso e racionalidade humana. O desejo como posse, 

amor físico, prazer sexual, fonte de existência, como visualizamos nas passagens: o 

desejo da posse animal” (2009, p. 46); “desejo louco de amor físico” (2009, p. 51); o 

seu desejo de macho torturado pela carnalidade grega (2009, p. 62); a branca tepidez 

daquela carne desejada (2009, p. 62); “acendia-se num desejo sôfrego de vê-lo 
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sempre” (2009, p. 66),“desejo de possuir eternamente o rapazinho” (2009, p. 120); e 

“Aleixo [...] o seu único desejo, e sua única ambição no mundo” (2009, p. 126). 

Em nome do desejo, percebemos pelo título a ênfase e importância dada ao 

desejo na narrativa. Como informamos, é em nome do desejo, que foi sufocado e 

estagnado, como cita o narrador para viver uma “vida sensata”, durante a fase adulta 

da personagem, que João retorna ao seminário, posteriormente um orfanato, a fim de 

decifrar e entender o enigma de sua vida. Se foi por causa de uma vida sensata o 

desejo foi sufocado, quer dizer que, quem sente esse desejo, vive uma vida anormal 

e desequilibrada em relação ao modelo heteronormativo hegemônico. 

No seminário, o desejo floresce e toma proporção imensurável nos corpos e 

mentes dos adolescentes, por ser um espaço de aglomeração de meninos na fase da 

puberdade, rito de passagem para vida adulta, fase em que os apelos eróticos os 

dominam e os influenciam na convivência um com o outro. 

 

Talvez eu seja salvo da acusação de nostálgico se acrescentar que o 
entrecho de amor é apenas pretexto para falar das grandes paixões 
da carne e espírito, dessas que só ocorrem na adolescência – uma 
idade em que os humanos dão seus mergulhos mais radicais, porque 
entram em cena vestidos apenas com a frágil armadura de desejos 
tão vorazes quantos ingênuos. No caso, essas paixões adolescentes 
concentravam-se em doses ainda mais fortes por estarem contida 
dentro de muros altos, de onde só se podia sair em ocasiões muito 
especiais; a realidade estava toda ali. A esses elementos 
propriamente físicos e fisiológicos, acrescente-se um dado 
francamente místico: tratava-se de sessenta meninos encerrados 
dentro de muros também espirituais, onde se vivia primordialmente 
para Deus. (TREVISAN, 2001, p. 31) 

 

Temos, no fragmento acima, a descrição da personagem Tiquinho na fase da 

puberdade, momento de mergulhos mais radicais na vida, é dominado pelo desejo da 

carne, o fisiológico, sexual. E por estar em um ambiente religioso vive em dilema, 

dividido entre os valores religiosos e místicos e os apelos eróticos, entre o espaço 

sagrado com a prática libidinosa. A imagem do desejo é avassaladora e dominadora 

da personagem, definida de forma hiperbólica e prosopopeica, como “desejo voraz de 

dose forte”, “grande paixão da carne”, “carne embriagada” 

Na composição da narrativa, há um capítulo nomeado de “Do desejo em fúria”, 

em que o narrador dá ênfase ao desejo, mostrando a força do sentimento e o quão foi 

avassalador na vida dos adolescentes protagonistas, principalmente em Tiquinho, o 

mais sensível e sentimental. Paralelamente a essa configuração do desejo, o narrador 
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tenta sacralizar o sentimento como algo sublime e divino, comparando-o com a paixão 

avassaladora e de morte demonstrada pelos místicos da igreja, Santa Tereza e São 

João da Cruz, do mesmo modo que sentiram por Jesus. De acordo com Paulo 

Venturelli (1993), o narrador faz uma erotização do discurso religioso.  

O desejo entra em cena e em fúria no período de férias, com o afastamento 

dos amigos, ocasionando a falta, a carência, de tal forma que há o surgimento do 

desejo, o qual agita os corpos e mente em busca da completude. O narrador não 

ameniza as imagens ao retratar o desejo; ao contrário, diz que, com a distância de 

ambos, se “destampou o caldeirão fervilhante” do desejo, uma vez que as almas 

estavam fora de si e pródigas de amor. E se lembra com nitidez, depois de quase 

trinta anos, da presença inconfundível do desejo ali espocando, uma vez que ambos 

se queriam corpo a corpo. Então a atração da personagem passa a superar os 

escrúpulos: 

 
Não havia sombra de remorso, mas tão-somente o desejo barroco de 
se repetirem em borbotões quase narcisistas. O mundo reduziu-se ao 
desejo de estar juntos. E a férrea disciplina derreteu-se sob a 
temperatura de sua paixão. Tudo o que sabiam fazer era procurar-se 
com os olhos, em cada canto da casa, e ficar atentos ao som da voz 
do outro. Ansiedade típica dos amantes só apreendida por quem já 
protagonizou os dramas da paixão. (TREVISAN, 2001, p. 168). 

 

Vemos, no trecho acima, a chama do desejo a comandar as ações e a 

enfraquecer a racionalidade da protagonista a se entregar de corpo e alma em busca 

da completude. Força designada como “desejo barroco”, devido ao contraste e às 

tensões entre satisfação e pudor, prazer e temor, como também ocasionada pela 

dualidade barroca, que culmina no sentimento de culpa. Segundo Trevisan,  

 

Os adolescentes investem no corpo. Nele e com ele embriagam-se e 
deslumbram-se; com ele gozam e sofrem porque, antes de seres 
erotizáveis, são seres de linguagem e esta estampa a proibição, 
inculca o medo, provoca a culpa (sempre um índice monológico), 
condiciona-os num gueto onde se aprendem diferentes. 
(VENTURELLI, 1993, p. 8) 

 

Por investirem no corpo, na posse mútua e permitirem que a libido tome conta 

da razão, caem em pecado, em sentimento de culpa e se veem rotulados e 

condenados pela prática libidinosa. Tanto Bom Crioulo, quanto Tiquinho são 

condenados à decepção e ao sofrimento por se aventurarem nos espaços do desejo 
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proibido, visto em Bom Crioulo como crime contra a natureza e Em nome do desejo 

como pecado contra a castidade. 

Portanto, o desejo homoerótico, compreendido como um sentimento natural do 

ser humano, configura-se nos romances como violação, anomalia e pecado; enfim, 

insere-se no campo semântico do grotesco por contrapor-se ao modelo hegemônico 

heteronormativo. Na sequência, abordaremos as facetas do relacionamento 

homoerótico definido como violação, inversão, rebaixamento e como vivência “outra”.  

 

 

3.3 As facetas do relacionamento homoerótico 

 

 

Neste tópico, apresentaremos as configurações do relacionamento 

homoerótico tal como se inscrevem nos romances em análise. Abordaremos o modo 

de tratamento da vivência homoerótica, o modelo de relacionamento, as referências, 

as nomeações, as visões das personagens e as imagens suscitadas a partir do 

discurso narrativo. 

 

 

3.3.1 O relacionamento homoerótico: violação e transgressão 

 

 

Na sequência de abordagem explorada nesta tese, iniciada com a 

apresentação da estrutura da narrativa, passando pelo estudo da configuração do 

desejo da personagem, notamos, por meio do tratamento dos afetos homoeróticos, 

uma série de menções de caráter abjeto, como crime, vício, pecado, imoralidade, 

perversão. As designações do relacionamento homoerótico nas narrativas 

configuram-se como grotescas porque violam, transgridem e se opõem à normas 

consagradas “de um modo de existência preestabelecido, tido como perfeito e 

completo”50, qual seja a vivência heteronormativa. A configuração grotesca de cunho 

                                                           
50Utilizado por Bakhtin para referir-se ao grotesco na cultura popular como oposição à vida oficial, da 
Igreja e do Estado, in: A cultura popular na Idade Média e no Renascimento: o contexto de François 
Rabelais. Tradução de Yara Frateschi Vieira. São Paulo: Hucitec, 2013, p. 21, 22. 
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repulsivo persiste após quase um século entre a produção de Bom Crioulo e Em nome 

do desejo. 

De modo explícito, os narradores dos romances citam como contravenção a 

prática afetiva entre os companheiros. Em Bom Crioulo, temos: “Não se iluda a 

guarnição deste navio! Perorou o comandante. Desobediência, embriaguez e 

pederastia são crimes de primeira ordem. Não se iludam!” (CAMINHA, 2009, p. 82). 

Na história, o negro Amaro foi açoitado pelas três infrações acima, duas vezes 

recebeu castigos horrendos, sendo cento e cinquenta chibatas nas costas em cada 

uma das ocorrências.  

Essa imagem do castigo, como veremos, ocorre também pela prática 

pederástica, reportanddo-se às punições cruéis secularmente sofridas pelos 

homossexuais, que, de acordo com Trevisan, “além de invadir o imaginário coletivo 

com um pânico endêmico, deixaram também desdobramentos linguísticos (1988, p. 

183), uma vez que era considerada um crime51. 

O primeiro castigo foi por desobedecer às regras de boa convivência e também 

para defender Aleixo, objeto de seu afeto: Amaro esmurrou outro marinheiro. Esse 

castigo também foi infligido, implicitamente, por constituir uma infração de pederastia, 

apesar de isso não estar destacado explicitamente no texto. No segundo castigo, o 

protagonista, sentindo a falta de Aleixo, embriagou-se e arrumou confusão com 

transeuntes na proximidade do estaleiro da marinha.  

Esses dois episódios nos levam a compreender, contextualmente, a 

proximidade entre a pederastia com o vício e a desobediência, da mesma forma que 

percebemos a referência que a imagem faz ao ser marginalizado socialmente: negro, 

homoerótico e trabalhador braçal. Daí inferirmos que a atitude grotesca da aberração 

pederástica é uma espécie de condicionante da classe marginalizada e étnica do 

negro Amaro. 

 A pederastia, termo em desuso nos dias atuais, entendida no contexto do 

romance como envolvimento afetivo-sexual entre homens, no caso entre o adulto 

Amaro e o adolescente Aleixo, é considerada como uma contravenção de primeira 

                                                           
51De acordo com João Silvério Trevisan, secularmente os homossexuais masculinos foram cerceados 
pelos crimes dos assim chamados pederastas, sodomitas, uranistas, invertidos sexuais, afeminados 
etc. Historicamente, as punições à homossexualidade incluíram desde multa, prisão, confisco de bens, 
banimento, marca com ferro em brasa, execração e açoite público até castração, amputação de 
orelhas, morte na fora, morte por fogueira, empalhamento e afogamento. Em certas épocas e países, 
o vizinho que denunciasse um sodomita recebia parte dos bens do transgressor (1988, p. 183). 
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ordem ao regulamento do navio da Marinha Brasileira. A pederastia, definida como 

crime52, tal como mencionado pelo comandante no espaço do navio, é até certo ponto 

contraditório, como cita o narrador, por ser uma prática recorrente até entre os oficiais, 

de quem se “diziam coisas medonhas da vida particular” (CAMINHA, 2009, p.67) e de 

um comandante que “não se negava a promover seus afeiçoados” (CAMINHA, 2009, 

p. 44).  O narrador, ao utilizar o discurso indireto livre, reproduz o pensamento de 

Amaro, “se os brancos faziam, quanto mais os negros” (CAMINHA, 2009, p. 67). 

Portanto, o relacionamento entre o adulto Amaro com o adolescente Aleixo definido 

como pederástico configura-se no texto de modo explícito como crime, contravenção 

à ordem.  

Entretanto, o conceito “pederastia”, advindo da cultura grega, apresenta 

originalmente uma conotação diferente, a função educativa, de formação do sujeito 

para a vida social. A relação se manifestava entre um adulto, o Erastes, o preceptor, 

e um jovem na puberdade, o aprendiz, o Erômenos. Esta prática pedagógica pode ser 

visualizada nas duas narrativas aqui enfocadas, em que os protagonistas mantêm 

uma relação educativa com o seu objeto de afeto. Bom Crioulo, adulto de 30 anos, 

cuida, protege e ensina Aleixo, adolescente de 15 anos, a se cuidar, se vestir e nas 

atividades do dia a dia no navio, 

                                                           
52 De acordo com James N. Green e Ronald Polito em Frescos trópicos – fontes sobre a 
homossexualidade masculina no Brasil (1870 -1980), “O Código Penal republicano, promulgado pelo 
Decreto nº 847, de 11 de outubro de 1890, punia implicitamente as práticas homossexuais entre 
homens. Através de alguns artigos de lei, que permitiram ampla interpretação em decorrência dos 
termos genéricos com que eram escritos, os homossexuais poderiam ser criminalizados se levados 
diante da Justiça. Capítulo I – Da violência Carnal – Art. 266. Atentar contra o pudor de um ou de outro 
sexo, por meio de violências e ameaças, com o fim de saciar paixões lascivas ou por depravação moral: 
pena – de prisão celular por um a seis anos. Parágrafo único: Na mesma pena incorrerá aquele que 
corromper pessoa de menos idade, praticando com ela ou contra ela atos de libidinagem. [...] Em 1930, 
Francisco Campos, então ministro da Justiça do Estado Novo, nomeou o famoso jurista Alcântara 
Machado para redigir o novo Código Penal para o país. Durante as discussões da comissão criada para 
reformular o texto proposto por Alcântara Machado, foi introduzida uma proposta objetivando 
criminalizar os homossexuais, o artigo 258, que prescrevia: Os atos libidinosos entre indivíduos do sexo 
masculino serão reprimidos, quando causarem escândalo público, impondo-se a ambos os 
participantes detenções de até um ano. Pela primeira vez, as atividades homoeróticas receberam 
referência explícita numa proposta de lei. Felizmente, o artigo 258foi cortado da última lista de 
propostas para o Código Penal de 1940, ainda que não saibamos por que os juristas encarregados da 
reforma legal tenham decidido não incluir a minuta da proposta. (2004, pags, 77 e 96-97). Há no Brasil 
no Código Penal Militar (Decreto-Lei nº 1001/69), o crime militar de pederastia, artigo 235, para 
penalizar atos sexuais praticados dentro das Forças Armadas. Na lei a expressão pederastia designa 
qualquer relação homossexual, diferente do sentido clássico, sem fazer referência à idade. “Art. 235 – 
Pederastia ou outro ato de libidinagem – Praticar, ou permitir o militar que com ele se pratique, ato 
libidinoso, homossexual ou não, em lugar sujeito à administração militar.” Apesar do título de Crime de 
pederastia, refere-se também a atos heterossexuais praticados em ambiente militar. In: 
http://www.pm.mt.gov.br/documents/2459523/3696574/Dec-n%C2%BA_2443-Codigo-Penal-
Militar.pdf/60e60998-3ffe-477f-a4f2-7c3ee0d089d6. Acesso em 14/01/2018. 

http://www.pm.mt.gov.br/documents/2459523/3696574/Dec-n%C2%BA_2443-Codigo-Penal-Militar.pdf/60e60998-3ffe-477f-a4f2-7c3ee0d089d6
http://www.pm.mt.gov.br/documents/2459523/3696574/Dec-n%C2%BA_2443-Codigo-Penal-Militar.pdf/60e60998-3ffe-477f-a4f2-7c3ee0d089d6
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E quem o visse agora, lesto e vivo, acudindo à manobra, muito 
asseado sempre na sua roupa branca, o boné, de um lado, a camisa 
um poucochinho decotada na frente, deixando ver a cova do pescoço, 
ficava lhe querendo bem, estimava-o deveras. Essa metamorfose 
rápida e sem transição perceptível foi obra de Bom Crioulo, cujos 
conselhos triunfaram sem esforço no ânimo do grumete, abrindo-lhe 
na alma ingênua de criançola o desejo de conquistar simpatias, de 
atrair sobre a sua pessoa a atenção de todos [...] Bom Crioulo 
compreendeu o efeito da experiência e tratou de completar a 
“educação” do marinheiro. Ensinou-lhe como se dava laço na 
gravata... (gravata não, dizia ele, isso não se chama gravata, chama-
se lenço...); aconselhou o que nunca usasse o boné no meio da 
cabeça: - Um marinheiro deve usar o boné de lado, com certa graça... 
E a camisa? – Oh, a camisa devia ser um bocadinho aberta para 
mostra a de baixo, a de meia. O hábito faz o monge. O grumete 
aceitava tudo com o ar filial, sem procurar a razão de todo esse 
esmero. Via marinheiros imundos, mal vestidos, cheirando a suor, mas 
eram poucos. Havia-os que até usavam essências no lenço e óleo no 
cabelo. No fim de alguns dias, Aleixo estava outro e Bom Crioulo 
contemplava-o com esse orgulho de mestre que assiste ao 
desenvolvimento do discípulo.  (CAMINHA, 2009, p. 52, 53). 

 

Na obra Em nome do desejo, Tiquinho, apesar de ser menor, serve de anjo 

para o novato Abel: “O anjo era aquele seminarista encarregado de receber um novato 

e ensinar-lhe tudo: desde como se ajoelhar na capela e cortar uma banana na 

sobremesa até os pontos principais do Regulamento” (TREVISAN, 2001, p. 45). 

Assim, do mesmo modo que Bom Crioulo, Tiquinho cuida, protege e ensina o recém-

chegado ao seminário.  

Entretanto, as personagens utilizam o recurso pedagógico “grotescamente”, 

pois possuem interesse, como é citado no fragmento de Bom Crioulo, que o “grumete 

aceitava os ensinamentos sem procurar a razão de todo o esmero”. Amaro e Tiquinho 

ensinam e auxiliam com intuito de cativar e seduzir seus protegidos e estes terminam 

por retribuir como forma de agradecimento, havendo, assim, uma troca de favores. 

Da lista de crimes citados no romance acima, passamos para a lista de pecados 

considerados grotescos por configurarem transgressão moral e espiritual no romance 

Em nome do desejo; e, da mesma forma que no anterior, a não obediência é caso de 

punição ou até mesmo de expulsão: 

 
“Pecava-se por preguiça, por inveja, por gula, por concupiscência, por 
luxúria, por orgulho, por vaidade, por impureza, por blasfêmia, por 
murmurar contra o próximo, por omissão, por pensamentos, palavras 
e obras, venialmente ou mortalmente” (TREVISAN, 2001, p. 39). 
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 Tal como o navio, o seminário define-se como espaço de regulamentos, normas 

de convivência e formação dos sujeitos para a missão institucional. Para Leila 

Perrone-Moisés nessas instituições, “por ser um lugar de confinamento de indivíduos 

do mesmo sexo, o homossexualismo é aí [no internato] quase uma fatalidade” 

(PERRONE-MOISÉS, 1988, p. 25). Desse modo, a prática homoerótica entre os 

adolescentes acaba por ser inevitável. Há nesses espaços monossexuais tanto as 

interdições e cerceamento para manter a disciplina, quanto as violações e 

enfrentamento em relação às regras impostas, não para se rebelar contra o sistema, 

mas como forma de resistência e sobrevivência ao ambiente hostil.  

Como foi mencionado no fragmento acima, várias são as ações pecaminosas, 

entre elas a concupiscência e a luxúria, ambas relacionadas ao prazer e desejo sexual 

em ebulição, motivo de punição dos meninos na fase da adolescência. Assim, o 

relacionamento dos adolescentes, originado pela concupiscência e luxúria, configura-

se como pecado e passível à punição. 

De acordo com Silva, “tem-se o pecado como regulador de todo o pensamento 

homoerótico do enredo” (2016, p. 78), o que gera paradoxo entre busca da perfeição 

versus a luta contra o pecado. O corpo do adolescente em transformação é incitado 

ao desejo, provocando conflito com o espaço do seminário, este marcado pela 

espiritualidade e abstinência corporal. Mas é superado pela força do desejo, e como 

resultado tem-se o sentimento de culpabilidade das personagens, por se envolverem 

e relacionarem emocionalmente. 

Em Bom Crioulo, no primeiro encontro do casal, na proa do navio, numa 

ambiência escura, com os personagens taciturnos, o narrador, sem detalhar a cena, 

apressa a narração e conclui: “E consumou-se o delito contra a natureza” (CAMINHA, 

2009, p. 43). A pressa do ato justifica-se por ser algo errado. O ato errôneo precisa 

ser realizado rápido, para não ser descoberto, por isso tanto as personagens quanto 

o narrador se apressam. O ato das personagens é tido como uma contravenção às 

leis da natureza, que têm como base o relacionamento para procriação. Em outro 

momento, o narrador expressa a visão de Amaro a respeito desse relacionamento,  

 
Nunca se apercebera de semelhante anomalia, nunca em sua vida 
tivera a lembrança de perscrutar suas tendências em matéria de 
sexualidade. As mulheres o desarmavam para os combates do amor, 
é certo, mas também não concebia, por forma alguma, esse comércio 
grosseiro entre indivíduos do mesmo sexo; entretanto, quem diria!, o 



123 
 

fato passava-se agora consigo próprio, sem premeditação, 
inesperadamente (CAMINHA, 2009, p.66). 

 

No fragmento acima, vemos que o protagonista se questiona sobre o 

relacionamento entre homens, e isso de certo modo o repugna, pois ele o concebe 

como um desvio comportamental e como um comércio grosseiro entre iguais, imagem 

comum na prostituição, uma vez que utiliza uma tática grotesca, com presentes, 

cuidados, promessa de passeios, teatro, construção de uma vida juntos no Rio de 

Janeiro a fim de manter consigo o grumete.  

Aleixo se lembra das dedicações e das promessas de Amaro, as quais o 

levaram a retribuir e ceder aos seus carinhos e quando este é transferido para 

trabalhar em outro navio, o adolescente logo pensa em encontrar um homem de 

posição, de dinheiro, já que estava acostumado com “aquilo”.  

Aleixo se apercebe do poder de seu encanto e utiliza-o como modo de se 

beneficiar e “ganhar a vida”. Até a personagem antagonista, Dona Carolina, como 

forma de conquistar o grumete, planeja dar “tudo quanto fosse preciso: roupa, 

calçados, almoço e jantar nos dias de folga – dando tudo enfim” (CAMINHA, 2009, p. 

44). Tanto Amaro quanto D. Carolina têm Aleixo como um objeto a ser conquistado 

com favores ou comprado com dinheiro. 

Para descaracterizar ainda mais a imagem do relacionamento e classificá-la 

como grotesca, o autor, filiado e embasado na estética naturalista, por meio do 

narrador qualifica de animalescas tanto a atitude das personagens quanto a postura 

do relacionamento entre as mesmas. Como: “Agora é que tinha um desejo enorme, 

uma sofreguidão louca de vê-lo, rendido, a seus pés, como um animalzinho; agora é 

que lhe renasciam ímpetos vorazes de novilho solto, incongruências de macho no cio, 

nostalgias de libertino fogoso” (CAMINHA, 2009, p. 145). Assim, ele se diferencia e se 

afasta, portanto, da relação heterossexual, vista como natural, equilibrada e saudável, 

enquanto a homoerótica se insere no campo semântico do grotesco por transgredir a 

convenção social heteronormativa: é instintiva, por ser animalesca; é libertina e 

pervertida, por ser imoral, e um vício, por ser algo doentio. E nas cenas de 

relacionamento sexual, o narrador zoomorfiza as personagens, configurando o 

relacionamento como ato profano. 

Em nome do desejo, por ser uma romance de caráter memorialístico, apresenta 

um teor intimista e introspectivo. O narrador personagem configura por si mesmo as 
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imagens do relacionamento de modo subjetivo. Apesar de este romance ter uma 

estrutura narrativa diferente da do anterior, ainda persiste a mesma configuração 

grotesca, por ser subversiva, do relacionamento entre homens, por mais que tente 

sacralizá-lo como já citamos ao tratar do desejo.  

Já nas primeiras percepções do desejo em se relacionar emocionalmente com 

seu colega, Tiquinho classifica e define sua relação como “patética”, e como um ato 

de “inadequação pessoal” por desejar uma união em desconformidade com os 

regulamentos do seminário e da convenção heteronormativa. 

Para vivenciar e manter seu relacionamento, Tiquinho cria e fantasia um mundo 

possível sacralizado, tendo como base a doutrina religiosa, que lhe parece oferecer 

condições lógicas para viver seu amor. Vive uma realidade adversa da que se espera 

como ideal, num mundo alheado à normalidade, gerando aflição e descontentamento 

à personagem. De acordo com Venturelli (1996), a personagem apresenta o 

relacionamento eivado de tonalidades místicas para fugir da caricatura, da banalidade 

e do acento pornográfico e, assim, mostra que entre homens pode haver amor liberto 

de anomalias. 

Mesmo assim, a relação é caracterizada pelo conflito pessoal e marcada por 

vários dilemas, primeiro por ser uma contravenção; segundo pela angústia em não 

conseguir manter saudavelmente a situação e terceiro, pelo sentimento de culpa por 

estar em pecado e, o mais radical, por colocar em risco a vivência de ambos no 

seminário, que acarretará o trágico para ambos: Tiquinho, em estado de esgotamento 

emocional e Abel expulso do seminário. Como vemos no excerto: “Tiquinho padecia 

tristeza e dores, na cruz. Encolhia-se no banco da capela e sentia as chagas a latejar 

e arder, com pontadas agudas, ferozes”. (TREVISAN, 2001, p. 212). Por tentar “amar 

contra a corrente” o mundo de Tiquinho é transformado em um espaço inóspito, 

constituído de dor, lágrimas, sofrimento, pesadelos, enfim, num caos existencial para 

si.  

Portanto, em ambas as narrativas em estudo, apesar de cada uma apresentar 

uma abordagem própria, vimos, nesta primeira parte, a configuração grotesca do 

relacionamento homoerótico, devido ao seu caráter de violação, de transgressão de 

uma norma definida como correta pela sociedade heteronormativa. A violação e 

transgressão são descritos nas narrativas de forma variada, primeiro como infração 

dos regulamentos institucionais, depois como crime contra a natureza, ato 

animalesco, desvio comportamental, como concupiscência, luxúria e como pecado. A 
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prática considerada infração, além de ser motivo de penalidade, traz às personagens 

o conflito, a culpa e o desespero existencial. No próximo tópico trataremos da 

configuração do grotesco como rebaixamento devido à não nomeação precisa da 

relação homoerótica.  

 

 

3.3.2 Inominável relacionamento homoerótico, o rebaixamento 

 

 

Apresentaremos neste tópico as referências textuais empregadas pelo narrador 

para designar o “amor que não ousa dizer seu nome”. Como forma de não delimitar, 

dar referências precisas, que poderiam chocar o leitor, o narrador utiliza expressões, 

referências alusivas à relação homoerótica, considerada grotesca, uma aberração e 

afronta à heteronormatividade, como diz Oscar Wilde, “o mundo furta-se a ele e não 

o entende” (COSTA, 1992, p. 47). 

Nas narrativas em estudo, a configuração do grotesco é possível de se 

visualizar quando a relação homoerótica não se pretende nomeada, ou quando o é, 

recebe denominações que simbolizam o rebaixamento, o desprezo à vivência do 

homoeroticamente inclinado. Bakhtin cita que o “traço marcante do realismo grotesco 

é o rebaixamento, isto é, a transferência ao plano material e corporal, o da terra e do 

corpo na sua indissolúvel unidade, de tudo que é elevado, espiritual, ideal e abstrato” 

(2013, p. 17). Assim, o relacionamento idealizado e tido como alto é o heterossexual, 

mas se rebaixa e se degrada na configuração do homoerótico.  

Ao se utilizar um termo ou outro para se nomear as relações entre homens, 

como veremos, é configurada certa visão do mundo e de seus atores, condicionando 

e cristalizando imagens díspares.  

Vemos, nos romances em questão, um discurso orquestrado para a 

simbolização abjeta da relação homoerótica, e, conforme a teorização discursiva, há 

uma relação intrínseca entre discurso e poder. Os discursos narrativos naturalista e 

do século XX são empregados para descrever, respectivamente, o olhar e a 

percepção de mundo evocados pelo poder heteronormativo sobre o homoerotismo. 

Portanto, as referências, os termos alusivos atendem ao propósito estipulado pelo 

poder hegemônico e de acordo com o contexto histórico-literário de cada romance. 



126 
 

Abordaremos dois recursos textuais utilizados para a não nomeação explícita 

da relação homoerótica nas narrativas. O primeiro consiste no uso de signos vagos e 

indefinidos e o outro, no recurso de abrandamento e eufemização, mas ambos os 

recursos apresentam alusões pejorativas e depreciativas; enfim, de rebaixamento 

relativamente aos envolvimentos e atos afetivos entre iguais.  

Sobre o uso da primeira abordagem, no romance de Caminha, o narrador, 

valendo-se do discurso indireto, nos mostra a referência utilizada pelo protagonista 

sobre sua nova relação, “Esse movimento indefinível que acomete ao mesmo tempo 

duas naturezas de sexo contrários [...] Nunca experimentara semelhante coisa, nunca 

homem algum ou mulher produzira-lhe tão esquisita impressão, desde que se 

conhecia!” (CAMINHA, 2009, p.46). Semelhante coisa (grifos nossos) indica tanto o 

desejo quanto a relação homoerótica, definidos como movimento indefinível, não 

delimitável, por ser grotesca e estranha. 

Em outra parte da narrativa, o narrador, ao comentar o fracasso afetivo de Bom 

Crioulo com as mulheres, diz que a personagem tem o posicionamento de não “se 

importar com essas coisas” (CAMINHA, 2009, p. 51). Essas coisas referem-se aos 

relacionamentos afetivo-sexuais complicados, por isso Amaro procurava não se 

envolver com ninguém, preferindo a pândega entre os rapazes a bordo. 

Aleixo, o objeto de afeto de Amaro, é apresentado como um marinheirito de 

quem se diziam “coisas”. O termo “coisas”, entre aspas, serve para destacar algo a 

mais sobre a personagem - mais adiante na narrativa, vamos entender que essas 

coisas que se diziam dele referem-se à vivência errada e imoral levada pelo grumete. 

Do mesmo modo, o narrador cita sobre os envolvimentos de certo oficial, “de quem se 

diziam coisas medonhas no tocante à vida particular” (CAMINHA, 2000, p. 67). Neste 

exemplo, o narrador acrescenta o adjetivo “medonhas” para acentuar o grotesco do 

referente. 

Outro termo vago constantemente utilizado na narrativa como referência aos 

relacionamentos é o pronome demonstrativo “aquilo”. A primeira menção é para 

anunciar o primeiro encontro do casal, “Ou o pequeno se resolvia ou estavam 

desfeitas as relações. Era preciso resolver “aquilo” (CAMINHA, 2009, p. 62). O 

pronome demonstrativo “aquilo” entre aspas sugere um significado diferente de uma 

comum relação, configurando-se como algo estranho, esquisito até de se entender e 

resolver entre os dois. O demonstrativo “aquilo” é um pronome de terceira pessoa, 

que indica distanciamento, marcando e apontando para o outro. 
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No contexto em que é abordada a situação do casal, vemos, “’Aquilo’ não ia 

bem... Precisava tomar uma resolução” (CAMINHA, 2009, p. 101); em outro, em que 

Aleixo se vê desimpedido do compromisso com Amaro, lemos que “[Aleixo] Podia 

encontrar algum homem de posição, de dinheiro: já agora estava acostumado “àquilo” 

(CAMINHA, 2009, p. 87). Nos dois casos acima, outra vez as aspas indicam o uso do 

“aquilo” como algo inadequado ao contexto, substituindo um termo improferível. 

 Em outro exemplo, a personagem Dona Carolina comenta a aberração do 

“aquilo”: “Ela até fazia um benefício, uma obra de caridade... Aquilo com o outro, afinal, 

era uma grossa patifaria, uma bandalheira, um pecado, um crime!” (CAMINHA, 2009, 

p. 117), querendo dizer que a forma de relacionamento que ela mantinha com o 

grumete era lícita e benéfica, enquanto que entre Bom Crioulo e Aleixo era 

considerada uma contravenção e imprópria para a formação do adolescente.  

Já no romance Em nome do desejo, as referências ao improferível 

relacionamento homoerótico são menos incisivas, apesar de estarem presentes, e 

com a reiteração do recurso, mantêm o diálogo com Bom Crioulo. A ambiência do 

seminário é marcada pelo mistério, que não permite questionamentos, uma vez que 

ali a fé caracteriza-se como cega. Há os mistérios sagrados próprios da religiosidade, 

e os profanos, ligados aos atos cometidos pelos adolescentes às escondidas no 

seminário, atos que não se devem mencionar, nem detalhar por serem considerados 

pecados de primeira grandeza.  

O narrador utiliza o termo “coisa” para definir esses mistérios, “Os mistérios 

eram coisas para além da imaginação [...] Tratava-se de coisas às vezes aterradoras, 

às vezes lindas; mas sempre inexplicáveis” (TREVISAN, 2001, p. 31). Percebemos 

que o referente do termo “coisa” são as relações não permitidas entre os seminaristas, 

tidas como algo além da imaginação, aterradoras e inexplicáveis; principalmente, para 

os “outros; mas para o protagonista podiam ser, às vezes, lindas. 

De modo semelhante ao que vemos em Bom Crioulo, há o emprego do termo 

aquilo, também com aspas, para indicar o distanciamento devido à gravidade do 

referente e a não precisão da palavra para o contexto, “Se usava cueca, nem por isso 

era um homem de verdade, enquanto continuasse sentindo “aquilo” por homens e 

meninos”. No contexto da narrativa, o personagem encontra-se em conflito e 

amargurado devido às emoções e sentimentos grotescos, uma vez que a maioridade 

não lhe trouxera a devida virilidade masculina.  
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No início do capítulo “Da carnavalização do céu e suas nuances”, quando um 

colega o salva de um afogamento e o carrega nos braços, a personagem começa a 

admitir o desejo pelos iguais e utiliza o pronome aquilo novamente, para designar um 

sentimento intenso, sem controle, mas dessa vez, para si de satisfação, por mais que 

fosse grotesco: “Enquanto aqueles braços rijos o sustentavam, ele sonhou, no seu 

quase desmaio, que jamais seria baixado até o chão e desejou aquilo até onde seu 

desejo podia alcançar” (TREVISAN, 2001, p. 117). 

Enfim, o substantivo coisa e o pronome aquilo apresentam um campo de 

significância variado, são signos vagos, pois podem ser tudo ou nada. Os termos não 

definem claramente, apenas sugerem e referem-se a algo possivelmente conhecido 

entre os interlocutores. Coisa e aquilo provocam o distanciamento em relação termo 

referente e demonstram, conforme cita Mendes (2000), que certas áreas devem 

permanecer inexploradas, pois sua articulação deixaria todos aterrorizados.  

Diferentemente dos termos acima, coisa e aquilo, que configuram uma imagem 

grosseira e ofensiva dos relacionamentos entre homens, o substantivo amizade 

abranda e suaviza, num processo de eufemização imposto ao nome improferível, mas 

mesmo assim camufla, esconde ao substituir o nome do “amor cujo nome não se ousa 

dizer” porque é ofensivo, grotesco. 

Segundo Francisco Ortega no livro Amizade e estética da existência em 

Foucault, a doutrina do Cristianismo extinguiu a relação entre amizade e o amor, uma 

vez que os entendia de modo distinto: “A amizade tinha um caráter suspeito, o amor 

(a Deus e ao próximo) era a forma de se libertar dela” (1999, p. 162). A noção do 

caráter suspeito na amizade corresponderia possivelmente a um envolvimento afetivo-

sexual, que repugnaria à doutrina cristã.  

É a partir do século XIX, de acordo com Foucault, que começa a alterar o modo 

de perceber a amizade, quando a homossexualidade torna-se um problema. Enquanto 

a amizade representava algo importante socialmente, não havia problema; uma vez 

desaparecida a amizade enquanto relação culturalmente aceita, questiona-se “o que 

fazem então dois homens juntos” (2004, 274). A amizade perde sua aura por 

configurar uma forma de vivência homoerótica, esta considerada grotesca, repulsiva 

e contrapondo-se ao modelo hegemônico heteronormativo. 

Há na literatura uma longa tradição do emprego da amizade como equivalente 

do relacionamento amoroso, principalmente ao se referir aos envolvimentos afetivos 

entre homens. No primeiro capítulo, comentamos que, nas Cantigas de Amigo, os 
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amantes eram designados como amigos, havendo, portanto, uma relação próxima 

entre amizade e amor. 

Nas epopeias clássicas, que narram os feitos heroicos e as atividades 

guerreiras, a amizade aparece como elemento necessário para fortalecer a 

fraternidade, a união e o companheirismo entre os parceiros e o grupo. As narrativas 

modernas dialogam com a noção clássica da amizade e a empregam como meio de 

proteção, parceria ou dominação; entretanto, em ambas são empregados, 

concomitantemente além das características acima, laços afetivos entre os parceiros.  

O que configura o grotesco, além da substituição do termo por outro, é a 

ambivalência do emprego da amizade, ao conferir-lhe noções ambíguas de parceria 

e rivalidade ou amor e dominação. Como exemplo de narrativas, é claro que cada 

uma apresenta uma característica própria; vemos a configuração dos laços de 

amizade na epopeia clássica Ilíada, entre as personagens Aquiles e Pátroclo; no 

romance O Ateneu, entre as personagens Sérgio e Egbert e no conto Pílades e 

Orestes, com as personagens Quintanilha e Gonçalves, entre outras. E na grande 

maioria das narrativas, em que a amizade configura o homoerotismo, ela vem 

demarcada com alguns sinais que caracterizam laços de afeto, como um olhar, um 

toque, um gesto, demonstrações físicas, como segurar a mão, apalpar o braço ou 

demonstrações de carinho, preocupação, cuidado, etc. Mas nem sempre há um 

efetivo relacionamento, como no caso de Bom Crioulo e Em nome do desejo. 

Barcellos (2006), em Literatura e Homoerotismo em questão, aborda a 

pesquisa de Wolfgang Popp sobre a longa tradição literária das estreitas amizades 

masculinas, que distinguiu quatro formas de articulação entre amizades masculinas e 

homossexualidade na literatura, 

 
A amizade como forma de transfiguração de um desejo não realizado; 
a amizade como forma camuflada de apresentação de 
homossexualidade num contexto social adverso; a amizade 
provocativamente ligada à homossexualidade num contexto de 
tematização explícita de existências marginais; a amizade como forma 
duradoura de aliança entre homens num contexto utópico. 
(BARCELLOS, 2006, p. 19) 
 

 Das quatro formas de articulação, a segunda, que trata da amizade como forma 

camuflada de apresentação de homossexualidade num contexto social adverso, é a 

que mais se identifica com as narrativas da tese, uma vez que o termo amizade é 

utilizado para substituir o homoerotismo nos espaços, em que se inicia, 
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respectivamente no navio da marinha e o no seminário, considerados inapropriados 

para essa vivência, pois neles nem se deve proferir o nome grotesco desse tipo de 

relacionamento.  

Como notamos em Bom Crioulo, “O próprio comandante já sabia daquela 

amizade com o pequeno. Fingia-se indiferente, como se nada soubesse, mas 

conhecia-lhe no olhar certa prevenção de quem deseja surpreender em flagrante...” 

(CAMINHA, 2009, p.40); e em Em nome do desejo, “À saída, o belo Reitor lembrou, 

secamente, que “amizades particulares continuarão rigorosamente proibidas nesta 

casa feita para ideias mais nobres” (TREVISAN, 2001, p. 197).  

Percebemos, nos fragmentos acima, a denominação de amizade para substituir 

casos afetivos entre os colegas, a restrição, controle e punição da prática tida como 

contraventora e pecaminosa pelos superiores, uma vez que os espaços - navio da 

marinha e seminário - são para fins altruístas. No primeiro caso - “daquela amizade” -

, o pronome daquela impõe uma conotação altamente grotesca, algo nojento e 

repugnante quanto à relação entre os marinheiros, no segundo  - em “amizade 

particular -, o emprego do adjetivo particular, significando intimidade, imprime uma 

noção mais precisa de um envolvimento amoroso, devendo, por isso, ser recriminado 

e punido com expulsão. 

 Nos fragmentos a seguir visualizamos a origem e a intensidade do “amor que 

não ousa dizer seu nome”. Em Bom Crioulo, “Sua amizade ao grumete nascera, de 

resto, como nascem todas as grandes afeições, inesperadamente, sem precedentes 

de espécie alguma, no momento fatal em que seus olhos se fitaram pela primeira vez” 

(CAMINHA, 2009, p.46); e em Em nome do desejo, “O convívio diário com Abel e o 

usufruto de sua amizade traziam-lhe, ao contrário, uma felicidade quase maior do que 

podia suportar (TREVISAN, 2001, p. 143). Caminha descreve a “amizade” com uma 

grande afeição, sem precedentes na vida do marinheiro, e em Trevisan, há a mesma 

perspectiva: a “amizade” como uma felicidade insuportável.  

Os laços fraternais e emocionais surgidos com a amizade passam a originar 

sentimentos díspares de compromisso, dominação, subordinação e posse de um 

sobre o outro, gerando uma conotação grotesca, por ser contraditória. Abel e Bom 

Crioulo, polos ativos na relação, controlam e comandam a relação, enquanto que 

Tiquinho e Aleixo, polos passivos, se assujeitam para manter o convívio.  

Com a traição praticada por Aleixo e Abel, a ira e o desejo de vingança dos 

protagonistas traçam o caminho para o fim trágico que sofrem. Em Bom Crioulo, lemos 
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que “ninguém tinha o direito de roubar aquela amizade [...] Aleixo era seu, pertencia-

lhe de direito, como uma coisa inviolável. Daí também o ódio ao grumete, um ódio 

surdo, mastigado, brutal como as cóleras de Otelo”. E Em nome do desejo, “Aquele 

amor que tinham vivido era radical demais para se deixar perder sem uma reação 

contrária [...] Queria punir, ferozmente, calculadamente” (TREVISAN, 2001, p. 215). 

Em ambos os romances, a amizade conota um pacto de compromisso amoroso, 

concomitante com o sentimento de posse, ódio, vingança diante da quebra do 

contrato.  

Portanto, notamos nas narrativas o rebaixamento configurado no envolvimento 

homoerótico, marcado pela não nomeação precisa do relacionamento, e, quando 

nomeado, “o amor cujo nome não se ousa dizer” é visto de modo depreciativo, 

pejorativo, como “aquilo”, “coisa”, ou, de modo eufemístico, mas com a dualidade de 

sentido, por meio da palavra amizade. A seguir, mostraremos a imagem grotesca do 

relacionamento homoerótico configurando-se como inversão do modelo 

heterossexual. 

 

 

3.3.3 Modelo heterossexual de relação, a inversão 

 

 

Continuamos, neste tópico, com as abordagens a respeito da configuração do 

relacionamento homoerótico presente nas narrativas. A ênfase, agora, será a 

referência do que pode ser considerado como modelo heterossexual de 

relacionamento na configuração dos envolvimentos afetivos e sexuais entre as 

pessoas do mesmo sexo nas duas obras analisadas nesta tese. 

O sentido de grotesco que se insere nas narrativas caracteriza-se pela 

distorção, inversão nas imagens e valores, porque o desejo que deveria ser entre os 

iguais passa a ser concebido entre pessoas de sexo diferentes, com as mesmas 

formas de dominação e subserviência do heteronormativo, como podemos observar 

no relacionamento entre Amaro e Aleixo e entre Tiquinho e Abel. 

Bakhtin caracteriza o grotesco principalmente pela “lógica original das coisas 

‘ao avesso’, ‘ao contrário’, das permutações constantes do alto e do baixo (a roda) da 

face e do traseiro, pelas diversas formas de paródias, travestis, degradações, 

profanações, coroamentos e destronamentos bufões” (2013, p. 08). Veremos, nas 



132 
 

narrativas, o avesso, o contrário, a paródia de cunho estritamente negativo e 

pejorativo do relacionamento homoerótico ao se configurar como o heterossexual.   

O enredo dos dois romances está centrado na relação amorosa entre dois 

homens, sendo eles os personagens protagonistas da narrativa. Em Bom Crioulo, 

entre o negro Amaro, escravo fugido, vulgo Bom Crioulo, e o adolescente branco, o 

grumete Aleixo, “belo marinheirito de olhos azuis”.  

Há um contraste entre os dois personagens, o primeiro descrito como “latagão 

de negro, alto, corpulento, homem valente, figura colossal de cafre”, o narrador 

constantemente utiliza o estilo naturalista comparando-o a um animal, “fera 

encarcerada”, “animal feroz”, “novilho solto” e "desejos de “touro”. O segundo, Aleixo, 

sempre denominado no diminutivo, com objetivo de representar a sentimentalidade e 

fragilidade feminina: “marinheirito”, “arzinho ingênuo” e “estatuazinha de mármore”, e 

descrito como uma moça: “Parecia uma menina com aquele traje” (CAMINHA, 2009, 

p. 36) e “Faltavam-lhe os seios para que Aleixo fosse uma verdadeira mulher!” 

(CAMINHA, 2009, p. 56).  

E em Em nome do Desejo, a relação se dá entre o personagem narrador, 

Tiquinho, descrito como “delicado”, “sensível”, frágil, “cheio de sardas no rosto” e 

pertencente a um grupo de meninos com trejeitos, definidos como mariquinhas e Abel, 

rapaz bonito de “olhos amendoados, feições bondosas”, “vigoroso brilho no olhar”, 

“corpo ereto”, exímio jogador de futebol e comparado à imagem de Jesus Cristo e ao 

personagem Nicholas, do filme O jardineiro Espanhol. 

Como vimos, não se trata de uma relação entre iguais, apesar de ser 

homoerótica. Em Bom Crioulo, há uma clara oposição, étnica e de gênero: um negro 

e outro branco; um com o protótipo de macho, bruto e animalesco e o outro com 

delicadezas e formas femininas.  

Em Em nome do desejo, é perceptível uma diferença, porque a relação é entre 

dois adolescentes do mesmo nível social, mas não se assemelham quanto ao perfil 

social de gênero. Abel com um perfil e comportamento masculino, enquanto o 

protagonista, Tiquinho, é feminilizado. Estas imagens, nos dois romances, sugerem 

duas configurações importantes do homoerotismo na narrativa, a relação de poder 

entre os personagens e o modelo heterossexual de relacionamento. 

É perceptível nas instituições fechadas, como visualizamos, o seminário e o 

navio da marinha, espaços das narrativas em estudo, as relações de poder e 

dominação masculina, exercidas por um grupo ou por aqueles que detêm o comando, 
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presentes nas micro e macrorrelações, entre os superiores e os subordinados e entre 

os próprios companheiros interessados em alguma forma de envolvimento com o 

outro, evidenciando, como notaremos na configuração do homoerotismo, uma 

caricatura grotesca das relações sociais.  

Esta relação de dominação, parceria, companheirismo, amizade ou afeto, de 

acordo com as conveniências, é o que se nomeia homossociabilidade, como define 

Barcellos: “os laços de solidariedade e colaboração, por um lado ou de rivalidade e 

competição, por outro, entre os indivíduos que se identificam como pertencentes ao 

mesmo gênero” (2006, p.23).  

Os envolvimentos afetivos entre Amaro e Aleixo e entre Abel e Tiquinho 

nasceram por meio dos laços de proteção, parceria e amizade e se transformaram em 

dominação dos primeiros e assujeitamento dos segundos. Amaro protegeu, cuidou, 

aconselhou e salvou Aleixo de apanhar de um marinheiro; entretanto, dominou, 

apoderou-se e vingou a traição do grumete; de modo contrário, mas com o mesmo 

sentido, Tiquinho cuidou, acompanhou, foi amigo, parceiro e serviu de anjo para o 

novato Abel, e, em troca, foi dominado, manipulado e traído; mas, por fim, vingou a 

traição do parceiro, tal como Amaro. Vemos, assim, uma relação de parceria, 

companheirismo, mas também de dominação e assujeitamento, de acordo com as 

conveniências do momento.  

A dominação de Amaro e Abel sobre Aleixo e Tiquinho se motiva e se exerce 

porque os primeiros são tidos como fortes, viris e ativos enquanto que os segundos 

são representados como fracos, femininos e passivos. Pierre Bourdieu, em A 

Dominação masculina, esclarece que 

 

Se a relação sexual se mostra como uma relação social de dominação, 
é porque ela está construída através do princípio de divisão 
fundamental entre o masculino, ativo, e o feminino, passivo e porque 
este princípio cria, organiza, expressa e dirige o desejo – o desejo 
masculino como desejo de posse, como dominação erotizada, e o 
desejo feminino como desejo da dominação masculino, como 
subordinação erotizada, ou mesmo, em última instância, como 
reconhecimento erotizado da dominação. No caso em que, como se 
dá nas relações homossexuais, a reciprocidade é possível, os laços 
entre a sexualidade e o poder se desvelam de maneira particularmente 
clara, e as posições e os papéis assumidos nas relações sexuais, 
ativos ou passivos principalmente, mostram-se indissociáveis das 
relações entre as condições sociais que determinam, ao mesmo 
tempo, sua possibilidade e sua significação. (2010, p. 31). 
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Vemos em Bourdieu que a relação sexual se configura como uma relação social 

de dominação e como laços entre sexualidade e poder nos relacionamentos tanto 

heterossexual quanto homoerótico, que se definem de acordo com as posições dos 

papéis assumidos nas relações sexuais. Ser viril é sinônimo de dominação e, 

conforme a lógica ocidental, o homossexual que se submete ao papel passivo na 

relação, não atende aos requisitos básicos do domínio, de tal modo que Amaro e Abel 

dominam e fazem uso do poder, porque ambos desempenham a função de virilidade 

nas relações, eles são os homens enquanto Aleixo e Tiquinho, as mulheres. Os 

primeiros com perfis masculinos visualizam os segundos, não com o mesmo perfil que 

o deles e sim como mulheres, portanto os relacionamentos configuram-se como 

modelo binário heterossexual de união.  

A configuração dos envolvimentos entre os pares nos dois romances tem como 

parâmetro o relacionamento heterossexual. O desejo de ambos os protagonistas não 

consiste na autoidentificação masculina e sim no sexo oposto, entre um homem e uma 

mulher, uma vez que um desempenha o desejo masculino e o outro, o desejo 

feminino. O relacionamento entre iguais torna-se de modo inverso, estranho para um 

envolvimento homoerótico.  

O modelo de configuração de dominação heteroafetiva é percebido em outros 

romances da literatura brasileira, como em O Ateneu (1888), de Raul Pompéia, em 

que Sérgio é advertido pelo veterano Rebelo no  sentido de evitar comportamentos 

que o fizessem ser comparado a uma menina desamparada. Como também na obra 

Grande Sertão Veredas (1956), de Guimarães Rosa, em que o narrador Riobaldo 

sente-se atração pelo companheiro Diadorim, que possui beleza e encantos 

femininos. 

Sobre esta inversão do desejo, Marcel Proust descreve no início do livro 

Sodoma e Gomorra (1921 – 1922), quarto volume de Em busca do tempo perdido, 

baseado na ultrapassada sexologia do século XIX, mas atual para configurar o 

homoerotismo na literatura, que o homossexual seria uma alma de mulher prisioneira 

num corpo masculino, impossibilitando, assim, a satisfação do desejo homoerótico, 

uma vez que uma “alma de mulher” só pode desejar um “homem de verdade”, e 

qualquer imagem de semelhança ou reciprocidade descaracterizaria o desejo. O 

romancista ainda vê uma forma de contornar, apesar de não resolver a situação, a 

partir da prostituição, e na diferença de poder e riqueza.  
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De acordo com Barcellos (2006), Proust configura de modo genial o 

homoerotismo no século XX, como prova cabal de acesso a valores autênticos, como 

uma experiência privilegiada da fugacidade do real e da inconsistência de todas as 

coisas e como uma frustração existencial absolutamente sem saída, enfim, uma 

versão do mito de Sísifo reciclado para o mundo moderno. 

A teorização de Proust recai de modo exemplar a nossa análise, uma vez que 

em Em nome do desejo, Tiquinho, de alma feminina, busca um homem ideal em Abel, 

cuja aparência é descrita da seguinte maneira: “Seus ombros eram largos como os de 

um Tarzã ibérico. Seus braços de penugem suave escondiam, sob músculos rijos, 

uma força impossível de ser imaginada num homem de 19 anos” (TREVISAN, 2001, 

p. 146), enquanto que Em Bom Crioulo, Amaro, de maneira inversa de Tiquinho, com 

uma alma desejante masculina, busca uma mulher ideal no masculino Aleixo: “Nunca 

vira formas de homem tão bem torneadas, braços assim, quadris rijos e carnudos 

como aqueles [...] o cabelo sedoso, os borzeguins lustrosos, todo ele cheirando a 

essência como uma rapariga que se vai fazendo mulher” (CAMINHA, 2009, p. 79-80).  

Desse modo, a relação dos protagonistas, que não buscam a identificação de 

si e não encontram reciprocidade de desejo semelhante, pode até se contornar, por 

meio das trocas de favores, proteção e poder de dominação de um sobre o outro, mas 

termina na frustração e sofrimento dos sujeitos por não conseguirem consolidar a 

relação, como visualizamos nos romances e na teorização de Proust. 

Observamos, portanto, a configuração grotesca dos envolvimentos afetivos e 

sexuais entre as pessoas do mesmo sexo como a uma inversão do modelo 

heterossexual de relacionamento, pois, segue o parâmetro heteronormativo, marcado 

pela dominação e assujeitamento. Nas narrativas, a configuração da atração se 

apresenta entre masculino e feminino, não entre dois masculinos. Essa imagem 

destoa do desejo homoerótico e conota uma vivência fora da normalidade. Nesta linha 

de raciocínio de configuração grotesca, nos romances em estudo abordaremos a 

seguir a imagem grotesca da vivência entre pessoas do mesmo sexo como um outro 

modo de vida, alheio e não reconhecido pelo modelo heteronormativo vigente. 
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3.3.4 O outro desejo e outro estilo de vida 

 

 

Abordaremos, neste tópico, a configuração da imagem grotesca da vivência 

homoerótica definida como o outro desejo e o outro estilo de vida. A ênfase será nos 

olhares e visões dos narradores, personagens e instituições a respeito da vivência e 

sobre os espaços de vivência homoerótica nas narrativas. 

A forma de vida entre iguais, com estilo, e a criação de um mundo de vivência 

diferente da “oficial”, geram desconforto e repulsa. Vemos, nessa configuração do 

relacionamento homoerótico nas narrativas, a referência bakhtiniana do grotesco 

carnavalesco, como: 

 

uma visão do mundo, do homem e das relações humanas totalmente 
diferente, deliberadamente não oficial, exterior à Igreja e ao Estado; 
pareciam ter construído, ao lado do mundo oficial, um segundo mundo 
e uma segunda vida aos quais os homens da Idade Média pertenciam 
e maior ou menor proporção, e nos quais eles viviam em ocasiões 
determinadas. (Bakhtin, 2013, p. 04).  
 

A relação homoerótica é um segundo mundo, uma segunda vida, um mundo 

outro em oposição à vivência oficial, e, diferentemente do grotesco carnavalesco da 

cultura popular medieval, é totalmente negativa, desvalorizada e repulsiva. Segundo 

Santos (2009), o grotesco como categoria pautada no anômalo, busca sua maneira 

de figuração nas imagens do desconhecido, do excêntrico; grosso modo é uma 

estética do outro.  

 

O grotesco em geral emana do polo de uma alteridade que se mostra, 
por vezes, desorientadora, incompreensível, incerta ou mesmo hostil 
ao senso comum. Suas origens estão nos outros mundos, 
representados pela fantasia, pelo sonho e pelo sobrenatural; na outra 
cultura, expressa pelos costumes populares em relação ao modus 
vivendi oficial; nos outros reinos da vida, manifestados pelo 
bestialógico; nos outros estados de consciência entrevistos nos surtos 
de loucura e nas manifestações do inconsciente e no outro eu que 
toma forma nos simulacros, nos autômatos, nos monstros e nos 
duplos. (SANTOS, 2009, p. 138). 

 

Veremos, assim, os envolvimentos afetivos entre os homoeroticamente 

inclinados como o mundo do outro, incompreensível, hostil ao senso comum, em 

desacordo com o modus vivendi oficial. Destoam da normalidade, por isso é possível 
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designar o bestialógico, a loucura, até mesmo para as próprias pessoas que vivenciam 

esse modo de vida. 

 Na configuração do relacionamento homoerótico nos romances, percebemos 

logo de início a centralização da opinião dos narradores em face da vivência 

homoerótica. Em Bom Crioulo, por meio da narração em terceira pessoa onisciente e 

Em nome do desejo, por meio de uma personagem que conta sua história.  

Os narradores, apesar de comandarem o discurso, permitem também aos 

personagens se expressarem a respeito da grotesca relação entre os iguais. No 

decorrer da narrativa, visualizamos a voz implícita das instituições de cunho oficial 

impondo a repressão às práticas homoeróticas, mencionadas ao longo da tese. 

Também no discurso e ações das personagens, o homoerotismo se assume como 

uma forma de vida “outra”, diferente e em oposição ao modelo heteronormativo. A vida 

diferente do “outro” considera-se como uma afronta ao modelo idealizado e cultuado 

socialmente, provocando estranhamento e abjeção.  

A personagem Dona Carolina diz que a vida que Aleixo levava com o “outro” (o 

“outro” refere-se a Amaro), “era uma grossa patifaria, uma bandalheira, um pecado, 

um crime” (CAMINHA, 2009, p.117), e o grumete se desgraçava com o negro. E mais 

adiante na narrativa, “Grandessíssimo pederasta! Nunca supusera que uma paixão 

amorosa de homem a homem fosse tão duradoura, tão persistente! E logo um negro 

imoral e repugnante daquele!” (CAMINHA, 2009, 131).  

A portuguesa, representante do modelo de vivência heterossexual, a partir dos 

valores heteronormativos, fundamentados no cristianismo, no direito e na ciência, 

imprime aspectos descaracterizadores da vivência homoerótica. E Aleixo, ao começar 

a se envolver com Dona Carolina, incorpora a vivência heteronormativa e passa 

também a difamar e a desqualificar o estilo de vida e o desejo homoerótico, 

 
Receava encontrar Bom Crioulo, ter de o suportar com os seus 
caprichos, com o seu bodum africano, com seus ímpetos de touro, e 
esta lembrança entristecia-o como um arrependimento. Ficara 
abominando o negro, odiando-o quase, com repugnância, cheio de 
nojo por aquele animal com formas de homem, que se dizia seu amigo 
unicamente para gozar. (CAMINHA, 2009, p. 112). 

 
Aleixo associa a etnia de Amaro com o modo de vida, entendendo que a “raça” 

justifica o comportamento mundano, quer dizer a vida transgressora, o bodum, a 

animalidade e o desejo imoral são próprios de uma determinada raça, desvalorizada 

por uma sociedade que cultua o branco e heterossexual. Importante notar que o 
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“negro”, com o seu estilo de vida e o desejo homoerótico. representa o “outro”, fora do 

padrão legitimado socialmente, causando repulsa; por isso, configura-se como 

grotesco.    

Abel, personagem de Em nome do desejo, para continuar a manter a relação 

com Tiquinho, o obriga a se afastar do grupo dos meninos considerados mariquinhas, 

afeminados e a praticar esportes e atividades de estilo viril.  

 

A primeira providência foi sugerida e, digamos, imposta por Abel. 
Tiquinho precisava afastar-se da Passarada, coisa que ele, em nome 
do amor, aceitou fazer [...] outra providência foi esforçar-se para 
participar mais dos esportes e, com isso, identificar-se menos com a 
turma dos mariquinhas (TREVISAN, 2001, p. 178) 

 
O modo de vida “outro” vivido por Tiquinho é ridicularizado, feio e grotesco. Abel 

sente medo e vergonha dos predicativos atribuídos aos afeminados e exige mudança 

de Tiquinho para o estilo considerado modelo, o estilo de vida viril, masculino, para 

poderem andar juntos e não serem motivo de graça e comentários pejorativos.  

No romance de Trevisan, a virilidade é cultuada e exaltada pelo Reitor do 

seminário, que privilegia os homens-machos e desprezaa os afeminados. Assim, o 

aspecto diferente do “outro” e o ser do “outro” incomodam, provocando antipatia e 

desprezo de todos. 

O impasse entre o amor de Deus e o de Abel deixava Tiquinho em conflito. O 

Padre Marinho aconselha o seminarista e leva-o a decidir-se pelo distanciamento das 

ligações terrenas: “Padre Marinho admoestou-o severamente contra o perigo das 

ligações terrenas, pois o amor com A maiúsculo se realizava na entrega inesgotável 

a Deus, o único e verdadeiro Amado, para todo aquele que almejasse a perfeição” 

(TREVISAN, 2001, p. 156). As ligações terrenas são as relações amorosas entre os 

seminaristas, vistas como mundanas, de perdição e imperfeição, pois, no ambiente 

do seminário principalmente, a primazia do amor é pelo divino, pelo espiritual.  

A vivência “outra” incomoda e provoca conflitos internos nas personagens, 

principalmente pelo sentimento de culpa por vivenciarem práticas desviantes e 

colaborarem na configuração grotesca da relação. Amaro diz que vivera muito bem 

sem “isso” e que não valia a pena sacrificar o grumete, uma criança; e Tiquinho, após 

o envolvimento com Abel, apresenta esgotamento mental, dores de cabeça e precisa 

de tratamento médico. 



139 
 

Apesar desses posicionamentos contrários ao relacionamento homoerótico, é 

em nome do desejo, da vida ímpar que tivera na adolescência, mesmo que marcada 

pelo sofrimento, conflito por “amar contra a corrente”, conforme cita o autor na 

dedicatória, que João retorna ao seminário; portanto caracteriza-se como algo 

positivo, apesar da abjeção.  

O narrador, Em Bom Crioulo, relata, após a primeira noite de Amaro e Aleixo: 

“E consumou o crime contra a natureza” (CAMINHA, 2009, p. 63); mais adiante: “Não 

havia jeito, se não ter paciência, uma vez que a “natureza” impunha-lhe esse castigo” 

(CAMINHA, 2009, p. 66). Notamos uma contradição no posicionamento sobre a 

prática homoerótica; no primeiro fragmento, a prática é condenada, porque é algo 

contra a natureza humana, e, no segundo apesar de vê-la como castigo, há uma 

aprovação, por ser algo imposto pela natureza.  

Sobre a contradição no romance de Caminha, Barcellos aponta que “o 

Naturalismo do autor não consegue resolver os próprios problemas éticos que levanta” 

(2006, p.121); e Regina Dal Castagnè, “graças à ambiguidade instaurada na narrativa, 

Bom Crioulo não é apenas uma correta aplicação, no Brasil, das teorias do naturalismo 

francês”53. Portanto, a ambiguidade colabora para a atemporalidade da obra e permite 

leituras variadas, características básicas das grandes obras da literatura. 

A descrição dos espaços de afetos, carinho e vivência homoerótica nas 

narrativas colaboram também para configurar a vida do “outro” como grotesca, errada 

e inadequada, uma vez que são apresentados em lugares distantes, às escondidas, 

afastados do convívio social, como forma de não desagradar, nem ofender às pessoas 

de vida heteronormativa, que não admitem, nem aceitam o modo de vida do “outro”. 

De acordo com Louro, “O que efetivamente incomoda é a manifestação aberta e 

pública de sujeitos e práticas não-heterossexuais” (2010, p. 20), por isso ser 

necessário o refúgio, para ter certa aceitação.  

Santos (2009) menciona que os espaços grotescos são descritos como lugares 

do submundo, do caos, do caótico, lugares de atos desviantes e indisciplinados, da 

anormalidade, regiões inacessíveis de seres como monstros e ctônicos, 

 

Nos locais a que o caos fora confinado, na origem dos mundos, é que 
surgem os seres ctônicos, símbolos da ameaça às forças que 
organizam o universo, em geral representados como monstros. Com 

                                                           
53 DALCASTAGNÈ, Regina. Retrato sem parede: o Bom Crioulo, de Adolfo Caminha. 
http://ebooks.pucrs.br/edipucrs/Ebooks/Web/x-sihl/media/mesa-3.pdf. Acesso em 03/09/2016. 
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efeito, a noite, os subterrâneos, os animais que vivem em regiões 
inacessíveis ao homem (como o fundo do mar) e os monstros, são 
intimamente relacionados ao grotesco, o que permite que se diga que 
o imaginário sobre o grotesco o localiza no mesmo polo do caótico e 
do ctônico – daí sua ligação com a anormalidade. Várias outras figuras 
eleitas pelo grotesco também evocam o elemento ctônico do mundo – 
quando o grotesco se materializa em figuras humanas ou tipos sociais, 
estes costumam ser indivíduos que contestam a civilização, 
representando sua alteridade e seus elementos desestruturadores, a 
saber, os homens primitivos, as mulheres, os estrangeiros e os párias. 
(SANTOS, 2009, p.  

 

Dessa forma, os espaços de vivência dos homoeroticamente inclinados, como 

o submundo, são configurados como o subterrâneo, localização da anormalidade, do 

outro, de indivíduos que ameaçam e contestam a ordem do universo.  

Em Bom Crioulo, na descrição do primeiro local de encontro, a proa do navio, 

vemos a montagem de um ambiente semelhante a um refúgio, marcado pela 

escuridão: “A claridade não chegava sequer à meia distância do esconderijo onde eles 

tinham se refugiado” (CAMINHA, 2009, p. 63). Como diz o narrador, trata-se de um 

esconderijo, longe do espaço social do grupo, e a escuridão é adequada para o 

acontecimento, porque permite a não descrição da cena considerada grotesca. Todas 

as cenas do casal são pouco detalhadas, diferentemente do que se dá no romance 

Em nome do desejo, em que há a exposição das práticas das personagens e de seus 

desejos. 

Bom Crioulo visualiza, na cidade do Rio de Janeiro, outro espaço da narrativa, 

a possibilidade de uma vivência tranquila e, a partir daí, projeta uma vida feliz, 

morando junto com o amado.  A cidade configura-se como o locus ideal para que o 

desejo do “outro”, vigiado e reprimido, possa passar mais despercebido, uma vez que 

é um lugar de fuga e refúgio para as vivências desviantes.  

A personagem Aleixo se lembra da fala de Amaro sobre o Rio de Janeiro: “O 

próprio Bom Crioulo dissera que não se reparavam essas coisas no Rio de Janeiro” 

(CAMINHA, 2009, p. 87), poderiam assim viver tranquilos. O filósofo francês Eribon 

Didier (2008) destaca, em sua obra Reflexões sobre a questão gay, que o caráter 

doentio do discurso conservador e parte da sociologia urbana emprestam à cidade um 

espaço de emergência da “perdição” e da “corrupção dos corpos e das almas”. Sendo, 

portanto, o “outro”, o homoerótico de vivências desviantes, causa e consequência 

desse cenário. 
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Outro cenário de destaque na obra é o quarto na Rua da Misericórdia, alugado 

por Dona Carolina para o casal. Pela localização do quarto percebemos a noção de 

afastamento e refúgio para a vivência considerada desviante, “O quarto era 

independente, com janela para os fundos da casa, espécie de sótão roído pelo cupim 

e tresandando a ácido fênico” (CAMINHA, 2009, 54). O quarto se localiza distante dos 

outros, até a janela dá para os fundos, não permitindo visualizar, nem ouvir nada do 

que poderia acontecer no ambiente, e possibilitando ao casal vivência sem incômodo. 

No início do romance Em nome do desejo é mostrado um croqui da planta baixa 

do seminário onde se passa a história, o que demonstra a importância da estrutura 

física na configuração da narrativa. Pela arquitetura, percebemos a divisão e 

separação entre os espaços dos meninos maiores e os dos meninos menores - para 

evitar contatos, melhor vigiar e disciplinar.  A vigilância torna-se constante, dia e noite, 

para evitar os desvios disciplinares e comportamentais.  

A partir do esboço, vemos que a disposição física das salas e ambientes 

corresponde a um ideal de representação; assim, do lado direito, o dormitório dos 

meninos maiores, a capela, a horta, o galinheiro e o chiqueiro, dão a ilusão de 

maturidade, oração, trabalho, responsabilidade; enquanto do lado esquerdo, o 

dormitório dos menores, o campo de futebol, o galpão de recreio, a bolaria, o 

eucaliptal, associando-se ao lúdico, ao prazer, ao desejo e à natureza, são, portanto, 

definidos como ambientes de refúgio para as vivências desviantes do “outro”, uma vez 

que se encontram no lado esquerdo, do lado errado. 

Louro esclarece que a vigilância sobre a sexualidade não elimina o interesse, 

apenas limita “sua manifestação desembaraçada e sua expressão franca” (2010, 

p.27). Na narrativa, o narrador explicita, a partir de suas memórias, que o desejo, por 

mais controlado que fosse em todos os quadrantes do seminário, se manifestava por 

meio de olhares e gestos, sendo impossível extingui-lo de forma radicalizada. Mas, ao 

pensar em ambiente para os encontros, como definimos acima, como espaço de 

refúgio, para as vivências desviantes, Tiquinho e Abel, escolhem as dependências do 

lado esquerdo:  

 

Aí estava o problema. Fizeram intensas pesquisas para escolher um 
lugar onde pudesse estar inteiramente juntos. Começaram 
frequentando os porões defronte das bolarias. Além de quase serem 
descobertos, certa vez, por um Prefeito especialmente fanático com a 
vigilância noturna, eles se sentiam ameaçados por ratos, aranhas e 
cobras. Apesar de limparem um espaço e deixarem um toco de vela 
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acesso, não podiam evitar essas presenças estranhas. [...] Desistiram 
do porão, definitivamente, na noite em que Abel quase pisou numa 
cobra-coral já em posição de ataque. Daí, resolveram optar pelo ar 
livre. Passaram a amar-se no eucaliptal, para onde levavam 
cobertores – mesmo porque o outono tardava e as noites ainda eram 
claras, mornas. Daí por diante, o eucaliptal tornou-se o lugar predileto 
do seu amor, que passou justamente a se confundir com o perfume 
forte dos eucaliptos. (TREVISAN, 2001, p. 190, 191) 

 

Os três lugares escolhidos se distanciam do convívio social dos seminaristas. 

São lugares de refúgio, extremamente às escondidas, como o porão da bolaria, parte 

da casa abaixo do andar térreo, lugar da profundeza, obscuro54, perigoso, com 

animais peçonhentos; depois, ao ar livre e por fim o eucaliptal, que ficava atrás do 

campo de futebol. Esses lugares demonstram, como vimos em Bom Crioulo, a 

vivência abjeta do “outro”; se vivida, faz-se necessário ser às escondidas.  

Enfim, a vivência homoerótica está configurada nas narrativas como um “outro” 

modo de vida, uma vida “outra”, considerada em oposição e uma afronta ao estilo de 

vida hegemônico heteronormativo. O estilo de vida homoerótico, como espaço de 

vivência, configura-se como grotesco por designar o “outro”, o “repulsivo”, o “abjeto”. 

Portanto, a respeito da configuração homoerótica, nos tópicos deste capítulo, 

observamos o diálogo entre os dois romances, apesar do estilo próprio de cada um - 

Bom Crioulo, de descrição objetiva, e Em nome do desejo, de teor subjetivo. Cada um 

a seu modo retoma as mesmas imagens: de violação, do rebaixamento, da inversão, 

do inominável, da outra vivência, enfim, características do dissonante, do diferente, 

do grotesco ao configurar o relacionamento entre iguais. A permanência dessas 

imagens ao longo do tempo e de produções literárias de estéticas diferentes cria uma 

tradição e um paradigma de narrativa focada no grotesco, com destaque, neste 

estudo, para as narrativas de temática homoerótica entre os séculos XIX e XX. 

 

 

 

 

                                                           
54 Bachelard, Gaston. A poética do espaço. Tradução de Antonio de Pádua Danesi. São Paulo: Martins 
Fontes, 2008 
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Considerações Finais 

 

  

O estudo concentrou-se na análise dos relacionamentos das personagens 

homoeróticas, especificamente nos romances Bom Crioulo, do final do século XIX, da 

estética naturalista, e Em nome do desejo, do final do século XX, da estética moderna. 

O foco de análise restringiu-se à configuração do relacionamento homoerótico, 

descrito e suscitado por meio do texto literário. 

A temática em estudo colocou em evidência e em pauta, a partir dos estudos 

literários, a demanda da diversidade, da subjetividade outra e a necessidade de 

pensar conceitos, imagens e configurações, posições como alteridade, tolerância, 

respeito ao ser humano por meio do texto literário, que tem o caráter humanizador do 

sujeito, no dizer de Cândido (1995). 

Atualmente, em nossa sociedade é percebível uma resistência quanto à 

assimilação do relacionamento homoerótico; ainda persiste a visão de perversão, isto 

é, como especificamente não natural e moralmente condenada. Por outro lado, no 

dizer de Giddens (1993), o próprio termo “perversão” desapareceu da psiquiatria 

clínica e a aversão sentida por muitos em relação ao homoerotismo não recebe mais 

o apoio substancial da profissão médica, nem de outros segmentos de cunho oficial 

do Estado. Observamos, atualmente, por meio da mídia televisiva, em destaque nas 

telenovelas, uma demanda crescente da exposição dos relacionamentos e vivências 

homoeróticas com as resistências e afirmações, e os conflitos e dificuldades comuns 

ao modelo heteronormativo. 

No contexto literário brasileiro, os dois romances sobressaem e ocupam lugar 

de destaque ao referenciar o homoerotismo. O relacionamento homoerótico é o 

leitmotiv dos romances, aquilo que os estrutura e os sustenta tematicamente.   

Bom Crioulo é o primeiro romance brasileiro a ter como trama central no enredo 

o envolvimento amoroso entre homens, isto, de modo efetivo, não somente na 

representação do desejo, como é recorrente em várias narrativas. Destaca-se na 

narrativa a presença de um personagem protagonista que se distancia do modelo 

clássico, por ser um negro, trabalhador braçal, homoerótico, subalterno, representante 

de baixa classe social e da marginalidade brasileira.  
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O romance Em nome do desejo dialoga com o primeiro e reafirma várias 

imagens da tradição das narrativas de tendência homoerótica, mesmo situando-se 

sob o paradigma moderno de narrativa. Estrutura-se em dois planos, o presente, de 

onde se lembra e narra, e o passado, a vivência amorosa; possui, portanto, caráter 

memorialístico. A obra inova e provoca uma ruptura na construção da narrativa 

homoerótica devido à focalização da narrativa, que se dá pela perspectiva do 

personagem protagonista homoerótico, que expressa suas vivências e traumas 

ocasionados a partir do conflituoso relacionamento amoroso vivido na adolescência; 

difere de Bom Crioulo, narrativa em que a perspectiva é de um narrador alheio ao 

desejo homoerótico.  

Os relacionamentos homoeróticos nas narrativas estudadas para esta tese de 

Doutorado configuraram-se em confronto com e em oposição ao modelo 

heteronormativo de vivência, caracterizado como o natural, cultuado e valorizado na 

sociedade, legitimado como oficial pela Igreja e Estado. De acordo com Miskolci 

(2012), a heteronormatividade expressa as expectativas, as demandas e as 

obrigações sociais que derivam do pressuposto da heterossexualidade como natural 

e como fundamento da sociedade. A heteronormatividade define a ordem, na qual 

todos são criados para serem heterossexuais e, mesmo que venham a se relacionar 

com pessoas do mesmo sexo, a tendência é que adotem como modelo em suas vidas.  

A arte literária sempre primou pelo modelo clássico de representação que 

aliava o útil com uma finalidade educativa e ao agradável, algo prazeroso e 

encantador, enfim uma arte que elevasse o espírito. Os assuntos e as representações 

artísticas estavam constantemente voltados para as formas idealizadas de ser e estar 

no mundo.  

Seguindo este critério, os temas desviantes, como exemplo o homoerotismo, 

ao serem narrativizados, serviam para mostrá-los como erro, transgressão, 

imoralidade, pecado, culpa, conflito existencial, enfim, negativo, grotesco. Desta 

forma, a figuração grotesca por designar o dissonante, o contraponto, o conflitante, o 

alheio ao mundo oficial, coube sob medida para simbolizar os relacionamentos 

homoeróticos tratados nas narrativas estudadas. 

A estética do grotesco incorpora uma gama de significados dentro do campo 

semântico do dissonante e do contraponto e, de modo específico, neste estudo, foi 

notável perceber o emprego de imagens como o trágico, o sombrio, o híbrido, a 
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violação, o rebaixamento, a inversão e o outro na configuração grotesca do 

relacionamento homoerótico. 

Vimos que, apesar de as narrativas em análise se inserirem em estéticas e 

temporalidades diferentes, elas se aproximam pelo diálogo no que diz respeito à 

configuração do relacionamento homoerótico e contribuem para a formação de um 

paradigma de narrativa centrado na imagem do grotesco, por caracterizar o 

dissonante, o diferente, o estranhamento, principalmente e em destaque, entre as 

produções do século XIX e século XX, que enfatizam o homoerotismo em seus 

enredos.  

O primeiro romance sob análise, Bom Crioulo, do cearense Adolfo Caminha, 

pertence à estética naturalista. Apresenta estrutura própria do romance tradicional, 

com enredo linear, é narrado em terceira pessoa, o narrador heterodiegético tece 

comentários a respeito das circunstâncias do enredo, vivências e dramas das 

personagens, qualificando de modo negativo e grotesco, principalmente ao configurar 

a vivência homoerótica das protagonistas como ato de perversão, de ser contra a 

natureza humana, instintiva e animalesca. 

 O romance segue o paradigma literário naturalista pautado no discurso 

científico que objetiva a descrição de seres com estilo de vida considerado uma 

aberração, seres desviantes em confronto com o modelo idealizado e oficial de 

vivência; enfim, grotesco, caracterizado de modo estritamente negativo. A pauta 

sistêmica da estética em questão, como “o realismo sórdido”, “a sistematização do 

mal”, “o mundo dos vícios” e devassidão empregou-se sob medida na grotesca 

configuração do relacionamento de Amaro e Aleixo, em Bom Crioulo. 

A começar pela estrutura, organização e composição da narrativa, 

percebemos, de modo implícito, a configuração grotesca dos relacionamentos entre 

os homoeroticamente inclinados, ao empregar um enredo trágico, uma ambiência 

sombria e a construção híbrida das personagens. Esses elementos narrativos se 

organizam e colaboram para a figurativização de uma imagem depreciativa e grotesca 

do tema abordado. 

No percurso da narrativa são perceptíveis as pistas e sinais descritos pelo 

narrador prenunciando o advento do final trágico das personagens por praticarem 

envolvimento homoerótico, visualizadas nas imagens de decadência, infortúnio, 

agouro e sentimento de tristeza e abatimento emocional. Os espaços de vivência das 

personagens, a corveta e o quarto alugado, expressam ambiência sombria, fúnebre e 
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em ruína. O personagem protagonista de desejo homoerótico, Amaro, é configurado 

de modo ambíguo e ambivalente, sendo, ao mesmo tempo, uma figura colossal de 

cafre, mas representante de uma geração enervada - o modo híbrido torna a 

personagem indefinida, inviabiliza de o leitor ter uma noção precisa da identidade 

dessa personagem.  

Ao abordar especificamente o relacionamento, a narrativa trata a relação 

amorosa entre as personagens homoeróticas de modo conflituoso e impossível de 

efetivação e o desejo animalesco, incontrolável e desviante, pois se apresenta em 

desacordo com o desejo heterossexual, considerado o natural.  

Na sequência grotesca e negativa na configuração do relacionamento no 

romance Bom Crioulo, visualiza-se como violação por infringir normas e regulamentos 

pela prática pederástica. A prática afetivo-sexual entre iguais na narrativa se 

apresenta como uma inversão do modelo heterossexual de vivência e, ao seguir este 

parâmetro, legitima a dominação e o desejo entre pessoas de gêneros diferentes.  

Configura-se também como uma vivência outra, outro estilo de vida, se vivida, 

necessita sê-lo às escondidas, afastada de todos, por ser considerada uma infração: 

em Bom Crioulo, na proa do navio e no quarto no sótão do sobradinho afastado do 

convívio social. Nessas imagens se observa o rebaixamento da relação homoerótica 

e, como destaque, ao não se nomear a relação adequadamente, e, quando é referida, 

utiliza designações depreciativas e ofensivas, como “aquilo”, “coisa e”, às vezes de 

modo mais suave, sob a denominação de “amizade”. 

Diferentemente de Bom Crioulo de estilo naturalista, o segundo romance de 

análise, do escritor paulista João Silvério Trevisan, Em nome do desejo, do final do 

século XX, apresenta estrutura de narrativa moderna, desenvolvida em dois planos, o 

presente e o passado.  

A narrativa se desenvolve a partir do ponto de vista do narrador homodiegético, 

num processo de confissão memorialística, em que rememora e descreve a 

traumática e complexa experiência amorosa que a personagem vivera no seminário 

devido às regras, regulamentos, imposições e castigos aos internos, principalmente 

aos que praticassem infrações e amizades particulares. Como no primeiro romance, 

o grotesco se presentifica por descrever a vivência homoerótica como prática 

desviante, infração e pecado, causando, assim, conflito interior, culpa e 

desestabilidade emocional no protagonista. 
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A representação das categorias negativas, destacadamente a grotesca, 

permeia e define as artes modernas. Diferentemente da estética naturalista, em que 

a categoria negativa ocupa papel especificamente repulsivo e condenativo, na 

modernidade essas categorias não se opõem como categorias contraditórias. A 

categoria negativa se aproxima do Sublime enquanto valoração, constituindo-se, 

portanto, como elemento paradoxalmente complementar para melhor representar a 

incompletude, o conflito existencial, a dualidade do mundo e as vivências outras, como 

se configura a homoerótica na narrativa em análise. 

A narrativa de Em nome do desejo, tal como em Bom Crioulo, encontra-se 

estruturada e organizada de forma que os elementos narrativos coadunam para a 

figuração grotesca do relacionamento homoerótico, apesar de diferenciar nas formas 

das imagens.   

No enredo, desde o início e ao longo do texto, apresentam-se pistas do 

infortúnio das personagens, marcado nas imagens da escuridão, decadência, 

ventanias, redemoinhos, pesadelos com animais rastejantes. Os espaços expressam 

ambiência sombria, de tensão e receio, marcados na falta de claridade, no enigmático 

vaso em forma de crânio e austeridade do ambiente. A personagem homoerótica 

configura-se híbrida, dúbia, misto de inteligência e fraqueza, fealdade e sensibilidade, 

enfim, contraditória, confusa e incompreensível semelhantemente à união 

homoerótica.   

A configuração do relacionamento dialoga com e repete a imagem grotesca 

vista em Bom Crioulo, o amor entre o par protagonista é marcado pela paixão 

incontrolável, obsessão e conflito interior, e o desejo homoerótico apresenta-se 

dilacerante e desviante.  

E tal como no ambiente da marinha brasileira, no seminário a vivência 

homoerótica entre os adolescentes considera-se como violação e transgressão das 

normas e regulamentos, sendo neste motivo de expulsão, além de ser pecado contra 

a castidade.  

 Visualiza-se também na narrativa o modelo heteronormativo de 

relacionamento, pautado no desejo entre gêneros diferentes, não entre iguais, e a 

dominação e subserviência entre o homem, o forte e ativo, sobre a mulher, a frágil e 

passiva. Mesmo seguindo o modelo heteronormativo, a vivência homoerótica é vista 

como outro modo de vida, abjeta, fora do normal, o envolvimento errado, devendo ser 
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às escondidas, e neste romance, sucede atrás do campo de futebol, do eucaliptal e 

no porão da bolaria.  

A imagem do caráter abjeto e de rebaixamento se reforça com o diálogo das 

referências depreciativas e ofensivas às relações entre homens, como “aquilo”, “coisa” 

e de modo eufemístico como “amizade particular”, em Em nome do desejo.  

Desse modo, comprovou-se o diálogo da configuração grotesca do 

relacionamento homoerótico entre as narrativas de quase um século de distância de 

produção, Bom Crioulo, de Adolfo Caminha, obra naturalista, de maneira estritamente 

condenativa e Em nome do desejo, que repete a imagem condenativa, mas com o 

viés da personagem homoerótica. Em suma, pode-se dizer que, por meio da 

visualização do diálogo e da repetição das imagens negativas e dissonantes em 

relação à idealização heteronormativa, confirmou-se a manutenção e tradição de um 

paradigma de narrativa, pautado no grotesco ao se referir à relação homoerótica. 
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