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medida: e essas distinções e excepções não se encontram 

escritas nos livros, mas precisam de ser ensinadas pela 

capacidade de discernir caso a caso." 

(Francesco Guicciardini) 
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RESUMO 

 

Esta pesquisa propõe uma desconstrução da representação do monstruoso corpo homoerótico 

no começo e fim do século vinte através de elementos do Decadentismo, com João do Rio e 

do Pós-modernismo, com Caio Fernando Abreu, observando, assim, como esses escritores 

descrevem essa criatura monstruosa e suas moléstias, nevroses, angústias e vícios, que fazem 

do homossexual um pervertido e corruptor, no caso do escritor carioca João do Rio, e no caso 

do escritor gaúcho Caio Fernando Abreu, um indivíduo marcado pela transitoriedade 

identitária em oposição à fixidez heteronormativa. Neste sentido, este estudo tem como 

objetivo, através de um percurso acerca de discussões voltadas à literatura homoerótica, ao 

preconceito, à perseguição em relação a esses monstros de sexualidade desviante, denunciar a 

opressão, o medo e o preconceito da sociedade ocidental em relação à imagem de 

monstruosidade evocada pelo homossexual. Para isso, será apresentado um breve panorama a 

respeito do corpo monstruoso e o seu lugar enquanto ser marginal. Além disso, discussões em 

torno do homoerotismo na História, contextualizam a escrita de João do Rio e Caio Fernando 

no que concerne a essa temática e às questões que envolvem o corpo homoerótico e as 

identidades sexuais como forma de compreender como estes escritores se utilizam de seus 

zeitgeists de questionamento identitário para discutir, além da experiência homoerótica, a 

marginalidade com que o corpo e a imagem do homossexual é associada. O estudo aborda 

questões do homoerotismo ainda presentes na sociedade contemporânea e que se encontram 

atreladas à figura do homossexual e à condição do monstro enquanto incorporação de 

denúncia de realidades sociais. 

 

 

Palavras-chave: Corpo monstruoso – João do Rio – Caio Fernando Abreu – Homoerotismo 
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ABSTRACT 

 

This research proposes a deconstruction of the representation of the monstrous homoerotic 

body at the beginning and end of the twentieth century through elements of Decadentism with 

João do Rio and Postmodernism with Caio Fernando Abreu, observing how these writers 

describe this monstrous creature and his/her diseases, neurosis, distresses, vices and 

addictions, that lead the homosexual to be a perverted and corruptor being in the case of the 

writer João do Rio, and, in the case of the gaucho writer Caio Fernando Abreu, an individual 

marked by identitary transitority in relation to heteronormative fixity. In this sense, this study 

aims to denounce, through a panorama of some debates surrounding homoerotic literature, the 

prejudice and the persecution against these monsters of deviant sexuality, the oppression, fear 

and prejudice of Western society towards the image of monstrosity evoked by the 

homosexual. In order to achieve such goal, it will be presented a brief overview about the 

monstrous body and its place as marginal being. In addition to it, discussions on 

homoeroticism in History, contextualize the writing of both João do Rio and Caio Fernando 

Abreu with regard to this theme and the issues involving the homoerotic body and sexual 

identities as a way to understand how these writers use their zeitgeists of identitary 

questioning to discuss beyond the homoerotic experience, the marginality associated to the 

body and the image of the homosexual. The study covers issues related to homoeroticism still 

presented in contemporary society and that are linked to the homosexual figure and the 

condition of the monster as embodiment of accusation of social realities. 

 

 

Keywords: Monstrous body – João do Rio – Caio Fernando Abreu – Homoeroticism 
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1. INTRODUÇÃO 

Esta pesquisa tem o propósito de abordar o homoerotismo na Literatura Brasileira do 

século XX objetivando demonstrar como, dentro de seus respectivos momentos históricos, 

culturais e literários de fim de século, os escritores João do Rio e Caio Fernando Abreu fazem 

uso das convenções, temas e estratégias narrativas do Decadentismo e do Pós-Modernismo, 

para denunciar e subverter, em seus contos, a marginalização do corpo homoerótico dentro da 

sociedade heteronormativa.    

 Especificamente a proposta deste trabalho a ser defendida é a demonstração de que 

tanto o carioca João do Rio, em “História de gente alegre”, “Emoções” e “O bebê de tarlatana 

rosa”, contidos na coletânea Dentro da noite (1910), quanto o gaúcho Caio Fernando Abreu 

em “Mergulho I” (Pedras de Calcutá / 1977), “Terça-feira gorda” (Morangos mofados / 

1982) e “Pequeno Monstro” (Os dragões não conhecem o paraíso / 1988) exploram com 

maestria o questionamento identitário característico do Decadentismo e do Pós-Modernismo, 

para abordar e problematizar o corpo homoerótico no ambiente finissecular por meio da 

imagem do monstro. A opção por esses contos, dentre outros que serão brevemente abordados 

para ilustrar este estudo, se justifica pela observância, nos mesmos, da presença da 

monstruosidade para abordar a opressão da sociedade ocidental sobre a constituição 

identitária do corpo homossexual.  

Como a pesquisa irá demonstrar, o homoerotismo em relação a João do Rio é 

abordado de uma forma alinhada ao rígido contexto histórico de virada de século no qual o 

jornalista viveu. Basta lembrar que a obra do irlandês Oscar Wilde foi introduzida no Brasil 

por João do Rio em decorrência da grande admiração que o carioca nutria pelo artista 

vitoriano, que foi condenado a trabalhos forçados devido a sua condição homossexual 

(SILVA, 2005, p. 256). Nas entrelinhas, o autor trata essa questão de maneira sutil, pois, 

naquele período, a prática do homoerotismo, além de ser um tabu, era um crime. Observa-se, 

porém, que a representação monstruosa do homossexual por João do Rio a partir de elementos 

decadentistas tem um propósito subversor, visando salientar que esses indivíduos se colocam 

contra os valores e convenções da opressora e hierarquizada sociedade burguesa do início do 

século XX. 

Caio Fernando Abreu abordou a temática de maneira mais aberta, por se tratar de fins 

do século vinte, porém sem esquecer a sensibilidade necessária na abordagem do tema. Ele 

problematizou o homoerotismo colocando-o em relação ao contexto da literatura pós-moderna 

vigente desde a década de sessenta do século passado, caracterizada, dentre outros elementos, 

pela subversão das fronteiras de gêneros e expressões artísticas, assim como pela supressão 

 



12 

 

das diferenças entre os níveis de cultura. O resultado desse processo são narrativas que 

abordam a transitividade identitária na contemporaneidade, ao mesmo tempo em que critica 

diferentes faces da opressão sobre o ser humano e, em especial, sobre a homossexualidade, 

tais como a repressão militar imposta e o fantasma da AIDS nas décadas de oitenta e noventa 

do século XX.  

A escolha por este tema decorre da observação de que, passado mais de um século, 

tomando como referencial o início do século XX, o homossexual ainda continua a ser visto 

sob o signo da marginalidade. Neste sentido, o Projeto de Lei da Câmara 122/06, que 

criminaliza a discriminação de pessoas por gênero, sexo, orientação sexual e identidade, 

apresentado em 2001 pela então deputada federal Iara Bernardi (PT-SP) e que, até meados de 

2011, ainda estava em trânsito na Câmara federal vem fomentando uma celeuma sobre 

identidade, sexualidade e relações homoeróticas. De fato, os recorrentes e crescentes casos de 

violência contra os homossexuais reportados constantemente pela mídia brasileira 

demonstram que, mesmo no XXI, a questão da homossexualidade ainda causa discussões 

acaloradas na sociedade contemporânea. 

Na tradição ocidental, o amor entre pessoas do mesmo sexo tem sido 

tradicionalmente considerado como crime hediondo, condenado como pecado abominável e 

inaceitável socialmente. Se na Grécia antiga a homossexualidade era tolerada e, em 

determinados contextos até mesmo incentivada socialmente, durante a Idade Média as coisas 

mudaram de padrão com a ascensão do poder-hegemônico da Igreja Católica. Dentre outros 

mecanismos de segregação e punição aos homossexuais a Igreja Católica medieval, por meio 

dos teólogos Clemente e Jerônimo, desenvolveu entre os séculos II e IV da nossa era o código 

de ética sexual com o princípio de que o sexo, para qualquer outro propósito que não fosse a 

reprodução era uma grave violação que levava a própria natureza à retaliação: “Por causa 

destes crimes [sodomia] ocorrem fomes coletivas, terremotos e pestes” (RICHARDS, 1993, p. 

139), declarou o imperador Justiniano (527-565), ao estabelecer a pena de morte para os 

homossexuais.  

A literatura medieval não ficou incólume a este discurso: em A divina comédia 

(1307-1321), Dante Alighieri colocou os homossexuais no sétimo círculo do inferno junto 

com outros criminosos que violavam as leis da natureza. Esta visão impregnou a cultura 

ocidental e ajudou na internalização e disseminação da homofobia por parte de uma sociedade 

patriarcal ideologicamente orientada contra a homossexualidade e que, como tal, prejudicando 

diretamente gays, lésbicas, bissexuais e transgêneros diversos, levou-os em sua maior parte a 

viverem em ostracismo social. 
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 Cabe salientar que, segundo Kinsey (1948), essa realidade de uma sociedade 

contemporânea marcada pelo signo da homofobia, pelo ódio à figura do homossexual, 

esconde em seu seio o fato de que uma grande parcela da população, assumidamente 

heterossexual, já manifestou desejos homoeróticos.  

Essa contradição provoca uma necessidade de auto-afirmação que leva ao repúdio 

não apenas do próprio desejo homoerótico, mas principalmente do sujeito que ousa 

transgredir a ditadura do heterossexismo. Sobre esse cenário, Couto afirma que, durante os 

últimos quatro mil anos, a homossexualidade foi chamada de “pecado nefando” (COUTO, 

1999, p. 148), ou seja, o que não pode ser pronunciado. E, de fato, as principais instituições 

como a família, a igreja, a escola e a polícia, enquanto espaços sociais representativos da 

ideologia dominante agem para impedir que os praticantes do “amor que não ousa dizer o seu 

nome”, citando a conhecida frase do escritor irlandês vitoriano Oscar Wilde, se manifestem. 

O debate acerca de questões identitárias na contemporaneidade, no entanto, tem 

aberto cada vez mais espaço aos homossexuais. Como se observa atualmente, o movimento de 

luta da comunidade homossexual que ocorreu no fim dos anos sessenta do século XX 

produziu reflexos que podem ser sentidos hoje através de uma série de ações e reações que 

incluem manifestações públicas, espaços de conveniência voltados para este público cada vez 

mais numeroso e obras ligadas à temática homossexual. 

 A proposta de trabalho aqui apresentada toma como referencial o fato de que este novo 

olhar para as minorias marginalizadas, no caso aqui, os homossexuais, comprovava a idéia de 

que as identidades na pós-modernidade têm passado por um processo de fragmentação. Hall 

(2006) afirma que a identidade plenamente unificada, completa, segura e coerente é uma 

fantasia. Ao invés disso, à medida que os sistemas de significação e representação cultural se 

multiplicam, somos confrontados por uma multiplicidade desconcertante e cambiante de 

identidades possíveis, com cada uma das quais poderíamos nos identificar ao menos 

temporariamente.  

Nunca tendo estado incólume ao seu ambiente, a literatura sempre abordou a relação 

entre pessoas do mesmo sexo. Neste ponto cabe explicar que o termo “literatura 

homoerótica”, adotado neste trabalho em preferência a outros termos como “literatura gay” 

(SANTOS, 2003) ou “literatura queer” (BARCELLOS, 2002, p. 25), tem como base o 

conceito de “Homoerotismo”, conforme utilizado por Jurandir Freire Costa em A inocência e 

o vício (1992), no qual o pesquisador explica que este 

é um conceito abrangente que procura dar conta das diferentes formas de 

relacionamento erótico entre homens (ou mulheres, claro),  
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independentemente das configurações histórico-culturais que assumem e das 

percepções pessoais e sociais que geram, bem como da presença ou ausência 

de elementos genitais, emocionais ou identitários específicos (apud 

BARCELLOS, 2002, p. 21). 

 

Independente do termo empregado, porém, o fato é que a crítica especializada vem se 

solidificando desde fins dos anos setenta e início dos anos oitenta do século XX, 

principalmente nos Estados Unidos da América, país onde os estudos homoeróticos mais 

plenamente têm se desenvolvido, a partir da compreensão por parte de críticos e de escritores 

da existência de uma arte homoerótica. Como elemento recorrente a essa literatura, pode-se 

observar a busca por compreensão do lugar de um “eu” homoerótico não apenas diante da 

hostilidade por vezes física do mundo exterior, mas também em relação aos marcantes 

questionamentos e angústias interiores que acometem esses “monstros” enquanto seres 

sociais. Esta discussão sobre a problemática da fragmentação e do descentramento do 

indivíduo em relação ao seu meio vai ao encontro dos debates sobre a questão identitária na 

pós-modernidade (HALL, 2006). Esta busca pelo entendimento da identidade sexual se coloca 

como um dos pontos centrais da literatura homoerótica brasileira ao longo do século XX e em 

particular nos períodos finisseculares, quando valores, crenças e ideologias que 

caracterizavam o status quo na época entravam em crise. 

Ao se tratar da questão da literatura homoerótica brasileira dentro da proposta 

apresentada, esta pesquisa visa colaborar com os estudos da linha de pesquisa “Língua, 

linguagem e cultura”, trazendo o questionamento de aspectos não apenas culturais 

relacionados ao conceito de gênero, mas também de aspectos da linguagem utilizada por João 

do Rio e Caio Fernando Abreu na representação de suas realidades enquanto membros de uma 

minoria. Desta forma, espera-se que a presente pesquisa desperte em outros pesquisadores o 

interesse pela temática homoerótica, suscitando, assim, discussões relacionadas ao 

questionamento de velhas identidades e aceitação das novas identidades referentes às minorias 

marginalizadas por questões raciais, étnicas ou sexuais, posto que direitos humanos e 

cidadania não podem ser limitados apenas a certos grupos, mas a todos os segmentos que 

formam a sociedade.  

Alinhados com este fato, os estudos contemporâneos têm-se voltado à busca do 

desvelamento das identidades homossexuais como forma de denunciar a opressão e repressão 

da sociedade patriarcal heterossexual no século XX. Como argumenta Souza Junior (2002), a 

ênfase nas diferenças e nas descontinuidades pretende negar a permanência de identidades 

homogeinizadoras que aprisionam os sujeitos em estereótipos sufocantes.  
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A literatura homoerótica pós-moderna surge para intensificar e provocar reflexões 

quando o assunto se refere a diferenças, a desconstruções e fragmentações de velhas 

identidades de indivíduos homoerotizados. Este questionamento aos modelos tradicionais e ao 

cânone está presente na origem do Pós-Modernismo (STOREY, 1998, p. 147) envolvendo as 

mudanças culturais no zeitgeist face aos limites do Modernismo, caracterizado também pelo 

desafio aos limites estabelecidos entre a “alta” e a “baixa” cultura. Propaganda, filmes, 

música pop e outras expressões da cultura de massa foram retiradas do reino do mero 

escapismo e do entretenimento e discutidas com a seriedade da arte. Estes elementos se 

apresentam como uma das marcantes características na prosa de Caio Fernando Abreu, na 

qual se pode observar o uso de estratégias da literatura pós-moderna, tais como a 

intertextualidade, o pastiche e a metaficção na abordagem de várias questões da sociedade 

contemporânea, como a questão da identidade homoerótica. 

 A crítica literária refere-se ao escritor gaúcho como um autor pesado e afeito à 

melancolia e ao pessimismo, com uma escrita intertextual e passional. Sobre isso Marcelo 

Secron Bessa declara:  

Um escritor pesado e baixo astral. Este, talvez, foi o epíteto-clichê, dentre 

muitos, que mais caracterizou Caio Fernando Abreu durante a maior parte de 

sua carreira literária. Certamente, isso se deve ao fato de o escritor  ter 

dado um grande espaço, em sua obra, a temas considerados “pesados” e/ou 

“não-literários”: sexo, drogas, homossexualismo, loucura, violência, entre 

tantos outros. (BESSA, 2002, p. 62). 
 

 

Caio Fernando desenvolveu uma linguagem própria, acima dos convencionalismos e 

tabus, uma linguagem fora dos padrões arbitrários de uma sociedade dominada pelo sistema 

dominante e submissa a ele. As abordagens que podemos tecer perante a contística de Caio 

Fernando Abreu são inúmeras, mas este estudo privilegia o viés do homoerotismo discutido, 

muitas vezes, de uma maneira sutil, porém mais aberta, sem tanto pudor, levando o leitor a 

refletir e repensar a respeito da situação em que se encontram os personagens. Nos contos de 

Caio, o leitor se depara com personagens que enfrentam uma crise de identidade justamente 

por viverem em sociedades contemporâneas, porém, extremamente opressoras e repressoras. 

O homoerotismo presente na obra do autor ataca os valores burgueses e retrata o descaso em 

relação às minorias, nesse caso, os homossexuais. Mas se a ficção de Caio Fernando Abreu se 

utiliza do Pós-Modernismo para discutir a realidade homoerótica, João do Rio faz o mesmo a 

partir do Decadentismo. 

Em relação à vida desse escritor, pode-se dizer que era freqüentador de locais mal-

vistos na capital do Brasil na República Velha, o que o levou a ser alvo de detratores, como 
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será notado posteriormente, muitas das obras do jornalista Paulo Barreto, imortalizado no 

pseudônimo João do Rio, deixam transparecer uma inclinação homoerótica bastante explícita. 

Essas suspeitas se confirmaram quando ele propôs a ser divulgador da obra de Oscar Wilde, 

sentenciado na Inglaterra vitoriana pela prática da pederastia.  Porém, Paulo Barreto jamais 

ousou desafiar os estereótipos com os quais a sociedade de seu tempo rotulava os 

homossexuais. Ele se vestia e se comportava como um “dândi de salão” (RODRIGUES, 1996, 

p. 239) encantado com as ruas em transformação do Rio da Belle Époque. Como assevera a 

autora Helena Parente Cunha:  

Em geral, as cenas dos livros de João do Rio se passam na rua ou num 

prolongamento da rua, como as confeitarias, clubes, bares, cafés, 

restaurantes. Raramente a casa. E aqui estou tomando rua e casa na acepção 

de categorias sociológicas. A categoria rua indica fundamentalmente o 

mundo, com os imprevistos e as paixões enquanto casa remete a uma 

realidade controlada, onde cada coisa tem seu lugar. Na rua encontramos 

novidade, movimento, ação. Na casa temos ordem, calma, afeto. Em casa as 

relações regem-se normalmente pela hierarquia do sexo e da idade ao passo 

que na rua tal relacionamento se dilui e se anula. A rua é o local público 

controlado pelo “governo” ou pelo “destino”, essas forças impessoais que 

nos escapam do domínio, por isso ali se acham personagens perigosos, 

malandros e marginais (CUNHA, 2001, p.6). 
 

 

 A dubiedade da rua espelhava o homoerotismo de João do Rio. Seus personagens se 

escondem atrás das máscaras que, não raro, costumam cair por terra e revelam a patologia de 

seus corpos marcados pela nevrose decadentista que hiperdimensiona a sensibilidade dos 

personagens, principalmente por se tratarem de artistas em um momento intenso de sua 

relação e fascinação com o Belo e com a Arte. 

Sobre a estrutura deste trabalho, após a Introdução, será apresentado em seu capítulo 

inicial, equivalente ao segundo capítulo, um breve panorama sobre o conceito do monstruoso, 

buscando apontar, nesta discussão, os pontos de contato na atribuição do homossexual como 

um monstro. 

 O terceiro capítulo contemplará discussões acerca do preconceito contra a identidade 

homoerótica, além disso, um percurso histórico-teórico pretende abordar questões primordiais 

para o desenvolvimento desta pesquisa, ou seja, questões referentes ao gênero, à identidade e 

à sexualidade do indivíduo, traçando assim, um paralelo com questões que envolvem a 

perseguição e o preconceito contra os homossexuais a partir do prisma da monstruosidade. 

Esse capítulo também apresenta uma discussão sobre a literatura homoerótica brasileira, com 

ênfase na evolução da figura do homossexual no meio literário nacional. 
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 O principal e último capítulo apresenta uma curta biografia dos autores João do Rio e 

Caio Fernando Abreu dentro de seus respectivos momentos finisseculares, focando no uso dos 

temas mais recorrentes para ambos. Logo em seguida, desenvolve-se a análise dos contos 

escolhidos com base na questão dos elementos decadentes e pós-modernos presentes na 

utilização do tema da monstruosidade por estes autores.  

É conveniente ressaltar que esta pesquisa não tem a pretensão de ser exaustiva. A 

análise dos contos e o assunto abordado constituem um pequeno passo para o desvelamento 

das questões comportamentais que envolvem a história e a manifestação do preconceito e da 

repressão na cultura ocidental contemporânea em relação a um grupo específico.  
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2.  O QUE O MONSTRO MOSTRA 

 

Imersos nessa realidade instável, defrontados com 

a crescente artificialidade da biosfera e a 

institucionalização do social, devemos esperar que 

monstros estejam surgindo a qualquer momento. 

'Monstrum prodigium', como dizia Agostinho de 

Hipona, monstros milagrosos. Só que hoje a 

maravilha manifesta - se toda vez que 

reconhecemos que os velhos padrões de medida já 

não se aplicam, toda vez que velhos corpos sociais 

se decompõem e que seus restos fertilizam a nova 

produção da carne social. [...] Os monstros estão 

avançando, e o método científico precisa tratar 

deles (NEGRI, HARDT, 2005, p. 255-6).  

 

2.1 As fronteiras do monstruoso 

Como será demonstrado no capítulo principal, a representação da identidade 

homoerótica construída por João do Rio e Caio Fernando Abreu, caracterizada pelo signo da 

marginalidade, apresenta uma estreita relação com o conceito do monstruoso. Afinal de 

contas, assim como os personagens desajustados, devassos, corruptores e subversores que 

habitam as narrativas dos dois escritores, o monstro encontra no entre - lugar da fronteira o 

seu (temido) espaço de existência. Como salienta Bellei: “o monstro é aquela criatura que se 

encontra na ou além da fronteira, mas está sempre e paradoxalmente próximo e distante do 

humano, que tem por função delimitar e legitimar” (2000, p. 11). Mas quais são as dimensões 

dessa fronteira? 

Os monstros da modernidade subvertem cada vez mais os limites daquilo que é 

considerado “normal” ou aceitável e se fixam na fronteira do questionável, daquilo que pode 

ser visto e entendido de diversas formas. Na verdade, o que o monstro pretende realmente é 

“pertencer ao humano do que se percebe injusta e brutalmente separado” (BELLEI, 2000, p. 

17). Como será constatado quando da análise dos contos, este sentimento de injustiça e brutal 

separação decorre da percepção de que os mesmos indivíduos que segregam os homossexuais 

apresentam em seu íntimo o mesmo comportamento socialmente reprovado, ou compartilham 

da mesma angústia em relação ao seu lugar na contemporaneidade. Essa condição monstruosa 

do indivíduo no século XX, denunciada por João do Rio e Caio Fernando Abreu é uma 

realidade vivenciada pelos homossexuais, que passaram a representar uma minoria afastada, 

que têm seus comportamentos e atitudes vigiadas como se significassem seres ofensivos e 

perversos: 
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Criatura da fronteira marcada sempre por um não-ser mais do que por um ser 

e condenada a estar permanentemente tanto dentro como fora, e portanto 

sem lugar, o monstro se configura sempre em termos de ambivalência: serve 

ao mesmo tempo para confirmar a norma, enquanto dela distante, e 

questioná-la, enquanto dela faz parte (BELLEI, 2000, p. 17-18). 

  

 

De fato, tanto os monstros descritos por João do Rio como por Caio Fernando Abreu 

desafiam os padrões de normalidade, subvertendo e ultrapassando as fronteiras do correto em 

busca de seus desejos, vontades e impulsos. A questão da monstruosidade tratada aqui denota 

como esses seres corruptores, a exemplo do personagem Barão de Belfort, tão recorrente nas 

obras de João do Rio, sentem prazer com a morbidez alheia, com o sofrimento e a destruição 

de vidas, sonhos e esperanças. De acordo com Chevalier e Gheerbrant: 

O monstro não é, na verdade, mais do que a imagem de um certo eu, esse eu 

que é preciso vencer para desenvolver um ser superior [...]. Assim, cada 

homem comporta seu próprio monstro, com o qual deve lutar 

constantemente. O monstro espalha o terror em toda parte onde aparece e o 

homem afronta a cada instante [...]. Se os monstros representam uma ameaça 

exterior, eles revelam também um perigo interior: são como as formas 

horríveis de um desejo pervertido. Eles procedem de uma certa angústia, da 

qual são as imagens (2012, p. 615-616). 
 

 

 Diante disso, é necessário dar ênfase e ressaltar que os monstros da pesquisa referente 

aos contos de João do Rio revelam esse lado obscuro que todo ser humano carrega, os 

instintos mais secretos que vêm à tona através do lado monstruoso que cada indivíduo tenta 

esconder face a opressão e hipocrisia da ideologia hetenormativa dominante, indo ao encontro 

da primeira tese de Jeffrey Jerome Cohen em seu texto “Cultura dos monstros: sete teses” 

(2000), quando o pesquisador afirma que “o corpo do monstro incorpora – de modo bastante 

literal – medo, desejo, ansiedade e fantasia, dando-lhes uma vida e uma estranha 

independência. O corpo monstruoso é pura cultura” (COHEN, 2000, p. 26-27). Da mesma 

forma, também como contemplado por Cohen, o monstro se coloca como espelho da crise de 

seu tempo, na mesma base do observado na representação dos monstros desviantes de Caio 

Fernando Abreu, alinhando-se, desta forma, com a terceira tese de Jeffrey Cohen (2000, p. 30-

31): “Por sua limiaridade ontológica, o monstro aparece, de forma notável, em épocas de 

crise, como uma espécie de terceiro termo que problematiza o choque entre extremos”. 

 Nesse sentido, percebe-se que o monstro surge para evidenciar ou até mesmo para 

advertir que certos comportamentos e atitudes devem ser questionados enquanto comparados 

com determinados modelos adotados pela sociedade, já que “o monstro sempre escapa porque 

ele não se presta à categorização fácil” (COHEN, 2000, p. 30). O papel dessa criatura de 
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fronteira é questionar, ameaçar, inovar, transgredir, problematizar fazendo com que diante 

disso se instaure uma crise para que os padrões de normalidade sejam repensados e talvez 

modificados, a fim de que todas as formas de pensamento e ação tenham espaço e possam ser 

discutidas. Em relação a isso, Cohen (2000, p. 31) destaca que “as demasiadamente precisas 

leis da natureza tais como estabelecidas pela ciência são alegremente violadas pela estranha 

composição do corpo do monstro.” 

 O monstro representa e simboliza nada mais que nossos instintos, nossos prazeres e 

emoções ocultas, e a necessidade de expressar essas vontades significa a libertação das 

amarras sociais que tendem a nos levar a um modelo de vida fabricado, em que a ordem é não 

seguir os desejos, e sim viver de acordo com as normas impostas pela sociedade. Com isso, 

percebe-se que os monstros são importantes, pois incentivam e suscitam o questionamento 

desse padrão tão rígido e engessado que impede a realização das vontades. Para Julio Jeha em 

“Monstros como metáforas do mal” (2007): “Monstros fornecem um negativo da nossa 

imagem de mundo, mostrando-nos disjunções categóricas” (JEHA, 2007, p. 21).  

 Chama a atenção neste ponto como essas criaturas corruptoras provocam repulsa e 

causam ameaça àqueles que não se atrevem a desviarem do adequado. Através dos 

personagens de Caio Fernando Abreu, é possível perceber como os monstros são vistos pela 

sociedade, já que a “identidade sexual ‘desviante’ está igualmente sujeita ao processo de sua 

transformação em monstro” (COHEN, 2000, p. 35). Não à toa, Caio Fernando Abreu 

apresenta personagens que transgridem fronteiras, subvertem as normas, são os pervertidos 

que, como tais, precisam ser controlados pelo sistema. Afinal de contas, como explica Jeha 

(2007, p. 110): “matando-se o monstro, volta-se à normalidade”, ou seja, a busca da 

normalidade só é alcançada com o extermínio desses monstros, responsáveis por 

desestabilizar todo um sistema.  

 

2.2 O lugar do (sexual) corpo marginal 

No que diz respeito à sexualidade, “o monstro corporifica aquelas práticas sexuais que 

não devem ser exercidas ou que devem ser exercidas apenas por meio do corpo do monstro. 

Ela e Eles!: o monstro impõe os códigos culturais que regulam o desejo sexual” (COHEN, 

2000, p. 44). Portanto, por meio da criação de monstros é que as práticas sexuais se 

concretizam, ou seja, quando se adota a postura de monstro é que os impulsos sexuais 

afloram: 

O monstro é transgressivo, demasiadamente sexual, perversamente erótico, 

um fora-da-lei: o monstro e tudo o que ele corporifica devem ser exilados ou 
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destruídos [...]. Para que possa normalizar e impor o monstro está 

continuamente ligado a práticas proibidas [...]. Nós suspeitamos do monstro, 

nós o odiamos ao mesmo tempo que invejamos sua liberdade e, talvez, seu 

sublime desespero (COHEN, 2000, p. 48). 

 

 

 Diante dessas considerações, convém ressaltar que o monstro é essa criatura que, ao 

mesmo tempo, provoca aversão e inveja, pois através da corporificação monstruosa, o ser 

humano se liberta e assume uma identidade livre de rótulos. O monstro significa nosso outro 

lado, podendo “funcionar como um alter ego” (COHEN, 2000, p. 49), que nos desperta para 

outros caminhos, outros desejos que não nos permitimos quando estamos sem máscaras. 

 De acordo com Cohen (2000), os lugares habitados pelos monstros representam 

regiões de perigo, porém oferecem liberdade, fantasia, utopia. Nesses lugares, os instintos e os 

desejos são explorados a fim de proporcionar prazer e êxtase, isto é, tudo que é considerado 

como indesejável pode ser transferido para o corpo do monstro, para que assim seja saciado. 

O corpo monstruoso vem para nos fazer refletir a respeito das identidades, do entre - lugar, 

das fronteiras e normas, Louro define de maneira coerente e consistente esses sujeitos que 

afrontam e desafiam a ideologia dominante, sem o receio das consequências.  

 Na verdade, o que esses seres corruptores pretendem é ser inseridos na sociedade 

contemporânea, já que nada mais são do que nossos próprios reflexos e identidades: 

De um modo ou de outro, esses sujeitos escapam da via planejada. 

Extraviam-se. Põem-se à deriva. Podem encontrar nova posição, outros 

lugares para se alojar ou se mover ainda outra vez. Atravessam fronteiras, 

adiam o momento de cruzá-las. Muitos permanecem referidos à via mestra, 

mesmo que pretendam recusá-la e “partir pra outra”[...]. Sua recusa nem 

sempre é crítica, contundente ou subversiva, por caminhos transversos, sua 

recusa pode acabar reforçando as mesmas regras e normas que pretendiam 

negar (LOURO, 2008, p. 19). 
 

 

 Portanto, pode-se afirmar que o “monstro é ambíguo: repulsivo e atraente” (JEHA, 

2007, p. 141), porque ao mesmo tempo em que causa aversão, pode causar atração, fazendo 

com que o indivíduo se sinta motivado a liberar os instintos e a adotar uma identidade 

diferente daquela que demonstra para a sociedade.  

Geralmente, aqueles vistos como monstros ocupam o entre - lugar, já que esses 

sujeitos desafiam as fronteiras e o sistema de normalidade exigido. O corpo monstruoso do 

qual essa pesquisa trata se caracteriza por apresentar identidade sexual “desviante” que, de 

acordo com Cohen (2000, p. 35) “está igualmente sujeita ao processo de sua transformação 

em monstro.”   
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Assim, pode-se dizer que os homossexuais são considerados monstros por não serem 

portadores de uma sexualidade aceitável, seus corpos ocupam o lugar da marginalidade, tanto 

que algumas práticas sexuais só podem ser exercidas através da corporificação monstruosa. 

Cohen (2000, p. 49) declara que “o monstro nos desperta para os prazeres do corpo, para os 

deleites simples e evanescentes de ser amedrontado ou de amedrontar – para a experiência da 

mortalidade e da corporeidade”. Uma das razões que torna a figura do monstro fascinante é o 

fato de apresentar uma fluidez corporal responsável pelas mudanças que asseguram a 

realização das ansiedades, não existe uma identidade fixa, pois essa fluidez permite ao 

monstro assumir ou adotar qualquer papel, desde que assim satisfaça suas vontades mais 

reprimidas; por isso, Carroll (1999, p. 53) enfatiza que “o monstro é o fragmento abjeto que 

permite a formação de todos os tipos de identidade; como tal, ele revela sua parcialidade, sua 

contigüidade”. Portanto, o corpo monstruoso simboliza a representação do corpo abjeto, e 

para Julia Kristeva, o conceito de abjeção se relaciona ao desequilíbrio, à subversão e ao 

questionamento: 

Não é, portanto, falta de assepsia ou saúde que causa a abjeção, mas sim 

aquilo que perturba a identidade, o sistema, a ordem. [...] Abjeção [...] é 

imoral, sinistra, calculista e sombria: o terror que dissimula, o ódio que sorri, 

a paixão que usa o corpo para troca ao invés de inflamá-lo, um devedor que 

te vende, um amigo que te apunhala (KRISTEVA, 1982, p. 4).  

  

 
 Então, podemos perceber que o abjeto caracteriza, de forma adequada, o corpo 

monstruoso, pois ambos ocupam a periferia, desafiam as normas, subvertem fronteiras, 

desestabilizam sistemas arbitrários de conduta, isso visando a realização e concretização de 

seus prazeres. O monstro é abjeto porque ousa romper as leis estabelecidas pela sociedade 

sem se preocupar com os resultados desse comportamento, e ainda promove questionamentos 

como: De onde viemos? Quem somos? Deus existe? Com isso, na verdade, “o monstro 

desafiou à medida que questionou nossa identidade, tudo o que temos como verdade universal 

[...]. Mais do que questionar esses valores, o monstro os perturbou e confundiu, e atraiu nossa 

curiosidade para eles” (RAMALHO, 2006, p. 10). 

 Os monstros da atualidade, no caso deste estudo, representados pelos homossexuais 

trazem como características a ambiguidade, a necessidade de fazer os sujeitos refletirem e 

repensarem o seu modo de vida, o fascínio por essa criatura que desperta sensações e causa 

emoções. Enfim, de qualquer forma, o monstro contribui para a formação da identidade, 

influenciando assim, na realização dos instintos mais primitivos. Quando se assume como 

monstro, o sujeito se torna livre para encarar qualquer desafio ou barreira que venha a surgir, 
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com o intuito de impedir ou reprimir tal atitude. Dessa forma, os monstros são criados por nós 

para que não mais nos tornemos prisioneiros das amarras sociais que tanto sufocam e 

oprimem, “esses monstros nos perguntam como percebemos o mundo e nos interpelam sobre 

como temos representado mal aquilo que tentamos situar (COHEN, 2000, p. 55).  

 Diante desse cenário, eles nos fazem questionar e refletir sobre a sexualidade, o 

gênero, a raça, para que se possa aceitar e respeitar as diferenças, fazendo com que o 

preconceito seja amenizado. Logo, os monstros surgem com o objetivo de mudar essa 

realidade tão desumana e perversa, até porque “os monstros são nossos filhos. Eles podem ser 

expulsos para as mais distantes margens da geografia e do discurso, escondidos nas margens 

do mundo e dos proibidos recantos de nossa mente, mas eles sempre retornam” (COHEN, 

2000, p. 54-55). 

 Esses seres transgressivos que habitam a fronteira sempre regressam para nos 

incentivar na liberação dos anseios que proporcionam prazeres e nos permitem viver fantasias 

e ansiedades, já que “o monstro sempre desestabiliza a representação e a identidade em suas 

diversas formas de expressão” (PEIXOTO JUNIOR, 2010, p. 180). Na realidade, todas as 

características apontadas e referentes aos monstros se relacionam ao que Kristeva (1982, p. 1) 

denomina por abjeção: 

Há na abjeção uma dessas violentas e obscuras rebeliões do ser contra aquilo 

que o ameaça e que parece vir de um fora ou de um dentro exorbitante, 

lançado para além do alcance possível e do tolerável, do pensável. Ela está 

ali, muito próxima, mas inassimilável. Ela incita, inquieta, fascina o desejo 

que, entretanto, não se deixa seduzir. Assustado, ele se afasta; enjoado, ele se 

recusa... Entretanto, ao mesmo tempo, esse ímpeto, esse espasmo, esse salto 

é atraído para um outro lugar que é tão tentador quanto é condenado. 

Incansavelmente, como um inescapável bumerangue, um vórtice de atração e 

de repulsão coloca aquele que está habitado por ela literalmente ao lado de si 

mesmo. 
 

 

 Os monstros existem para provocar inquietações, são criados a partir dos nossos 

desejos mais profanos, essas criaturas revelam como poderíamos ser se não vivêssemos 

pensando em atacar e ferir certos valores. A incerteza, a dúvida e a indefinição que esses seres 

de fronteira despertam é o que chama a atenção, é o que motiva a assumir uma identidade 

ambígua, dupla para que as vontades venham a tona, para isso, pode-se afirmar que “os 

monstros são-lhe absolutamente necessários para continuar a crer-se no homem” (GIL, 2000, 

p. 170).  

 Portanto, o monstro é uma extensão do homem, o monstro precisa do homem para ter 

vida, a criatura de fronteira surge quando o sujeito quer revelar seu outro lado, seu lado 
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obscuro e perverso que gera ao mesmo tempo repulsa e atração. De acordo com Gil (2000), o 

monstro é sinônimo de aberração; na verdade, essas criaturas só simbolizam o quanto o 

mundo por si só já é monstruoso, sem limites e sem leis justas e severas. O papel representado 

pelos seres malignos se volta cada vez mais à proposta de indagações e desestabilizações 

referentes às normas e padrões adotados. Ainda segundo o crítico, “é como se alguma coisa 

no mais íntimo de nós mesmos nos ameaçasse de dissolução ou caos, como se não 

soubéssemos onde estaria traçada a fronteira além da qual se desintegraria a nossa identidade 

humana” (GIL, 2000, p. 183). Diante de tal argumento, diz-se que o monstro é responsável 

por provocar tal instabilidade e insegurança, não se sabe os limites desse corpo monstruoso, 

nem do que é capaz de fazer: 

O corpo do monstro é como uma superfície inóspita na qual dificilmente 

poderíamos os espelhar ou prolongar o nosso duplo. Nele, é quase 

impossível morar. Entretanto, aquele corpo monstruoso é, de direito, o nosso 

duplo, como qualquer outro corpo [...]. É como se o monstro abrisse as 

comportas que retinham o tempo, deixando jorrar a irreversibilidade num 

ímpeto caótico, anunciando uma catástrofe (GIL, 2000, p. 183). 

  

 

 Consequentemente, o corpo monstruoso é responsável por abrigar nosso duplo, apesar 

de não representar um lugar seguro, pois faz parte de um ambiente indefinido, é um entre-

lugar e isso causa incertezas, porém mesmo com essas contradições, “ele continua a nos 

refletir – daí a vertigem, o fascínio e o espanto inesgotável ocasionado pela visão do monstro 

em seu devir” (GIL, 2000, p. 184). Nesse sentido, o monstro não deixa de ser o reflexo de nós 

mesmos, daquilo que gostaríamos de expressar, segundo Julio França (2011, p. 4), “o monstro 

é, diversas vezes, uma das encarnações das ameaças representadas pelos ‘outros’ homens, 

sobretudo por aqueles que transgridem limites morais”, assim como os monstros analisados 

nos contos de João do Rio e Caio Fernando Abreu. Cada autor aborda a questão da subversão 

dos limites morais recorrendo a personagens que o tempo todo ultrapassam as fronteiras da 

normalidade e se tornam sujeitos corruptores e devassos.   

Os personagens de João do Rio agem com a intenção de influenciar e prejudicar 

àqueles que se deixam persuadir, os monstros da narrativa desse escritor carioca e 

decadentista se preocupam em satisfazer seus próprios prazeres. Já os monstros de Caio 

Fernando Abreu denunciam o preconceito em relação a sua sexualidade “desviante”; esse 

escritor gaúcho e pós-moderno busca, por meio de seus personagens, provocar discussões a 

respeito dessas monstruosidades, tentando desvendar até que ponto a sociedade trata os 

homossexuais como monstros: 
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O problema não consiste mais em decidir se essas técnicas humanas de 

transformação devem ser aceitas, mas em aprender o que fazer com elas e 

saber se funcionarão em nosso benefício ou em nosso detrimento. Na 

realidade, precisamos aprender a amar certos monstros e a combater outros 

(NEGRI, HARDT, 2005, p. 256). 
 

 

 Com a proliferação cada vez mais intensa dos monstros e as técnicas de transformação 

cada vez mais avançadas, é normal que diversos tipos de monstros apareçam e, portanto, é 

necessário saber que nem todos são maléficos, alguns deles, como os sujeitos de sexualidade 

desviante surgem para provocar questionamentos e indagações referentes ao diferente, ao 

transgressor, esses sujeitos podem nos ensinar a respeitar a diversidade e compreender que 

cada um tem seu espaço e sua história. Na visão de Gil (2000, p. 181) “aquele corpo 

monstruoso é, no entanto, de direito, o meu duplo, como todo corpo outro”. Então, partindo 

do princípio de que todo ser humano tem dois lados, duas personalidades, pode-se notar que, 

quando assume uma identidade que está oculta, submersa em algum lugar, é capaz de buscar a 

satisfação através da realização de fantasias, que não poderiam vir à tona por meio de uma 

identidade baseada em princípios e valores considerados corretos perante a sociedade, pois 

ainda existe uma preocupação em compactuar com os padrões vigentes. Muitas vezes, o que 

acontece é que “o sujeito racional, crítico, consciente, emancipado ou libertado da teoria 

educacional crítica entrou em crise profunda” (SILVA, 2000, p. 13), e justamente devido a 

essa crise é que surgem os monstros, num momento de mudanças, de crenças abaladas, de 

identidades colocadas em dúvida; todas essas questões refletem na formação de uma 

consciência crítica, que determina a escolha da identidade do sujeito.  

 Para Silva (2000, p. 16), “o sujeito, se é que ele existe, não passa de simples inscrição: 

ele é pura exterioridade. Não há lugar, aqui, para qualquer ‘teoria do sujeito’ ou ‘filosofia da 

consciência’”. Há de se notar então que essa exterioridade reflete o interior, deixando 

transparecer toda sua instabilidade e insegurança, “a existência dos monstros é a 

demonstração de que a subjetividade não é, nunca aquele lugar seguro e estável que a “teoria 

do sujeito” nos levou a crer. As “pegadas” do monstro não são a prova de que o monstro 

existe, mas de que o “sujeito” não existe” (SILVA, 2000, p. 19). 

A “teoria do sujeito” coloca o indivíduo como ser centrado, unificado, formador de 

opinião, consciente, reflexivo, homogêneo, também denominado por Descartes como “sujeito 

cartesiano”, porém a questão da monstruosidade aparece para que se repense a “teoria do 

sujeito” e até que ponto o indivíduo consegue se manter em uma mesma identidade, o corpo 

monstruoso demonstra como o ser humano é ambíguo e precisa se assumir em suas diversas 



26 

 

formas, isso quer dizer que ele é instável e desafia categorias fixas, buscando viver com 

menos rigidez e com mais liberdade, pois “o que horroriza é o que fica fora das categorias 

sociais e é forçosamente desconhecido” (CARROLL, 1999, p. 54). O monstro se define 

justamente por se tratar de algo desconhecido e por não fazer questão de pertencer a uma 

categoria fixa, já que pretende romper as barreiras da normalidade e desestabilizar sistemas. 

 Sob uma ótica atual, os monstros, enquanto agentes transformadores e desafiadores, 

ocupam um lugar marginalizado, sendo que não pertencem à maioria dominadora, pois 

aqueles que transgridem os limites do correto e o do esperado habitam a margem, a periferia, 

são sujeitos mal vistos e reprimidos. Talvez todo indivíduo que quebra regras carregue 

consigo uma carga de culpa por não se enquadrar nesse sistema rígido, mas aqueles que têm 

coragem de encarar de frente o sistema repressivo e excludente podem até ser vistos como 

monstros ou criaturas subversoras, porém não deixam suas vontades e desejos de lado em 

nome de uma sociedade que vive sob os moldes de repressão e preconceito: 

Como os “monstros da atualidade”, os homossexuais são constantemente 

vistos como agentes de uma sexualidade desgraçada – que desafia 

convenções morais, religiosas e sociais ao desrespeitar o que é dito como 

natural e ao distorcer os padrões que tendem a perpetuar filosofias e 

ideologias supervalorizadas. Contudo, estas identidades monstruosas não 

podem desaparecer; tanto para que validem o paradoxo de que o poder 

precisa dos fora-da-lei para sobreviver, quanto para garantir que 

subjetividades plurais conquistem o direito de co-existirem sem ter que 

pagar o preço da opressão, culpa e segregação (RAMALHO, 2006, p. 19-

20).  

 
 

 Diante disso, é correto afirmar que a figura do monstro é de fundamental importância, 

pois preserva e reconhece a existência do padrão de normalidade, na verdade, é necessário 

então, que haja as duas vertentes, o normal e o monstruoso. Afinal, um precisa do outro para 

existir e garantir a conquista de direitos, a normalidade só se sentirá ameaçada através da 

figura do monstro. No ensaio “Uma introdução ao filme de horror americano” (1985), Robin 

Wood (1985, p. 203) argumenta que 

a figura do Monstro dramatiza ‘tudo aquilo que nossa civilização reprime ou 

oprime – o que quer dizer, para ele, a sexualidade feminina, o proletariado, 

outras culturas e outros grupos étnicos, ideologias alternativas, 

homossexualidade e bissexualidade, crianças. 
 

 

 Então, tudo que foge às regras da normalidade é tido como monstruosidade e isso 

provoca repulsa e rejeição por parte daqueles que se consideram inseridos no sistema 

heternormativizado. Geralmente, as minorias sempre ocupam as periferias, a margem, 

vivendo sob olhares preconceituosos. Visando demonstrar este histórico de marginalização, 
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segregação e criminalização, o próximo capítulo irá perfazer a evolução histórico-cultural dos 

termos designados para tentar definir e, ao mesmo tempo, marginalizar o ser homoerótico, 

buscando mostrar, neste percurso, o discurso científico da segunda metade do século XIX, 

cuja visão sobre o homossexualismo foi tomado por João do Rio para construir personagens 

decadentes subversores do status quo da Belle Époque brasileira.  
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3. CONSIDERAÇÕES SOBRE O HOMOEROTISMO 

 

A identidade surge não tanto da plenitude da 

identidade que já está dentro de nós como 

indivíduos, mas de uma falta de inteireza que é 

“preenchida” a partir de nosso exterior, pelas 

formas através das quais nós imaginamos ser vistos 

por outros (HALL, 2006, p. 39). 

 

 

3.1 Gênero, identidade e sexualidade: as raízes do preconceito 

 As discussões acerca do surgimento de novas identidades, inclusive em relação 

àqueles sujeitos donos de uma identidade que se encontra à margem têm sido cada vez mais 

alvos de estudiosos que se interessam em tentar desvendar essa fragmentação e desconstrução 

de velhos modelos identitários. Então, fica estabelecido um desafio quanto às fronteiras de 

normalidade, e as dicotomias masculino/feminino, homem/mulher, hetero/homossexual 

contribuem para o surgimento de novas ideias a esse respeito. Por isso, Louro argumenta que  

os sujeitos que cruzam as fronteiras de gênero e de sexualidade talvez não 

“escolham” livremente essa travessia, eles podem ser movidos para tal por 

muitas razões, podem atribuir a esse deslocamento distintos significados. 

Eles podem, tal como quaisquer outros viajantes, ver sua travessia 

restringida, repudiada ou ampliada por suas marcas de classe, de raça ou por 

outras circunstâncias de sua existência. Sua viagem talvez possa se 

caracterizar como um ir e um voltar livre e descompromissado ou pode se 

constituir num movimento forçado, numa espécie de exílio (LOURO, 2008, 

p. 18-19). 

 

 

 Aqueles indivíduos que ultrapassam as fronteiras da normalidade são encarados como 

anormais, pois subvertem as normas em busca de se assumirem, sem a preocupação com o 

que é ditado pelo sistema arbitrário e corruptor. Quando adotam essa postura, são 

“mascarados como corpos – e sujeitos – ilegítimos, imorais ou patológicos” (LOURO, 2008, 

p. 82). Por esse motivo, muitas vezes, o indivíduo prefere se esconder atrás de uma máscara, 

evitando assim, preconceitos e julgamentos, já que ser dono de uma sexualidade desviante se 

relaciona a ser visto como um sujeito pervertido. 

Observa-se como é crescente e desenfreada a violência a essa minoria marginalizada 

que luta pelos seus direitos e principalmente, por mais respeito. Nesse sentido, a mídia 

brasileira notifica casos cada vez mais frequentes de homofobia, e é lamentável pensar que, 

em pleno século XXI, a questão da homossexualidade ainda cause repulsa e provoque tanta 

desordem na sociedade moderna, mas que infelizmente é considerada preconceituosa e 
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falocêntrica, não aceitando assim, os indivíduos homossexuais, pois estes não pertencem aos 

padrões preestabelecidos por essa sociedade contemporânea. De fato, a história do Ocidente é 

marcada pela segregação e a perseguição do amor entre pessoas do mesmo sexo é tida como 

crime, sendo considerado como pecado nefando, e que se oculta através de um complô do 

silêncio, resultando, assim, na internalização da homofobia. De acordo com Daniel Borillo 

(2009, p. 18), a homofobia 

é um fenômeno complexo e variado. Podemos entrevê-la em piadas vulgares 

que ridicularizam o indivíduo efeminado; no entanto, ela pode revestir-se 

também de formas mais brutais, chegando inclusive à exterminação, como 

foi o caso na Alemanha nazista. Como toda forma de exclusão, a homofobia 

não se limita a constatar uma diferença: ela a interpreta e tira conclusões 

materiais. Assim, se o homossexual é culpado do pecado, sua condenação 

moral aparece como necessária, e a purificação pelo fogo inquisitorial é uma 

conseqüência lógica. Se seus atos sexuais e afetivos são tidos quase como 

crimes, então seu lugar natural é, na melhor das hipóteses, o ostracismo, na 

pior, a pena capital, como ainda acontece em alguns países (2009, p. 18). 

 

 

 Infelizmente, a decisão em “sair do armário” implica encarar uma sociedade 

repressora e cruel, que não respeita o diferente ou o monstruoso, pois considera esses sujeitos 

“anormais” ou criminosos. A homossexualidade é rotulada como “antinatural”, e as relações 

entre indivíduos do mesmo sexo se enquadram como “sujas”, já que são vistas como um tipo 

de relação que não condiz com as leis da natureza. A solução proposta é que essas práticas 

homoeróticas sejam reprimidas, pois “o que é próprio das sociedades modernas não é o terem 

condenado o sexo a permanecer na obscuridade, mas sim o terem-se devotado a falar dele 

sempre, valorizando-o como segredo” (FOUCAULT, 1988, p. 36). 

 Diante desse cenário de heteronormatividade proposto por uma sociedade reguladora e 

preconceituosa, que abomina aquilo que foge às regras, alguns grupos se dispõem, ainda 

assim, a enfrentar as barreiras de gênero e sexuais em busca de igualdade, respeito e 

afirmação quanto à sua condição de indivíduos diferentes, desviantes, queer. Como afirma 

Guacira Lopes Louro (2008, p. 47), “a teoria queer permite pensar a ambigüidade, a 

multiplicidade e a fluidez das identidades sexuais e de gênero, mas, além disso, também 

sugere novas formas de pensar a cultura, o conhecimento, o poder e a educação”. Em relação 

a gênero e sexualidade, é necessário que se estabeleça a diferença entre eles, ainda que sejam 

conceitos próximos, Judith Butler (2003, p. 7) convenciona o seguinte: 

o gênero pode também ser designado como o verdadeiro aparato de 

produção através do qual os sexos são estabelecidos. Assim, o gênero não 

está para a cultura como o sexo para a natureza; o gênero é também o 

significado discursivo/cultural pelo qual a “natureza sexuada” ou o “sexo 

natural” é produzido e estabelecido como uma forma “pré-discursiva” 
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anterior à cultura, uma superfície politicamente neutra sobre a qual a cultura 

age, mas possui efeitos específicos de poder. 

 

 

 Diante dessa perspectiva, a discussão em torno de questões como a sexualidade 

provoca debates calorosos, já que representa uma temática polêmica, que requer argumentos 

coerentes. A identidade sexual e as vertentes que abordam o sexo são diferentes para cada 

povo, levando em consideração que cada um tem sua cultura e sua orientação sexual, sendo 

assim, cada um adota determinado posicionamento político e ideológico. Portanto, de acordo 

com suas diferenças de comportamento e atitudes, o discurso das minorias provoca desafios 

no que concerne à representação de uma identidade sexual e o modo como os marginalizados 

questionam os valores impostos pela sociedade mascarada e repressora. Essa máscara revela 

um preconceito oculto, tanto que os indivíduos usam esse artifício para não se assumirem 

como julgadores, eles querem acusar o outro, aqueles que ocupam o entre-lugar sem se 

mostrar. Bhabha (1998, p. 307) afirma que “o entre-lugar (In-between) é o espaço de 

convivência de antagonismos culturais vivenciados pelo sujeito: imagem e signo, o 

acumulativo e o adjunto, ‘em presença’ e ‘por procuração’”. 

 Partindo desses pressupostos, convém mencionar que as identidades sexuais, ao 

contrário do gênero e da sexualidade, não são estáveis ou sólidas, ou seja, são fragmentadas, 

descontínuas e superficiais, sendo que estão em constante processo de fluidez. Quanto a isso, 

Hall (2006, p. 12-13) diz que a “identidade torna-se uma ‘celebração móvel’: formada e 

transformada continuamente em relação às formas pelas quais somos representados ou 

interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam.”  

 A inquietação provocada pelo surgimento de novas identidades, pelo lugar das 

minorias tem chamado a atenção de teóricos e pesquisadores, com a intenção de desvendar ou 

tentar entender como esses monstros, vítimas de tanta repulsa conseguem suportar as dores, as 

angústias e as incertezas que uma identidade sexual desviante pode causar. Neste sentido, os 

contos de João do Rio e Caio Fernando Abreu serão utilizados como forma de discutir 

questões referentes à temática homoerótica e o modo como a sociedade encara aqueles que 

não se enquadram aos padrões, sendo vistos como criaturas perversas ou insanas, verdadeiros 

monstros conforme os parâmetros expostos no capítulo anterior. Os elementos em comum 

levantados nos contos analisados possibilitam ao leitor identificar uma perspectiva singular 

acerca das experiências dos personagens, provocando nele a consciência em relação às 

angústias e os medos que os sujeitos homoeróticos sentem, instaurando assim, um movimento 
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de reflexão sobre este ser. Cassandra Rios (1972, p. 8) enfatiza que os indivíduos precisam 

aprender a  

fazer distinção entre os maus elementos e o comportamento da pessoa de 

bom caráter seja ela ou não homossexual. Não procurem na exaltação do 

amor...entre duas criaturas do mesmo credo, os sinais da demência ou os 

arroubos do vício e da corrupção...apenas tentem entender e respeitar o 

problema de cada um que luta pelos seus direitos (sejam estes quais forem), 

sob a pressão do temor inculcado pela hipocrisia que encapa a sociedade. 

 

 

 Os temas propostos anteriormente em relação aos conceitos de gênero, identidade e 

sexualidade são importantes para o desenvolvimento deste estudo, visto que os personagens 

das obras analisadas têm suas identidades sexuais contestadas a todo momento, assim como se 

observa na seguinte afirmação de Zygmunt Bauman (2008, p. 19-20): 

As “identidades” flutuam no ar, algumas de nossa própria escolha, mas 

outras infladas e lançadas pelas pessoas em nossa volta, e é preciso estar em 

alerta constante para defender as primeiras em relação às últimas. Há uma 

ampla probabilidade de desentendimento, e o resultado da negociação 

permanece eternamente pendente. Quanto mais praticamos e dominamos as 

difíceis habilidades necessárias para enfrentar essa condição 

reconhecidamente ambivalente, menos agudas e dolorosas as arestas ásperas 

parecem, menos grandiosos os desafios e menos irritantes os efeitos. Pode-se 

até começar a sentir-se chez soi, “em casa”, em qualquer lugar – mas o preço 

a ser pago é a aceitação de que em lugar algum se vai estar total e 

plenamente em casa. 

 

 

 No que diz respeito à identidade cultural, Hall (2006) ressalta que o indivíduo é 

marcado justamente por uma ruptura e descontinuidade, o que faz com que este se sinta 

excluído, assim como outros grupos representantes de minorias marginalizadas. Bhabha 

(1998) trabalha com a questão de que não existe uma identidade fixa ou sólida, pois o sujeito 

pode escolher a identidade que lhe for conveniente em consequência de suas crenças e 

comportamentos. Bhabha argumenta que, em primeiro lugar, “existir é ser chamado à 

existência em relação a uma alteridade” (1998, p. 76), ou seja, é preciso existir para um Outro, 

portanto, a constituição da identidade se baseia em direção a um Outro externo, a um desejo 

em relação ao lugar do Outro.   

 Sendo assim, as práticas discursivas em relação à sexualidade e ao gênero colaboram 

com a formação da nossa identidade. Foucault (1988, p. 38), ao estudar a história da 

sexualidade, notou que saber, poder e sexualidade caminhavam juntos, tanto que os discursos 

voltados para o sexo eram produzidos segundo os diversos dispositivos discursivos, já que 

esses têm o poder de persuadir e influenciar. Na verdade, o que a sociedade moderna pretende 

é reduzir a sexualidade ao casal heterossexual, condenando assim, qualquer prática que 
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desrespeitasse os limites impostos. Nesse sentido, Foucault afirma que “a sociedade burguesa 

do século dezenove e sem dúvida a nossa, ainda é uma sociedade de perversão explosiva e 

fragmentada” (1988, p. 46). Falar sobre prazeres, fetiches, atos sexuais representa algo insano 

e malvisto e que deve ser proibido, todas as emoções e sensações que levam ao prazer devem 

ser mascaradas. Em História da sexualidade I, Foucault aborda temas como os prazeres e os 

atos ligados ao sexo. Sobre isso propõe que 

se quisermos centrá-la nos mecanismos de repressão, supõe duas rupturas. 

Uma no decorrer do século dezessete: nascimento das grandes proibições, 

valorização exclusiva da sexualidade adulta e matrimonial, imperativos de 

decência, esquiva obrigatória do corpo, contenção e pudores imperativos da 

linguagem; a outra, no século vinte; menos ruptura, aliás, do que inflexão da 

curva: é o momento em que os mecanismos da repressão teriam começado a 

afrouxar, passar-se-ia das interdições sexuais imperiosas a uma relativa 

tolerância a propósito das relações pré-nupciais ou extra-matrimoniais; a 

desqualificação dos perversos teria sido atenuada e, sua condenação pela lei, 

eliminada em parte; ter-se-iam eliminado em grande parte, os tabus que 

pesavam sobre a sexualidade das crianças (FOUCAULT, 1988, p. 109). 

 

 

 A partir do século dezoito, começaram a se intensificar as discussões a respeito da 

sexualidade e das práticas sexuais, principalmente no Ocidente. O motivo dessas discussões, 

na visão de Foucault (1988, p. 22) se refere a uma “incitação institucional a falar do sexo e a 

falar dele cada vez mais; obstinação das instâncias do poder a ouvir falar e a fazê-lo ele 

próprio sob a forma da articulação explícita e do detalhe acumulado”. O que contribuiu para 

que os discursos se disseminassem foi a prática da confissão, pois, através dela, os indivíduos 

diziam tudo sobre o sexo: os pensamentos, os desejos, as vontades, revelavam seus desejos 

mais íntimos para que assim, fossem julgados, condenados e perdoados. Todo esse processo 

era necessário, já que “falar tanto de sexo, organizar tantos dispositivos insistentes para falar 

dele, mas sob estritas condições não é a prova de que ele permanece secreto e que se procura, 

sobretudo mantê-lo assim?” (FOUCAULT, 1988, p. 36). Falar dele é necessário, porém de 

forma limitada e secreta, partindo daí a necessidade da confissão, para a salvação dos 

pecadores. Foi assim, por meio da confissão que os indivíduos começaram a se declarar e 

relatar suas verdadeiras ânsias e vontades, fazendo com que o sexo fosse discutido e, com 

isso, que verdades sobre a sexualidade humana fossem repensadas: “Censura sobre o sexo? 

Pelo contrário, constituiu-se uma aparelhagem para produzir discursos sobre o sexo, cada vez 

mais discursos, susceptíveis de funcionar e de serem efeito de sua própria economia” 

(FOUCAULT, 1988, p. 26). Os discursos sobre a sexualidade se proliferaram em várias áreas 

de pesquisa, entre elas: a Medicina, a Biologia, a Psiquiatria e isso contribuiu para que as 
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discussões a respeito da homossexualidade também se intensificassem, como expõe Foucault 

(1988, p. 96): 

o aparecimento, no século dezenove, na psiquiatria, na jurisprudência e na 

própria literatura, de toda uma série de discursos sobre as espécies e 

subespécies de homossexualidade, inversão, pederastia e “hermafroditismo 

psíquico” permitiu, certamente, um avanço bem marcado dos controles 

sociais nessa região de “perversidade”; mas, também, possibilitou a 

constituição de um discurso “de reação”: a homossexualidade pôs-se a falar 

sobre si mesma, a reivindicar sua legitimidade ou sua “naturalidade” e 

muitas vezes dentro do vocabulário e com as categorias pelas quais era 

desqualificada do ponto de vista médico. 
 

 

 Nos séculos XIX e XX, devido à multiplicação das heterogeneidades sexuais, alguns 

pilares sólidos foram desconstruídos, para que novos conceitos e concepções pudessem 

emergir e servir de base para o pensamento referente à sexualidade, à noção de identidade 

imutável e determinada já não vale mais, quando o que está em jogo são identidades fluidas, 

que se adaptam a certas situações e momentos, levando em consideração que há corpos que 

não obedecem aos padrões heteronormativos e, por isso, há a necessidade de romper as 

fronteiras impostas pela sociedade falocêntrica que abomina e sente repulsa por indivíduos 

donos de uma sexualidade desviante, taxando-os como monstros. De acordo com Costa 

(1992, p. 43) sobre esse fato: “o antigo ‘vício que não tinha nome’ transformara-se no ‘amor 

que não ousa dizer o nome’. O homoerotismo vivia sua era científica de culpa, vergonha e 

maldição. Antes pecado contra a alma, era, agora, aberração moral, psíquica e cívica”. O 

indivíduo homossexual, ou desviante, ou ainda pervertido, ou ser monstruoso representa uma 

criatura que vive numa sociedade impregnada de preconceito. Diante disso, o que se nota, 

assim como ressalta Borillo (2009, p. 18), em relação ao homossexual: 

Considerado um doente, ele é o objeto do olhar clínico e deve se submeter a 

terapias que a ciência lhe recomenda, em especial os eletrochoques 

utilizados no Ocidente até os anos 1960. Se as formas mais sutis de 

homofobia denotam uma tolerância em relação a lésbicas e gays, isso só é 

feito atribuindo-se a esses sujeitos um lugar marginal e silencioso, o de uma 

sexualidade considerada incompleta ou secundária (2009, p. 18). 

 

 

 O episódio de Stonewall se coloca como um marco divisório nessa realidade, tendo 

ocorrido em 1969 e sendo definido como um conflito entre o movimento gay e a polícia de 

Nova York. Stonewall representou um marco por se alinhar com outros movimentos de 

direitos civis de fins dos anos sessenta que visavam contestar o status quo, entrando em 

choque contra as forças policiais. Por isso, essa revolta chamou tanto a atenção e teve tanto 

destaque, sendo considerado como o evento que deu origem ao Movimento Gay, passando a 
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ter uma acentuada visibilidade nos anos noventa em diante e fazendo com que as discussões 

sobre homossexualidade se tornassem ainda mais evidentes, com o intuito de adquirir direitos 

concedidos apenas à maioria heteronormativa. O Movimento Gay intensificou a luta por 

propostas políticas de inclusão, sendo que passaram a ser apresentadas nas pautas legislativas 

ao redor do mundo. Através de movimentos como esse é que as minorias conseguem se fazer 

ouvir, conquistando assim, um espaço em meio a tanta repressão, a homossexualidade acaba 

se constituindo como parte integrante da personalidade dos sujeitos. 

 Mesmo com a aparente mudança de atitude da sociedade e surgimento do Movimento 

Gay logo após o ocorrido em Stonewall, episódios homofóbicos ainda se proliferam na 

sociedade heterossexista. Isso se deve ao fato de que, como observa Marilena Chauí (1991), 

ainda há uma tendência nas sociedades em geral de negar a possibilidade de um sujeito 

manter práticas homossexuais, ou seja, práticas sexuais que não obedeçam aos padrões 

preestabelecidos. Chauí, em relação às práticas sexuais, afirma que: 

Encarados pelo ângulo da moral, as práticas e idéias sexuais que não se 

conformam aos padrões morais vigentes são considerados vícios, pois os 

seus contrários, os padrões, são tratados como virtudes. [...] Na perspectiva 

moral, portanto, as racionalizações que justificam a repressão sexual ligam-

se às idéias de hábito para o vício (uma espécie de segunda natureza), de 

impulso incontrolável causado por uma imperfeição (um defeito que gera 

uma conduta quase instintivamente viciosa) e de corrupção e desvio de 

normas (portanto, algo deliberado) (CHAUÍ, 1991, p. 118). 

 

 

 Portanto, a sociedade é moldada de acordo com certos padrões rígidos, mas que nem 

todos seguem e aqueles sujeitos que não se enquadram, precisam aprender a conviver com o 

isolamento, as injúrias e a exclusão que uma posição “off centro” traz. Mesmo com tantos 

obstáculos e impedimentos, os indivíduos dispostos a atravessar as fronteiras da normalidade 

são cada vez mais numerosos. O que é importante perceber e destacar é que existem várias 

formas de experimentar prazeres e desejos e que esses se distinguem de uma cultura para 

outra, de uma época ou geração para outra e hoje, as certezas se acabaram e as possibilidades 

se ampliaram.  

A visão que a sociedade tem desses monstros ainda se relaciona aos estereótipos 

criados ao longo do tempo, uma vez que a história dessa minoria marginalizada é marcada por 

perseguições e por tantas pedras que lhe foram historicamente atiradas. A literatura é uma 

forma de constatar de que maneira se deu a evolução dessas minorias reprimidas, propiciando 

a formação de um pensamento crítico. De acordo com Candido, “a literatura confirma e nega, 

propõe e denuncia, apóia e combate, fornecendo a possibilidade de vivermos dialeticamente 
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os problemas” (1995, p. 243). É isso que João do Rio e Caio Fernando Abreu pretendem com 

sua literatura, promover e publicizar, por meio dos personagens criados por eles, a realidade e 

as injustiças cometidas aos seres monstruosos. Além disso, denunciam, através de suas 

narrativas, o preconceito arraigado e, muitas vezes, mascarado, que leva a sociedade a agir de 

maneira cruel e perversa. 

 

3.2 Bestiário homoerótico: do pecado à doença 

 Anteriormente, discutiu-se a questão do homossexual não se enquadrar aos padrões 

preestabelecidos, e, por isso, pertencer ao grupo de indivíduos marginalizados, que não 

adotam comportamentos adequados, sendo considerados anormais, hereges ou doentes 

mentais. De fato, o termo mais utilizado até o século dezenove para denominar ou classificar 

as relações homoafetivas era a expressão latina “Sodomia”, que se origina do relato do Antigo 

Testamento no Livro do Gênesis, a propósito da destruição divina de Sodoma, narrada no 

Gênesis. A recusa de Lot em oferecer aos moradores da cidade os dois anjos que havia 

hospedado, e o suposto desejo sexual que levava os moradores da cidade a forçar a porta 

daquele piedoso hebreu no encalço dos hóspedes, criou a associação entre o castigo de 

Sodoma e a condenação judaica das relações sexuais entre homens (VAINFAS, 1989, p. 145). 

De acordo com Trevisan (2011, p. 127): 

Na Europa dos séculos dezesseis, dezessete e dezoito, não apenas a Espanha, 

Portugal, França e Itália católicas, mas também a Inglaterra, Suíça e Holanda 

protestantes puniam severamente a sodomia. Seus praticantes eram 

condenados a punições capazes de desafiar as mais sádicas imaginações, 

variando historicamente desde multas, prisão, confisco de bens, banimento 

da cidade ou do país, trabalho forçado (nas galés ou não), passando por 

marca com ferro em brasa, execração e açoite público até a castração, 

amputação das orelhas, morte na forca, morte na fogueira, empalamento e 

afogamento. Entre as vítimas podiam contar-se tanto nobres, eclesiásticos, 

universitários e marinheiros, quanto simples camponeses, servos e artesãos. 

Apesar dessas interdições, as relações homossexuais eram comuns no meio 

da aristocracia, seus reis, generais e artistas, entre esses últimos, fontes 

diversas atestam a homossexualidade de Leonardo da Vinci, Michelangelo, 

Caravaggio, Cellini, Shakespeare, Marlowe, etc. 

 

 

 Ao longo do século dezenove, em muitos países europeus, a sodomia foi 

descriminalizada, porém no Brasil, os indivíduos que praticassem atos sodomitas eram 

punidos, em nome da moral e dos bons costumes que a sociedade fazia questão de preservar. 

Chama a atenção neste ponto o percurso da terminologia adotada para designar o indivíduo 

homoafetivo, que carregava leituras que variavam do mítico ao científico, passando pelo 
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religioso. Dentre estes termos, além do “sodomita” três outros se destacam: “Pederasta”, 

“Uranista” e “Homossexual”.  

Quanto ao primeiro termo, em meados do século XIX, Johann Ludwig Casper, um 

perito da medicina forense, emprestara o termo pederastia do grego clássico, com o 

significado de “amor-de-menino”. No entanto, já no fim do século dezenove, a palavra 

confundia-se com o termo paedicatio, do latim, que significa intercurso sexual anal, e era 

empregada para se referir a essa atividade sexual e não ao desejo sexual que os adultos sentem 

pelas crianças (GREEN, 2000, p. 115). Já o neologismo “Uranista” surgiu dos escritos 

produzidos entre 1860 e 1890 do médico alemão Karl Heinrich Ulrichs e homenageava a 

musa Urânia que, no mito contado por Platão, seria a inspiradora do amor entre pessoas do 

mesmo sexo (FRY, MACRAE, 1985, p. 62). Mas indubitavelmente foi o aprofundamento do 

exame do homoerotismo por parte da ciência da segunda metade do século XIX que 

promoveu o estabelecimento da homossexualidade como um desvio de causas biológicas e/ou 

psiquiátricas, visão esta expressa no termo que viria a marcar o ser homoerótico: 

“Homossexual”. 

A palavra homossexual surge pela primeira vez em 1869, termo criado pelo austro-

húngaro Karl-Maria Kertbeny. Sua teoria se relacionava à ideia de que o indivíduo 

modificado biologicamente sentia uma inclinação forte por indivíduos do mesmo sexo. A 

partir daí, essa orientação sexual passou a ser tratada como uma patologia, havendo assim, “a 

possibilidade de cura” (FRY, MACRAE, 1985, p. 66). Um dos grandes nomes a desenvolver 

trabalhos a partir desta visão foi o psiquiatra alemão Richard von Krafft-Ebing, cujas ideias 

exerceram profundo impacto no Brasil do início do século XX, justamente na Belle Époque de 

João do Rio pela estreita semelhança entre o homossexualismo de Krafft-Ebing e o 

Decadentismo, principalmente quando em comparação com o comportamento do dândi, 

marcado pela nevrose, o voyeurismo e o bizarro e que será melhor explicitado no próximo 

capítulo. Como assevera o psiquiatra, o homossexualismo 

 era ou uma patologia congênita ou uma mera perversão quando praticado 

por pessoas não uranistas. Este médico austríaco, que foi um dos pioneiros 

do estudo da homossexualidade e que influenciou a medicina 

definitivamente, coletou milhares de “confissões” dos seus pacientes e as 

publicou no seu livro Psicopatia Sexualis. Chegou à conclusão de que os 

uranistas sofrem de uma mancha psicopática, que mostram sinais de 

degenerescência anatômicos, que sofrem de histeria, neurastenia e epilepsia. 

Acrescenta ainda que “na maioria dos casos, anomalias psíquicas são 

presentes e podem se estender a condições salientes de degeneração mental” 

(FRY, MACRAE, 1985, p. 64). 
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No Brasil, médicos como Leonídio Ribeiro, Aldo Sinisgalli e Pires de Almeida 

disseminaram as teorias de Krafft-Ebing, estabelecendo a visão sobre o homossexualismo nas 

primeiras décadas do século XX. A esse respeito, Trevisan (2011, p. 178) expõe: 

Nas palavras do eminente médico-legista Leonídio Ribeiro, a tendência 

homossexual passou então a ser estudada à luz da ciência, verificando-se que 

se tratava de uma anomalia caracterizada por uma preferência, do ponto de 

vista sexual, [...] que um indivíduo manifesta de modo ativo, passivo ou 

misto, por outro indivíduo do mesmo sexo, quer seja homem ou mulher. 

 

 

Dessa forma, o que antes se enquadrava como pecado nefando ou vício moral e até 

crime, agora se denomina como um desvio psíquico e/ou biológico. O médico Aldo Sinisgalli 

é enfático ao dizer que “para os invertidos, tratamento; disso é que eles precisam” (apud 

TREVISAN, 2011, p. 188). Portanto, por apresentar uma sexualidade desviante, o 

homossexual era visto como um pervertido, como uma criatura monstruosa que, como tal, 

subvertia as categorias culturais entre o masculino e o feminino. O que parece na verdade é 

que “aqueles que dizem desejar ‘curar’ os homossexuais estão mais interessados em colocá-

los fora de circulação, não se importando com a natureza dos meios que usam para diminuir a 

sua possibilidade de ‘prejudicar a sociedade’” (FRY, MACRAE, 1985, p. 72). 

 Atualmente, as relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo passaram a ser 

designadas por homossexualidade, sendo considerado um dos estados ou expressão da 

sexualidade humana ao lado da heterossexualidade. Trevisan afirma que no começo de 1985, 

devido a pressões de grupos homossexuais, o homossexualismo deixou de ser enquadrado 

como “desvio e transtorno sexual”, não mais configurando no Código 302.0 da Classificação 

Internacional de Doenças, passando a figurar no Código 206.9, debaixo da denominação 

“outras circunstâncias psicossociais” – juntamente com o desemprego, desajustamento social 

e tensões psicológicas que, apesar de atenuado ainda apresenta certo conteúdo preconceituoso 

(TREVISAN, 2011, p. 367-368). 

 Depois de descriminalizadas as relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo, o 

preconceito arraigado continuou de forma acentuada. Apesar de não ser visto mais como um 

pecador/criminoso, isso não implica a aceitação social dessas relações homoafetivas. A 

questão do corpo se enveredou para o campo da ciência e, por isso, a homossexualidade se 

enquadrava como desvio biológico da sexualidade: 

Ao longo dos anos, um número crescente de médicos e psicoterapeutas 

deixaram de tentar “curar” seus pacientes homossexuais, mas nem por isso 

deixaram de agir no campo da sexualidade. Aceitando em grande medida a 

idéia de que a homossexualidade é uma orientação sexual tão aceitável como 
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a heterossexualidade (e, portanto, seus lucros) no sentido de fazer com que 

os homossexuais aceitassem sua condição (FRY, MACRAE, 1985, p. 76). 
 

 

 No Brasil, desde que ocorreu a descriminalização da sodomia, as relações sexuais 

entre indivíduos do mesmo sexo não eram mais taxadas pela legislação penal como crime. 

Porém, contraditoriamente, demonstrações públicas de atos tidos como homossexuais eram 

interpretados como “atos obscenos” ou “atentado ao pudor”. Na legislação sobre “atos 

obscenos”, temos o seguinte 

O artigo 280 do código brasileiro [Código Criminal do Império do Brasil, 

1830] punia atos públicos de indecência com dez a quarenta dias de prisão e 

uma multa correspondente à metade do tempo e reclusão. Essa provisão deu 

margem para que a polícia pudesse determinar o que constituía ato de 

indecência. Deu-lhe também o poder de extorquir dinheiro daqueles 

ameaçados de detenção ou reclusão (GREEN, 2000, p. 56-57). 
 

 

Sobre “atentado ao pudor”, a legislação declara que: 

 
Adultos que praticassem atividades sexuais com outros adultos em lugares 

públicos, podiam ser acusados com base no artigo 282, “Atentado Público ao 

Pudor”. O crime era descrito como ‘Ofender os bons costumes, com 

exibições impudicas, atos ou gestos obscenos, atentorios do pudor, 

praticados em lugar público ou freqüentado pelo público, e que, sem ofensa 

à honestidade individual de pessoa, ultrajam e escandalizam a sociedade. 

Para esse delito, a sentença prevista era a prisão de um a seis meses 

(GREEN, 2000, p. 57). 
 

 

 Ainda dentro dos estudos sobre as causas da homossexualidade, os europeus Cesare 

Lombroso e Gregório Maranõn se destacaram por exercer uma maior influência em estudar e 

adequar as noções brasileiras sobre homossexualidade e sua relação com a raça, o gênero, a 

criminalidade e a biologia. Lombroso influenciou o trabalho de Leonídio Ribeiro, o principal 

pesquisador brasileiro, que empregou as técnicas antropométricas de Lombroso para medir as 

partes do corpo de 195 presos no Rio de Janeiro em 1932, com o intuito de provar a ligação 

existente entre desequilíbrio hormonal e homossexualidade. 

  Green (2000, p. 199-200) afirma que Maranõn propunha que os homossexuais 

possuíam características tanto masculinas quanto femininas e que isso estava relacionado ao 

seu desequilíbrio endócrino, estabelecendo uma explicação biológica para a 

homossexualidade. O termo “intersexual” descrevia uma posição limítrofe entre os dois sexos. 

Contudo, Maranõn reconhecia que essa posição era apenas uma predisposição à 

homossexualidade, mas que fatores exógenos como a religião e a ética podiam moderá-la ou 

erradicá-la. 
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 As produções discursivas de Leonídio Ribeiro são consideradas o ápice dos estudos 

sobre a homossexualidade no Brasil. Esse criminologista e médico adotava as teorias de 

Maranõn no que diz respeito às origens endócrinas do homossexualismo (GREEN, 2000, p. 

204) e de acordo com essa teoria, um desequilíbrio das funções endócrinas poderia ser 

responsável por desenvolver o homossexualismo em um indivíduo.  

 Conforme explicita Sinisgalli, os homossexuais não são considerados homens normais 

e, por isso, precisam de um tratamento adequado, sendo o método da reclusão em presídio, 

além de injusto, também não proporcionar resultados efetivos (apud GREEN, 2000, p. 202). 

Ainda segundo ele a solução passaria pela criação de um instituto para pederastas, onde 

seriam tratados e reeducados e não causariam mal à sociedade. Essas observações de 

Sinisgalli trouxeram à tona novamente a questão da criminalização das relações entre pessoas 

do mesmo sexo no Brasil, e alguns criminalistas consideraram que, apesar de os 

homossexuais serem alvo do Direito Penal, através de leis próprias e específicas, propostas 

pelo Código Penal
1
, muitos deles ainda conseguiram escapar das punições. Neste sentido, 

Green revela:  

O Dr. J. Soares de Melo, professor da Escola de Direito de São Paulo, 

assinalou que embora a idéia de Sinisgalli fosse louvável, o Estado não 

poderia confinar arbitrariamente, homossexuais, uma vez que a legislação 

vigente não punia a homossexualidade. Se alguém quisesse prender uma 

pessoa, isso iria exigir a “criatividade legal” de acusá-la de corrupção de 

menor ou violência carnal. Os homossexuais que não houvessem cometido 

nenhum desses crimes não poderiam ser detidos. Soares de Melo propunha 

uma mudança na lei de modo a qualificar a homossexualidade como ato 

criminoso (GREEN, 2000, p. 18). 
 

 

As discussões acerca da homossexualidade colaboraram para a inclusão, no projeto do 

novo Código Penal Brasileiro, de uma lei que condenasse o relacionamento homoafetivo. Mas 

o Código Penal de 1940 não acatou essa lei referente à criminalização, da mesma forma que 

os estudos desenvolvidos por Aldo Sinisgalli, Marañon e Leonídio Ribeiro não alcançaram os 

resultados esperados no que diz respeito à busca desenfreada para uma possível “cura” a esses 

sujeitos invertidos. 

                                                           
1
 No Brasil, dizia Soares de Melo, o Código Penal era insuficiente, pois muitos casos de homossexualismo sem 

violência carnal ou corrupção “escapam da lei e não são punidos”. Para tanto, ele propunha a criação de um 

Código Criminal paralelo, que previsse medidas de segurança, para se antecipar às penas quando não fosse 

possível aplicar o Código Penal. E afirmava com toda sua autoridade de jurista emérito: “Mesmo antes da prática 

de um crime o Estado pode segregar um indivíduo”, como medida de segurança e profilaxia social –fato possível 

a um alcoólatra e um epiléptico, que são passíveis de internação, enquanto “criminosos potenciais”. E 

acrescentava  o Dr. Soares de Melo: “O mesmo acontece com o homossexual, que sendo pernicioso ao Estado e 

à sociedade pode e deve ser segregado” (TREVISAN, 2011, p. 191). 
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Green (2000) ressalta que de acordo com a história, os homossexuais recebiam 

tratamento distinto em relação à classe social a que pertenciam, ou seja, aqueles que 

pertenciam às classes mais baixas eram mais suscetíveis a receber punições da polícia, além 

de serem encaminhados ao sistema penal. Enquanto que os homossexuais pertencentes à 

classe mais alta recebiam um tratamento especializado, sendo encaminhados ao sistema 

manicomial: 

Indivíduos de classes mais baixas e com tez mais escura eram mais 

vulneráveis à detenção por vadiagem e prostituição ou a acusação de 

atentado ao pudor do que os homossexuais de classe média. Estes sofriam 

uma forma diferente de controle social. Sem nenhuma cura médica vista, 

famílias de classe média, quando confrontadas com um parente suspeito de 

ser um ‘invertido’, muitas vezes buscavam outra forma de assistência. Se os 

manicômios não podiam curar o comportamento homossexual de uma 

pessoa, podiam ao menos proporcionar um lugar para conter propensões de 

seus entes queridos e controlar sua conduta (GREEN, 2000, p. 220-221). 

 

 

No entanto, talvez o homossexual seja percebido como um anormal; de acordo com as 

declarações do médico-legista Aldo Sinisgalli, “o homossexualismo é a destruição da 

sociedade, é o enfraquecimento dos países” (TREVISAN, 2011, p. 187). Ainda para ele, se o 

homossexualismo “fosse regra, o mundo acabaria em pouco tempo” (TREVISAN, 2011, p. 

187). Com base nisso Sinisgalli conclui que “se os pederastas são doentes [...] não é justo que 

a sociedade fique exposta às reações das duas mórbidas tendências” (TREVISAN, 2011, p. 

187). A nossa sociedade considera como sexualidade reprodutiva “normal” aquela baseada 

em relações heterossexuais. Conforme Costa (1992): 

A atração que em nossa sociedade sentimos pela diferenciação entre 

homossexuais e heterossexuais a ponto de imaginar que não podemos viver 

sem ela, é tão “naturalmente” determinada quanto a divisão entre gentios e 

cristãos, católicos e protestantes, castos e libertinos, metropolitanos e 

colonizados, ocidentais e orientais, civilizados e primitivos, etc. Todas essas 

distinções foram ou são, em certas circunstâncias, tão ou mais importantes 

quanto a divisão dos homens em homossexuais e heterossexuais. A diferença 

é que [...], no caso da sexualidade acreditamos que deve existir um suporte 

físico para a diferença comportamental, já que o sexo é um fenômeno 

biológico. A dimensão biológica do sexo entretanto é a que menos importa à 

moral (COSTA, 1992, p. 34). 
 

 

Diante dessas considerações, convém ressaltar que os estudos sobre a sexualidade 

humana abordam questões referentes ao gênero, a identidade, a cultura e a linguagem dos 

indivíduos e esses elementos são constituintes de um processo histórico de uma determinada 

sociedade. Esses sujeitos desviantes da norma, principalmente quando citados na literatura, 

são descritos como monstros, como indivíduos estranhos que causam repúdio aos demais, 
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responsáveis por contrariar o sistema heteronormativo e conviver fora dos padrões. Por isso, é 

necessário compreender, acatando a visão de Kinsey: 

Os machos não se dividem em dois grupos distintos: os heterossexuais e os 

homossexuais. O mundo não está dividido em ovelhas e carneiros. Nem 

todas as coisas são negras, nem todas são brancas /.../. Só a mente humana 

inventa as categorias e tenta abrigar os fatos em compartimentos separados. 

O mundo vivente representa uma continuidade em todos os seus aspectos. 

Quanto mais depressa aprendermos esta noção, aplicando-a ao 

comportamento sexual do homem, tanto mais depressa compreenderemos 

claramente o que é a realidade do sexo (apud FRY, MACRAE, 1985, p. 79). 
 

 

 Pode-se dizer então que é do ser humano essa necessidade de dividir tudo em 

categorias, de enquadrar pessoas em determinadas identidades ou rótulos, tratando, desse 

modo, esses audaciosos como portadores de alguma monstruosidade e tendo que encarar o 

preconceito e a indiferença daqueles que se consideram normais. Partindo dessa premissa, 

afirma-se que esta pesquisa tem a intenção de propor discussões que façam o leitor refletir 

sobre a condição dos sujeitos ousados na sociedade, o porquê ainda o enxergamos como 

monstros. De fato, o que os homossexuais buscam é o rompimento de fronteiras para que 

possam assumir sua identidade de gênero e sexualidade e tornar sua experiência menos 

dolorosa. 

 

3.3 Saindo do armário: o monstro pós-moderno 

A Literatura enquanto expressão da realidade tem a pretensão de provocar discussões 

que salientem a temática homoerótica, até como forma de propor medidas e práticas que 

contribuam para o desvelamento de questões relacionadas ao homoerotismo. A Literatura 

homoerótica constitui a temática principal desta seção e as reflexões aqui desenvolvidas, 

assim como nas seções anteriores, irão corroborar de maneira valiosa para o desenvolvimento 

do próximo e principal capítulo, que trata da análise do corpo monstruoso nos contos de João 

do Rio e Caio Fernando Abreu. 

Desse modo, um dos focos deste trabalho faz referência aos conceitos ligados ao 

homoerotismo que, segundo Costa (1992), é um conceito que procura explicar as diferentes 

formas de relacionamento erótico entre homens e entre mulheres, abordando tanto as relações 

que envolvem a sodomia e pederastia, quanto as relações contemporâneas, ou seja, é um 

conceito amplo que engloba todos os tipos de relações homoafetivas. A abertura que esse 

conceito é capaz de proporcionar torna a pesquisa ainda mais relevante, pois discute não 

apenas uma forma específica de relação homoerótica. Tão importante quanto esse conceito e 
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que também merece igual atenção é o termo “homossociabilidade.” De acordo com Souza 

Junior (2002, p. 23): 

Os conceitos de homoerotismo e homossociabilidade reconfiguram, 

radicalmente, a questão das relações entre amizade masculina e 

homossexualidade. O conceito de homossociabilidade é mais abrangente e 

complexo que o de amizade, assim como o de homoerotismo o é em relação 

ao de homossexualidade. A conjugação de ambos permite abarcar um amplo 

espectro de relações entre homens e situar o homoerotismo em suas 

dinâmicas de contiguidade e diferença, com outras formas de relações 

masculinas, liberando-nos das compartimentações falaciosas do discurso 

homofóbico, cujos mecanismos discursivos são, assim, em parte desnudos. 

 

 

Outro conceito que chama atenção e merece ser mencionado é o de “queer”, que foi 

sugerido com a intenção de substituir a palavra gay, visto que na linguagem comum, gay foi 

um termo que se impregnou com uma forte carga depreciativa. Geralmente, os grupos 

marginalizados buscam uma auto-afirmação e, para isso, se autodenominam com a intenção 

de evitar rótulos baseados nos estereótipos criados sobre uma imagem nem sempre 

verdadeira. No livro Um corpo estranho, Guacira Lopes Louro define o conceito de queer da 

seguinte forma: 

Queer é tudo isso: estranho, raro, esquisito. Queer é também, o sujeito da 

sexualidade desviante – homossexuais, bissexuais, transexuais, travestis, 

drags. É o excêntrico que não deseja ser “integrado” e muito menos 

“tolerado”. Queer é um jeito de pensar e de ser que não aspira o centro nem 

o quer como referência; um jeito de pensar e ser que desafia as normas 

regulatórias da sociedade, que assume o desconforto da ambiguidade, do 

“entre lugares”, do indecidível. Queer é um corpo estranho, que incomoda, 

perturba, provoca e fascina ( LOURO, 2008, p. 7-8). 
 

 

 A partir disso, observa-se que a teoria queer diz respeito àqueles indivíduos que não se 

preocupam em se moldar e reavaliar seu estilo de vida, não fazem questão e nem almejam se 

enquadrar e viver de acordo com certos padrões tidos como referência pela sociedade 

heteronormativa. Pelo contrário, faz parte dos movimentos homossexuais assumir toda sua 

“estranheza” e contestar de forma coerente sobre esses padrões preestabelecidos que precisam 

ser rompidos para que assim, as minorias possam se adequar a eles de uma maneira 

considerada normativa e não perturbadora. A teoria queer constitui-se, assim, menos numa 

questão de explicar a repressão ou a expressão de uma minoria homossexual do que numa 

análise da figura hetero/homossexual como um regime de poder/saber que molda a ordenação 

dos desejos, dos comportamentos e das instituições sociais, das relações sociais – numa 

palavra, a constituição do self e da sociedade (SEIDMAN, 1995, p. 128). 
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 Portanto, o termo queer faz alusão ao estranho, ao excêntrico, ao esquisito, ao insólito, 

demarcando uma posição não-normativa, é tudo aquilo que foge dos padrões da sociedade 

heterossexual e dos ajustamentos que a sociedade falocêntrica impõe aos sujeitos. Silva (apud 

LOURO, 2008, p. 48) comenta que “pensar queer significa questionar, problematizar, 

contestar todas as formas bem-comportadas de conhecimento e de identidade”.  

 No que se trata de conceitos referentes à Literatura homoerótica, outro que merece 

destaque é o de camp. Esse é “um dos conceitos centrais da cultura gay e ao mesmo tempo um 

dos mais difíceis de definir” (MIRA, 1999, p. 147). Conforme escreve Denílson Lopes (2002, 

p. 94) sobre o camp: “o camp, nas suas origens, não pode ser chamado de fundamentalmente 

gay, mas especialmente nesse século tornou-se um elemento definidor, sem ser totalizador, da 

identidade homossexual”. Em relação ao comportamento, o camp caracteriza aqueles 

homossexuais exagerados, que adotam estilos mais afetados para chamar a atenção. 

Ainda no que se refere ao conceito de homossociabilidade é necessário definir também 

o conceito de “armário”, proposto por Sedgwick (1990, p. 3): 

O “armário” é entendido, em termos performáticos, como tendo seu início a 

partir do ato de fala de um silêncio – não um silêncio particular, mas um 

silêncio que intermitentemente faz crescer a particularidade em relação ao 

discurso que o circunda e que o constitui como diferente (1990, p. 3). 
 

 

 O “armário”, termo tão citado na contemporaneidade funciona como um método 

regulador da vida desses seres invertidos, uns optam por se manter dentro do armário e não se 

assumir, por medo do julgamento e da repressão. Esse medo em relação aos demais 

indivíduos está relacionado à sua trajetória de vida, repleta de sofrimento, exclusão e 

angústias. Esses indivíduos travam diariamente uma luta contra eles mesmos. Mieli relata que 

a luta homossexual revolucionária não tem como objetivo conseguir a 

tolerância social para os gays, mas liberar o desejo homoerótico em todos os 

seres humanos (pois) enquanto houver pessoas ‘normais’ que ‘aceitam’os 

homossexuais, a espécie não terá reconhecido o próprio desejo homossexual 

profundo, não se terá dado conta de sua presença universal e sofrerá 

irremediavelmente as conseqüências dessa amputação que é repressão (1978, 

p. 6). 
 

 

 Diante deste cenário de repressão e violência no que concerne à revelação ou não de 

uma identidade gay, é necessário que a legislação se adeque cada vez mais aos direitos dos 

homossexuais, para que estes possam sobreviver numa sociedade onde o indivíduo 

considerado como esse o central da ordem democrática é o cidadão branco, heterossexual, ou 

seja, esses indivíduos “normais” ainda dominam aqueles que beiram a margem da sociedade. 

Os homossexuais que se escondem temem a todo momento que sua verdade escandalosa 
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venha a tona, por isso vivem se escondendo dentro desse “armário”, pois não suportariam que 

tal verdade fosse descoberta. Uma maneira de observar a evolução da identidade gay é através 

da Literatura gay ou Literatura homossexual: 

A literatura gay exige uma voz homossexual, um ponto de vista 

homossexual na narração. Ao mesmo tempo, e isso é uma das características 

que com maior nitidez separa os textos homossexuais anteriores a Stonewall 

dos textos gays, pressupõe-se a existência de uma cultura gay articulada e 

com um significado político; a identidade gay é vista como um fato 

consumado e, ao mesmo tempo, como um projeto compartilhado [...]. 

Entende-se, além disso, que enunciação e leitor estão dispostos a aparecer 

como gays no mundo. O uso de códigos próprios da literatura do armário, na 

qual o autor homossexual tentava estabelecer um tipo de comunicação 

secreta com certos leitores, oculta ao olhar heterossexista, é substituído por 

um sistema referencial no qual se exibem as marcas da identidade. Não se 

trata de defender explicitamente a homossexualidade frente ao mundo, mas 

de partir da mesma como um estilo de vida. Nesse sentido, não se pode dizer 

que os textos gays falam de homossexualidade (MIRA, 1999, p. 452). 
 

 

 Ao indivíduo desviado se atribui termos pejorativos como anormal, doente, pervertido, 

que faz com que esses sujeitos ocupem posições de fronteira, sendo vistos como abjetos, ou 

seja, aqueles que provocam repulsa, terror e perturbam a ordem estabelecida pelo sistema, 

despertando, assim, o interesse não apenas de estudiosos e pesquisadores, mas também de 

artistas, a maioria de próprio universo homossexual, que pretendem destacar a ousadia desses 

sujeitos marginalizados que desafiam fronteiras. Autores como João do Rio e Caio Fernando 

Abreu denunciam e descrevem comportamentos e atitudes através de sua literatura, como é 

possível comprovar pelos dizeres de Denilson Lopes: 

Não só um novo espaço é vislumbrado, mas a homossexualidade assume um 

tom visivelmente finissecular, decadentista, associada à perversão, à medida 

em que se distancia dos padrões da moral burguesa. A escrita de João do Rio 

é uma escuta da alteridade, de excluídos e incluídos, no Rio de Janeiro que 

se moderniza e onde ele atravessa os mais diferentes espaços sociais (2002, 

p. 131-132). 

 

 

 Em relação à escrita de Caio Fernando Abreu, Denilson Lopes faz as seguintes 

observações:  

Face aos cansaços pós-utópicos, mas ao mesmo tempo dentro desse espaço, 

a obra de Caio Fernando Abreu representa uma frágil possibilidade de 

leveza, do sim, em meio a tanta dor e indiferença, de encontro em meio a 

tantos desencontros, de histórias que digam respeito a um mundo tão pleno 

de informações e carente de sentidos (2002, p. 159).  

 

 

 Por isso, é importante mencionar que, através dos contos analisados a 

seguir, pode-se perceber como cada autor trabalha a questão desse viés homoerótico, 
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descrevendo, cada qual em sua época, as características da sociedade e de que maneira o ser 

pervertido é encarado por diferentes culturas. Em João do Rio, os personagens noturnos se 

satisfazem através da busca de sensações em seu corpo ou observadas no corpo alheio, 

alimentando desta forma suas taras e vícios através da corrupção sofrida por personagens 

heterossexuais que, aparentando inocência em um primeiro momento, revelam em seu íntimo 

a inclinação à mesma transgressão moral ou sexual da qual os homossexuais eram rotulados 

pelo discurso científico da época. Já em Caio Fernando Abreu, esses mesmos monstros não se 

prendem a uma identidade fixa e, por isso, buscam a libertação das amarras e se posicionam 

contra as formas de preconceito para a conquista de seus próprios prazeres e emoções a partir 

do abraço de uma identidade líquida que desvela a fluidez da pós-modernidade. 

 Através da literatura, é possível ter acesso e adquirir conhecimento a respeito de temas 

que envolvem o homoerotismo e as relações que expressam afetividade em geral, ela nos faz 

refletir e repensar, agregando, assim, novos valores que serão úteis para a compreensão de 

novas teorias e conceitos que surgem para fundamentar os argumentos que dizem respeito à 

criação de novas categorias.  

Caio Fernando Abreu instaurou seu pensamento com a seguinte ideia: 

Acho que literatura é literatura; ela não é masculina, feminina ou gay. E 

como o ser humano também não é. Não acredito nessas discussões, o que 

existe é sexualidade. Cada um é sexuado ou assexuado; se você é sexuado, 

tem mil maneiras de exercer a sexualidade. E se nós formos 

compartimentalizar essas coisas, acho que dilui, pois fica uma editora gay, 

publicando escritor gay, que vai ser vendido numa livraria gay, que vai ser 

lido apenas por gays (apud BESSA, 1997, p. 39). 

 

 

 Diante disso, pode-se afirmar que é muito comum e corriqueiro desprezar o diferente, 

o pervertido, o que foge aos padrões preestabelecidos, daí porque é importante colocar em 

primeiro plano essa questão e despertar a reflexão no que concerne às formas de viver a 

sexualidade e experimentar prazeres e desejos. No próximo capítulo, serão tratadas e 

discutidas essas questões, a respeito do corpo homoerótico e do preconceito, através da 

análise de contos que têm como temática principal a monstruosidade em relação aos sujeitos 

ousados.  
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4. O CORPO HOMOERÓTICO EM JOÃO DO RIO E CAIO FERNANDO ABREU: 

ANÁLISE DOS CONTOS 

 

 Após a apresentação nos capítulos anteriores das considerações sobre o tema do 

homoerotismo na história ocidental e mais especificamente na literatura e na crítica literária, 

esta seção irá demonstrar de que forma os elementos decadentistas de João do Rio e pós-

modernos de Caio Fernando Abreu são utilizados em relação à monstruosa representação do 

ser homoerótico a partir de exemplos da produção curta de ambos.  

 Como já foi apresentado anteriormente, o homossexual era encarado como um doente, 

portador de uma moléstia incurável, por isso era tratado como um monstro, um anormal, um 

pervertido, uma criatura que ultrapassa as fronteiras criadas e impostas pela sociedade, mas 

que, perigosamente, e, por vezes, dissimuladamente, permanecia entre os aceitos como 

normais. Especificamente no caso dos contos de João do Rio o alinhamento do dandismo com 

o homoerotismo faz com que certos personagens busquem prazer e satisfação através do 

sofrimento de outros. A busca desenfreada pela realização de taras e vícios leva esses 

monstros a sugar de todas as formas as pessoas boas e inocentes que cruzam o caminho desses 

dândis e se deixam influenciar por discursos enganosos e superficiais.  

 

 

4.1 A perversão do corpo homoerótico no Decadentismo de João do Rio 

 O cenário em que o Decadentismo se manifestou se caracteriza pela paradoxal postura 

do homem vitoriano diante dos avanços prometidos pela ciência e pela tecnologia, visto que, 

se de um lado as condições de higiene e de acesso à educação melhoraram, por outro, muitas 

pessoas do campo perderam sua fonte de renda por terem sido substituídas por máquinas. De 

fato, este quadro ganhou impulso após a Revolução Francesa, quando o contexto de 

insatisfação e descontentamento diante dos privilégios desfrutados por uma minoria causou 

revolta em muitos artistas daquele período que sentiram a necessidade de se opor à questão do 

“milagre capitalista – fenômeno efêmero, fogo fátuo” (MUCCI, 1994, p. 27) em suas obras 

como forma de um posicionamento subversor ao sistema burguês sem, no entanto, promover 

denúncias sociais em suas obras. Mas afinal de contas, a que decadência os artistas estavam se 

referindo? 

Ao se falar de “Decadência” tratamos especificamente aqui de um período da literatura 

em que se percebe o declínio de um sistema quando este é colocado em comparação à 

excelência de outro momento histórico anterior (CUDDON, 1992, p. 220). Salienta-se que, 
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ainda que este nome já tivesse sido usado para designar, na Antiguidade, o fim dos períodos 

Alexandrino (300-30 a. C.) e do Imperador Romano Augusto (14 a. C.), o termo 

“Decadência" se consagrou na França em companhia do nascente Simbolismo da segunda 

metade do século XIX ao fim do mesmo século. Caracterizado como uma postura do artista 

diante da sociedade burguesa, o Decadentismo destacava o posicionamento autônomo da arte 

e do artista, a necessidade do sensacionalismo, o artificial, o egocentrismo, o bizarro, o 

melodrama. 

Dentro do universo da Literatura, a ideia da decadência apareceu na França nas 

primeiras décadas do século XIX por meio dos textos do crítico Desiré Nisard, nos quais era 

feita a análise das semelhanças entre a poesia clássica e a literatura romântica (LEVIN, 1996, 

p. 32). Mas sem dúvida, foi com o poeta Charles Baudelaire e sua obra Les Fleurs du mal 

(1857) que o Decadentismo encontrou o seu texto manifesto vindo a exercer influência sobre 

a classe artística contrária ao establishment. Em 1884, o Decadentismo chegou à ficção com o 

romance À rebours, de Joris-Karl Huysmans, considerado por Arthur Symons como o 

“breviário” do movimento. Nele, o espírito decadentista ganha corpo no protagonista Des 

Esseintes, exemplificando o ser decadente consumido pela maladie fin de siècle. Ele devota 

sua energia, fortuna e inteligência à substituição do natural e do artificial. Sua existência se 

resume à busca de sensações novas e bizarras. 

 Diante de tal pessimismo em relação a uma falsa ideia de desenvolvimento 

tecnológico e científico, a sociedade se mostra desiludida e desacreditada de qualquer 

progresso ou evolução. O clima de decadência dominava sob todos os aspectos, Mario Praz 

argumenta o seguinte sobre essa fase: “por volta de 1880 até o começo do presente século, a 

idéia de Decadência era o eixo em torno do qual girava o mundo literário” (apud MUCCI, 

1994, p. 28). Os artistas decadentes começaram a desenvolver a nevrose, uma doença 

“caracterizada por expor os nervos à flor da pele, e à flor do texto, no caso dos escritores 

decadentistas” (MUCCI, 1994, p. 28). Essa doença era responsável por provocar 

descontentamento e desânimo, além de fadiga física e mental, comprometendo assim, a 

qualidade das produções artísticas, que tinham Paris como berço de sua gênese. Paris foi o 

palco dos paradoxos decadentistas, pois, como descreve Gilberto Mendonça Teles, 

representava dois momentos importantes de uma mesma época: “a euforia de sua belle 

époque, de um lado e, de outro, o pessimismo decadentista do fin-de-siècle” (TELES apud 

MUCCI, 1994, p. 29). 

 Enfim, um sentimento decadente se instaurava na arte e várias eram as causas que 

desencadearam o pessimismo, entre elas causas políticas, sociais, econômicas e demográficas. 
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A situação em relação à depressão causada pelo desgosto econômico de épocas anteriores só 

viria a melhorar provisoriamente com a Primeira Guerra Mundial, e a própria França 

enfrentava um momento complicado no que diz respeito à questão demográfica, até correndo 

o risco de desaparecer. Outro problema se relacionava ao ritmo frenético do progresso 

científico, o que dificultava a adaptação de alguns indivíduos, ocasionando assim, diferenças 

entre as classes sociais (MUCCI, 1994). Portanto, o fin-de-siècle se diferencia da belle époque 

visto que cada um apresentou determinadas características. Segundo a definição de Eugen 

Weber (apud MUCCI,1994, p. 30), a Belle Époque 

só foi assim chamada quando se olhou em retrospectiva através de cadáveres 

e ruínas, apresenta os dez anos e pouco antes de 1914. Esses também tiveram 

seus problemas, mas foram relativamente anos robustos, otimistas e 

produtivos. O fin-de-siècle os tinha precedido: uma época de depressão 

econômica e moral, recendendo muito menos a alegria ou esperança. 

 

 Então, enquanto a Belle Époque se caracterizou por ser um período de glórias e 

conquistas do desenvolvimento tecnológico e científico, o fin-de-siècle representou uma fase 

marcada pela depressão, angústia e nevroses, porém diante deste cenário foi que o artista 

decadentista se sentiu motivado a produzir de uma maneira tal que sua escrita revelasse um 

papel social denunciador, de forma elegante, dos princípios vigentes impostos pela moral 

burguesa:  

O tédio, reedição do mal-du-siècle romântico, não impediu que o artista 

realizasse uma representação que apelasse à libertação do sujeito, que 

abominava o real circundante. Se o Romantismo na primeira metade do 

século XIX libertara a imaginação das garras da razão clássica, os 

decadentistas se propuseram a libertar o homem todo, através de um texto 

sui generis, que acusava a morte em prol da vida, nem que fosse a vida dos 

signos literários em delírio (MUCCI, 1994, p. 30-31). 

 

 O Decadentismo pode ser definido como uma postura adotada pelos artistas diante da 

sociedade burguesa, como um modo de sentir a vida; pretendia-se, através do estilo 

decadente, instaurar novos padrões, novas buscas que trouxessem mudanças referentes aos 

ideais impostos e considerados os mais adequados pelas normas e valores sociais vigentes, 

como o heterossexualismo. Como o escritor francês Theóphile Gautier descreveu a respeito 

desse estilo decadente: “estilo engenhoso, complicado, sábio, cheio de nuances e de buscas, 

recuando sempre os limites da língua, tomando emprestado a todos os vocabulários técnicos, 

tomando cores de todas as paletas, notas em todas as escolas” (apud MUCCI, 1994, p. 47). 

 O estilo decadentista foi motivado pela descrença e insatisfação, e isso se refletiu em 

textos produzidos por autores revoltados com aquela realidade onde o que predominava eram 



49 

 

os valores burgueses; a burguesia desprezava a arte pautada em valores espirituais, a arte 

decadista não era bem vista, considerada sinônimo de maldição, que se caracteriza  

pela morbidez nevropata, pela busca de mistério e sensações requintadas 

apreendidas nas mais variadas formas de evasão, muitas vezes exteriorizadas 

por comportamentos que, ao lado dos exageros de hiper sensibilidade, 

prestaram-se para o descrédito do movimento (CAROLLO, 1980, p. 6). 
 

 

 Algumas das questões fundamentais para se entender o Decadentismo e que aparecem 

recorrentemente e de forma muitas vezes interligadas em João do Rio se faz em relação aos 

conceitos de dandismo, androginia e artificialidade. O dândi é uma figura representativa do 

momento decadente, sendo um ser elegante, de gostos refinados, uma criatura superior às 

outras, sempre original e inovadora, buscando exercer um caráter de denúncia diante do que 

considera agressivo e superficial. Em João do Rio esse comportamento encontra sua mais 

perfeita representação na personagem do dândi Barão Andre de Belfort, cujas ações de 

voyeurismo e sadismo se assemelhavam às características definidoras dos homossexuais, 

segundo as ideias vigentes no Brasil no início do século XX, tendo o criminalista Leonídio 

Ribeiro, diretor do Departamento de Identificação da Polícia do Rio de Janeiro nos anos trinta 

um dos principais nomes a defender a estreita relação entre dandismo e homossexualismo, nos 

moldes das ideias de Krafft-Ebing (FRY, MACRAE, 1985, p. 38), conforme visto no capítulo 

3. Ainda neste sentido Baudelaire retrata os dândis dessa forma: 

Que esses homens se deixem nomear refinados, incríveis belos, leões ou 

dândis, todos têm a mesma origem; todos participam do mesmo caráter de 

oposição e de revolta; todos são representantes do que há de melhor no 

orgulho humano, dessa necessidade, rara demais entre os homens de hoje, de 

combater e de destruir a trivialidade. Daí nasce, nos dândis, essa atitude 

altiva de casta provocante, mesmo na sua frieza. O dandismo aparece 

sobretudo em épocas transitórias, quando a aristocracia é oscilante e aviltada 

(apud MUCCI, 1994, p. 51). 

 

 Faz-se mister destacar também outra figura relevante resgatada pelo período decadente 

– o andrógino, figura esta que perpassa toda a História, despertando curiosidade e interesse 

sobre sua existência mítica: 

 Havia, a princípio, três espécies de homens e não duas, como atualmente: 

macho e fêmea. O terceiro gênero era formado dos dois primeiros. Extinta a 

espécie, só o nome lhe sobreviveu. Chamavam-se Andróginos, porque pelo 

aspecto e pelo nome lembravam o macho e a fêmea” (PLATÃO apud 

MUCCI, 1994, p. 54). 
 

  No caso desta pesquisa, pode-se comparar o homossexual ao andrógino, no sentido de 

possuir uma natureza que não se encaixa no heterossexualismo, sempre em busca de uma 
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realização completa, de uma aceitação pelo fato de serem incomuns e, de certa forma, 

indefinidos. Segundo Centeno (apud MUCCI, 1994, p. 53), a androginia representa uma “/.../ 

justaposição de contrários, desde sempre sonhada como primeira origem e derradeira meta 

dos seres, divinos e humanos, tidos como perfeitos”.  

 A artificialidade ou o culto do artifício é outro ponto que merece atenção em relação à 

estética decadente, visto que adota uma postura marcada pelos chamados “paraísos 

artificiais”, ou seja, uma arte que aprecia o misterioso, o sobrenatural, o exótico, o artificial e 

que despreza tudo que advém da natureza. De acordo com Mucci, o artista decadentista 

“rejeitava a natureza e não tinha para onde escapar, senão para o artificial, para a arte do 

artifício, ou como diz Baudelaire, para o ‘fogo de artifício do inferno” (1994, p. 75): 

Ideal artificial, embriaguez artificial, paraísos artificiais, tudo que é louvado, 

desde que contribua para fazer decolar de um natural reputado insatisfatório: 

poesia, vinho, haxixe, maquiagem, dandismo são reivindicações de uma 

vontade de afastamento e de perdição (ROSSET apud MUCCI, 1994, p. 57). 

 

 Além dos aspectos já citados, é necessário ressaltar as tênues diferenças entre o 

Simbolismo e o Decadentismo, visto que ambos ocorreram no mesmo período, e ambas 

fases/movimentos/etapas apresentam características semelhantes, provocando assim opiniões 

e discussões diversas. Sobre isso Moretto declara: “Decadência e Simbolismo são, não duas 

escolas, como geralmente se tem tendência a afirmar, mas duas fases sucessivas de um 

mesmo movimento, duas etapas da revolução poética” (MICHAUD apud MORETTO, 1989, 

p. 29). Enquanto uns acreditam que o Decadentismo se baseia no pessimismo, na revolta e no 

espírito de denúncia adotado pelos artistas em busca de um estilo próprio, de quem está 

vivendo os últimos tempos, tempos em que o cansaço, a insatisfação, a angústia e a descrença 

prosperam, outros destacam que ele marca um momento de valorização da arte, do culto à 

beleza, da poesia, da pintura, da escritura. Assim, pode ser dito que os decadentes pretendem, 

com seu individualismo, denunciar um mundo desgastado, um mundo que vive os fins de 

tempo. Neste sentido, o Simbolismo representa um olhar intimista diante do mundo que 

“parte em busca do que se oculta, daquilo que constitui a essência do Universo” (GOMES, 

1994, p. 18), demonstrando assim, que o Simbolismo procura incessantemente decifrar os 

símbolos, refletir sobre eles, sobre as novas sensações, desvendar o lirismo presente no 

oculto, na natureza e a relação existente entre o homem, o mundo material e o espiritual. 

Pode-se dizer que 

o Decadentismo nos parece como o momento do lirismo, o desabrochar de 

uma sensibilidade inquieta, um estado de crise, sendo o Simbolismo o 

momento intelectual, a fase de reflexão sobre este lirismo, à procura de uma 
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unidade que o Romantismo, na França, não soubera descobrir e que 

permitirá definir a poesia em sua essência e colocar as bases de um novo 

regime [...]. A passagem da Decadência ao Simbolismo é a passagem do 

pessimismo ao otimismo e, ao mesmo tempo, a descoberta da poesia 

(MICHAUD apud MORETTO, 1989, p.29). 
 

 No Brasil, em nosso meio literário, o Decadentismo encontrou no dândi João do Rio a 

perfeita incorporação do espírito decadente na República Velha.  

 

4.2 João do rio: o flâneur amante das ruas 

 O carioca Paulo Alberto Coelho Barreto nasceu no dia 5 de agosto de 1881 e usando o 

pseudônimo João do Rio, foi contista, cronista e teatrólogo, se configurando como um dos 

principais nomes do cenário artístico do Rio de Janeiro do início do século XX, quando a 

cidade era também a capital federal.  

 João do Rio foi considerado por muitos como um escritor complexo, tendo nascido 

pobre e conseguido se destacar entre tantos outros pela sua ousadia e seu talento, nutrindo um 

amor enorme pela rua, local fornecedor de matéria prima para seus textos: “A rua sente nos 

nervos essa miséria da criação e por isso, é a mais igualitária, a mais socialista, a mais 

niveladora das obras humanas” (RIO, 2002, p. 20).  

 Sua obra A alma encantadora das ruas, de 1908, revela a qualidade artística de João 

do Rio, os personagens descrevem e contam a história de desenvolvimento daquela metrópole 

que ainda hoje enfrenta problemas, as mazelas retratadas na obra se mantêm atuais. João dizia 

que as ruas tinham alma, por elas passavam todos os tipos de gente e essa dubiedade era o que 

o encantava. Durante o dia, pairava um clima de inocência, aquele espaço era frequentado por 

barões, damas da sociedade, e a noite o clima era de mistério, de tensão, pois a mesma rua era 

frequentada por prostitutas e criminosos. 

 Obeso, mulato, calvo e homossexual, João do Rio fez a diferença no panorama 

literário ao retratar, de forma extraordinária, a realidade de um Rio de Janeiro que tentava 

desesperadamente se afastar e renegar seu passado colonial para abraçar uma imagem de 

nação pautada no modelo francês. Como destaca J. M. Carvalho: “No Rio reformado 

circulava o mundo Belle-époque fascinado com a Europa, envergonhado do Brasil, em 

particular do Brasil pobre e do Brasil negro” (CARVALHO, 1987, p.40-41). Os personagens 

que compõem seus enredos representam a história dessa cidade.  
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 Ao lado de escritores renomados como Machado de Assis e Lima Barreto, João do Rio 

se destacou por abordar temas que ainda hoje são atuais e refletem o cenário carioca. Em 

relação a essa afirmação, Ribeiro Couto (apud O’DONNELL, 2008, p. 35) declara que: 

O Rio de Janeiro vive na obra de Paulo Barreto. A cidade foi variando de 

alma de fisionomia, mas o escritor acompanhou-a, a todos os instantes. Sua 

obra é o reflexo da vida carioca e 20 anos de civilização em marcha. Nos 

seus livros está essa vida vertiginosa, com suas vaidades, as suas virtudes, os 

seus vícios, a sua loucura, o seu lirismo, os seus ridículos, os seus tédios, os 

seus entusiasmos, a sua dor, a sua beleza. Do Rio de Janeiro imperial de 

Machado de Assis, com as estreitas ruas de nomes pitorescos e os 

conselheiros de sobrecasaca fúnebre, passamos, na literatura brasileira, ao 

Rio de Janeiro encantador de Paulo Barreto, com o cais tumultuante de 

trabalho, os palacetes nascendo nos bairros antigos, a tradição vestindo-se 

com uma roupa de idéias mandadas buscar à Europa. 

 

 Os paradoxos e contradições do Rio de Janeiro do início do século XX encontravam 

sua incorporação não apenas nos escritos de João do Rio, cujas crônicas sobre os salões 

cariocas durante o chá das cinco (“Um chá das cinco” / 1916) contrastavam com outras 

mostrando as condições miseráveis de alguns trabalhadores de depósitos de minérios (“A 

fome negra” / 1910), mas também na sua representação da homossexualidade na Belle 

Époque na qual o próprio João do Rio se viu vítima de exposição pública quando da 

publicação no jornal Correio da Manhã da seguinte nota: “O nacional João Paulo Barreto, 

pardo, que alegara ser jornalista, fora colhido em flagrante, num terreno baldio, quando 

entregue à prática de atos imorais, tendo como parceiro um soldado da polícia” (CUNHA, 

1985, p.72). Neste sentido, chama a atenção o fato de que, à primeira vista, Paulo Barreto 

nunca contestou diretamente a representação preconceituosa dos homossexuais na sociedade 

brasileira de seu tempo. No entanto, como este capítulo pretende demonstrar, um olhar mais 

detalhado nos seus contos revela que João do Rio constrói monstros noturnos a partir do 

alinhamento de seus personagens marginalizados, habitantes da noite, com elementos do 

Decadentismo, resultando em indivíduos que desafiam os valores e as normas sociais da 

sociedade heteronormativa no ambiente finissecular do início do século XX. 
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4.3 Os monstros noturnos de João do Rio 

 

4.3.1 “História de gente alegre” 

 João do Rio intitula o conto dessa forma com a intenção de se referir às mulheres 

meretrizes, vistas apenas como objeto de desejo. A função delas é apenas satisfazer os 

homens, enquanto cabia às esposas desses homens o papel de servi-los e obedecê-los, sendo 

submissas e fiéis. No início do século XX, de fato, à mulher eram designadas apenas duas 

funções sociais: a maternidade e o casamento. De acordo com Mary del Priore (2011, p. 45): 

“é provável que os homens tratassem suas mulheres como máquinas de fazer filhos, 

submetidas às relações sexuais mecânicas e despidas de expressões de afeto”. No entanto, e 

alinhado com a abordagem do tema no início do século XX por João do Rio, a gente alegre 

mencionada no título do conto também se relaciona com o outro sentido do adjetivo “alegre” 

em inglês - “gay”. 

 O conto se inicia com a chegada de um narrador anônimo a um estabelecimento que 

oferecia a seus frequentadores todo o luxo e requinte característicos da Belle Époque carioca, 

também marcado pela presença de um público eclético. Neste local ele se encontrará com o 

Barão André de Belfort, recorrente personagem da obra de João do Rio e que se coloca muitas 

vezes como o alter-ego literário do escritor João do Rio, como uma “projeção autobiográfica” 

na incorporação do dandismo decadentista. João do Rio, como dândi, representa 

uma figura de extremo bom gosto, sempre vestido de ternos bem talhados, 

camisas de seda, gravatas finas, chapéu de bico, bengala e um monóculo. 

Sempre à moda de Londres ou Paris, com o rosto sem pelos e uma leve 

maquiagem, diferentemente de todos os homens da época, isto chegou a lhe 

causar constrangimentos diversos. As pessoas chegavam a reunirem-se na 

porta dos jornais onde trabalhava para vê-lo sair com o seu visual tão 

feminino e incompreendido [...]. João do Rio se caracteriza sobretudo por ser 

contrário às regras. Ser dândi é ser contra a homogeneização e o nivelamento 

da sociedade que naquele instante eram promovidos pelo capitalismo 

progressista (CASTRO, 2010, p. 87). 
 

 

 Dessa forma, essa figura tão representativa se instaura como a peça principal das 

narrativas de João do Rio, conduzindo o enredo de maneira a manipular os personagens e se 

auto-afirmar perante eles. É notável que o dândi tem a necessidade de se sobressair e mostrar 

sua superioridade em relação àqueles que considera repugnantes ou vulgares. O dândi utiliza 

de recursos como a vestimenta para se destacar da massa, pois “vestir não é para o dândi um 

ato inocente. A escolha de um hábito elegante é uma forma de ele afirmar sua superioridade e 

sua individualidade” (SECCO, 1978, p. 32). 
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 O dândi encanta e seduz com suas palavras bem colocadas e faz com que as pessoas 

que o escutam ajam da maneira proposta por ele. Ele tem o poder de convencimento e 

persuasão e, com isso consegue ver seus desejos realizados, levando em consideração que a 

característica principal do dândi é sentir prazer com o sofrimento alheio. Sobre este ser, Secco 

(1978, p. 32-33) afirma o seguinte: 

Para chamar a atenção dos outros sobre si, o dândi utiliza-se de vários 

recursos, além dos ornamentos de seus trajes. Assim, usa gestos estudados, 

dá uma entonação especial às palavras que pronuncia. Tudo isso com o único 

objetivo de chocar e de surpreender para poder ser notado e admirado. A 

impertinência e a impassiblidade são as suas armas preferidas, porque 

permitem que ele afirme sua singularidade em relação aos demais /.../. O 

dândi é essencialmente elitista e mantém a tradição do ócio aristocrático, 

privilegiando relações de luxo e de divertimento. Vive assim, num espaço de 

alienação, não tendo consciência do próprio processo social que o envolve, 

mantendo-se, então, prisioneiro num mundo imaginário, onde um ritual de 

“aparências” mascara sua real identidade. O dândi cria, então, através de 

seus trajes, atitudes e gestos requintados, um mundo aristocrático ilusório, 

onde ele representa o tempo todo, permanecendo inteiramente alienado da 

realidade que o circunda. 

 
  

 Então, este indivíduo não se preocupa com questões de cunho social, pois se mantém 

alienado ao mundo que o cerca. Ao longo da análise, pode-se evidenciar quais as verdadeiras 

intenções do barão Belfort e como ele usa sua capacidade de persuasão para transformar a 

vida dos personagens, estabelecendo, como vimos anteriormente, a ligação do dandismo com 

o homossexualismo nos termos do discurso científico da época em que o homossexual é um 

pervertido e perversor. Geralmente, essas figuras manipuladoras frequentam bares, 

restaurantes, cafés, espaços onde podem se exibir e encontrar vítimas indefesas e inseguras, 

assim como aconteceu com a personagem Elsa, uma das mulheres mais belas da noite, que foi 

atirada nessa espécie de prostíbulo e se deixou enganar pelo barão  Belfort. 

 Sendo um típico reduto frequentado pela burguesia do Rio da Belle Époque, esta casa 

se caracteriza pela presença de elementos e pessoas variadas tanto em nacionalidade como em 

classes sociais. Como observa o narrador: “Aquele ambiente de internacionalismo à parisiense 

cheio de rumor de risos, de glufus de garrafas, de piadas, era uma excitação para a gente 

chique” (RIO, 2002, p. 36). Uma vez esperando seu jantar com o barão, o jovem narrador 

ouve uma conversa sobre o falecimento na noite anterior de Elsa d’Aragon, uma jovem de 

dezoito anos conhecida pelo narrador como uma das mais belas damas da noite. Em um 

mundo no qual os prostíbulos e cabarés são habitados por prostitutas e dançarinas desgastadas 

física e mentalmente, como a pequena prostituta de “A menina amarela” (1919), também de 

João do Rio, descrita como “um espectro de pesadelo, um ser irreal” (RIO, 2001, p. 125), Elsa 
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se destacava como uma dama “do gênero nature. Ancas largas, pele sensível, animal sem 

vícios” (RIO, 2002, p. 39), segundo a descrição do Barão. 

O local era frequentado por todo tipo de gente, eram homens que procuravam por 

diversão, por jogatina e por mulheres de vida fácil ou de vida alegre, mulheres que se 

entregam aos vícios e aos excessos sem se importar com as consequências. Nessas casas onde 

ganhavam a vida esses seres corrompidos 

havia franceses condecorados, de gestos vulgares, ingleses de smoking e 

parasita à lapela, americanos de casaca e também de brim branco com 

sapatos de jogar o football e o lawn-tennis, os elegantes cariocas com risos 

artificiais, risos postiços, gestos a contragosto do corpo, todos bonecos 

vítimas da diversão chantecler, os noceurs habituais, e os michês ricos ou 

jogadores, cuja primeira refeição deve ser o jantar/.../ (RIO, 2002, p. 35). 
 

 

Porém, Elsa se via totalmente perdida em meio àquela atmosfera carregada de tristeza, 

angústia, dor e sofrimento causados por aquele ambiente opressor, permissivo e que suga as 

pessoas de todas as formas. O conceito de atmosfera está ligado ao espaço, e de acordo com 

Barbieri, pode ser definido “como uma nova sensação que penetra o texto narrativo, um tom 

emocional que se infiltra pelo enredo, pelas personagens e pelos espaços” (BARBIERI, 2009, 

p. 109). Assim era o espaço onde Elsa vivia. Para ela a atmosfera daquele ambiente a 

angustiava e a entristecia, ela se sentia sufocada e invadida, pois “o meio é atrozmente 

artificial, a gargalhada, o champanhe, a pintura encobrem uma lamentável pobreza de 

sentimentos e sensações” (RIO, 2002, p. 38). Aqueles “paraísos artificiais” decadentistas nada 

ofereciam de concreto e seguro àquelas jovens sonhadoras e que buscavam um rumo para 

suas pobres e desgraçadas vidas. No entanto, o que esses lugares proporcionavam era apenas a 

ilusão de uma vida fácil. As pessoas se divertiam somente naquele momento, as relações eram 

vazias, passageiras e artificiais. Ali, as cocottes tinham que ser as amantes que cometiam 

todos os tipos de loucuras e que sediam a todos os prazeres para satisfazer a todos os tipos de 

homem, por isso, “cinco anos de profissão acabam com a alma das galantes criaturinhas” 

(RIO, 2002, p. 38), ou seja, não passavam de mera mercadoria com prazo de validade. 

 Lins (1976, p. 99) afirma que “se há o espaço que nos fala sobre a personagem, há 

também o que lhe fala, o que influencia”, como acontece com Elsa quando é atirada naquele 

ambiente hostil a ela, e que representava um espaço vazio e corruptor, um local perigoso e 

que oferecia medo e insegurança: 

A Elsa foi atirada subitamente numa pensão do Catete. Sabes o que é a vida 

em casas de tal espécie. Elas acordam para o almoço, em que aparecem 

vários homens ricos./.../ Nesses almoços discute-se a generosidade, a tolice 

ou a voracidade dos machos. A tarde é dada a um ou a dois./.../ À noite, o 
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jantar em que é preciso fazer muito barulho, dançar entre cada serviço ou 

mesmo durante, dizer tolices./.../ O resto é ainda o homem até dormir. Nesse 

fantochismo lantejoulado há vários gêneros: o doidivana, o sério, o 

reservado, o nature, o romântico/.../ (RIO, 2002, p. 39). 
 

 

Aqui, de fato, observa-se como Elsa é influenciada pelo espaço e aquela criatura pura, 

sem maldade e inocente vai se homogeneizando ao ambiente e se transformando em uma 

mulher devassa que se rende aos “vícios bizarros” (RIO, 2002, p. 39) de cheirar éter, tomar 

ópio e se picar com morfina. Enquanto isso, quem já havia se interessado pela corrompida 

Elsa era a interessante Elisa, e Elsa, ainda que fosse bela devido ao seu pouco tempo na noite, 

“com oito dias estava com os nervos esgarçados, estava excedida. Mesmo porque, desde a 

primeira hora olhava-a com seu olhar de morta a Elisa” (RIO, 2002, p. 39). Esse monstro 

noturno representa o que se enquadra na condição de abjeto, pois provoca repulsa e ameaça as 

fronteiras de uma época que adota padrões rígidos e conservadores, sendo assim, é uma 

criatura transgressora que ousa desafiar os limites impostos. 

Elsa representava a beleza, a juventude, o vigor, era extremamente feminina e 

delicada, enquanto Elisa era uma figura masculinizada, nada sensível e muito menos 

interessante. A grafia desses nomes pode estar relacionada à presença de um “falo” 

representado pela vogal “i” no nome de Elisa, levando em conta seu estereótipo masculino e 

até agressivo, pois mantém um comportamento suspeito em relação a Elsa. O falo carrega 

uma simbologia importante, pois “preenche uma função, não somente geradora, mas 

equilibradora no plano das estruturas do homem e da ordem do mundo” (CHEVALIER, 

GHEERBRANT, 2012, p. 418) e Elisa, ao adotar o papel masculino, se sentia responsável por 

equilibrar aquela determinada situação. Portanto, não é a toa que João do Rio optou por 

utilizar um nome que subverte os valores heterossexuais. 

O elemento homoerótico do enredo toma forma na lésbica Elisa, apresentada como 

“um tipo talvez normal nesse ambiente. Tem os cabelos cortados, usa eternamente um gorro 

de lontra. /.../ dizem-na com todos os vícios, desde o abuso do éter até o unissexualismo” 

(RIO, 2002, p. 39-40). Desde o seu surgimento, portanto, percebe-se que João do Rio constrói 

a visão de Elisa a partir dos estereótipos reservados aos homossexuais no Brasil do início do 

século XX e, em especial, as figuras femininas. Condizente com esta imagem, James Green 

esclarece que, no homossexualismo feminino da Belle Époque,  

As mulheres mais pobres eram obrigadas a adotar um gênero masculino 

como única opção para conquistar um espaço, /.../ As mulheres 

masculinizadas, agressivas e bravas lograram impor um certo respeito na 
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esfera pública, o que lhes permite sobreviver dentro de sua comunidade 

(GREEN apud GATTI, 2000, p.6).   

  
 

Após a descrição de Elisa, o barão Belfort, explicitando sua ligação literária com 

Lorde Henry Wotton, o personagem wildeano de O retrato de Dorian Gray (1891), explica 

a seu convidado como em uma ocasião encontrou Elsa “fora dos nervos” (RIO, 2002, p. 40) 

em uma casa noturna e a pedido dela a aconselhou a se entregar a “um excesso, um belo rapaz 

ou uma extravagância” (RIO, 2002, p. 41), induzindo a jovem a reparar no intenso olhar de 

paixão furiosa que Elisa, presente no mesmo local, lançava a ela. Inicialmente a bela dama é 

tomada pela repugnância à lésbica e a chama de demônio, “corri-a ontem do meu quarto. É 

um demônio” (RIO, 2002, p. 41), ao que o Barão devolve: “Mas você precisa de um 

demônio” (2002, p. 41). Semelhante ao diabo, Elisa é retratada em “História de gente alegre” 

como um monstro devasso e corruptor em oposição ao modelo feminino de beleza e 

delicadeza representado por Elsa. Aqui também o homossexual se relaciona com a figura do 

monstruoso, do perverso, do maligno, do transgressor, pois, como foi citado anteriormente, o 

monstro, ao mesmo tempo que aterroriza, causa fascínio por provocar fantasias escapistas.  

 Vale destacar que a representação das personagens femininas estão ancoradas nas 

ideias vigentes sobre a mulher na virada do século XIX para o XX. Em uma época marcada 

pelo progresso das ciências em diversas esferas da sociedade, a figura feminina foi colocada 

no centro dos debates sobre o crescimento desordenado da população e a deterioração da 

higiene social. O controle sobre esses problemas, segundo estudiosos europeus do século 

XIX, passava pelo controle do corpo da mulher a partir da criação de um centro de 

estabilidade localizado no lar. Este espaço/ambiente deveria ser uma base para a harmonia e a 

castidade na qual a sociedade deveria se espelhar (ALTICK, 1973, p. 51-52). Nesta leitura, 

problemas como a criminalidade, a loucura e a alienação mental passaram a ser vistos como 

resultados de má-formação. Uma constituição degenerada ligaria o louco, o criminoso e o 

perverso. Este degenerado seria um indivíduo que se encontra em um estágio evolutivo 

inferior aos demais. 

Na base desse debate se encontrava a influência da mulher enquanto reprodutora de 

novos membros sociais e a importância da ciência enquanto garantidora da geração de 

cidadãos saudáveis. Logo, duas vertentes se estabeleceram: uma situando o possível 

desregramento sexual, moral e social da mulher na sua constituição anatômica e fisiológica e 

a outra, destacando possíveis estigmas degenerativos que existiriam de forma latente no corpo 

feminino (NUNES, 2000, p. 93). Em ambos os casos, porém, prevalecia a crença de que a 
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mulher era um ser de sexualidade bruta, algo expresso no seu ciclo menstrual. Daí que o 

feminino passa a ser associado às crianças, homens primitivos e alienados na condição de 

seres de segunda classe (ALTICK, 1973, p. 57). Essa associação se intensificou na virada do 

século XIX para o XX, quando a mulher se torna uma incógnita na forma de uma criatura que 

pode ser ao mesmo tempo uma santa ou um demônio, como bem mostra a representação 

literária presente em romances como Madame Bovary (1856), de Gustave Flaubert, O primo 

Basílio (1878), de Eça de Queiroz e O despertar (1899), de Kate Chopin.  

No conto de João do Rio, todavia, santa e demônio se perdem nos excessos da noite 

em busca de sensações e se tornam vítimas de seus desejos. Após ler uma carta enviada por 

sua mãe cujo conteúdo não é revelado ao leitor, Elsa decide aceitar o conselho do Barão e se 

entregar ao excesso: “E apareceu na ceia da pensão como uma louca, a mandar abrir 

champanhe por conta própria. Quando por volta de uma hora apareceu a figura de larva da 

Elisa, deu um pulo da cadeira, agarrou-lhe o pulso: ‘Vem; tu hoje és minha!’” (RIO, 2002, p. 

42). Após protagonizar cenas doentias de paixão em público nas quais sua repugnância era 

evidente, Elsa leva sua amante aos seus aposentos para continuarem seus excessos de luxúria 

regados a morfina. A casa permitia todo tipo de excesso e vício, pois a intenção daquele 

espaço decadente era promover a diversão a qualquer custo. Esse espaço decadente 

caracteriza-se pelo ar de mistério e fascínio, pelas experiências extravagantes e intensas, por 

proporcionar a exploração da imaginação sexual, pelo requinte dessas casas luxuosas e que 

cultuam a beleza acima de tudo e o interesse pela morbidez, que acaba sendo uma 

consequência dos vícios e da vida regada a prazeres artificiais, como é o caso de Elsa, uma 

jovem completamente influenciada por um ambiente infestado de permissividade. 

Ao imaginar a cena no quarto envolvendo duas mulheres tão opostas, constata-se que 

“a sua morte pertence ao mistério do quarto/.../” (RIO, 2002, p. 41), já que este é o espaço da 

casa dominado por uma atmosfera de mistério e requinte ao mesmo tempo: “O quarto, cheio 

de sombra, mostrava, em cima das poltronas, as sedas e os dessous de renda da Elsa. Um 

frasco de éter aberto, empestava o ambiente” (RIO, 2002, p. 43). O quarto, especificamente 

representava um ambiente de prazer e medo, onde novas sensações eram vivenciadas e estas 

podiam ser ou não de dor e angústia, como também de satisfação e felicidade. A sombra 

simbolizava o medo de Elsa em não saber o que de fato ia acontecer e como tudo ali a sua 

volta contribuía para sua transformação em uma meretriz, ela era apenas mais uma, e as sedas 

e rendas representavam o lado do luxo e do glamour, mas que para Elsa não tinha tanta 

importância se comparados ao sofrimento e a dor que essa personagem enfrentava. Neste 

meio tempo o barão Belfort ressalta a representação monstruosa reservada à homossexual 
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Elisa: “como uma larva diabólica, o polvo louro da roda iria arrancar um pouco de vida àquela 

linda criatura ardente, ainda com uns restos d’alma de mulher... Nunca porém pensei no fim 

súbito” (RIO, 2002, p. 43). De acordo com Chevalier e Gheerbrant (2012, p. 728), o polvo, 

animal disforme e tentacular, é uma representação significativa dos monstros que simbolizam 

habitualmente os espíritos infernais, e até o próprio inferno.   

A comparação feita por João do Rio entre Elisa em um animal aquático reitera o lugar 

da homossexual nos termos abordados no capítulo 2 enquanto ser abjeto e transgressor dos 

esquemas de categorização cultural e gerador do horror artístico, pois como coloca Noel 

Carroll em A filosofia do horror ou paradoxos do coração (1999), “o que horroriza é o que 

fica fora das categorias sociais e é forçosamente desconhecido” (1999, p. 54), e horror é 

justamente o que Elisa gera em Elsa. 

Assim como o polvo, Elisa agarrou a vítima com seus tentáculos já que houve 

resistência de Elsa em ceder aos desejos daquele monstro corruptor. Depois de travarem uma 

disputa, “Elsa estava bem morta, o corpo já frio. Devia ter havido luta, resistência de Elsa, 

triunfo da mulher loura e por fim sem fim até a morte, enquanto a outra se estorcia, apertava-

a, arrancava-lhe os cabelos, machucava-lhe o rosto – aquele horror” (RIO, 2002, p. 43-44).  

Na sequência, já de madrugada, gritos de horror vindos do quarto de Elsa despertam os 

moradores da pensão e estes, ao adentrarem o quarto empestado pelo odor do éter, 

vislumbram o corpo de Elisa à beira da cama: “Os braços pendiam como dois tentáculos 

cortados” (RIO, 2002, p. 43). Na cama, morto, o corpo de Elsa, com as pernas em compasso, 

dá sinais de ter resistido aos avanços de Elisa, mas, tendo sido incapaz de resistir à força da 

lésbica, Elsa tem sua vida sugada em meio a um “suplício diabólico” (RIO, 2002, p. 44). 

Quanto a Elisa, a percepção da perda da amante tão desejada a leva ao desespero e à loucura: 

“Quando esta afinal satisfeita quis erguer-se, sentiu-se presa pelos cabelos, tentou lutar, viu 

que a pobre era cadáver. E passou-se então para o monstro o momento do indizível terror /.../ 

Elisa seguiu horas depois para o hospício, babando e estertorando” (RIO, 2002, p. 44).    

 Depois disso, ainda houve uma preocupação em preservar aquele ambiente tão 

corruptor, devasso e permissivo, “foi uma complicação para afastar a polícia e impedir 

notícias nos jornais que desmoralizariam a casa” (RIO, 2002, p. 44). Portanto, vale destacar 

que toda essa história aconteceu em grande parte porque o barão Belfort influenciou e 

manipulou Elsa a cair na armadilha de Elisa. Ao passo que o barão é um personagem 

constante na obra de João do Rio, ele aparece para persuadir e convencer inocentes criaturas a 

cair em tentação. Cabe ressaltar, porém, que assim como acontece em outras narrativas, o 

prazer sentido por este dândi com a morbidez e o fracasso de um indivíduo aparentemente 
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inocente é o prazer decadentista em expor a hipocrisia por trás dos valores burgueses. O barão 

Belfort se aproveita dos momentos de instabilidade para tomar conta da situação fazendo com 

que os personagens cedam aos vícios e tentações, já que o papel desse dândi é corromper e 

seduzir com as palavras, até conseguir o que quer, desestabilizar e fragilizar as emoções e os 

sentimentos daqueles seres já arruinados pela própria dor, culpa e remorso: 

Os narradores como o barão de Belfort exercem seu poder perante o grupo, 

seduzindo-o com narrativas de casos mórbidos. Tais casos são relatados 

dentro de uma atmosfera de envolvimento, onde os narradores usam do 

poder mágico dos acessórios de seus trajes, da entonação de suas vozes, 

estabelecendo, assim, um domínio sobre a imaginação do grupo. Os 

personagens que escutam esses narradores se portam como espectadores das 

“histórias” que ouvem (SECCO, 1978, p. 36).  
 

 

A análise do conto “História de gente alegre”, que em uma primeira leitura se refere à 

narração de Belfort sobre uma homossexual, mas que em outro nível também indica uma 

história contada por um gay, revela que João do Rio foi um preciso observador das complexas 

e contraditórias questões ligadas não apenas às profundas reformas urbanas e sanitárias que 

caracterizaram a República Velha durante a Belle Époque carioca, mas também àquelas 

relacionadas com os seres marginais que compunham a alma encantadora das ruas; espelho de 

sua própria natureza paradoxal. É por meio desta perspectiva que esse jornalista, cronista e 

escritor deve ser compreendido. Como destaca Orna Messer Levin: “João do Rio permanece 

dentro da contradição, assimilando a cópia maldigerida para além do puro dandismo e 

estendendo o empenho do jornalismo aquém da simples flânerie.” (LEVIN, 1996, p. 212). 

Flanando, portanto, acima de definições simplistas e limitadoras, João do Rio 

demonstra, através de sua obra, imbuido do espírito finissecular em que o preconceito contra a 

homossexualidade na primeira década do século XX, assim como se constata neste início de 

século XXI, pode fomentar monstros que, como tais, mostram, na verdade, nossos temores e 

inseguranças sobre um ser humano semelhante a nós. Carvalho (1987, p. 130) diz que “Paulo 

Barreto é um temperamento doentio, sensibilidade exacerbada, /.../ usa de uma psicologia 

mórbida, atormentado pela preocupação do raro, do macabro, do horripilante e até do 

sórdido.”  

Como explica a pesquisadora e ativista homossexual Leila Míccolis fechando esta 

análise:  

Uma vez me perguntaram, numa entrevista: “o que é ser lésbica”, e eu 

respondi, sem pestanejar: “deve ser um ser estranho, tipo marciano. Eu 

nunca vi uma”. Com isso, queria questionar a divisão da mulher em lésbica e 

não-lésbica. Queria dizer que não existe uma raça à parte, que as pessoas são 

pessoas, e homossexuais ou heterossexuais são os atos que praticam, não 



61 

 

elas em si. Um “ser lésbico” ou um “ser heterossexual” deve ser coisa de um 

outro mundo, e por mais que se pareça conosco e fale a mesma língua, será 

um alienígena (apud BERUTTI, 2002, p. 125).  

 
 

 

 

4.3.2 “Emoções” 

 Se em “História de gente alegre” o personagem Barão de Belfort descreve a um 

narrador anônimo a lenta e irreversível queda da bela e inocente Elsa pelas mãos da 

monstruosa lésbica Elisa, em “Emoções” este velho dândi Belfort desempenha um papel 

central enquanto agente direto da derrocada de um homem aparentemente íntegro para o 

mundo do vício do jogo: “O barão jogava e perdia com um moço febril, que à lapela trazia um 

crisântemo amarelo, da cor da sua tez” (RIO, 2002, p. 26). O moço em questão é Oswaldo, 

que por acaso ganhava do barão, porém tudo não passava de um plano para levar o pobre ao 

vício da jogatina, “estou perdendo e apreciando este bom Oswaldo, que ainda tem emoções” 

(RIO, 2002, p. 26). Os seja, depois de perder totalmente o controle e se deixar envolver pelo 

“veneno da perdição” (RIO, 2002, p. 26) que era o jogo, Oswaldo não mais teria emoções, 

seria apenas um sujeito pobre, desiludido e sem expectativas, sem vida comparado ao 

crisântemo de sua lapela, isto é, “aquela que, dentre todas as flores, se esconde e evita o 

mundo” (CHEVALIER, GHEERBRANT, 2012, p. 303).  

Assim se tornou Oswaldo depois de corrompido pelo vício sob a influência do barão, 

“os seus olhos tinham chispas de susto e prazer” (RIO, 2002, p. 27). Ao mesmo tempo em que 

o medo o dominava, o prazer pelo jogo falava mais alto e Oswaldo funcionava como um 

objeto nas mãos do barão, que conseguia tudo o que queria apenas com o seu discurso 

profícuo e enganador, já que ele seduz justamente porque fala o que o sujeito quer ouvir, o seu 

discurso, na verdade, é um “ritual de sedução”, que tem o poder mágico de ludibriar aqueles 

que estão mais fragilizados e sensíveis a determinadas armadilhas que, à primeira vista, 

parecem não oferecer nenhum tipo de risco. Aqui se evidencia mais uma vez a estreita ligação 

entre o dandismo e o homossexualismo, visto que, como destaca Peter Fry e Edward MacRae 

(1985, p. 37), em O que é Homosexualidade mencionando o discurso científico do ambiente 

finissecular, os homossexuais possuíam sinais de degenerescência anatômicos, levando-os a 

sofrerem de histeria, neurastenia e epilepsia. A homossexualidade também provocaria 

anomalias psíquicas, que se por um lado, causariam disposição brilhante para a arte, 

especialmente música e poesia, também fomentaria, como é o caso aqui, o surgimento de 

poderes intelectuais maléficos ou excentricidade original. Neste sentido a afirmação de 
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Carmen Lúcia Tindó Secco sobre os dândis reforça esta conexão entre dandismo e 

homossexualismo. Para a crítica, esses indivíduos, 

sentem prazer em observar o efeito que seus relatos causam nos ouvintes. 

Deste modo, eles se portam como dândis, já que uma das principais 

características do dandismo é surpreender e chocar /.../. Estes narradores se 

elegem os “donos do grupo”, porque detendo a posse do desejo de tais 

personagens, se tornam capazes de manipulá-los através da palavra (SECCO, 

1978, 38-39).  

 

 Diante dessas considerações, pode-se afirmar que o barão consegue chocar e 

surpreender àqueles que dão atenção a seus relatos ou verdadeiros rituais de tortura. Belfort 

então pergunta a seu amigo e narrador da história: “Que tal achaste o Oswaldo? Este é o meu 

estudo agora” (RIO, 2002, p. 27). O barão denominava suas vítimas como objetos que possuía 

em suas mãos para fazer delas o que bem entendesse, o que estabelece semelhança com o 

conto anterior, sentindo prazer em destruir vidas, contribuindo de maneira direta para o 

fracasso daqueles que se deixam levar, expondo, assim, como algumas pessoas se perdem na 

busca de sensações abandonando as normas sociais. Nesta leitura Belfort exemplifica a 

afirmação de Jeffrey Jerome Cohen expressa em seu ensaio “A cultura dos monstros: sete 

teses” (2000). Na sexta tese de título “O medo do monstro é realmente uma espécie de desejo” 

o crítico afirma que: “As mesmas criaturas que aterrorizam e interditam podem evocar fortes 

fantasias escapistas; a ligação da monstruosidade com o proibido torna o mons-tro ainda mais 

atraente como uma fuga temporária da imposição” (COHEN, 2000, p. 48). Assim, o monstro 

Belfort que transgride normas e condutas em nome de seus prazeres para viver fantasias e, 

assim, desestabilizar os padrões impostos pela sociedade, na verdade apenas traz à tona o lado 

reprimido de outro indivíduo e, desta forma, expõe a hipocrisia da sociedade burguesa. Esses 

monstros despertam o desejo alheio e o incitam de todas as formas, pois o papel dos monstros 

é incentivar o outro a ceder e se deixar envolver por caminhos nunca antes percorridos. 

Portanto, em sintonia à crença científica sobre o homossexualismo no início do século XX, o 

barão Belfort é um monstro sádico, pervertido e perverso que influencia os indivíduos a se 

entregar a todo tipo de vício: 

Como dândis, eles querem se impor cruelmente aos outros, aumentando sua 

distância em relação a eles, sem no entanto, jamais provocarem uma ruptura, 

pois necessitam deste relacionamento de dominação – submissão para 

“aparecerem” aos outros e serem admirados” (SECCO, 1978, p. 40).  

 

 De fato, é o que acontece com os monstros, existe essa relação de repulsão e atração, 

pois necessitam que suas vítimas estejam próximas, porém não o tempo todo e mantendo um 

certo distanciamento, mas é necessário que haja a submissão para que os monstros nunca 
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deixem de se sentir no poder, sempre em posição superior, um rompimento dessa relação 

ocasionaria a destruição desses monstros que dependem das figuras submissas. Essa é a 

relação do personagem principal dessa narrativa com Oswaldo, que se tornou submisso ao 

vício por conta do jogo de perversão a que o barão o conduziu, o voyeurismo desse típico 

dândi causou a destruição do inocente sujeito: 

Eu gosto de ver as emoções alheias, não chego a ser bisbilhoteiro das taras 

do próximo, mas sou o gozador das grandes emoções de em torno. Ver 

sentir, forçar as paixões, os delírios, os paroxismos sentimentais dos outros é 

a mais delicada das observações e a mais fina emoção (RIO, 2002, p. 27). 

 

 

 O barão realiza seu prazer por meio do desgaste do outro, para isso “faz do outro uma 

extensão de si mesmo, incentivando-o a liberar todos os seus impulsos instintivos que ele, 

Barão, precisava dissimular” (SECCO, 1978, p. 42). A todo o tempo, o barão instigava o vício 

de Oswaldo, pois não queria perdê-lo, era ele que sustentava o seu prazer insano, queria 

apenas gozá-lo, já que era um voyeur das emoções alheias, se satisfazia e se alimentava da dor 

do próximo: “Pois não imaginava o mal que fez ao pobre Oswaldo. O rapaz estava 

horrivelmente pálido!” (RIO, 2002, p. 28), esses foram os dizeres do amigo de Belfort que, de 

certa forma, se indignou com tamanha frieza, o barão era tão cínico a ponto de declarar que o 

jogo “é o único instinto de perdição que ainda desencadeia tempestades nos nervos da 

humanidade. O Oswaldinho é tal qual o outro, o Chinês, a minha última observação” (RIO, 

2002, p. 28). 

 O Chinês a que se refere é Praxedes, filho de um negociante português e de uma 

chinesa. Este, assim como Oswaldo, caiu na tentação do jogo e teve que encarar amargas 

consequências. De acordo com o barão Belfort: 

O homem falava inglês, estava no comércio, e vinha de Xangai, com um 

carregamento de poterias e bronzes por contrabando, para vender. Simpatizei 

com ele. Era imberbe, ativo, paciente, dizia a cada instante frases amáveis, e 

casara com uma interessante rapariga, a Clotilde – Clô para os íntimos. 

Conversou da China, dos boxers, confessou o contrabando e levou-me a vê-

lo. Que vida feliz a daquele casal! O Praxedes saía pela manhã, trabalhava, 

voltava para o jantar, e não se largava mais de junto da Clô. Não tinha um 

vício, nunca tivera um vício, era um chinês espantoso, sem dragões e sem 

vícios! Estudei-o, analisei-o. Nada. Legislativamente moral (RIO, 2002, p. 

28). 

   

 Depois de constatado que Praxedes era um bom homem, sem vícios, nem taras, um 

homem inocente e de pudores e princípios, o barão se deu conta de que seria uma vítima 

perfeita e com total desprendimento arquitetou seu plano baseado em tragédias e loucuras, 

que pudessem lhe proporcionar um prazer descabido em cima de uma criatura tão dócil e 



64 

 

pura, sem nenhum tipo de maldade. Assim como o barão, o personagem Des Esseintes do 

romance Às avessas de Huysmans, em busca de saciar seus prazeres alicia um rapazola de 

cerca de dezesseis anos, des Esseintes diz a respeito disso: “terei atingido o meu propósito e 

contribuído na medida dos meus recursos, para criar um malandro, um inimigo a mais desta 

odiosa sociedade que nos espolia” (HUYSMANS, 1987, p. 103). 

 Tanto o barão quanto o personagem principal desse romance símbolo do 

Decadentismo representam monstros dispostos a ludibriar, enganar e seduzir sujeitos 

inocentes envolvendo-os numa atmosfera de prazeres momentâneos, prazeres ilusórios que 

levam ao vício, e daí o que resta é a morte. A figura do dândi se encanta com a destruição, o 

fracasso, a morbidez e os excessos cometidos por indivíduos ingênuos e sem malícias. 

Excessos ligados à jogatina, ao sexo, à bebida, às drogas em geral. Praxedes conhece o jogo, 

quando Belfort mostra a ele, e já na primeira noite se vê fascinado por determinado vício: “À 

meia noite jogávamos a dez mil réis, e Clotilde, muito cansada, já sem cantar, fazia inúteis 

esforços para o arrancar da mesa” (RIO, 2002, p. 29). 

 O amigo do barão só se deu conta de como tal vício é pernicioso quando no dia 

seguinte, “o chinês enleado apareceu pedindo outra partida, é que compreendi o assombro. A 

paixão estalava – a paixão voraz, que corrói, escorcha, rebenta...” (RIO, 2002, p. 29). Tudo 

isso se deve ao poder de persuasão atribuído ao dândi. De acordo com Secco, os dândis  

são os únicos que têm voz. Em suas atitudes displicentes, saboreando sempre 

uma cigarrilha ou um charuto, se manifesta a vaidade de se saberem os 

“donos do discurso”. Assim, tais narradores afirmam suas diferenças perante 

o grupo. Eles usam do poder mágico de suas indumentárias e, 

principalmente, dos detalhes, como o uso de monóculos, de luvas, de 

hortênsias, crisântemos ou cravos na lapela (1978, p. 39).  
 

 

 Então, são muitos artifícios utilizados pelos dândis para atrair os mais fracos, aqueles 

que se deixam seduzir com facilidade acreditando em falsas promessas e quando caem por 

terra, já é tarde para reverter uma situação que não tem mais solução. Na verdade, o que os 

monstros fazem é criar um mundo imaginário, eles vivem imersos em um mundo de fantasias, 

em que suas vontades mais algozes são realizadas, isso em nome do prazer. O dândi tem 

necessidade do individualismo, de viver num mundo só dele, o dândi cria o seu paraíso 

artificial, “disfarçados por atitudes e trajes requintados, eles constroem imaginariamente, um 

mundo aristocrático” (SECCO, 1978, p. 44). 

  O que acontece nessa narrativa é que Praxedes se envolveu profundamente no mundo 

obscuro do barão e já estava tão alucinado pelo jogo, “preso à sua cruz de horror” (RIO, 2002, 
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p. 30), tanto que pedia dinheiro emprestado para manter o vício, a desgraça era cada vez 

maior e intensa, pois 

estava desempregado, abandonara  o emprego, vendera o mobiliário, as jóias 

da Clô, os vestidos, as roupas, mudara-se para uma casa menor e alugara a 

sala da frente. A cábula, a má sorte, a guigne perseguiam-no, e, pendido ao 

meu braço o miserável soluçava: “Havemos de melhorar, empreste-me 

algum. Estou sem níquel!” (RIO, 2002, p. 31). 

 
 

 Mesmo com todos esses problemas decorrentes do maldito vício, Praxedes continua na 

luta para conseguir dinheiro e se destruir ainda mais. Diante de tal calamidade, o barão 

resolve visitar Clotilde, “uma flor de beleza, com os olhos vermelhos de chorar e as roupas já 

estragadas. Ia sair, arranjar dinheiro...” (RIO, 2002, p. 31). Clotilde era um exemplo de 

mulher, digna, fiel, companheira e submissa ao marido. Apesar de tudo, se mantinha firme do 

lado dele e tentava ajudar como podia. Clotilde aparece em outros contos de João do Rio, a 

exemplo do conto “Dentro da noite”, no qual o autor a descreve como um “ser de bondade” 

(RIO, 2002, p. 19), que se submete às taras e esquisitices do marido. Essas doces mulheres se 

enquadram perfeitamente no modelo vitoriano da mulher sob a repressão do patriarcado e, por 

esta razão se tornam alvos do desprezo decadentista pelo feminino dada a conexão destes 

seres com o natural (LEVIN, 1996, p. 39). Neste ponto cabe mencionar que muito da 

institucionalização dessa passividade encontrou suporte na pessoa da própria rainha Vitória. 

Em 1870, depois de receber relatórios sobre o movimento das sufragistas, a regente inglesa 

escreveu: 

A rainha está mais ansiosa para reunir todos os que sejam capazes de 

escrever ou falar, a fim de cooperar na contenção dessas tolices loucas, 

perniciosas, que são “Os Direitos da Mulher”, e das horríveis conseqüências 

a que o pobre sexo fraco está submetido, esquecendo toda a sensatez e as 

características do sentimento de feminilidade (SHEARMAN, 1987, p. 88-

89).  

 

 Clotilde é tão boa que tenta entender essa doença de Praxedes, o barão se espantava 

com tamanha bondade daquela mulher sozinha e indefesa: “O homem tinha uma bola de aço e 

a fidelidade da mulher” Só esses seres especiais conseguem coisas tão difíceis” (RIO, 2002, p. 

31). E mesmo assim, não valorizava aquela criatura tão bondosa, pois estava realmente 

dominado pelo vício; Praxedes, já sem muita noção chega a oferecer sua esposa com a 

intenção de conseguir dinheiro e se entregar de vez ao jogo maldito: “Esteve com Clô ontem, 

hein? Conservada apesar da desgraça, a minha mulherzinha, pois não?...”(RIO, 2002, p. 31).  

A situação era tão lamentável que mesmo Belfort se mostrou assombrado com a 

reação do marido em querer mercadejar a doce Clotilde, porém, o que queria de fato era ver a 
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queda, a falência daquele sujeito puro, mas que infelizmente cruzou seu caminho com o 

dândi, uma criatura sugadora da alma humana, que por onde passa causa sofrimento, medo e 

angústia. O seu discurso ardiloso convence e atrai pessoas inocentes a entrar em um caminho 

sem volta, o dândi vive em um mundo de artificialismos, onde o que tem vez são as fantasias, 

eles deixam a imaginação tomar conta e, por isso, se transformam em seres maquiavélicos 

dotados de uma conduta individualista. Para o dândi, “a expressão ‘acreditar nas máscaras’ 

não tem nenhum sentido, porque não faz distinção entre máscara e rosto” (SECCO, 1978, p. 

45), já que essas criaturas vivem num mundo que elas criam, num mundo alienante, “só vendo 

os outros personagens como extensões deles mesmos” (SECCO, 1978, p. 45) e os discursos 

proferidos por eles têm como base o prazer e o divertimento somente deles, porque aqueles 

que seguem esse discurso acabam no abismo, como o pobre Praxedes: 

Preciso jogar, sinto uma ânsia, não posso mais. Estás doido! Não estou, Clô, 

não estou, fez ele arregalando os olhos /.../. E, de repente, desesperado, 

começou a bater com a cabeça pelas paredes. Praxedes! Praxedes! Não faça 

isso! Praxedes! Gritei, solucei. Qual! Cada vez arrumava o crânio com mais 

força de encontro às quinas das portas. O som, ah! Esse som como me 

ensandece! Ainda o ouço! E ele todo em sangue, todo em sangue... Agarrei-

o. Arrastou-me até à janela, voltou-se, deixou-se cair em cheio com a nuca 

na sacada, esticou o pescoço desesperadamente e rodou...Oh! O horror! 

Salve-me! Salve-me (RIO, 2002, p. 32). 

 

 Essa triste passagem descreve como a morte de Praxedes foi cruel, o seu desespero era 

tanto que dava contínuas cabeçadas na parede, Clotilde ainda conseguiu ouvir o som do crânio 

indo de encontro às quinas das portas. Que triste fim, considerando que era um sujeito tão 

pacato e tranquilo, porém quem estava satisfeito com toda aquela tragédia era o barão Belfort, 

que assim como a figura da lésbica Elisa e do barão André de Belfort, no conto “História de 

gente alegre” representam os monstros subversores, que ferem e atacam as normas que a 

sociedade impõe para que assim possam gozar de forma plena suas perversões e taras, de 

modo a satisfazer suas emoções e fantasias. Belfort estava tão satisfeito que chegou a 

proclamar a seguinte fala: “Esse record de emoção desesperada prostrou-me. Nunca vi sentir 

tão vertiginosamente” (RIO, 2002, p. 33), isso ele disse depois do relato da morte de Praxedes 

feito por Clotilde, sendo que, para encerrar a noite de forma esplêndida, foi jantar 

tranquilamente em sua bela mesa ornamentada por flores. 

 

 

 

 



67 

 

4.3.3 “O bebê de tarlatana rosa” 

 Assim como “Terça-feira gorda”, de Caio Fernando Abreu, este conto de João do Rio 

tem seus eventos desenrolados durante uma noite de carnaval e, semelhante à narrativa do 

escritor gaúcho, é um dos contos mais conhecidos não apenas da Literatura Homoerótica, mas 

também da Literatura Brasileira. O que distingue esses contos é a questão da máscara, pois no 

conto do escritor gaúcho os personagens principais não se escondem atrás de nenhum 

artifício, preferindo viver a realidade e enfrentar as cruéis consequências de se assumirem 

como de fato são; já aqui, o que promove a liberdade do personagem é justamente a máscara. 

Quando faz uso desse adereço ele só consegue cometer alguns excessos que o carnaval 

permite e proporciona, exemplificando como o tema do homossexualismo foi abordado por 

João do Rio de acordo com o espaço reservado a esta temática no meio literário nacional no 

início do século vinte. Mais do que ocultar a face de um monstro, a máscara iguala este ser a 

outros seres que, durante os quatro dias do ano reservado às festividades carnavalescas, 

liberam o seu lado instintivo, bestial, tornando-se também monstros. A letra da música de 

Chico Buarque “Noite dos mascarados” traduz esse período de festas e excessos: 

Mas é carnaval, não me diga mais quem é você 

Amanhã tudo volta ao normal 

Deixa a festa acabar, deixa o barco correr, deixa o dia raiar 

Que hoje eu sou da maneira que você me quer 

O que você pediu eu lhe dou 

Seja quem for, seja o que Deus quiser (2005) 

 

 Essa letra representa o que o carnaval é capaz de oferecer àqueles que querem se 

libertar de determinadas amarras sociais e aproveitar de todas as formas sem pensar em 

punições ou sanções, que mesmo nesse espaço de liberdade, de alegria, ainda, existem para 

mostrar que transgredir fronteiras é perigoso em qualquer situação.  

Dentro deste cenário, João do Rio apresenta ao leitor o protagonista e narrador da 

história Heitor de Alencar, que vive uma aventura de carnaval um tanto quanto inusitada: 

“Toda a gente tem a sua história de carnaval, deliciosa ou macabra, álgida ou cheia de 

luxúrias atrozes. Um carnaval sem aventuras não é carnaval. Eu mesmo este ano tive uma 

aventura...” (RIO, 2002, p. 120). 

Heitor narra sua aventura aos curiosos colegas durante um encontro em um salão 

organizado pelo Barão Andre de Belfort, que não viam a hora de saber o que de fato tinha 

acontecido no carnaval de Heitor, “mas, homem de Deus, conta! – suplicava Anatólio, olha 

que está adoecendo a Maria” (RIO, 2002, p. 120). E então Heitor se sente à vontade para 
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contar a sua trágica aventura daquele carnaval que se alinha com a afirmação de Bakhtin 

sobre essa celebração: 

um espetáculo sem ribalta e sem divisão entre atores e espectadores. No 

carnaval todos são participantes ativos, todos participam da ação 

carnavalesca. Não se contempla e, em termos rigorosos, nem se representa o 

carnaval, mas vive-se nele e conforme as suas leis enquanto estas vigoram, 

ou vive-se uma vida carnavalesca. Esta é uma vida desviada de sua ordem 

habitual, em certo sentido uma “vida às avessas”, um “mundo incerto” 

(1981, p. 105). 

 

 

Heitor de Alencar vive uma aventura que transgride o padrão de normalidade aceito 

pela sociedade, uma aventura que se desviou da ordem normal de esperado ou aceito, sendo 

assim uma aventura “às avessas”, pois ele estava em busca de saciar o seu prazer, já que 

durante o carnaval, “há o predomínio do corpo sobre a alma, da natureza sobre a cultura, da 

libertação instintiva sobre os tabus e preconceitos sexuais” (SECCO, 1978, p. 62). Dessa 

forma, pode-se dizer que Heitor buscava se liberar e se satisfazer plenamente através da 

realização dos seus desejos mais ocultos, ele queria se perder e se entregar aos excessos e 

vícios que o carnaval proporciona, nas suas palavras: 

– Não há quem não saia no Carnaval disposto ao excesso, disposto aos 

transportes da carne e às maiores extravagâncias. O desejo, quase doentio é 

como incutido, infiltrado pelo ambiente. Tudo respira luxúria, tudo tem da 

ânsia e do espasmo, e nesses quatro dias paranóicos, de pulos, de guinchos, 

de confianças ilimitadas, tudo é possível. Não há quem se contente com 

uma... (RIO, 2002, p. 121).  

  

 Em relação a isso, quer dizer que no carnaval qualquer tipo de autoridade se torna 

quase inexistente aos olhos daqueles que querem se jogar e aproveitar para extravasar, “é 

possível que muita gente consiga ser indiferente. Eu sinto tudo isso” (RIO, 2002, p. 121). Por 

essa afirmação de Heitor, pode-se constatar que ele não consegue não se entregar, pois precisa 

sentir tudo aquilo que o carnaval oferece. Heitor organizou um grupo de amigos para que 

todos juntos pudessem gozar do período festivo, “não se sentia com coragem de ficar só como 

um trapo no vagalhão de volúpia e de prazer da cidade. O grupo era o meu salva-vidas” (RIO, 

2002, p. 121).  

 Juntos, saíam em busca dos bailes, nessa época frequentados por todo o tipo de gente 

que só queria se divertir e se entregar; na verdade, o desejo era: “acanalhar-se, enlamear-se 

bem” (RIO, 2002, p. 122), sem algum tipo de receio ou medo. Ao contrário dos seus amigos, 

Heitor preferia se divertir junto àqueles sem pudor, pretendia ter contato com as classes mais 

baixas, “onde o sexo não era tão reprimido e os instintos naturais eram liberados mais 
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livremente” (SECCO, 1978, p. 66). Porém, o grupo do qual fazia parte para não se misturar e 

cometer certos pecados que para eles não era permitido, preferia satisfazer seus instintos 

através de um voyeurismo, ou seja, “vivem, deste modo, num regime de perversão, 

observando clandestinamente a festa e o sexo desreprimido das classes baixas (SECCO, 1978, 

p. 67).  

 Aqui nesta narrativa o barão Belfort também aparece, mas não participa, ele apenas faz 

parte do grupo de companheiros de Heitor. Quem representaria então o papel do monstro 

noturno na história? Em uma primeira leitura esse papel caberia ao personagem mascarado 

que vê no carnaval e na noite uma oportunidade de se realizar, já que, durante o restante do 

ano, não pode fazer uso de nenhum acessório para se liberar, então, é somente durante esse 

período que a máscara o ajuda a se sentir satisfeito e não ser notado, podendo, assim, se lançar 

em seus desejos. O personagem mascarado se refere ao bebê de tarlatana rosa, que segundo a 

descrição de Heitor representava uma figura bonita e agradável: 

Olhei-lhe as pernas de meia curta. Bonitas. Verifiquei os braços, o caído das 

espáduas, a cura do seio. Bem agradável. Quanto ao rosto era um rostinho 

atrevido, com dois olhos perversos e uma boca polpuda como se ofertando. 

Só postiço trazia o nariz, um nariz tão bem-feito, tão acertado, que foi 

preciso observar para verificá-lo falso. Não tive dúvida. Passei a mão e 

preguei-lhe um beliscão. O bebê caiu mais e disse num suspiro: ‘ai que dói!’ 

Estão vocês a ver que eu fiquei imediatamente disposto a fugir do grupo 

(RIO, 2002, p. 122). 

  

 Heitor logo já mostrou interesse por aquela figura um tanto quanto estranha, porém 

continuou ali com o seu grupo e depois foram jantar em um clube de classe alta, mas com a 

lembrança da misteriosa criatura. Essa questão aponta para o fato de que Heitor também se 

identifica com o estranho ser que capturou sua atenção, enxergando na máscara um espelho de 

sua devassidão, de sua monstruosidade. No domingo de carnaval, em plena avenida, Heitor 

sentiu um beliscão na perna, e quando olhou para conferir quem era, para sua surpresa, era o 

bebê rosa sorrindo com aquele nariz falso, porém perfeito. Uma amiga de Heitor até 

comentou que a figura estranha estava o perseguindo, e outro amigo disse: “Talvez fosse um 

homem...” (RIO, 2002, p. 123), sinalizando a partir do uso do “talvez” a criação de um espaço 

da dúvida que vem a se mesclar ao próprio ambiente noturno, gerando um locus do 

sobrenatural.  

A obra de João do Rio é permeada por esses monstros noturnos que enxergam na noite 

uma possibilidade de se libertar de alguns padrões fixos de normalidade, o submundo da noite 

permite que excessos sejam cometidos, possibilitando, assim, a satisfação em realizar vícios, 

taras e esquisitices. A respeito de João do Rio e sua obra, Trevisan destaca (2011, p. 259): 
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Criou um mundo povoado de foliões devassos e cruéis, condes e barões 

excêntricos, atrizes cinicamente em busca de sucesso, lado a lado com 

homens ambíguos que requebram os quadris, putas histéricas, anarquistas, 

ciganos debochados, chineses fumadores de ópio, ladrões promíscuos [...]. O 

real é por ele captado numa linguagem sinuosa, distorcida, defasada; e 

vertido ficcionalmente de forma labiríntica; o resultado é uma literatura em 

dissonância, a caminho do desvio. 

 

 

 O que João do Rio pretende é mostrar o outro lado da noite que apresenta todos esses 

tipos pitorescos descritos acima, esse escritor traz esses personagens aos leitores para mostrar 

que se desviar de algumas fronteiras é necessário quando se quer viver de forma livre sem ter 

o comprometimento de seguir padrões preestabelecidos. Em relação e este aspecto, pode-se 

afirmar que todos esses devassos desviantes são todos seres noturnos, que encontram na noite 

uma maneira de apreciar pecados que não ousam ser cometidos à luz do dia. De acordo com 

Chevalier e Gheerbrant (2012, p. 640), a noite 

é rica em todas as virtualidades da existência. Mas entrar na noite é voltar ao 

indeterminado, onde se misturam pesadelos e monstros, as ideias negras. Ela 

é a imagem do inconsciente e, no sono da noite, o inconsciente se libera. 

Como todo símbolo, a noite apresenta um duplo aspecto, o das trevas onde 

fermenta o vir a ser, e o da preparação do dia, de onde brotará a luz do dia. 

 

 Neste conto, a noite representa um cenário propício para que o inconsciente de Heitor 

desperte e revele todos os tipos de afeto que ele procura. Na terça-feira gorda de carnaval, 

denominada assim porque era o último dia de despedida das orgias, dos pecados e excessos. 

Justamente no último dia, Heitor decide se distanciar do grupo e cair “no mar alto da 

depravação, só, com uma roupa leve por cima da pele todos os maus instintos fustigados” 

(RIO, 2002, p. 123), marcando um comportamento do personagem que acaba por atrair seres 

como ele, visto que, dentro do contexto científico do período, os “maus instintos” que 

dominam Heitor são relacionados também a práticas homossexuais. Aquele era o momento de 

jogar tudo para o alto, pois “tudo é possível, os maiores absurdos, os maiores crimes; nesse 

exato momento há um riso que galvaniza os sentidos e o beijo se desata naturalmente” (RIO, 

2002, p. 123). 

 O desejo de se acanalhar era tão intenso que saiu à caça de alguém que pudesse 

satisfazê-lo, procurou por avenidas e praças e nada. “Eram três horas da manhã. O movimento 

das ruas abrandara. Os outros bailes já tinham acabado” (RIO, 2002, p. 124). De repente, 

Heitor começou a caminhar pelo largo do Rocio. A menção a este espaço no centro do Rio de 

Janeiro novamente ilustra o tratamento do tema do homossexualismo por João do Rio, sendo 

este sempre abordado nas entrelinhas. Neste caso em particular, o Rocio historicamente foi 
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frequentado por homossexuais, uma realidade atestada, por exemplo, pelo fato de que um dos 

apelidos de João do Rio era justamente João do Rocio, se referindo à sua condição sexual e ao 

seu jeito feminino que tanto ofendia os que estavam a sua volta. E o encontro entre Heitor e o 

bebê de tarlatana rosa aconteceu ali no largo do Rocio, sinalizando o mistério por trás da 

máscara do bebê: “Era ele! Senti palpitar-me o coração. Parei” (RIO, 2002, p. 124). Heitor, 

sedento de desejo tentou beijar o bebê, mas ele se afastou, “os meus lábios tocaram apenas a 

ponta fria do seu nariz. Fiquei louco” (RIO, 2002, p. 124). 

O bebê não cedeu às investidas de Heitor, pois queria ir para outro lugar, um lugar 

mais discreto, um lugar escuro e sombrio que não revelasse a sua verdadeira identidade 

monstruosa e corruptora, é na noite que as criaturas que a tudo se prestam ultrapassam limites 

e se rendem às devassidões. Enquanto procuravam um lugar adequado não trocaram uma 

palavra, “nessas fases do amor não se conversa. Não trocamos uma frase. Eu senti a ritmia 

desordenada do meu coração e o sangue em desespero” (RIO, 2002, p. 125). Era muita 

vontade reprimida, Heitor não se aguentava mais, até que se meteram numa rua escura e sem 

luz: 

Atravessamos a rua Luiz de Camões, ficamos bem embaixo das sombras 

espessas do Conservatório de Música. Era enorme o silêncio e o ambiente 

tinha uma cor vagamente ruça com a treva espancada um pouco pela luz dos 

combustores distantes. O meu bebê gordinho e rosa parecia um 

esquecimento do vício naquela austeridade da noite (RIO, 2002, p. 125). 

 

 A noite passa essa falsa impressão de ocultar e facilitar aquilo que é proibido, aquilo 

que representa atitudes desregradas, o bebê precisava se esconder para que sua verdadeira 

face não fosse revelada, pois ele sabe que jamais seria bem visto se não pudesse recorrer ao 

uso da máscara, pois “as máscaras às vezes se revestem de um poder mágico: elas protegem 

aqueles que as usam contra os malfeitores e os bruxos” (CHEVALIER, GHEERBRANT, 

2012, p. 597). Nesse caso, é exatamente para se proteger da sociedade que o bebê recorre à 

máscara. No conto “Terça-feira gorda”, os personagens principais preferem não usar 

máscaras, mesmo no carnaval, já que se sentem no direito de assumirem sua sexualidade sem 

medo das severas punições e do preconceito, levando em consideração que esse sim se 

esconde atrás de máscaras para agredir e violentar seres inocentes que a sociedade julga como 

monstros e que só estão na luta por mais respeito. Portanto, depois de encontrarem um local 

apropriado, o bebê acabou cedendo aos encantos de Heitor: “Beijei-lhe os braços, beijei-lhe o 

colo, beijei-lhe o pescoço /.../. Em torno de nós o mundo era qualquer coisa de opaco e 

indeciso. Sorri-lhe o lábio” (RIO, 2002, p. 125). A única que incomodava Heitor era aquele 
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nariz postiço, um nariz que cheirava a resina, Heitor então pede: “Tira o nariz! Ela segredou: 

Não! Não! Custa tanto a colocar!” (RIO, 2002, p. 125). 

 Essa criatura mascarada não tem uma sexualidade definida, nada existe que comprove 

o gênero por trás daquela máscara, tanto que “funciona, deste modo, como símbolo da 

bissexualidade, uma vez que na infância as exigências da libido são as mesmas para ambos os 

sexos” (SECCO, 1978, p. 70). Este fato, aliado aos outros indícios do conto, revelam que a 

criatura mascarada é uma jovem travesti, deformado por doença não mencionada, mas que 

aponta para a sífilis, dado a tradicional perda do nariz pelas pessoas em adiantado grau da 

doença.  

 Aquela figura mascarada no fundo era horrível, mas passava a impressão de algo 

perfeito, bem colocado, que não se distingue do resto da população. De acordo com Secco 

(1978, p. 70), “o nariz postiço de papelão que o bebê usa, funcionando como máscara, tem um 

duplo papel: disfarça, mas também revela, porque tem o poder de evocar as imagens das 

fantasias interiores”. Ao mesmo tempo em que a máscara protege de todo mal e abominação, 

ela tem o poder de revelar tendências inferiores. No caso do bebê, a máscara é sinônimo de 

abjeto, ou seja, é tudo que desestabiliza o sistema, provoca repulsa, o abjeto é a imagem da 

escuridão, da imoralidade, é representado por seres que assim como o bebê de tarlatana rosa 

vivem na margem, desafiando normas e perturbando a ordem. 

 A figura mascarada não podia permitir que tirassem sua máscara, porque a verdade 

viria à tona, mas Heitor não resistiu diante daquele artifício que lhe causava um mal estar 

curioso e acabou arrancando aquele pedaço de papelão e para sua surpresa, ele “tinha uma 

cabeça estranha, uma cabeça sem nariz, com dois buracos sangrentos atulhados de algodão, 

uma cabeça que era alucinadamente – uma caveira com carne...” (RIO, 2002, p. 126). Diante 

daquela imagem, Heitor demonstra repulsa e nojo, “recuei num imenso vômito de mim 

mesmo. Todo eu tremia de horror, de nojo” (RIO, 2002, p. 126). Secco (1978, p. 70) explica 

que 

quando Heitor arranca o nariz falso do bebê, vem a tona tudo o que estava 

recalcado em seus tecidos inconscientes. Estes se apresentam, então, 

metaforizados pela própria figura do bebê, já que “tarlatana”, significando 

“tecido transparente, encorpado e utilizado para forros”, implica avesso, 

simbolizando, desta forma, a “cena oculta”, o “lado de sombra” de Heitor”. 

Ora, a “caveira” que surge, quando o nariz do bebê foi retirado, é um 

produto desse “lado encoberto” de sua psique. Ela é a própria representação 

de um recalque originário, que só pode aparecer, na superfície, disfarçado 

por uma linguagem figurada e simbólica.   
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Na verdade, a figura de dândi representada por Heitor se lança na noite em busca de 

prazeres e o dândi como personificação máxima do decadentismo se satisfaz com as emoções, 

as dores e as culpas alheias como acontece com o bebê, no momento em que é descoberto 

pede perdão, “perdoa! Perdoa! Não me batas. A culpa não é minha! Só no Carnaval é que eu 

posso gozar. Então aproveito, ouviste? Aproveito” (RIO, 2002, p. 126). E a única forma de 

aproveitar é utilizando a máscara, a vontade de Heitor era espancar, cuspir, esmurrar o bebê, 

mas como iria confessar que teria beijado um espelho deformado de si mesmo? Enfim, sua 

reação foi se afastar e correr para casa, depois de narrar essa horrenda história aos amigos, 

eles se mostraram perplexos e horrorizados diante de tal acontecimento, exceto o barão 

Belfort que resumiu o fato com os dizeres: “Uma aventura, meus amigos, uma bela aventura. 

Quem não tem do carnaval a sua aventura? Esta é pelo menos empolgante. E foi sentar-se ao 

piano” (RIO, 2002, p. 127). 

Considerando os outros contos analisados, conclui-se que o barão é uma figura 

recorrente na obra de João do Rio, aparecendo como o algoz, o vilão, o manipulador e 

sugador das emoções alheias, aquele que corrompe vítimas indefesas, fazendo delas fantoche, 

por isso o barão aqui não se assusta com a história narrada por Heitor, que acaba encontrando 

no bebê o reflexo dele mesmo; não aceitando essa verdade, sua reação é o desespero, visto 

que ser um sujeito pertencente à margem causa reações diversas, que variam do ódio ao 

remorso.  

Enquanto João do Rio envolve seus leitores com os monstros noturnos, que vagam 

pela escuridão à procura de prazeres insanos e vontades, pode-se dizer, até macabras, Caio 

Fernando Abreu, como veremos a seguir, chama a atenção por abordar os monstros dotados 

de identidades fluidas, descontínuas e fragmentadas, são os monstros pertencentes à 

modernidade líquida, Caio Fernando aponta elementos como a água, o suor, as lágrimas, o 

mar em suas narrativas, fazendo com que o leitor relacione as identidades modernas à fluidez, 

à liquidez das relações, esses monstros marinhos aparecem para desconstruir a imagem de 

identidades fixas ou engessadas que foi arraigada ao longo do tempo, com o intuito de 

estereotipar indivíduos que não se encaixassem nessas identidades pré-moldadas.  
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4.4 Corporeidades líquidas homoeróticas no Pós-Modernismo de Caio Fernando Abreu 

 O Pós-modernismo é um termo de difícil conceituação, incluindo o seu ponto de 

início. Tomam-se aqui as raízes desse movimento no próprio surgimento da modernidade 

dentro do contexto de intensos avanços tecnológicos, culturais e sociais da virada do século 

XIX para o XX no qual o homem se viu alienado em meio a transformações diversas. A 

respeito dessas mudanças contínuas e de uma solidez que não mais existia, Marx e Engels 

argumentam que esse processo, 

é o permanente revolucionar da produção, o abalar ininterrupto de todas as 

condições sociais, a incerteza e o movimento eternos...Todas as relações 

fixas e congeladas, com seu cortejo de vetustas representações e concepções, 

são dissolvidas, todas as relações recém-formadas envelhecem antes de 

poderem ossificar-se. Tudo que é sólido se desmancha no ar... (MARX, 

ENGELS, 1973, p. 70). 

 

 A consequência desse quadro, agravado por duas guerras mundiais tomou corpo na 

segunda metade do século XX com a ascensão de um indivíduo cujas identidades dialogam 

com seu meio. Assim como as transformações e as informações ocorrem em ritmo acelerado, 

esse sujeito pós-moderno precisa adaptar-se a essa fluidez e superficialidade que tomou conta 

das relações sociais e tentar acompanhar e interagir nesse processo de descontinuidades. 

Giddens (1991) argumenta que todo processo de adaptação e mudança do sujeito foi positivo, 

no sentido que a modernidade nos permitiu novas formas de vivência, ou seja, não precisamos 

mais nos tornar reféns de uma determinada identidade ou comportamento. Sendo que, para o 

sujeito pós-moderno, não existe apenas o “centro” ou um tipo adequado de sociedade, e o 

indivíduo marginalizado faz parte do sistema capitalista, pois as sociedades modernas têm 

como característica a inserção do “diferente”, do sujeito deslocado ou descentrado. Neste 

aspecto, a modernidade, como expõe Stuart Hall, pode ser “caracterizada como um processo 

sem-fim de rupturas e fragmentações internas no seu próprio interior” (HARVEY apud 

HALL, 2006, p. 16). 

 Diante disso, Proença Filho (1988) discute que, devido a tantas consequências e 

inovações ocasionadas pelo processo de industrialização, o homem foi ficando descrente e 

desiludido, pois ao mesmo tempo em que a modernização era acompanhada pela evolução, 

junto com ela existia também um processo de desumanização que provocava, no sujeito, 

frustração. Paralelo a isso, em meio ao aparecimento de novos fatos a partir do término da 

Segunda Guerra Mundial, eis que, principalmente nos Estados Unidos da América, a chamada 

sociedade de consumo ganha destaque nesse cenário de crise. Como consequência, o 

comportamento adotado pelas pessoas se torna “heterodirigido” pelos veículos de 
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comunicação de massa, quase que impondo como o indivíduo deve agir e o que ele deve 

comprar, “o status, a classificação e a posição de uma pessoa na ‘grande cadeia do ser’ 

predominavam sobre qualquer sentimento de que a pessoa fosse um indivíduo soberano” 

(HALL, 2006, p. 25). 

 Dentro deste cenário em que a sociedade estabeleceu comportamentos a serem 

seguidos pelo sujeito, observou-se uma reação levada a cabo por, dentre outros, mulheres, 

negros e homossexuais que, ao lado dos jovens norte-americanos da geração baby boomer, 

contestaram os rumos do establishment norte-americano. A contemplação da posição 

marginal, ponto em comum a todos os grupos citados anteriormente, não passou incólume 

pelo universo artístico, e ainda na década de 1960 Susan Sontag chamava a atenção em 

Against Interpretation (1966) para uma “nova sensibilidade” (apud STOREY, 1998, p. 147) 

envolvendo as mudanças culturais no zeitgeist fin-de-siècle e os limites do Modernismo. 

Sontag estava celebrando a ascensão do Pós-Modernismo e seu desafio aos limites 

estabelecidos entre “Alta” cultura e “Baixa” cultura, consideração esta que vai ao encontro da 

afirmação de Hutcheon, quando assevera que “o pós-modernismo tenta ser historicamente 

consciente, híbrido e abrangente” (HUTCHEON, 1991, p. 52), demonstrando com isso que as 

diferenças contribuem para mostrar que o sujeito pós-moderno “ex-cêntrico” é capaz de se 

adaptar e se inserir nessa ideologia dominante. O importante é que “o pós-modernismo 

questiona sistemas centralizados, totalizados, hierarquizados e fechados: questiona, mas não 

destrói” (BERTENS apud HUTCHEON, 1991, p. 65). Portanto, o Pós-modernismo questiona 

e provoca uma inquietação diante dessa provisoriedade de identidades e das dúvidas daqueles 

que buscam incessantemente por respostas relativas a essa crise de valores, de pensamentos e 

sentimentos. 

 Sem dúvida, o que o Pós-modernismo quer não é negar o sujeito, e sim situá-lo 

(HUTCHEON, 1991, p. 71) no contexto de recorrentes mudanças e transformações, pois “o 

diferente e o paradoxal fascinam o pós-moderno [...]. O mesmo ocorre com o múltiplo e o 

provisório” (HUTCHEON, 1991, p. 72). A teoria pós-moderna privilegia e dá ênfase ao 

descontínuo, híbrido, incerto, porque é através daqueles sujeitos que vivem à margem que a 

pluralidade e as vozes menos favorecidas vieram à tona. As análises pós-modernas 

começaram a ser proclamadas nas décadas de setenta e oitenta do século passado, quando os 

indivíduos que ocupavam os “entre-lugares” foram desafiados por padrões preestabelecidos, 

“o múltiplo, o heterogêneo, o diferente: essa é a retórica pluralizante do pós-modernismo” 

(HUTCHEON, 1991, p. 95). Ainda segundo Hutcheon (1991, p. 98), “o pós-modernismo não 

leva o marginal para o centro. Menos do que inverter a valorização dos centros para a das 
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periferias e das fronteiras, ele utiliza esse posicionamento duplo paradoxal para criticar o 

interior a partir do exterior e do próprio interior”. 

 Diante dessas considerações, pode-se afirmar que o Pós-modernismo não subverteu a 

importância do centro na sociedade, pois é através dele que se questiona a valorização das 

diferenças, da marginalidade, dos sujeitos que cruzam as fronteiras do preestabelecido e que 

contestam os valores sociais em busca de uma nova realidade que prestigie também àqueles 

seres que ocupam uma posição descentralizada, porém não menos importante. De fato, o pós-

moderno vem para questionar essa subversão do centro com o espaço marginal e nos faz 

refletir sobre questões que envolvem o preconceito em relação àqueles que não vivem num 

lugar considerado comum, com isso, é necessário que repensemos na valorização de outros 

sentimentos que não sejam os materiais e que passemos a enxergar com outros olhos os 

marginalizados, pois todos contribuem para o despertar da consciência política e social, 

alertando e chamando a atenção para futuras mudanças. Então, como afirma Hutcheon (1991, 

p. 103), “talvez o lema do pós-moderno deva ser: ‘Vivam as margens!’”. 

 

4.5 Caio Fernando Abreu: um maldito da urbe 

A leitura da obra de Caio Fernando Abreu, nascido em 12 de setembro de 1948, em 

Santiago, Rio Grande do Sul, evidencia a observação de Guacira Lopes Louro (2001) sobre o 

questionamento político-cultural das últimas décadas do século XX realizado por diversas 

minorias em busca de espaço para a veiculação de suas identidades. O autor de Morangos 

Mofados (2005), Onde Andará Dulce Veiga (2007), O ovo apunhalado (2008), dentre 

outros contos, novelas e crônicas, marcou sua escrita pela utilização de temas e de estilo que, 

como expõe Marcelo Bessa (2006, p. 5), o levou a ser considerado um escritor maldito por 

parte da crítica literária. Cabe destacar a este respeito que, ao ser perguntado sobre a recepção 

de sua obra, o próprio escritor gaúcho respondia que: "Eu não sou pesado, mas sim a 

realidade" (apud BESSA, 2006, p. 5).  

A pesada realidade à qual Caio Fernando Abreu faz menção é representada em sua obra 

por novas experiências literárias, exemplificadas pela releitura de temas tradicionais e a 

incorporação de outras linguagens. Dentre os vários pontos que poderiam ser explorados aqui, 

optou-se, neste trabalho, falar de como Caio Fernando Abreu aborda a questão do 

homoerotismo de maneira sutil e sem estereótipos a partir de estratégias narrativas que, como 

será visto, são recorrentes da chamada literatura pós-moderna, buscando, assim, levar o leitor 

a refletir sobre a realidade destes seres marginalizados e reprimidos. Na maioria dos contos de 

Caio Fernando, o leitor se depara com personagens que enfrentam uma crise de identidade 
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justamente por viverem em sociedades contemporâneas opressoras e repressoras, indo ao 

encontro da fala de Bauman sobre o fato de que “as ‘identidades’ flutuam no ar, algumas de 

nossa própria escolha, mas outras infladas e lançadas pelas pessoas em nossa volta” (2005, p. 

19), fazendo com que, muitas vezes, os indivíduos adotem uma postura ou um 

comportamento somente para serem aceitos no ambiente em que estão inseridos. 

Sendo assim, o homoerotismo presente na obra do autor ataca os valores burgueses e 

retrata o descaso em relação às minorias. Como traço predominante nas narrativas, Luana 

Teixeira Porto (2005, p. 47) ressalta que “a temática da sexualidade e do homoerotismo do 

escritor gaúcho conduz o leitor a uma reflexão sobre valores morais e culturais legitimados 

num espaço em que o “diferente” passa a não ter aceitação, tornando-se um indivíduo 

marginalizado”.  

Ainda sobre este ponto, Marilena Chauí (1991, p. 156) afirma que, na sociedade 

brasileira, “a moralização do sexo” é estabelecida pela família e pelo trabalho, que são 

controlados e regulados pelo Estado, numa ligação entre controle sexual e controle estatal, 

uma vez que a super-repressão, inclusive a sexual se enquadra como um “conjunto de 

restrições e imposições que têm como finalidade obter e conservar a dominação. É um 

fenômeno sociopolítico” (CHAUÍ, 1991, p. 156).   

Caio Fernando Abreu se utiliza da literatura para desmistificar essa questão do 

indivíduo em relação aos estereótipos propostos pela sociedade como forma de julgamento. 

As narrativas desse escritor gaúcho e contemporâneo permitem que o indivíduo reprimido se 

questione a respeito da sua “condição de estar no mundo (do EU)” (LEAL, 2002, p. 86), 

enquanto sujeito consciente dos padrões preestabelecidos que deve adotar no seu cotidiano 

para conviver e ser aceito numa sociedade heterocêntrica; no que concerne a essa questão, 

Bruno de Sousa Leal (2002, p. 86) define o “EU” como, aquele que “está à margem do mundo 

tradicional, heterossexual, católico, classe média”.    

A literatura de Caio Fernando Abreu faz parte da estética pós-modernista na qual o 

homem não espera receber passivamente conhecimento sobre o mundo; antes a interpretação 

do homem é a realidade. Saviani (1992-1997) comenta que reconhece no pós-moderno tão 

somente efeitos de uma época de “fragmentação” de identidades e “superficialidade”, período 

de “decadência de cultura”. 

Nesse aspecto a escrita do autor gaúcho problematiza a questão da identidade, o que 

muitas vezes resulta na exposição da desfragmentação de modelos identificatórios na busca de 

expansão das formas de relacionamento com o outro. Não é à toa, portanto, que a identidade 

móvel seja um tema tão recorrentemente abordado por esse escritor com o propósito de 
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desconstruir visões estabelecidas de comportamentos sociais. Guacira Lopes Louro (2000, p. 

6) diz a respeito de identidades que: 

Somos sujeitos de muitas identidades. Essas múltiplas identidades sociais 

podem ser, também, provisoriamente atraentes e, depois, nos parecerem 

descartáveis; elas podem ser, então, rejeitadas e abandonadas. Somos 

sujeitos de identidades transitórias e contingentes. Portanto, as identidades 

sexuais e de gênero (como todas as identidades sociais) têm o caráter 

fragmentado, instável, histórico e plural, afirmado pelos teóricos e teóricas 

culturais. 

 

Diante dessas considerações a respeito do escritor gaúcho, do pós-moderno e do 

conceito de identidade, surge a necessidade de resgatar, neste estudo, um pouco de sua 

contística que expressa, retrata e relata com sensibilidade e sofisticação, experiências de 

personagens que se desviam das normas impostas e, por isso, se enquadram no grupo dos 

marginalizados por essa sociedade ocidental patriarcal e heteronormativa, reforçando o 

aspecto identitário na pós-modernidade e propondo um olhar reflexivo sobre o que Giddens 

chama de “sexualidade plástica”, “descentralizada”, liberta das necessidades de reprodução” 

(GIDDENS, 1993, p.10). 

Aos 47 anos, vitimado pela AIDS, tema tão recorrente em sua escrita, Caio Fernando 

Abreu morre no auge de sua carreira internacional, com vários livros publicados em diversos 

países. Ele sempre adotou uma postura ideológica anticonservadora responsável por dar voz 

aos marginalizados representados por personagens homossexuais que vêm não para repudiar a 

prática do homossexualismo, mas para problematizar o culto da sexualidade “diferente” 

inserida numa sociedade mascarada e preconceituosa. Diante dessa perspectiva, partimos para 

a análise de alguns contos que explicitam como, semelhante a João do Rio, Caio Fernando 

Abreu constrói monstros a partir do alinhamento de seus personagens homoeróticos com 

elementos do seu ambiente artístico finissecular. No caso do escritor gaucho, o Pós-

modernismo, resultando em indivíduos que subvertem os valores e as normas sociais da 

sociedade heteronormativa de fins do século XX.  
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4.6 Os monstros marinhos de Caio Fernando Abreu 

 

4.6.1 “Mergulho I” 

 Essa narrativa, ao lado dos outros dois contos selecionados para este estudo, 

exemplifica uma das maneiras pelas quais, a partir de elementos e estratégias narrativas da 

literatura pós-moderna, Caio Fernando Abreu aborda a questão da crise das identidades. A 

proposta aqui analisada parte da percepção da utilização na contística deste escritor de 

imagens e símbolos ligados à água, como o mar, ou outros fluidos, como suor e mesmo o 

sêmen, visando demonstrar como os sujeitos, tomados aqui como “monstros marinhos”, 

apresentam uma fluidez identitária provocada pela pressão da sociedade para que o indivíduo 

se adeque a um sistema normativo rígido, que impõe um tipo de comportamento no qual nem 

todos os sujeitos se enquadram. Em relação a isso, Bauman (2005, p. 57-58) argumenta o 

seguinte: 

A principal força motora por trás desse processo tem sido desde o princípio a 

acelerada “liquefação das estruturas e instituições sociais. Estamos agora 

passando da fase ‘sólida’ da modernidade para a ‘fluida’”. E os “fluidos” são 

assim chamados porque não conseguem manter a forma por muito tempo e, a 

menos que sejam derramados num recipiente apertado, continuam mudando 

de forma sob a influência até mesmo das menores forças. Num ambiente 

fluido, não há como saber se o que nos espera é uma enchente ou um seca – 

é melhor estar preparado para as duas possibilidades. Não se deve esperar 

que as estruturas, quando (se) disponíveis, durem muito tempo. Não serão 

capazes de agüentar o vazamento, a infiltração, o gotejar, o transbordamento 

– mais cedo do que se possa pensar, estarão encharcadas, amolecidas, 

deformadas e decompostas. 
 

  

 Com isso, Bauman quer dizer que as identidades fixas, engessadas não são tão bem 

vistas, pois o indivíduo busca e flexibilidade, aquele modelo de sociedade que adota 

determinada forma e não muda está se desfazendo para que, assim todos os tipos de 

identidade, sejam aceitos. No caso de “Mergulho I”, publicado na coletânea de contos Pedras 

de Calcutá, o personagem principal deste conto passa por um processo de descoberta, de 

transformação no sentido de se adequar e se encontrar, simbolizando o processo de 

fragmentação identitária. Este processo tem início quando o personagem percebe que, 

gradualmente, começa a sair água de dentro dele: “[quando] se curvou para amarrar o cordão 

do sapato é que percebeu que o barulhinho vinha do chão e, mais atentamente curvado, 

exatamente de dentro do próprio pé esquerdo” (ABREU, 1996, p. 4).  

 Como é característico da literatura pós-moderna, “Mergulho I” se articula através do 

emborramento dos limites entre os gêneros literários, principalmente dos gêneros ligados à 
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cultura de massa ou popular, tais como a ficção científica, o gótico e o conto de fada, visto 

que estes discursos foram historicamente utilizados para promover e sustentar uma ideologia 

excludente em relação a diferentes grupos minoritários, ou de gêneros que apresentam 

abordagens simbólicas do real, como é o caso do Realismo Mágico, vertente do fantástico esta 

que Caio Fernando Abreu se mostrava admirador confesso a partir da leitura de, dentre outros, 

Julio Cortazar.  

Compreendido aqui como um tipo de discurso narrativo no qual o real e o insólito se 

misturam sem solução de continuidade e sem criar tensões entre eles, o realismo mágico 

apresenta pontos de contato com o chamado Realismo Maravilhoso (CHIAMPI, 2008, p.43), 

termo cunhado por Carpentier e preferido por alguns críticos por estabelecer vínculo com a 

longa tradição dos estudos literários sobre o Maravilhoso. No entanto, para alguns críticos, 

tais como SPINDLER (1993, p.3) e ZAMORA (2005, p.30), tal termo perpetuaria de forma 

negativa um olhar eurocêntrico de deslumbramento em relação ao Novo Mundo. 

Independente do conceito adotado, todavia, o realismo mágico latino americano surgiu e 

mantém uma orientação claramente contestadora do status quo dada as particularidades da 

constituição híbrida da população local, além das incertezas políticas e econômicas que 

marcaram os regimes de governo dos países do continente.  

No caso do conto de Caio Fernando Abreu o realismo mágico é usado como veículo 

para registrar o impacto da gradual liquefação do personagem sem que a explicação para este 

fenômeno necessite ser exposta. Assim como o observado em A metamorfose (1915), de 

Franz Kafka, em que os efeitos sociais da transformação do personagem Gregor Samsa em 

inseto importam mais do que as causas da transformação em si, “Mergulho I” mostra que no 

começo o personagem não ligou muito para o fato de estar saindo água de dentro do seu pé, 

mas depois, quando foi amarrar o cordão do sapato do pé direito: “voltou a ouvir o mesmo 

barulhinho e sorriu para as obturações refletidas no espelho: dois pés, duas fontes, duas 

alegrias” (ABREU, 1996, p. 4). Neste ponto cabe destacar que, se ao longo do texto, não há 

referência direta entre o homossexualismo do personagem e sua liquefação, também não há 

elementos que invalidem esta leitura. De fato, essa abertura interpretativa se configura como a 

principal força do conto, pois aponta para a aproximação entre a condição do indivíduo pós-

moderno, caracterizado pela fluidez das identidades em trânsito, e a condição homoerótica, 

marcada pela transição líquida entre os gêneros, denunciando, desta forma, a contradição do 

preconceito contra estes seres que, de fato, se colocam como arautos da modernidade liquida, 

nos termos de Bauman, visto que os tempos pós-modernos se caracterizam por essa fluidez, 

essa desestabilização de identidades, ou seja, os sujeitos não se prendem mais a formas fixas, 
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portanto, “essas são razões para considerar ‘fluidez ou liquidez’ como metáforas adequadas 

quando queremos captar a natureza da presente fase, nova de muitas maneiras, na história da 

modernidade” (BAUMAN, 2001, p. 9). Os tempos modernos permitem que novas identidades 

surjam e tenham o seu espaço, já que 

uma identidade coesa, firmemente fixada e solidamente construída seria um 

fardo, uma repressão, uma limitação da liberdade de escolha. Seria um 

presságio da incapacidade de destravar a porta quando a nova oportunidade 

estiver batendo. Para resumir uma longa história: seria uma receita da 

inflexibilidade, ou seja, dessa condição o tempo todo execrada, 

ridicularizada ou condenada por quase todas as autoridades do momento, 

sejam elas genuínas ou supostas (BAUMAN, 2005, p. 60). 
 

 

 Portanto, seria um equívoco que o indivíduo tivesse que viver aprisionado em uma só 

personalidade, em um só comportamento, se é que isso seja sequer possível, pois a pós-

modernidade vem para contribuir e influenciar que o sujeito tenha liberdade de escolha e 

possa viver de acordo com a sua natureza, a sua essência. É essa reflexão que Caio Fernando 

Abreu propõe ao leitor, que este repense a questão da fragmentação de identidades e até que 

ponto temos que nos sufocar em um determinado rótulo ou estereótipo. O personagem do 

conto, “ao abotoar as calças, sentiu o umbigo saltar exatamente como uma concha empurrada 

por uma onda mais forte e, logo após, o mesmo barulhinho, agora mais nítido, mais alto” 

(ABREU, 1996, p. 4). 

 Era como se uma nova identidade estivesse surgindo, algo tão forte e intenso que 

transbordava e não poderia ser contido, era a sua sexualidade que tinha a necessidade de 

aflorar para que ele se libertasse das amarras sociais que o impediam de se assumir, amarras 

essas como o preconceito, a repressão, a marginalidade, pois ser homossexual representa ser 

um monstro. O homossexual ainda é aquele que não ocupa o centro, visto que não se 

enquadra nos rígidos padrões de conduta, padrões esses que cada vez sofrerão mais mudanças 

devido à corrente pós-moderna, fazendo com que os sujeitos desviantes se adequem às 

normas vigentes, confessar uma identidade que está transbordando do interior do indivíduo 

pode representar uma agressão, uma ofensa contra alguém ou a alguma 

instituição e/ou valores instituídos na e pela sociedade heterossexista. Além 

disso, o descobrir-se e o ser descoberto, ver-se descoberto, coloca em xeque 

a complexidade do conceito de identidade gay, pois aqueles sujeitos que se 

achavam dentro do armário, ao se descobrirem e se revelarem enquanto 

sujeitos homossexuais sentem-se fora do lugar, deslocados, um ser off-

centro. Eles situam-se, pois, no espaço fronteiriço, na linha divisória entre 

dois caminhos a seguir e não sabem, ao certo, qual deles seguir, pois, não 

conseguem estabelecer uma relação segura com nenhum dos dois lados, haja 

vista a necessidade de adaptação e integração com o novo mundo que surge 

a sua volta (MARQUES FILHO, CAMARGO, 2007, p. 77).  
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O medo, o receio e a opressão muitas vezes fazem com que os sujeitos neguem sua 

verdadeira identidade, temendo não conseguirem se adaptar e se integrar aos demais. O 

processo de transformação do personagem em água continuava, “foi então que a água 

começou a jorrar boca afora. Primeiro em gotas, depois em fluxos mais fortes, ondas, marés, 

até que um quase maremoto o arrastou para fora do banheiro” (ABREU, 1996, p. 5). Essa 

fluidez só demonstrava a necessidade dele em extravasar, se libertar dos rótulos, das 

armaduras; de acordo com Bauman (2001, p. 8), “a extraordinária mobilidade dos fluidos é 

que os associa à idéia de ‘leveza’”. Era assim que o personagem queria se sentir, leve e livre 

para viver de forma tranquila, sem se preocupar com os julgamentos alheios. O personagem 

de Caio Fernando Abreu, “espantado, tentou segurar-se no corrimão da escada, chegou a 

estender os dedos, mas não havia dedos, só água se derramando degraus abaixo, atravessando 

o corredor, o escritório, a pequena sala de samambaias desmaiadas (ABREU, 1996, p. 5).  

 Assim, num crescendo, o sujeito foi se transformando em água indo à busca da sua 

liberdade. A água e outros símbolos relacionados – mar, lago, lágrimas, suor são elementos 

recorrentes na ficção de Caio Fernando e que podem ser percebidos em diferentes contos e 

novelas, tais como “Garopaba mon amour” (1987), “O marinheiro” (1983) e outros. Para 

demonstrar a presença de tal elemento, tomado aqui como um símbolo da liquefação da 

identidade não apenas do homossexual enquanto ser transgressor de categorias, mas também 

do próprio indivíduo pós-moderno face à modernidade  líquida, “antes de atingir o patamar de 

entrada ele ainda, pensou que seria bom, agora, não ser mais regato, nem fonte, nem lago, mas 

rio farto, caminhando em direção à rua, talvez ao mar” (ABREU, 1996, p. 5). De acordo com 

Chevalier e Gheerbrant (2012, p. 592), o mar é o  

símbolo da dinâmica da vida /.../. Águas em movimento, o mar simboliza um 

estado transitório entre as possibilidades ainda informes as realidades 

configuradas, uma situação de ambivalência, que é a de incerteza, de dúvida, 

de indecisão, e que pode se concluir bem ou mal. Vem daí que o mar é ao 

mesmo tempo a imagem da vida e a imagem da morte. 

  

 O sujeito do conto abandonou uma identidade que não se encaixava mais a ele e 

renasceu para outra, a sua fluidez representou a fuga de uma prisão da alma, ele não mais 

estava acorrentado a uma identidade que o sufocava, “mas quando as ondas mais fortes 

rebentaram a porta de entrada para inundar o jardim, ele se contraiu, se distendeu e cessou, 

inteiro e vazio” (ABREU, 1996, p. 5). Percebe-se então que ao chegar à rua, ele se torna 

indistinguível dos outros, isso pode ser lido como o fato de que assim como ele, muitos 

também estão com a identidade líquida, não estável, fragmentada, o que pode ser interpretado 

tanto como o fato da identidade na modernidade líquida ser assim ou de existirem outros com 
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a homossexualidade também transbordando, tanto que ele notou que “não passava de uma 

gota na imensa massa de água, que descia das outras casas inundando as ruas (ABREU, 1996, 

p. 5). Ele era só mais um monstro marinho no meio de toda aquela imensidão que queria se 

libertar de toda aquela perturbação. Kristeva denominou por abjeção tudo aquilo que não 

respeita fronteiras, que quebra as regras, como acontece aqui: 

a abjeção é, sobretudo, ambigüidade. Porque, embora solte uma amarra, ela 

não separa radicalmente o sujeito daquilo que o ameaça – pelo contrário, a 

abjeção reconhece que ele está sob um perigo constante. Mas também 

porque a abjeção é, ela própria, uma combinação de julgamento e afeto, de 

condenação e desejo, de signos e impulsos (KRISTEVA, 1982, p. 2).  

 

 Diante disso, faz-se necessário observar que o personagem do conto é um sujeito 

abjeto, já que ameaça e provoca desordem, causando uma desestabilização no sistema 

heteronormativo, não respeitando as autoridades que se julgam superiores. E é preciso que 

existam esses sujeitos para que repensemos a diversidade e a nossa atitude em relação a ela. 

Então, os contos do escritor gaúcho vêm com uma forma de fragmentar padrões e ideais, 

construindo novas ideias e conceitos. Os contos a seguir discutem justamente essas questões 

voltadas à transgressão, fluidez e descontinuidade. 

 

4.6.2 “Terça-feira gorda” 

 Ainda que seja um dos contos mais conhecidos do público e estudados pela crítica, 

“Terça-feira gorda” revela, na exploração do tema dos elementos líquidos, aqui vinculados 

principalmente às secreções corporais, a continuidade de sua força como narrativa motivadora 

de novos olhares sobre o espaço reservado ao corpo homoerótico na contemporaneidade. 

Como enredo, o conto descreve uma história de paixão entre dois homens que se conhecem na 

última noite de carnaval e logo sentem-se atraídos um pelo outro e tomados por um desejo 

incontrolável, tanto que nem se importam em saber o nome, nem de onde são, nem profissão, 

nem idade. O que eles almejam de fato é o contato físico o mais rápido possível para que 

possam, assim, saciar a sede de desfrutar do prazer oferecido pelo corpo do outro, em um 

momento amoroso, que seria tão curto, porém intenso. A sintonia entre eles era tão grande 

que achavam que tinham se cruzado em algum lugar. Eles se comunicavam apenas através de 

gestos, não havia palavras, estava se iniciando naquele baile de carnaval uma jornada 

amorosa, que mal previam eles, teria um fim trágico.  

Utilizando da perspectiva do narrador em primeira pessoa, chama a atenção desde o 

início do conto a função dos líquidos tanto para reforçar a mixórdia de estímulos e sensações 
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condizentes com o espírito do carnaval quanto para estabelecer, junto com os olhos, o contato 

dos amantes: 

De repente ele começou a sambar bonito e veio vindo para mim. Me olhava 

nos olhos quase sorrindo, uma ruga tensa entre as sobrancelhas, pedindo 

confirmação. Confirmei, quase sorrindo também, a boca gosmenta de tanta 

cerveja morna, vodca com coca-cola, uísque nacional, gostos que nem eu 

identificava mais, passando de mão em mão dentro dos copos de plástico 

(ABREU, 2005, p. 56). 

 

 Quando se utiliza do narrador em primeira pessoa, o leitor passa a interagir de forma 

direta com determinado enredo, se sentindo parte integrante de tais acontecimentos e 

dependendo do que é narrado, pode despertar um sentimento de revolta, culpa ou medo. O 

narrador personagem envolve o leitor de tal maneira que este quando cai em si se vê entregue 

àquela atmosfera que pode ser tanto de desejo e prazer quanto de revolta e dor, e é justamente 

isso que ocorre no caso da narrativa de Caio Fernando Abreu. No que se refere ao narrador 

em primeira pessoa, Franco Junior declara que a escolha de um narrador protagonista 

funciona como estratégia de construção de empatia:  

o conto convida o leitor a partilhar, ao ler, da dor e da experiência de 

violência  vivida, que registra o fascínio do jogo erótico e o horror da 

surpresa  funesta que sobre ele se abate, [conquistando] o leitor pela 

pungência. Trata-se de uma estratégia de comoção [...]. A escolha de um 

narrador protagonista confere sinceridade e valor de verdade ao fato narrado 

(2000, p.91). 
 

É possível observar através, não só deste conto, mas de vários outros do autor, que a 

maioria dos personagens homossexuais não apresenta características femininas, demonstrando 

com isso, que Caio Fernando Abreu pretende dar destaque ao relacionamento homoafetivo 

entre dois homens, sem que um deles precise necessariamente representar um papel feminino, 

como já é esperado em relações homossexuais. De acordo com Camargo (2010, p. 118) fica 

evidente que  

a representação dos corpos masculinos de dois personagens que têm uma 

relação homoerótica estabelece uma ruptura com aquelas representações 

estigmatizadas em relação aos homossexuais como um ser efeminado ou 

afetado, cujos traços e atitudes assemelham-se aos do gênero feminino. 
 

Chama a atenção também a ênfase dada na apresentação da atração dos dois homens, 

alternando agressividade e ternura no imediatismo do desejo do sexo pelo sexo, o que 

contraria e subverte a ideologia cristã da função exclusivamente reprodutora no que se refere 

ao ato sexual: 
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Eu queria aquele corpo de homem sambando bonito ali na minha frente. Eu 

disse eu quero você também. Mas quero agora já neste instante imediato, ele 

disse e eu repeti quase ao mesmo tempo também, também eu quero. Sorriu 

mais largo, uns dentes claros. Passou a mão pela minha barriga. Passei a mão 

pela barriga dele. Apertou, apertamos. As nossas carnes duras tinham pêlos 

na superfície e músculos sob as peles morenas de sol (ABREU, 2005, p. 57). 

 

 Esta subversão se evidencia na menção a dois elementos físicos: os dentes, 

simbolicamente ligados à agressividade, à virilidade, à tomada de posse (CHEVALIER, 

GHEERBRANT, 2012, p. 330) e ao contato com a barriga, local de ternura e de proteção 

(CHEVALIER, GHEERBRANT, 2012, p. 937).  

Em relação ao movimento dos corpos e a sensualidade observada e descrita nos gestos 

dos personagens, fica comprovado o desejo, a vontade e a atração que um sente pelo outro em 

uma descrição que muito remete a um ritual empreendido por bacantes. As bacantes eram 

mulheres sedentas de amor por Dionísio, que representava o deus da libertação das proibições 

e dos tabus, “o deus das catarses e da exuberância” (CHEVALIER, GHEERBRANT, 2012, p. 

340), essas mulheres se entregavam de corpo e alma através de um ritual orgiástico que 

envolvia todo o corpo em movimentos que provocavam delírio, podendo levar até a morte, 

simbolizando “a embriaguez de amar, o desejo de serem penetradas pelo deus do amor, como 

também a irresistível influência dessa loucura, que é uma espécie de arma mágica do deus” 

(CHEVALIER, GHEERBRANT, 2012, p. 112).  

Assim, pode-se comparar o ritual das bacantes com todo o jogo de sedução que ocorre 

entre os personagens ali naquele baile de carnaval: 

Havia o movimento, a dança, o suor, os corpos meu e dele se aproximando 

mornos, sem querer mais nada além daquele chegar cada vez mais perto. Na 

minha frente, ficamos nos olhando. Eu também dançava agora, 

acompanhando o movimento dele. Assim: quadris, coxas, pés, onda que 

desce, olhar para baixo, voltando pela cintura até os ombros, onda que sobe, 

então sacudir os cabelos molhados, levantar a cabeça e encarar sorrindo. Ele 

encostou o peito suado no meu. Tínhamos pêlos, os dois. Os pêlos se 

misturavam. Ele estendeu a mão aberta, passou no meu rosto, falou qualquer 

coisa. O quê, perguntei. Você é gostoso, ele disse. E não parecia bicha nem 

nada: apenas um corpo que por acaso era de homem também. (ABREU, 

2005, p. 56-57). 
 

 

 Mais uma vez, assim como em “Mergulho I”, o autor faz uso de imagens ligadas a 

fluídos para identificar a identidade homoerótica transitória e líquida de seus personagens. 

Quando o autor faz menção à onda, se refere a determinados tipos de comportamento e 

atitudes, ou seja, “o mergulho nas ondas indica uma ruptura com a vida habitual: mudança 

radical nas ideias, nas atitudes, na existência” (CHEVALIER, GHEERBRANT, 2012, p. 658). 
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E era exatamente essa a conduta que o personagem almejava adotar, uma postura que 

rompesse com os padrões tidos como “adequados” para que assim se sentisse pleno. A onda, 

aliada à menção ao suor que estabelece o contato entre os dois, simboliza transição, mudança, 

fluidez, descontinuidade, desligamento de uma vida, para que outra mais intensa, mais 

verdadeira e menos mascarada pudesse emergir. 

Diante disso, este conto aborda o viés homoerótico como forma de incentivar 

discussões e opiniões a respeito do espaço referente ao homossexual que vive nessa sociedade 

repressora e preconceituosa. Com a fragmentação, a fluidez e a superficialidade das 

identidades, é necessário que se reflita a questão do sujeito considerado “diferente” e da 

aceitação ou não desse indivíduo. Diante disso, Bauman atesta que  

numa sociedade que tornou incertas e transitórias as identidades sociais, 

culturais e sexuais, qualquer tentativa de “solidificar” o que se tornou líquido 

por meio de uma política de identidades levaria inevitavelmente o 

pensamento crítico a um beco sem saída (2005, p. 12). 
 

 

Portanto, o que Caio Fernando Abreu propõe com suas narrativas poéticas, porém 

realistas, é levar o leitor a repensar a respeito daquele sujeito “engessado”, preocupado com 

rótulos e estereótipos que aparecem para moldar o indivíduo de acordo com a vontade do 

sistema repressor e rígido. Temos que refletir para que possamos agir conforme nossos 

próprios desejos e sentimentos, afinal as identidades estão cada vez mais fluidas e 

descontínuas, não precisamos nos enquadrar em determinadas personalidades, somos sujeitos 

de infinitas identidades. Os personagens do conto em questão se assumem perante essa 

sociedade cruel e acabam pagando caro por isso, é possível verificarmos como o preconceito, 

a repressão sexual e a discriminação se fazem presentes em dois momentos. Na primeira cena, 

logo após o casal trocar carícias em público: “Ai-ai alguém falou em falsete, olha as loucas, e 

foi embora. Em volta, todos olhavam” (ABREU, 2005, p. 57). Logo depois, a agressão passa 

a ser física: “Nos empurravam em volta, tentei protegê-lo com meu corpo, mas ai-ai repetiam 

empurrando, olha as loucas, vamos embora daqui, ele disse. E fomos saindo colados pelo 

meio do salão, a purpurina da cara dele cintilando no meio dos gritos” (ABREU, 2005, p. 58). 

Mais do que palavras agressivas, o uso do temo “loucas” pelos presentes no salão 

identifica o papel atribuído a esses dois seres que, aos olhos daqueles ao seu redor, são 

insanos por não seguirem sua natureza biológica. Não se pode deixar de notar aqui os pontos 

de contato com a ideia de biopoder foucaultiana, no qual a sociedade regula o corpo de seus 

membros. Partindo desses pressupostos, percebe-se de um lado como o preconceito está 

arraigado na sociedade, ficando evidente a intolerância através do uso de palavras duras e 
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cruéis, que são usadas com a intenção de provocar feridas e mágoas nesses personagens que 

representam os indivíduos marginalizados da nossa sociedade que lutam pela sua liberdade e 

pelo gozo de seus direitos: 

O discurso homofóbico apresenta o homossexual como uma espécie de 

criatura contraditória e impossível, pois é, ao mesmo tempo, um ser 

inadaptado socialmente, uma espécie de “monstro” raro antinatural, um ser 

que representa o fracasso moral e, sobretudo, um pervertido sexualmente 

(MARQUES FILHO, CAMARGO, 2007, p. 78-79). 

 

E por outro lado, porém, demonstra o caráter da literatura pós-moderna em dar voz ao 

marginal, deslocando, assim, o poder de narrar para o oprimido, permitindo marcar seu espaço 

de denúncia. Então, o que se nota é que a sociedade ainda sente dificuldade em aceitar o 

“diferente”, considerando-o até como monstro, que corrompe e desvia as fronteiras da 

normalidade e os monstros de Caio Fernando Abreu, assim como os de João do Rio têm o 

papel de denunciar e desmascarar a sociedade que veta e repreende aqueles sujeitos nem um 

pouco receosos de enfrentar e quebrar barreiras.  

Os personagens da narrativa deixam o desejo falar mais alto e não escondem a vontade 

de realizar seus prazeres, querem se entregar e se satisfazer nem que seja um prazer 

momentâneo; segundo Lopes, “o desejo é uma forma de pertencimento, de encontro, mesmo 

quando não de inclusão. O encontro entre dois homens se dá sutil e inesperadamente. As 

palavras não são pronunciadas não pela recusa ao dizer, mas para se aprender com o corpo” 

(apud MARQUES FILHO, CAMARGO, 2007, p. 80). Diante disso, fica claro que a 

cumplicidade entre eles é tão grande que as palavras eram desnecessárias, quando a vontade 

era maior que qualquer olhar preconceituoso. 

Não se pode deixar de comentar a importância do Carnaval para a história enquanto 

momento no qual as pessoas se liberam e se entregam com a intenção de aproveitar ao 

máximo aquele momento em que o uso de máscaras e a exposição do corpo é comum, “é um 

corpo que chama o outro, tornando-se sempre alusivo do ato sexual, da forma mais essencial 

de confusão e ambigüidade do grotesco” (DAMATTA, 1997, p. 140), facilitando, assim, a 

diversão sem aquela preocupação em relação ao julgamento de comportamentos e atitudes 

adotadas; de acordo com Mary del Priore: “tanto o carnaval quanto as festas religiosas 

convidavam a excessos em que a sexualidade não se escondia” (PRIORE, 2011, p. 147).  

A terça-feira é o último dia de carnaval, ou seja, assim como na resolução do conto “O 

bebê de tarlatana rosa” este é o dia em que os excessos, a abundância, a orgia tomam conta 

dos espíritos exaltados dos foliões dispostos a aproveitar ao máximo. O autor intitulou esse 

conto “Terça-feira gorda” porque era o último dia em que os cristãos podiam cometer os 
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excessos antes do período da quaresma, um período de jejum tanto de sexo, quanto de todos 

os tipos de festividades. O carnaval é uma época em que se deveria aceitar todos os tipos de 

identidade, de loucura, de transgressão, porém essa narrativa é um exemplo de que mesmo 

num período em que tudo é permitido, ainda existem mascarados hipócritas e inconformados 

com a postura que alguns sujeitos como esses personagens adotam. Em relação a essa 

contradição, Franco Júnior ressalta que 

o carnaval torna-se, no conto, signo de uma ironia amarga: a intolerância 

tropical manifesta-se nele e, mais, por meio dele. Repressiva e dissimulada, a 

sociedade que celebra o Momo é a mesma que, ambivalente com a 

identificação de limites, reage violentamente quando, por alguma razão, os 

limites tornam-se claros (2000, p. 92). 
 

 

Porém, os personagens deste conto não usam máscaras, literais e metafóricas, o que 

demonstra a despreocupação de ambos no que se refere a sua condição sexual, preferindo 

enfrentar o preconceito e pagar o alto preço por serem “diferentes”, como se observa na fala 

do narrador, “Foi então que percebi que não usávamos máscaras. Lembrei que a dor é a única 

emoção que não usa máscara /.../. Então pensei devagar que era proibido ou perigoso não usar 

máscara, ainda mais no Carnaval” (ABREU, 2005, p. 58). O fato de não se esconderem atrás 

de máscaras ocasionou a morte de um dos personagens, pois esta é a consequência  no 

universo do conto quando se encara uma sociedade violenta e preconceituosa, por isso, a 

presença da máscara é necessária quando se deseja viver livre dos rótulos e julgamentos.  

Fica evidente que a mesma sociedade que celebra e goza é a mesma que ataca e 

ofende, quando vê seus limites da heteronormatividade serem ultrapassados. A sociedade se 

sente ferida quando sujeitos desviantes ou monstros cruzam as fronteiras do correto, do 

adequado como uma forma de libertação, de se assumirem como realmente são, sem 

máscaras, e, por isso, precisam estar dispostos a enfrentar as agressões: 

Veados, a gente ainda ouviu, recebendo na cara o vento frio do mar. A 

música era só um tumtumtum de pés e tambores batendo. Eu olhei para cima 

e mostrei olha lá as Plêiades, só o que eu sabia ver, que nem raquete de tênis 

suspensa no céu. (ABREU, 2005, p. 58). 
 

 

 Green (2000, p.145) afirma que, desde a década de vinte do século passado, há 

indícios de termos pejorativos como “viado”, “puto” e “fresco” para se referir aos 

homossexuais ou homens considerados efeminados. Como a palavra “veado” passou a 

representar os invertidos ainda é um mistério. Porém, há relatos que argumentam que o termo 

surgiu quando um comissário da polícia ordenou a prisão de todos os homossexuais que se 

encontravam em um determinado parque, não se sabe ao certo qual parque seria esse. O 
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subordinado não conseguiu cumprir sua missão, pois os jovens perseguidos corriam como 

veados, dificultando sua prisão. Talvez desse incidente tenha surgido a expressão pejorativa. 

O fato é que “a palavra viado é tão pejorativa que às vezes símbolos alternativos eram usados 

para evitar o termo” (GREEN, 2000, p. 145). Muitos são os termos criados para julgar os 

homossexuais, “bicha” por exemplo, diz respeito ao homem extremamente efeminado, 

desmunhecado, que transgredia as normas heterossexistas em função de um comportamento 

baseado em condutas femininas. 

 Apesar de todos os empecilhos e olhares de desaprovação, os dois não se importavam 

com nada, queriam apenas viver de maneira intensa aquela paixão de carnaval, “tiramos as 

roupas um do outro, depois rolamos na areia /.../. A gente foi rolando até onde as ondas 

quebravam para que a água lavasse e levasse o suor e a areia e a purpurina dos nossos corpos 

(ABREU, 2005, p. 58-59). A água do mar levou para longe o suor e a areia que representavam 

as imundícies de uma sociedade repressora, ali naquele instante, como monstros marinhos, 

estavam purificados pela água do mar estando então prontos a mudanças e transformações. 

Até aquele momento tudo estava bem e ambos se admiravam, “iluminados pela fosforescência 

das ondas do mar. Plâncton, ele disse, é um bicho que brilha quando faz amor. E brilhamos” 

(ABREU, 2005, p. 59). 

O conto é permeado por passagens poéticas e simbólicas ligadas ao mar, que 

comprovam a sensibilidade de Caio Fernando Abreu ao tratar de temas tão polêmicos e de 

forma branda e sutil. Ao levantar essas questões nos motiva a enxergar os marginalizados de 

uma maneira menos excludente. Logo após concretizarem essa cena de amor, eis que o bando 

de mascarados surge para interromper e agredir aqueles pobres indefesos: 

Mas vieram vindo, então, e eram muitos. Foge, gritei, estendendo o braço. 

Minha mão agarrou um espaço vazio. O pontapé nas costas fez com que me 

levantasse. Ele ficou no chão. Estavam todos em volta. Ai, ai, gritavam, olha 

as loucas. Olhando para baixo, vi os olhos dele muito abertos e sem 

nenhuma culpa entre as outras caras dos homens. A boca molhada 

afundando no meio duma massa escura, o brilho de um dente caído na areia. 

Quis tomá-lo pela mão, protegê-lo com meu corpo, mas sem querer estava 

sozinho e nu correndo pela areia molhada, os outros todos em volta, muito 

próximos (ABREU, 2005, p. 59). 
 

 

 Os mascarados desse conto são aqueles que têm a intenção de agredir, de machucar, de 

matar, a sociedade se veste de máscaras todo o tempo para que possa ofender sem se sentir 

ameaçada. Ela pune qualquer ato considerado abusivo ou fora dos padrões. A repulsa, a 

violência e o ódio motivaram a morte de um dos personagens de forma trágica. A partir do 



90 

 

momento que não utilizaram máscaras, passaram a representar uma ofensa e diante disso, um 

dos personagens pagou com a própria vida, como relata a seguinte passagem: 

Fechando os olhos então, como um filme contra as pálpebras, eu conseguia 

ver três imagens se sobrepondo. Primeiro o corpo suado dele, sambando, 

vindo em minha direção. Depois as Plêiades, feito uma raquete de tênis 

suspensa no céu lá em cima. E finalmente a queda lenta de um figo muito 

maduro, até esborrachar-se contra o chão em mil pedaços sangrentos 

(ABREU, 2005, p. 59). 

 
 

A partir destas três imagens ligadas ao divino indicando os momentos da narrativa: o 

suor, como sinalizador do espírito da vida, as Plêiades, remetendo à dança celestial e o figo, 

associado a abundância, que, ao se arrebentar no conto, indica uma vida plena que se esvai, 

em outro líquido, o sangue criminal, Caio Fernando Abreu reforça o uso do carnaval como 

uma festividade que proporciona e leva os indivíduos a se entregarem aos prazeres e desejos 

reprimidos onde “a norma do recato é substituída pela ‘abertura’ do corpo ao grotesco e às 

suas possibilidades como alvo de desejo e instrumento de prazer” (DAMATTA, 1997, p.140). 

O autor ameniza a morte do personagem através do uso dessa metáfora do figo como forma 

de chocar menos e sensibilizar mais, a metáfora também figura a imagem da destruição de um 

ser indefeso, como se fosse um fruto que se esmaga indiferente (CAMARGO, 2010, p. 128).   

 

4.6.3 “Pequeno monstro”  

 Abordando a questão dos estereótipos sufocantes e a crise de identidade da 

adolescência, “Pequeno Monstro” é uma narrativa que se divide em nove fragmentos. O 

enredo relata a história entre o protagonista e também narrador, ainda em fase de 

adolescência, e o primo Alex, mais velho e mais experiente. O envolvimento entre eles é 

apresentado de forma sutil. O conto se inicia com a mãe do narrador avisando-o sobre a 

chegada do parente, que virá passar o fim de semana com eles na casa de praia alugada, pois o 

primo está exausto depois de passar o ano todo estudando e se preparando para ser aprovado 

no vestibular de medicina. O narrador, porém, se sente incomodado com aquela notícia, não 

por causa de Alex, mas por causa dele mesmo, pois “tinha começado a crescer para todos os 

lados, de um jeito assim meio louco /.../ [ele] queria [se] esconder de todos” (ABREU, 2010, 

p. 151). O fato do narrador se considerar um “pequeno monstro” se deve ao fato dele se 

considerar fora da proporção imposta pelos padrões estéticos da sociedade. 

 O monstro do conto de Caio Fernando se encontra na fronteira e subverte as normas 

impostas pela sociedade e a leitura homoerótica dessa narrativa permite perceber como esse 

sentimento de inadequação ao temor pelo próprio corpo ocorre. O narrador se autodenomina 
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“pequeno monstro”, já que se considera um indivíduo inferior, uma criatura anormal que 

mantém hábitos diferentes do resto das pessoas e isso faz dele um coitado, um pobre coitado. 

Vê-se aqui um ponto de contato entre o adolescente e os protagonistas de “Dentro da noite” e 

“O Monstro”, ambos de João do Rio, no sentido de que o comportamento dispensado a 

mulheres pelos dois homens, segundo o discurso científico da época já apresentado aqui, pode 

ser interpretado como resultado de impulsos homoeróticos não resolvidos e que se 

canalizariam em desvios amorais.  

Em “Pequeno monstro”, assim como é recorrente em outros contos do autor, a maioria 

dos personagens não tem nome, exceto o primo Alex e a tia Dulcinha. De acordo com 

Camargo: “essa ausência de nomes nos remete ao anonimato e à negação do sujeito moderno 

que passa a ser uma categoria e não um indivíduo” (CAMARGO, 2010, p. 199). Esta mesma 

característica, no entanto, faz com que essa narrativa estabeleça, a partir de uma leitura pós-

moderna, um diálogo com outro gênero onde a questão da alteridade e da opressão pelo 

patriarcado estruturam sua forma: o conto de fadas. Nesta leitura chama a atenção como o 

monstro de Caio Fernando Abreu prefere ficar sozinho dentro de seu aposento e, após 

conhecer outra pessoa, gradativamente se torna mais humano e feliz. 

O protagonista não se sente confortável com a chegada de seu primo, pois a ninguém 

quer por perto, já que se sente rejeitado e excluído, como se todo mundo fosse normal, exceto 

ele. Esse sentimento de alienação e monstruosidade ganha definições mais claras para a 

pesquisa aqui realizada quando se lê a postura do pai diante do narrador: “um Pai que te olha 

como se tu fosses a criatura mais nojenta do mundo e só pensa em te botar no quartel pra 

aprender o que é bom” (ABREU, 2010, p. 151). Vê-se aí que o conto abre a possibilidade de 

especulação de que parte da inadequação sentida pelo adolescente advenha da crítica do pai 

ao seu modo de ser, representando a opressão do heteronormativismo. A grafia de “Pai” e 

“Mãe” ao longo da narrativa com letras maiúsculas representa ainda mais a superioridade 

deles em relação ao filho, principalmente em relação a um jovem que já se considera inferior, 

e essa vontade do pai em botar o filho no quartel simboliza a necessidade do patriarca em ter 

um filho viril, forte, visto que esse é um espaço repressor simbolicamente consagrado à 

masculinidade e que, como tal, ensina o que é “ser homem”. Ou não? Cabe aqui lembrar que 

um dos contos mais conhecidos de Caio Fernando Abreu – “Sargento Garcia” (2005) – visa 

justamente desconstruir a crença neste espaço da masculinidade. De volta a “Pequeno 

monstro”, percebe-se que o pai não confia nas atitudes do filho em relação a sua 

masculinidade. O narrador não consegue se ver como uma pessoa comum, se julgando 

diferente de todos: 
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Eu nunca ia ser igual a eles – pequeno monstro, seria para sempre diferente 

de todos. Era assim que ia me comportar com o primo Alex, decidi: pequeno 

monstro cada vez mais monstro, até ele não aguentar mais um minuto e dar o 

fora para sempre (ABREU, 2010, p. 152-153).  

 

 O jovem adolescente não se conforma de maneira alguma com a vinda do primo e nem 

com a ideia de conviver com um “coió”, pois mesmo antes de revê-lo já tinha traçado um 

perfil de bom rapaz, que usa óculos, lavava as louças e jogava canastra, porém isso muda 

quando o narrador percebe que sua opinião não fazia juz ao comportamento e às atitudes do 

primo. 

 Na segunda parte da narrativa, a preparação para a chegada do primo é o que 

movimenta a casa e os ânimos, principalmente da mãe que não falava em outra coisa, 

enquanto isso o jovem não aprecia aquela situação e só queria se ver livre, pois se sentia 

recriminado por todos. Depois de caminhar por muito tempo na praia, eis que despenca uma 

estrela cadente, enorme, ele então resolve fazer um pedido: “Que já que o primo Alex tinha 

mesmo que estar lá naquela merda de casa, que pelo menos ele fosse legal e não enchesse o 

[seu] saco” (ABREU, 2010, p. 155). Assim que o jovem chega em casa, recebe a notícia de 

que Alex já havia chegado e “estava dormindo, podre da viagem” (ABREU, 2010, p. 155). A 

mãe pede ao jovem que se comporte bem e que seja educado com o primo, pois o pai dele 

tinha morrido e a mãe, a tia Dulcinha trabalha duro para dar conta de tudo. Naquele dia o 

jovem dorme com ódio do mundo. 

 A terceira parte começa com a revolta do jovem em relação a sua imagem na frente do 

espelho. Assim como no conto “História de gente alegre”, de João do Rio, em que Elisa é 

retratada como um monstro devasso, o protagonista no conto de Caio Fernando Abreu repete 

constantemente se olhando no espelho antes de dormir: “pequeno, pequeno monstro, ninguém 

te quer, ninguém te quer” (ABREU, 2010, p. 156). De acordo com Chevalier e Gheerbrant 

(2012, p. 615): “Na tradição bíblica, o monstro simboliza as forças irracionais: ele possui as 

características do disforme, do caótico, do tenebroso, do abissal. O monstro aparece, portanto, 

como desordenado, destituído de proporções, ele evoca o período anterior à criação da 

ordem.” 

 Dessa forma, nota-se que o jovem vê na própria imagem um ser inferior, desmotivado 

e martirizado por se sentir um fracassado e, acima de tudo, se sente invadido e reprimido com 

a presença do primo e antes de entrar no seu quarto, ele imagina como o primo deve ser 

inconveniente e cheio de manias. Porém, ao adentrar naquele ambiente, que agora não era 

somente dele, o narrador nada percebe de diferente, tudo estava tranquilo e em ordem, o 
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primo Alex não ronca e nem usa óculos para seu espanto, “os [seus] olhos foram se 

acostumando mais no escuro, e [ele] começou a olhar para a cama onde o primo Alex estava 

deitado, do outro lado do quarto” (ABREU, 2010, p. 157). O primo em nada tinha tocado, o 

jovem observou que tudo estava como antes, a notar-se pela mesinha de cabeceira, não tinha 

nenhum objeto do primo, a não ser o livro Tarzan, o Invencível, do próprio protagonista. 

Sobre a leitura do personagem, Camargo lembra que 

a referência ao livro de Tarzan não é gratuita, pois o protagonista com ele 

estabelece uma relação de analogia. Trata-se de uma criança em fase de 

transição para a adolescência que estabelece uma identificação com um herói 

cuja imagem revela força, independência, liberdade e autonomia, ou melhor, 

a imagem de um jovem praticamente invencível, que o adolescente 

possivelmente almeja para si (CAMARGO, 2010, p. 204). 

 
 

 A menção no conto ao personagem Tarzan exemplifica o uso de elementos da cultura 

de massa por Caio Fernando Abreu como parte da estratégia pós-moderna em subverter as 

fronteiras entre os níveis de cultura. Indo além das conclusões de Camargo, a presença de 

Tarzan na narrativa deste adolescente com problemas de identidade se coloca também como 

um ser livre das convenções e normas sociais e que, portanto, pode desfrutar de uma 

sexualidade sem culpa, mais natural, sem amarras religiosas. Outra questão a ser levada em 

conta é que a descrição do corpo torneado do Rei das Selvas apresenta uma dimensão erótica 

junto a leitores adolescentes em fase de descoberta da sexualidade.  

 Aos poucos, o jovem se acostuma com a imagem e a presença do primo e passa a 

observá-lo atentamente, vendo que seu corpo já tinha passado por transformações que ele 

ainda iria passar, o primo Alex está deitado ali ao lado completamente nu, nesse momento o 

sentimento de ódio do jovem em relação ao primo foi se modificando: “Fiquei olhando pra 

ele, respirando devagar, no mesmo ritmo. Bem devagar, para não acordá-lo. Não sei por quê, 

mas de repente todo o meu ódio passou” (ABREU, 2010, p. 158). Todo o ódio estava se 

transformando em um sentimento que nem ele mesmo sabia definir.  

 A quarta parte da narrativa se inicia quando o narrador percebe que todos tinham ido à 

praia e ele não queria levantar cedo para acompanhá-los e daí pensa que poderia aproveitar a 

oportunidade para mexer nas coisas do primo, já que ninguém ia ficar sabendo. Porém, o 

jovem protagonista começa a cair no estado de entresono, não estando nem acordado, nem 

dormindo, e sempre que entrava nesse estado ele observava, não sem surpresa, que “[seu] pau 

ficava tão duro que chegava a doer, toda manhã, então eu apertava ele contra o lençol, parecia 

que tinha uma coisa dentro que ia explodir, mas não explodia, tudo começava a ficar quente 

dentro e fora de mim (...)” (ABREU, 2010, p. 159).  Essa excitação cotidiana juntamente com 
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a mistura de sentimentos novos só contribuem para deixar o narrador ainda mais confuso, pois 

ele “não sabia praticamente nada dessas coisas” (ABREU, 2010, p. 159). Percebe-se, aqui na 

presença de um fluido que quer ser libertado do corpo aprisionado, o dialogo com o conto 

“Mergulho I” em que a liquefação marca o aceite da condição homoerótica. Mas aqui em 

“Pequeno monstro” temos apenas um adolescente ainda virgem que se viu atraído pelo primo 

mais velho e não sabia de que forma agir diante daquele fato, no mínimo, embaraçoso. No 

conto “O rapaz mais triste do mundo” (2010), também de autoria de Caio Fernando Abreu, a 

narrativa se baseia na história de atração entre um rapaz mais jovem e um homem mais velho 

e maduro: 

Ele, o homem, passa a palma da mão pelos cabelos ralos, como se 

acariciasse o tempo passado, e diz: não tenha medo, vai passar. Não tenha 

medo, menino. Você vai encontrar um jeito certo, embora não exista o jeito 

certo. Mas você vai encontrar o seu jeito, e é ele que importa. Se você souber 

segurar, pode até ser bonito (ABREU, 2010, p. 73). 
 

 Essa passagem representa que assim como “o rapaz mais triste do mundo” se sentia 

inseguro e indeciso quanto àquela situação, o jovem protagonista, o “Pequeno monstro”, se 

encontra envolvido no mesmo dilema, pois percebe que seu sentimento é outro, não mais 

sentindo repulsa e ódio do primo. O jovem só levanta quando sua mãe avisa que o almoço 

está quase pronto, então ele olha para a cama do primo toda desarrumada e imagina que ele 

deva estar na sala, todo esparramado, tomando cerveja com o pai, mas logo descobre que não, 

pois a mãe diz: “O Alex se encantou com a praia. 

 O pobre nunca tinha visto o mar. Precisava ver, parecia uma criança. Ficou lá, não 

teve jeito de querer voltar” (ABREU, 2010, p. 160). A menção ao encanto de Alex com o mar 

permite a leitura de que ali, naquele momento, o primo recém-chegado também estava se 

encontrando enquanto ser homoerótico. Uma identidade em transformação reforçada pela 

imagem da cobra que troca de pele: “vai começar a descascar feito cobra trocando de pele até 

queimar tudo de novo e a pele ia ficar grossa que nem couro e ele começar a sentir o máximo” 

(ABREU, 2010, p. 160).  

Essa questão de sempre se revoltar e pensar coisas ruins a respeito do primo é baseada 

no fato que ele “precisava treinar todo dia pra não perder o jeito de ser pequeno monstro” 

(ABREU, 2010, p. 161). O jovem protagonista do conto de Caio se encaixa nesse modelo de 

monstro descrito por Foucault, pois se sentia fora dos padrões do que a sociedade 

contemporânea ditava como algo normal, ele se sentia um anormal, um sujeito diferente, que 

se obrigava a reprimir os desejos. Neste momento, a vontade do narrador era sumir e que se 
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alguém o encontrasse que fosse “afogado para sempre no fundo do mar igual ao Titanic” 

(ABREU, 2010, p. 162).  

O jovem revoltado resolve sair um pouco e se refrescar, pois seu quarto depois do 

almoço “virava um forno”, então se deita na rede embaixo dos cinamomos e, enfim, na quinta 

parte da narrativa ocorre o primeiro encontro entre ele e Alex. O narrador observa 

atentamente o corpo do primo e este percebe então, que pode seduzi-lo. Alex é mais velho e 

mais experiente e tem consciência da sua beleza, e além de tudo, sabe como usar essas 

características em um jogo de sedução. O jovem narrador se sente completamente atraído pelo 

primo, mas, por se sentir um monstro, não queria por nada desse mundo ficar perto de Alex, 

mesmo com toda aquela perturbação que o primo havia provocado, pois não compreendia ao 

certo o que estava se passando. O protagonista não sabe como agir diante de todas as 

sensações que o primo excitava a partir da sedução da água: 

Cada braço dele era assim quase da grossura da minha coxa. A água 

começou a levar embora a areia da praia, e agora eu podia ver melhor o 

corpo dele, escondido embaixo da camada de areia. Eu não conseguia parar 

de olhar. Ondulando como aço plástico, os músculos de seu antebraço e os 

bíceps cresceram até que gradualmente a barra arqueou na sua direção. Ele 

virou de frente, com as duas mãos afastou o calção e avançou um pouco o 

corpo, para a água bater na barriga e descer por dentro do calção. Enfiou as 

mãos por dentro do calção, depois olhou pra mim, entre as gotas do 

chuveiro, e virou a cabeça, cuspindo água (ABREU, 2010, p. 164).  

 

 Fica evidente que esses gestos de Alex eram com a intenção de deixar o jovem cada 

vez mais perturbado e confuso, tanto que ele queria se manter afastado, com medo das suas 

próprias reações. Na sexta parte nota-se que esse medo se refere a “uma coisa sem cara nem 

nome, porque não vinha de fora, mas de dentro [dele]” (ABREU, 2010, p. 165). O pequeno 

monstro fica ainda mais confuso num certo dia em que após o almoço, Alex resolve tirar uma 

sesta, e como era um dia muito ensolarado, se deita completamente nu. O jovem espia o primo 

pela janela do quarto, sem ter noção que o primo estava se masturbando e não dormindo, isso 

pode ser constatado pelos movimentos realizados por ele: 

Todo parado o primo Alex, só mexia o braço direito que eu não via inteiro, 

porque ele estava de costas para mim. Cada vez mais depressa, eu tranquei a 

respiração, o queixo apoiado na janela, e cada vez mais depressa, até que ele 

primeiro gemeu baixinho, depois mais alto, suspirou, o corpo inteiro 

tremendo, virou de bruços na cama e afundou a cara no travesseiro. O braço 

direito caiu do lado da cama. Da ponta dos dedos dele, que quase tocavam o 

chão, escorria uma gosma meio branca, meio prateada, que foi deixando no 

piso um rastro igual ao das lesmas nos fundos da casa (ABREU, 2010, p. 

166). 
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 Depois de presenciar esse momento marcado pela existência de um prateado fluido 

que ele identifica como o produto do prazer do primo, o protagonista decide ir caminhar na 

praia, chegando lá começa a gritar e cantar, parecendo um louco, percebendo que não havia 

mais ninguém ali, ele tira a roupa e entra na água totalmente pelado, marcando uma 

transformação de seu ser: “Este gesto foi detonado pelo corpo nu do primo cuja masturbação 

atinge, sem que o protagonista saiba, o desejo de explorar de maneira natural, nu, as sensações 

do próprio corpo” (CAMARGO, 2010, p. 211). O jovem fica intrigado e curioso em relação à 

cena de masturbação do primo, pois ainda não havia passado por aquela experiência, a 

experiência do “fio prateado brilhante” sair de dentro dele, mas não saia nada, então ele abriu 

“a [sua] bunda com as duas mãos bem no lugar onde as ondas arrebentavam, e [ficou] assim, 

deixando as ondas arrebentarem e a espuma morna do fim da tarde entrar pela [sua] bunda 

aberta” (ABREU, 2010, p. 167).  

A água aqui pode representar um renascimento de um novo sujeito que adota uma 

nova postura de vida diante do mundo, “uma era se aniquila, outra surge /.../. A imersão na 

água é regeneradora, opera um renascimento, por ser ela, ao mesmo tempo, morte e vida 

(CHEVALIER, GHEERBRANT, 2012, p. 18). A morte de uma identidade que não mais 

pertencia a ele e o surgimento do seu verdadeiro eu, o mar tem esse poder de refletir a falta de 

rigidez própria do ser humano, que faz com que ele, a certa altura da vida, decida escolher 

outros caminhos. E nisso, ele foi lembrando do movimento cada vez mais ligeiro do braço 

direito de Alex, e sentia que alguma coisa iria explodir, mas nada, nada saiu de dentro dele, 

deixando-o frustrado, repetiu quinze vezes: “pequeno-monstro-pequeno-monstro-ninguém-te-

quer” (ABREU, 2010, p. 167).  

Ele chega em casa com o coração acelerado, o jantar está na mesa, porém o jovem não 

quer encontrar o primo, mas o pai ordena que ele lave as mãos para se sentar com todos. O pai 

sempre o trata com desprezo nunca lhe olhando nos olhos, o que demonstra que o pai 

desconfia da sexualidade do filho e não concordaria com a ideia de conviver com um 

homossexual. 

 A partir daí, já na sétima parte do conto, durante o jantar, o pai do narrador sugere que 

ele convide Alex para dar uma volta na praça e eles saíram e se deram muito bem juntos, 

beberam, fumaram e cantaram, e começam a se soltar mais um com o outro; depois de 

apreciar um gole de cerveja, o jovem elogia a calça de Alex e ele explica que é uma 

importada, americana e de contrabando. Alex é um sujeito moderno e despojado, sendo 

possível notar isso pelo seu vestuário, pelas suas atitudes e comportamento, já que era um 

adulto que fuma, bebe e acumula algumas experiências. Portanto, ele pretende ensinar ao 
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primo, ainda inocente, outros caminhos. O jovem foi gostando da companhia do primo e 

passa a observá-lo com um olhar de admiração: 

Ficava ali sentado do meu lado como se fosse um cara comum, fumando, 

bebendo cerveja e rindo de vez em quando pra mim. Achei que todo mundo 

que passava e nas outras mesas ficando olhando pra ele e pensando, mas 

quem será esse moço. De repente me deu assim como uma vaidade daquelas 

pessoas todas estarem me vendo ali, ao lado dele, e aí aconteceu uma coisa 

maluca. Por um segundo, parei de me sentir monstro (ABREU, 2010, p. 169-

170).  
 

 A partir deste momento de encantamento pelo primo o jovem começa a se achar 

bonito e o pequeno monstro vai desaparecendo. Percebe-se aqui que a gradual aceitação de 

seus sentimentos pelo primo leva o adolescente a se enxergar de forma diferente, revelando 

que sua visão de monstro era um construto assimilado por ele. Isso foi o suficiente para que 

eles se entrosassem e pudessem se conhecer melhor, começaram a falar dos seus planos 

futuros, das coisas que gostavam até que Alex disse para ele que sua mãe estava pensando em 

mandá-lo para estudar em Porto Alegre, a mesma cidade do primo. Logo, surgiu certo medo, 

mas depois pensou na possibilidade de conhecer pessoas novas, lugares diferentes, explorar 

novos rumos e tudo isso ao lado de Alex. O narrador imagina as pessoas olhando para eles e 

pensando, “a gente era bonito junto, só por isso falavam e apontavam, eu e o primo Alex, 

caminhando de tardezinha por uma praça ou numa calçada mesmo ali daquele lugar onde eu 

nunca tinha ido chamado Partenon (...)” (ABREU, 2010, p. 172). 

 O jovem estava se sentindo tão bem e tão à vontade que até criou coragem para dizer 

ao primo que queria ser músico, fazer rock e que até arriscava umas músicas em inglês, 

cantou um pedacinho da canção do consagrado Elvis, escolheu “it’s now or never”. A escolha 

dessa música remete ao fato daquela situação que estavam passando, “é agora ou nunca”, ou 

seja, o momento dos dois tentarem alguma coisa era aquele, depois poderia ser tarde, pois 

cada um seguiria seu destino. Mais uma vez, Caio Fernando Abreu faz uso do elemento extra-

literário para enriquecer sua narrativa pós-moderna. Depois de muito beberem, Alex chama o 

primo bêbado para ir embora. 

 Na oitava parte, quando voltam para casa, ambos entusiasmados, felizes, bêbados e 

completamente envolvidos um pelo outro, o jovem confessa que espiou o primo dormindo 

durante a tarde, mas Alex diz que não estava dormindo, e sim se masturbando, o jovem se 

sentiu constrangido ao ouvir isso. Foi aí que Alex aproveitou para perguntar ao primo se ele já 

tinha se masturbado e a resposta negativa é o que leva Alex a perguntar se gostaria de 

aprender, ele respondeu que sim, daí então, ocorre o rito de iniciação sexual entre eles: 
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Senta aqui, eu te mostro como é. Tira a roupa e senta do meu lado. Tirei, 

joguei no chão, em cima da roupa dele. Depois sentei na cama dele, só de 

cueca[..]. Ele sentou na cama, ficou de frente pra mim, cruzou as pernas 

também. Ele encostou uma das mãos na minha coxa, depois foi subindo e 

puxou devagarinho a minha cueca [...]. Agora eu também estava 

completamente nu, de pau tão duro quanto o dele, eu tinha visto. Ele não 

escondia, não era feio [...]. Ele levou a mão direita até o seu pau duro, 

enquanto com a mão esquerda pegava a minha mão direita e levava até o 

meu pau duro. Ele segurou o meu braço, mexendo devagar para que eu 

movimentasse para cima e para baixo, que nem ele fazia [...]. Aquela coisa 

querendo explodir vinha subindo de novo [...]. Ele cuspiu na palma da mão 

dele e levou até o meu pau. Quente molhado rijo macio [...]. Mais depressa, 

ele disse. Mais depressa, vem junto [...]. Ele chegou ainda mais perto. Eu 

colei meu peito no dele. Ele afundou a boca na minha enquanto eu sentia a 

palma da minha mão aos poucos ficar molhada daquele fio de prata brilhante 

que saia de dentro dele e sabia que de dentro de mim também saia também 

um fio de prata molhado brilhante igual ao que saía de dentro dele. Vem 

comigo – ele chamou. E eu fui (ABREU, 2010, p. 174 -175-176). 

 
 

 O adolescente nem sabe ao menos quanto tempo durou todo esse ritual, só sabe que foi 

bom, pois de repente, se afastaram e começaram a rir feito loucos. Finalmente, o narrador 

conseguiu tirar de dentro dele o fio prateado, parecido com o rastro que as lesmas deixavam 

nos fundos da casa e que tanto gritava por sair. Esse grito era um mister de liberdade e alívio 

daquele jovem que viveu sufocado e angustiado e só precisava de alguém que o orientasse.  

 Na última parte do conto, Alex ainda ensina outros caminhos ao primo não mais tão 

inocente, o que remete ao leitor a ideia de ter acontecido uma possível relação sexual. De 

acordo com Camargo (2010, p. 220), “talvez a omissão do ato sexual em si seja uma 

estratégia que o autor encontrou para dizer a maneira carinhosa e sensível de Alex para com o 

primo em um momento muito delicado para um adolescente em sua primeira experiência 

sexual”. 

 Ao fim da narrativa, Alex vai embora para Porto Alegre e o jovem narrador não mais 

se enxerga como um monstro. A mãe pergunta se o filho está sentindo falta do primo, e ele 

responde que não, pois “sabia que o primo tinha ficado para sempre [com ele]. Guardado bem 

aqui, na palma da [sua] mão” (ABREU, 2010, p. 178). Desta forma, dialogando com contos 

de fadas, pulp magazines e rock and roll, Caio Fernando Abreu constrói seus monstros 

marinhos contra a ideologia da homofobia, demonstrando que o ser homoerótico sonha, chora 

e se alegra como todas as pessoas. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Como esta pesquisa demonstrou, o ambiente finissecular tanto do início do século XX 

com o Decadentismo quanto do seu término com o Pós-Modernismo, caracterizado em ambos 

os momentos pelo, dentre outros elementos, questionamento dos valores vigentes, foi 

utilizado respectivamente por João do Rio e Caio Fernando Abreu para abordar a identidade 

homoerótica na Literatura Brasileira, fomentando, neste processo, o engendramento de 

monstros ligados a noite, no caso dos contos do escritor carioca, e monstros ligados à 

líquidos, presentes nas narrativas curtas do escritor gaúcho. A análise do corpus mostrou que 

a monstruosidade se coloca como uma estratégia de subversão do discurso excludente e dos 

valores perpetrados pela ideologia heterocêntrica. 

Após uma breve consideração sobre o monstruoso, no qual foi estabelecida a relação 

entre o conceito que cerca o monstro e a situação marginalizadora do corpo homoerótico, o 

trabalho revisou o percurso evolutivo da história crítica e literária da homossexualidade 

demonstrando o processo de constituição do preconceito contra os homossexuais pelos dois 

escritores.  

Finalmente, a partir da análise do corpus selecionado no capítulo principal, pode-se 

notar a importância de autores como João do Rio e Caio Fernando Abreu, cada um com suas 

particularidades abordando temas que merecem atenção através de uma literatura que 

conscientiza e provoca reflexões. As discussões presentes no trabalho visam mostrar por meio 

da literatura a realidade de um grupo minoritário (os homossexuais tratados como monstros) 

que ao longo do tempo foi adquirindo direitos e vozes ouvidas. 

 Cada autor discute a questão do corpo monstruoso amparado numa determinada 

vertente, sendo que o que cada um pretende é denunciar o comportamento da sociedade 

contemporânea diante daqueles “monstros” que optam por seguirem suas vontades e 

impulsos, sem se importar com os padrões impostos pelas instituições sociais e religiosas. 

Nesta perspectiva, chamou a atenção o fato dos personagens de “História de gente alegre”, 

“Emoções”, “O bebê de tarlatana rosa”, “Mergulho I”, “Terça-feira gorda” e “Pequeno 

Monstro”, separados por quase um século, agirem como incômodos espelhos, reveladores aos 

que neles se miram do que está escondido dentro deles. 

 Sendo assim, ainda que os personagens retratados nos contos analisados representem 

um reflexo da época em que cada autor escreveu sua obra, eles compartilham de pontos em 

comum denunciadores da artificialidade e contradição contra o ser homoerótico. Nos contos 

de João do Rio, o discurso científico vitoriano contra a homossexualidade que igualou essa 

condição ao sadismo, ao voyeurismo e à degeneração moral foi interpretado pela ótica do 
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dândi, cujas atitudes e comportamentos marcados pela nevrose fim-de-século e a busca pelas 

sensações fez deste ser um arauto da crise identitária do zeitgeist finissecular, incentivando os 

demais personagens a cometer loucuras e insanidades, que não cometeriam se não fosse pela 

influência desse voyeur dos vícios e taras alheias.  

O dândi é aquele que se satisfaz e sente prazer com as dores, as angústias e os medos 

de outros indivíduos, que se encontram fragilizados por algum acontecimento ou mesmo por 

serem criaturas inocentes, que não são capazes de perceber que estão se enveredando por 

caminhos tortuosos, e na maioria das vezes, levam à morte ou ao arrependimento, como no 

caso dos personagens aqui descritos. O dândi representa os fantasmas interiores de sujeitos 

que viviam reprimidos e, quase sempre, só necessitavam de um estímulo para se libertarem, 

porém a libertação proposta pela figura do dândi nada traz de positivo à vida dos personagens, 

levando-os apenas a constatarem a existência de seus próprios demônios interiores. 

 Na época em que Caio Fernando Abreu escreveu sua obra, questões referentes à 

sexualidade eram tratadas de maneira mais aberta, mas ainda com certos pudores e tabus, 

vindo a literatura a contribuir para discussão da temática homoerótica no âmbito literário 

nacional.  

As suas narrativas alertam para a necessidade de vigilância quanto aos problemas da 

imposição de regras e condutas sociais de uma sociedade heteronormativa e intolerante. 

Através das estratégias da literatura pós-moderna, tais como a intertextualidade, o pastiche e o 

descentramento, Caio Fernando Abreu reflete e expõe a condição líquida da identidade pós-

moderna, em que o homossexual transgride a solidez das categorias de gênero com sua 

intersticialidade e se coloca, semelhante aos personagens pervertidos e sádicos de João do 

Rio, como incorporações de seu tempo. Portanto, por meio das análises dos contos desse 

escritor gaúcho pode-se perceber como estes monstros marinhos se encontram numa situação 

de total alinhamento com a fluidez da pós-modernidade e a adoção de identidades fluidas, 

descontínuas e fragmentada.  

Longe de possuir um caráter conclusivo, esta pesquisa se encerra como um convite 

para que futuras pesquisas lancem luzes sobre os ainda obscuros estudos da literatura 

homoerótica brasileira e sua capacidade de promover reflexões sobre incômodos e 

negligenciados temas da história brasileira, principalmente o da denúncia do preconceito 

contra tudo aquilo que foge às regras e que fomenta monstros, mas que no fundo mostram 

nossos temores e inseguranças sobre um ser humano semelhante a nós.  
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