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A coleção Na literatura surge a partir de dois desejos. 
O primeiro deles diz da necessidade de se colocar o 
diverso em convivência: procuramos, nos pequenos 
livros que a compõem, articular pesquisadores de di-
versos locais e interesses, assim como em diferentes 
momentos de suas formações, para refletirem sobre 
como certas temáticas são abordadas pela literatura. 
O segundo diz da crença na partilha dos saberes e dos 
afetos: por isso, os livros foram concebidos em for-
mato e-book e com distribuição gratuita. É uma for-
ma de fazer com que eles possam ser acessados pelo 
maior número de pessoas, nos mais diversos lugares, 
perfazendo-se como uma rede de provocação ao pen-
samento.

Maria Elisa Rodrigues Moreira
Idealizadora / Diretora da Coleção
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APRESENTAÇÃO
Este livro, Na literatura, as masculinidades, apresenta cinco 

artigos de pesquisadores brasileiros que analisam como as 
masculinidades representadas em diversos textos — desde os 
romances de Aluísio Azevedo ao teatro de vanguarda produzido 
em Salvador (BA), passando pelas narrativas de Machado de 
Assis e Rubem Fonseca e pela pintura de Thomas Eakins — 
precisam ser analisadas e debatidas, pois estão presentes em 
muitas obras de arte, principalmente na literatura.

Os artigos demonstram o quanto as masculinidades são 
um terreno fértil para ser discutido na literatura e o quanto 
o tema foi, durante muito tempo, abandonado ou deixado 
de lado, o que implica que a temática pode ser falsamente 
esquecida; no entanto, ela está latente em muitas narrativas, 
pois se apresenta quando menos se espera, como um fio que 
corre em todos os cantos, mas que, por ser supostamente 
óbvio, não é enxergado.

Colocar a lupa sobre as masculinidades é retirar esse 
objeto do lugar de que tudo é natural e resolvido pela cultura, 
esquecendo-se, muitas vezes, que o grande problema é: se é 
cultural, como pode ser considerado natural? Assim, quanto 
mais se abrem os olhos, mais o objeto se torna passível de ser 
lido e percebido para além da obviedade.

Os artigos demonstram que as masculinidades só 
podem ser tratadas no plural e percebidas como marcas que 
sempre estiveram presentes, às quais não foi dada a devida 
relevância, pois este tema não importava aos olhos dos 
estudos literários. Embora fique claro, ao longo da leitura dos 
artigos, o quanto a questão da constituição de masculinos já 
estava muito presente na literatura do século XIX no Brasil, 
apresentando-se como um dos modos de regrar ou ordenar 
como os homens deveriam se comportar no casamento, na 
sociedade, de um modo geral, mostra-se também importante 
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o quanto a própria constituição de uma literatura brasileira 
se deveu ao fato de que quem ditava as regras eram homens 
brancos ou embranquecidos e que resolveram deixar de 
lado uma literatura que não se conectava com as ordenações 
masculinistas. É notável, ainda, o quanto as masculinidades 
estão presentes nas representações de esportes e esportistas 
nas artes e o quanto o teatro está disposto a discutir o que é 
ser masculino na contemporaneidade.

Espero que os leitores entrem em contato com essas 
representações e com esses textos que as desvendam para 
desconstruir os estereótipos do macho brasileiro e sua 
vontade fálica de se comprovar capaz de ser e de dominar 
todos os outros que se colocam submissos a ele. Nesse 
sentido, os textos que compõem o livro não têm compromisso 
com a elaboração de regras para as masculinidades, mas 
estão interessados em pensar essas representações como 
possibilidade de saída de algo que se apresenta como um 
problema enorme que nós, enquanto cultura, criamos para 
todos os homens e mulheres, pois pensar as masculinidades 
implica em pensar a convivência entre os gêneros sem  
colocar uma hierarquização ou idealização de nenhum 
dos lados. Os artigos comprovam o quanto os estudos 
literários, além de pensar a estética, pensam a cultura e seus 
consumidores, produtores e o quanto o texto literário está 
implicado nesse processo.

Boa leitura!
Fábio Figueiredo Camargo
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LITERATURA BICHA/TRANSVIADA NO LAMPIÃO 
DA ESQUINA: RESISTÊNCIA ÀS MASCULINIDADES 

DOMINANTES

Rick Afonso-Rocha

Ao pesquisarmos a coluna literária do jornal Lampião da 
Esquina (1978-1981), fomos levados a indagar sobre a “natureza” 
(ou melhor, as especificidades) dos textos publicados nesse 
periódico brasileiro direcionado ao público “homossexual”, 
termo usado no período para se referir à multiplicidade de 
vivências e práticas sexuais e de gênero, ainda que nem tão 
coerente como querem fazer parecer alguns historiadores 
(COLAÇO, 2012; GREEN, 2000). Com conselho editorial 
composto exclusivamente por homossexuais masculinos, o 
Lampião surgiu em abril de 1978 e teve sua última edição em 
junho de 1981, ou seja, circulou em plena ditadura cis-hétero-
militar (AFONSO-ROCHA, 2020).

Conforme relatou Aguinaldo Silva (2014), no documentário 
Resistir é preciso, o periódico recebera provisoriamente o 
nome de Esquina, o mesmo da editora criada pelo grupo que, 
além de publicá-lo, visava à publicação de obras literárias 
e científicas que abordassem a temática das sexualidades 
“malditas”. Uma vez descoberta a existência de um jornal 
com aquele nome, o grupo acabou optando por Lampião  
da Esquina.

Com essa associação, gestada pela força do acaso, 
o jornal promoveu fraturas de sentidos, desfazendo a 
homogeneidade fictícia do significante: a esquina — lugar 
emblemático para os sujeitos inscritos em práticas desviantes 
da cis-heteronormatividade — teve suas luzes acesas1. Sem 
receber iluminação do campo de visibilidade hegemônico, 
transmutou-se, ela própria, em lócus irradiador de contra-
luminosidade. Entre as luzes e a escuridão, o Lampião fez-se  
1 Sobre os conceitos de regime de luz (visibilidade) e de campo de enunciabilidade como 
estratos das relações formais de saber, desvinculados da nebulosa iluminista, consultar 
Gilles Deleuze (2005).
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regime de contra-luz na e para a Esquina. Esse feixe, não 
esperado nem querido, fraturou/arranhou o sisudo regime de 
conhecimento e poder do cis-hétero-militarismo, mostrando 
aquilo que não deveria aparecer ou outras nuances do que 
era destinado a aparecer de forma estereotipada. 

Talvez, por isso, o jornal foi visto, pelo regime ditatorial, 
como uma afronta à “moral e aos bons costumes”, o 
que significava, na lógica golpista, um risco aos valores 
cristãos, à família cis-heterocentrada, aos ideais militares e, 
consequentemente, à pátria. Tal funcionamento comparece 
quando o delegado de Polícia Federal, chefe da Delegacia 
de Ordem Política e Social (DOPS/RJ), Miguel de Lacerda 
Mendes determina, em 21 de agosto de 1978, a

Instauração de INQUERITO POLICIAL, objetivando 
a apuração do responsável ou responsáveis pela 
publicação, nos nºs ‘ZERO’ e ‘UM’ dos meses de 
‘abril’ e ‘maio’, do Jornal ‘LAMPIÃO DA ESQUINA’, 
de matéria ofensiva à moral e aos bons costumes, 
vez que, em suas mensagens, há um incentivo muito 
forte às práticas do homossexualismo. (BRASIL, 
1978, p. 28)

Ao considerarmos uma literatura transviada2 ou bicha3 
como efeito do processo dialógico de leitura, na coluna literária 
do Lampião da Esquina, deparamo-nos com a proposta de Mário 
César Lugarinho (2008) que, ao recorrer à noção de sistema 
literário de Antonio Candido, defendeu o tardio surgimento 
da “literatura gay” em 1999, com a publicação de Cinema Orly, 
de Luís Capucho. Em posição contrária, entendemos que se 
torna quase impossível sustentar a “origem” ou “nascimento” 

2 Compreendemos que os conceitos de literatura bicha e transviada, embora não configurem 
uma relação objetiva de sinonímia, podem ser trabalhados desde os seus entrecruzamentos 
constitutivos, de modo a fornecer novos elementos e instrumentais para o trabalho 
interpretativo. Sobre a proposta de leitura da literatura brasileira a partir das reconfigurações 
transviadas, ver Mitidieri (2020).
3 “Por bicha, entendo uma relação territorial de contestação simbólica do imperativo cisgênero 
e heterossexual. Poderia ainda dizer que é uma redução da formulação bichasapatrans 
(maribollotrans), de Paco Vidarte (2019). O termo não diz apenas daquelas existências 
homossexuais masculinas, mas sinaliza para as vidas animalizadas (bicha = verme intestinal, 
viado ou sapatão que em sua forma mais usual torna-se sapa) e não assimiladas pela norma 
cissexista. Claro que essa não-assimilação é sempre circunstancial, nunca apriorística. Afinal, 
estamos todas a dançar com o poder. Ou, dito de outro modo, o poder é a própria dança. Não 
há resistência pura e sem contaminação. Não há, da mesma parte, funcionamento do poder 
extrínseco à resistência.” (AFONSO-ROCHA, 2021)
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dessa literatura em certa obra específica, uma vez que, 
dada sua característica subterrânea ou ctônica (AFONSO-
ROCHA, 2020), a qualquer hora podemos encontrar textos 
“desconhecidos” (esquecidos/silenciados) publicados em 
períodos anteriores. 

A lógica do surgimento privilegia textos publicados 
em livros, desconsiderando outras materialidades, a 
exemplo das literaturas publicadas em jornais, para além 
da tradição valorizada da literatura de folhetim. Pensar 
outros suportes materiais de circulação dos discursos 
literários é também considerar as condições sócio-históricas 
das distintas épocas. Em períodos de maior intensificação 
da cis-heteronormatividade, como na “ditadura militar” 
brasileira, há uma declinação estratégica desses textos para 
outros suportes, devido às dificuldades enfrentadas com 
a censura, por exemplo. Sem mencionar que, diante do 
preconceito estrutural, no mais das vezes, tais textos não são 
recepcionados pelo processo editorial nem pela instituição 
literária, migrando, inclusive como tática de resistência, para 
outros espaços e materialidades. Desconsiderar isso é, em 
alguma medida, reforçar o funcionamento do cânone e suas 
exclusões cistêmicas.4

Desde que se falou, pela primeira vez, em literaturas 
bicha, transviada, queer, anormal, pederasta, sodomita, 
homossexual, gay, maricas, sapata, trans, LGBT+, já não 
foi mais possível dizer apenas literatura sem que sentidos 
não queridos deslizassem para além da matriz cisgênera e 
heterossexual. Se os críticos ainda teimam em questionar (“para 
que dizer literaturas bichas? Literatura é só literatura…”), 
apontam, com tal ressentimento, para a impossibilidade de 
reintegrarem o significante. Sob o termo literatura, já não será 
possível mascarar a identidade invisível que não precisa(ria) 
ser nomeada. 

Se, por muito tempo, o cânone produziu e sustentou a 
imagem da literatura universal apagando o seu caráter 
4 Sobre o conceito de cistema, consultar Viviane Vergueiro Simakawa (2015).
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identitário e corpóreo (branco, masculino, cis-hétero-cristão, 
urbano, de classe média/alta, magro), as literaturas bichas 
podem mostrar que tal funcionamento se fundamenta em 
um dispositivo de legibilidade (AFONSO-ROCHA, 2020). 
Como afirmou Paul B. Preciado (2020, não paginado): “Não 
há identidade mais esclerótica e rígida do que a sua própria 
identidade invisível. Que a sua universalidade republicana. 
Sua identidade leve e anônima é o privilégio da norma sexual, 
racial e de gênero”.

Cabe mencionar que somos atravessados pela filiação 
aos vocábulos bicha e transviada para adjetivar os textos 
publicados na coluna literária do Lampião por entendermos 
que, reconhecidas suas limitações, são os mais genéricos e 
abrangentes. Tanto servem para caracterizar práticas como 
para substantivar as relações subjetivas compostas por 
personas (máscaras/mascaradas) que se relacionam erótico-
sexualmente para além da cis-heteronormatividade. Contudo, 
longe de ser uma identidade, nem uma representação, muito 
menos uma experiência originária anterior às relações de 
saber-poder, bicha é um território em disputa, marcado 
pela memória, ou seja, pela dobra que se desdobra em 
esquecimentos. 

Por essa razão, tomaremos bicha como relação territorial 
cortada e recortada pela polivalência discursiva e não-
discursiva. Disso resulta, igualmente, que não a abordaremos 
como potencialidade revolucionária em si, isto é, como 
monovalência sempre a resistir, no sentido que alguns veem 
em bicha o ponto mais condensado da resistência. Como 
território em disputa, bicha tanto pode deslocar quanto reforçar 
as relações hegemônicas de poder. Portanto, território como 
trama de redes, de pontos, de bifurcações das relações de 
poder, nas/pelas quais circulam sentidos dominantes, bem 
como contra-hegemônicos (PERLONGHER, 1993a).

Quanto às utilizações da expressão literatura homoerótica, 
usualmente mais comum, entendemos que, como destacou 
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Edward MacRae (2011), o vocábulo “homoerótico” foi 
inicialmente utilizado pelos grupos homófilos que buscavam 
aceitação do “homossexual” fundada na ideia de normalidade 
biológica. Para tanto, rejeitavam a utilização do termo 
“homossexual” por sua ênfase no “sexo”, o que dificultaria, 
em suas leituras, a sonhada integração. 

Para restituir a sua falta, o “homoerótico” é aquele que, tal 
como um felino em ato gracioso, e repetido ao longo da vida,  
decide “limpar-se”, apagando tudo aquilo pelo qual 
supostamente seria malvisto: promiscuidade, analidade, 
passividade, efeminação, sexo. Com tal limpeza e um 
tanto de apelo à normalidade, a sexualidade naturalmente 
inofensiva marcaria apenas o azar de quem assim “nasceu” 
e esperava ser lido como bom cidadão (bom homo). 

A promoção do ideal de integração revelou-se como meio 
de enfraquecer e minar qualquer luta ou ação revolucionária 
ou mesmo reformista, isto porque ser “integrado” é ter 
um lugar. Possuir um lugar na sociedade pode aparentar  
ser melhor do que a exclusão, de tal forma que a integração 
aparece como uma concessão que objetiva controlar os 
indesejados, repelindo e reprimindo suas demandas revolu- 
cionárias ou mesmo por igualdade formal. 

Aqui, chamamos atenção para o conceito de corpo de exceção 
(inicialmente, proposto para pensar a violência a que foi 
submetido o corpo do colonizado na Argélia), com o qual Sidi 
Mohamed Barkat (2005) sinaliza para a imagem produzida 
de alguns sujeitos como sem razão, perigosos e indignos 
de serem reconhecidos como humanos, paradoxalmente 
incluídos no corpo social por uma exclusão à qual se dá o 
nome de integração. Tal estratégia serve à desativação da 
potência transgressiva e à domesticação do corpo indesejado, 
que estabelece, no cerne do Estado de direito, a suspensão 
do princípio da igualdade. Ainda assim, é uma subjetividade 
produzida a ter “esperança” de que um dia será igual, 
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configurando um tipo de confiabilidade que resulta em 
paralisia do corpo de exceção. 

Pensamos ser essa a situação dos sujeitos cis-
heterodissidentes (AFONSO-ROCHA, 2021). Corpos de 
exceção sobre os quais se intensificam os mecanismos 
de controle social para que tenham esperança na ordem 
capitalista, ainda que suas vidas ponham em jogo a suspensão 
da igualdade. A relação aí é a mesma entre estado de direito e 
estado de exceção (AGAMBEN, 2015). Assim como o estado  
de direito se fundamenta no estado de exceção, o sujeito de  
direito necessita da suspensão da igualdade e, consequen- 
temente, da própria humanidade dos corpos indesejados. 
Esses corpos de exceção nem são frutos de um incidente 
na ordem neoliberal, nem devem ser vistos como efeito de 
um suposto mal funcionamento do cistema capitalista. Pelo 
contrário, sua existência é estrutural, inerente e imanente ao 
capitalismo. Disso resulta que não há possibilidades reais 
da existência de lutas bichas ou queers que não sejam lutas 
anticapitalistas. Maquiar ou remendar o cistema em nada nos 
ajudará. Não há capitalismo sem corpos de exceção: corpos 
bichas, corpos negros, corpos mulheres, corpos indígenas…

Já em relação ao adjetivo “homossexual” para caracterizar 
aquelas literaturas, entendemos que, além de, atualmente, ter 
amplitude restrita aos homossexuais masculinos, essa noção, 
amplamente utilizada pela literatura médica e psicológica 
contemporânea, produz efeitos de higienização, limpeza, 
medicalização e respeitabilidade (“bicha não, homossexual”). 
Uma vez que buscamos tensionar a periculosidade desses 
textos como um dos efeitos da animalização dos sujeitos cis-
heterodissidentes a partir da sua recepção, “optamos” pelo 
uso da expressão literaturas bichas ou transviadas, visto que 
tais termos põem em jogo derivações de sentidos em torno 
daquele processo animalizador. 



15

O corpo da bicharada

Devemos nos perguntar: por que usar o termo bicha ou 
viado para sujar o significante “literatura” como tática de 
ressignificação subversiva? Tais designações são utilizadas 
de forma depreciativa, como xingamento direcionado aos 
LGBT+, especificamente aos homossexuais masculinos e 
às corporalidades trans femininas; nesse último caso, como 
forma de violência semântica que visa à lembrança de que 
tais sujeitos seriam, em verdade, homossexuais masculinos.

Segundo James Green (2000), o epíteto viado “surge” como 
forma depreciativa de nomear os sujeitos desviantes da cis-
heteronormatividade na década de 1920, unindo-se aos termos 
fresco e puto. Pelo que tudo indica, deriva da palavra veado, o 
animal. Há ainda uma hipótese, socialmente difundida: de 
que o termo surgiu com uma batida policial em um parque 
no qual os homossexuais se reuniam para pegação. Uma vez 
frustrada a ação, os policiais supostamente teriam relatado 
que, quando chegaram ao local, os homossexuais correram 
como veados, o que impossibilitou as prisões. Isso teria 
acontecido na década de 1920 e, aparentemente, por ter sido 
amplamente divulgado pela imprensa, houve a popularização 
daquele termo. Green afirma que, embora tenha ouvido essa 
história desde a década de 1970, nunca encontrou nenhum 
relato escrito ou documentado que a comprovasse.

Outra hipótese levantada é que o termo teria sido utilizado 
após o clássico Bambi (1942), da Disney, isso porque “[…] as 
pessoas associavam os homossexuais à personalidade dócil e 
feminina do inocente cervo que estrelava o filme” (GREEN, 
2000, p. 180). Contudo, o termo já era usado antes de 1940, 
como destaca o autor, que ainda chama atenção para a força 
depreciativa do vocábulo viado no imaginário social. No 
popular jogo do bicho, no qual cada animal corresponde a 
um número, o veado é significado pelo número 24. Disso teria 
emergido forte paralelismo semântico depreciativo entre 
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o animal, o numeral e as dissidências sexuais e de gênero: 
“Esse valor numérico possui tantas associações negativas que 
algumas pessoas preferiam usar a expressão ‘três vezes oito’, 
para evitar o número 24” (GREEN, 2000, p. 145); uma tentativa, 
ao que parece, de salvaguardar a frágil cis-heterossexualidade, 
a qual, como afirmou Judith Butler (2019), estaria implicada 
na melancolia em relação à identificação rejeitada.

Já o termo bicha teria “surgimento” ainda mais controverso 
porque, como destacou Green (2000), há a possibilidade de 
ter surgido entre os próprios dissidentes na década de 1930. 
Diferentemente de viado, bicha não se atrelava à depreciação 
dos “homossexuais”. Conforme o autor, bicha “[…] seria 
uma adaptação espirituosa da palavra francesa biche, 
que significa corça, feminino de veado. Parece plausível 
que homens frequentadores dessa subcultura estivessem 
simplesmente fazendo um trocadilho com a palavra viado, 
à qual adicionavam um toque de sofisticação com o uso do 
termo francês.” (GREEN, 2000, p. 145)

O emprego depreciativo do vocábulo só teria ocorrido na 
década de 1960, quando compareceria como uma forma de 
insulto atrelada ao significado de parasita intestinal. Bicha é 
o nome popular do verme ascaridíase, também conhecido 
como lombriga. Tanto bicha quanto viado têm significações 
entrecruzadas historicamente por aspectos animalizadores. 
Isso pode ser inferido, ainda, a partir dos sentidos em 
sedimentação pelos seguintes ditos populares: “homem com 
homem dá lobisomem, mulher com mulher dá jacaré” ou 
“bicha com bicha dá lagartixa”. 

Conforme Pierre Tevanian (2006), uma das estratégias 
de produzir o corpo de exceção como perigoso, 
metamorfoseando-o num corpo furioso, é pela sua 
animalização. Dessa forma, o corpo do “inimigo” é assimilado 
à carne de um animal selvagem, parasitário ou que cause 
nojo. Diante do corpo furioso, justificam-se mecanismos de 
exposição desses sujeitos à violência e à possibilidade da 
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morte. Isso porque a estratégia de mutilação paulatina do 
corpo produzido como ameaçador visa a produzir a aceitação 
social da violência e da ação mortífera, para que dele não 
tenhamos compaixão ou piedade. 

Ewa Płonowska Ziarek (2008) apontou para a 
complexidade desse processo de animalização, considerando 
que o corpo dito inimigo não é totalmente animalizado. Pelo 
contrário, as instituições de integralização das relações de 
poder necessitam que ele habite uma zona de indistinção 
entre o humano e o animal. Esse limiar objetiva colapsar as 
diferenças políticas e ontológicas. O dito inimigo se torna uma 
indistinção: nem humano nem animal, nem morto nem vivo. 
A consequência desse funcionamento é que a sua figura pode 
ser facilmente deslocada conforme os interesses das classes e 
grupos hegemônicos: hoje, os imigrantes; amanhã, os negros, 
as bichas ou ambos. 

Nessa direção, a animalização serve à mobilização do 
medo e do ódio social pelo oponente. Temendo o suposto 
inimigo, a sociedade consegue tranquilamente justificar a 
exclusão, a violência e as mortes daquelas corporalidades 
produzidas como ameaçadoras. Trata-se da legitima defesa 
social pela qual se justifica o seu gozo gore. 

Segundo Néstor Perlongher (1993b), a higienização da 
“homossexualidade” é marcada pelo desaparecimento da 
bicha e pela construção do corpo saudável e medicalizado, 
sendo o oposto do corpo debilitado pela AIDS ou do corpo 
afetado pela bichice. Por outro lado, o “homossexual de família”, 
má cópia do sujeito cis-heterossexual (AFONSO-ROCHA, 
2020), significa a corporificação do conformismo. Para não ser 
lido como “inimigo”, limpa-se, buscando, com isso, produzir 
sua normalidade, o que, supostamente, resultaria na sua 
integração. Contudo, tal higienização não é suficiente para a 
superação da indistinção ontológica e política ocupada pelas 
dissidências. Mesmo ao apagar o traço bicha e engavetar o sexo 
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nos porões da moral privada, o “homossexual de família” não 
rompe a linha de indistinção entre humano e animal. 

Mais aceito do que as bichas, o “homossexual de família” 
é uma anomalia menos transgressora, mais castrada. Como 
lemos, o desaparecimento da periculosidade bicha é o triunfo 
da esperança:

A esperança que atravessa e constitui, portanto, os 
sujeitos, é a de que sejamos (ou que somos) todos 
iguais, de que os direitos sejam universais, e/ou 
inatos, passíveis de reconhecimento […] ou, em sua 
falta, de reivindicação […] É aí que a desigualdade 
se faz triunfar um pouco mais, ancorando-se na 
ideologia democrática, a qual, sob a tônica de seu 
universalismo, dissimula o real da igualdade na 
sociedade de classes: o fato de que alguns são mais 
iguais que outros. (MELO, 2020, p. 45)

Assim, a aposta na mera representatividade põe em 
jogo a confiabilidade que depositamos na presença de 
personagens temáticas nos textos literários. Pululam, cada 
vez mais expressivamente, análises e leituras idealistas e 
esperançosas buscando mapear a sua presença em objetos 
simbólicos contemporâneos. Muitas vezes, pouco importa 
se tais significações são estereotipadas, se reforçam relações 
hegemônicas de poder. Noutros casos, não se questiona sobre 
como veiculam um padrão cis-heteronormativo com dramas 
em torno de adoção, casamento homoafetivo, ou pior, como 
reproduzem opressões de gênero, classe, raça etc. Como 
se a mera presença dessas personagens — frise-se —, muitas 
vezes estereotipadas, fosse capaz de mobi-lizar alguma 
luta emancipatória ou significasse maior aceitação (ainda é 
integração) dos sujeitos transviados. Em verdade, notamos 
muito mais a intensificação de práticas higienistas de exclusão 
da “viadagem” e a intensificação das imagens da dissidência 
sexual e de gênero (quase que exclusivamente do homossexual 
masculino) como inofensiva e normal. 

Nesse âmbito, textos da crítica e estudos acadêmicos 
retroalimentam uma imagem de ampla aceitação da 
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“homossexualidade”, inclusive com o reforço de estratégias 
de imposição do politicamente correto, buscando uma 
linguagem limpa, asséptica, como pedagogia sexual de 
aceitabilidade. Com isso, atualizam o triunfo da esperança 
de que um dia a sociedade cis-heterossexual perceberá haver 
“bons homossexuais” e, para esses, cederá um lugar à mesa 
(ou embaixo dela). Isso, claro, servindo ao escoamento das 
lutas emancipatórias.

Como é possível ler em Spinoza (2009) e também em 
Hobbes (1997), a esperança, além do medo, é um sentimento 
político central, visto que assegura e legitima a autoridade, 
conduzindo o indivíduo a “aceitá-la”. Para isso, cria a 
ilusão de que a submissão realizada pode efetivamente 
eliminar o objeto do medo, a exemplo da periculosidade 
bicha. Contudo, muito pelo contrário, a esperança não 
é o outro do medo, mas ambos são faces de um mesmo 
fenômeno: a produção da nossa “livre” sujeição. Não há 
Estado capitalista sem a mobilização do medo/esperança.  
A esperança é um afeto inerente ao medo. Esse último mobiliza, 
amplifica, modifica, intensifica nossa esperança. A gestão 
política do medo não existe sem a produção da esperança: 
deimopolítica.5

Por isso, devemos questionar: esperança para quê? 
Esperança em quê? Para que o cistema capitalista seja 
perpétuo, precisa fazer com que nós tenhamos esperança de 
que o amanhã será diferente. O que sustenta o capitalismo 
são os afetos: o medo garante a autoridade, a esperança pode 
minar e desativar nossa ação revolucionária. O capitalismo 
é muito mais uma gestão de afetos do que meramente um 
gerenciamento estatizado e juridicizado de transações 
financeiras e de extorsão do sobretrabalho. 

Como já demonstrou Terry Eagleton (2003), diante da 
falência da religião e da possibilidade de desaparecimento  

5 Sobre a formulação conceitual de deimopolítica (Deimos = deus grego do pânico) como 
paradigma de governo de produção de sujeitos ameaçadores, capazes de mobilizar o medo 
social (sujeitos amedrontados), de modo a justificar o fundamento e a necessidade da 
autoridade, ver Afonso-Rocha (2020).
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do seu predomínio, as classes burguesas se viram em uma 
situação perturbadora, visto que aquela “era” uma forma 
eficaz de controle ideológico. Nesse contexto, a instituição 
literária aparecia como uma das substitutas da religião, 
metamorfoseando a esperança nesse discurso. Para o seu 
triunfo, que é também o da forma de Estado capitalista, a 
literatura faz as vezes da religião. Logo, a apoteose da esperança 
é a do ne(cr)oliberalismo, da luta por reconhecimento, da 
exclusão daquilo que é lido como perigoso (incessantemente, 
deverá haver ameaças). Poderíamos dizer que é o triunfo da 
cis-heteronormatividade, mas jamais será o das dissidências 
sexuais e de gênero (para nós, não haverá triunfo pelas 
estratégias reformistas engendradas pelo cistema capitalista). 

Ainda que se limpem, excluam e aniquilem tudo aquilo 
marcado como ameaçador, de quando em vez, sempre que 
as crises estruturais assim precisarem, as dissidências serão 
expostas como as responsáveis pelos males que assolam a 
“nação”. Seja por castigo divino ou pelo excesso de direitos, os 
homossexuais de família serão alvos da cis-heteronormatividade 
deimo-necro-biopolítica. Claro que, antes deles, as bichas. 

O triunfo da esperança se liga intrinsecamente à 
moralização dos grupos sobre os quais se quer aumentar 
o poderio, de modo a produzi-los como instrumentos de 
controle e de manutenção das próprias opressões. Em suma, 
para que a estratégia de exclusão das bichas, da analidade, 
da passividade, da efeminação e da promiscuidade funcione 
efetivamente, o “homossexual” deve sonhar que um dia 
será ele o cidadão normal: é “preciso” produzir e renovar a 
esperança da/na integração, ou seja, nas democracias liberais 
e na mudança reformista do cistema capitalista. 

É a partir desse terreno marcado por lutas ideológicas que 
pensamos as literaturas bichas/transviadas. Assim sendo, 
parece-nos incontornável o diálogo com Lugarinho (2008), 
em sua tentativa de demarcar um suposto “nascimento” da 
chamada literatura gay apenas no final da década de 1990.
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Quando a literatura nasce morta!

Visando a justificar a tese do “surgimento” de uma  
literatura ontologicamente gay no Brasil, cuja aparição tardia 
teria se dado somente nos anos 1990, Lugarinho (2008) 
pretendia provocar uma guinada em direção ao leitor, numa 
tentativa, acreditamos, de escapar à rasteira intencionalidade 
do autor. Contudo, recai na busca de sentidos, quase 
inalteráveis, dados ou colocados no texto, de modo que 
seu almejado giro não ultrapassa uma noção restritiva de 
circulação e da consideração de um público empiricamente 
marcado. 

A disjunção apriorística da “literatura gay” entre “literatura 
de representação” e “literatura de subjetivação” resulta numa 
distinção que precisaria de melhor aprofundamento teórico. 
Outra limitação é não assumir sua ficcionalidade didático-
pedagógica, uma vez que tal classificação só se justificaria 
como efeito de leitura, podendo, inclusive, coexistir os dois 
termos numa mesma leitura. A categorização rígida, objetiva  
e formal não passa de uma quimera conceitual. 

Não se trata de apontar equívocos na referida 
proposta, mas de descrever os limites de uma interpretação 
situada nas condições de produtibilidade do seu tempo. 
Trabalhamos nas brechas dos que nos antecederam, as 
quais põem em jogo as dobras da memória. Sem elas, 
não haveria possibilidade de corte epistemológico, nem 
memória: lembramos para esquecer e esquecemos para 
lembrar. Como já disse Foucault (2008), o conhecimento 
se faz por sedimentações; logo, todo trabalho teórico é, em  
alguma medida, arqueológico. Estamos sempre a escavar e 
assim fazemos ciência.

Por isso, já não queremos encontrar o autor que melhor 
“representou” a “homorrealidade” brasileira dos anos 1990, 
triunfando, pois, sobre o homossexual de família. Tal busca 
parece afirmada em Cinema Orly: 
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Cinema Orly é, enfim, uma obra que nasceu de um 
lugar específico, sem mediações culturais da erudição 
acadêmica ou do status quo burguês, convocando 
imediatamente um leitor capaz de se reconhecer no 
interior da obra e compartilhar com o narrador as 
suas mesmas experiências. O que seria, para a crítica 
tradicional, um dado menor da obra, isto é, um 
ponto fraco da narrativa, pelo contrário, tornava-se a 
superação das formas cristalizadas de representação 
da homossexualidade (LUGARINHO, 2008, p. 10)

Esse movimento acaba por reforçar a autoridade do autor, 
se lembrarmos que, para Foucault (1987), as noções de obra e 
escrita culminam em bloquear o desaparecimento da entidade 
autoral, servindo, no mais das vezes, para preservar a sua 
existência, além de pressupor a ideia de referencialidade, 
tal como significada pela tradição mimética. A reflexão 
de Lugarinho, quando não preservadas as suas condições 
de produção, pode levar o leitor, direta ou indiretamente, 
ao postulado do encerramento do texto sobre si mesmo, 
silenciando-se ou omitindo-se no que diz respeito à produção 
de possíveis sentidos de notações bichas no horizonte de 
significação discursivamente construído e reconhecido pela 
recepção. 

O crítico buscou, naquela época, demonstrar como Luís 
Capucho soube “representar” o gueto gay por meio de uma 
linguagem específica, sem mediação cultural acadêmica, 
“expressando” (de sua interioridade psicológica), cruamente, 
uma homorrealidade (re)construída, não pelo exercício 
da leitura ou da relação irreversível entre leitor-modelo e 
leitor empírico (ECO, 1988), mas a partir do exercício de sua 
“homossexualidade”. 

Como forma de fundamentar sua “guinada ao leitor”, 
Lugarinho (2008) tomou emprestada a noção de circulação 
de Antonio Candido (1985), nos limites em que o último a 
propõe em relação ao seu sistema6 literário. Por meio dessa 
noção, uma literatura só poderia ser assim considerada se 
6 Como veremos, o sistema literário de Candido põe em jogo uma tentativa de homogeneização 
e universalização das literaturas, de maneira que só poderia indiciar, verdadeiramente, um 
cistema literário, porque fincado numa instituição literária estruturalmente cis-heterossexista. 
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apresentasse a articulação entre autor-obra-público; quer 
dizer, a condição básica para que a literatura possa existir é, 
em última instância, sua circulação em um público específico. 

Se Candido buscou um nível específico de compreensão 
do objeto literário para estabelecer um “surgimento” 
(deveras problemático e limitado), mais ou menos datado, da 
literatura brasileira, Lugarinho solucionou a problemática do 
“nascimento” da litera-tura bicha pelo mesmo procedimento 
metodológico. Nessa perspectiva, os textos anteriores àquele 
“escolhido” como fundacional de dado contingente literário 
são lidos como meras manifestações literárias, isto é, obras 
que, por lhes faltar um dos elementos ditos formadores 
do que Candido convencionou chamar de sistema (ou, 
como sustentamos a seu respeito: cistema) literário (público  
específico, linguagem própria, ambientação adequada), não 
poderiam ser consideradas literárias. 

Interessante notar que, para excluir alguns dos nomes  
mais potentes do panorama literário nacional, Candido 
negligenciou a interdiscursividade (ou dialogismo, em termos 
bakhtinianos), importante elemento evidenciado pela teoria 
literária no século XX. Segundo João Carlos Teixeira Gomes 
(1995), assim deixa de compreender que parte da literatura 
brasileira anterior ao Arcadismo tinha um papel de “[…] 
literatura-receptora em relação às demais literaturas ocidentais 
da época, notadamente, no século XVII, à espanhola e à italiana, 
como tão bem o provam as obras de Gregório de Matos e 
Manuel Botelho de Oliveira” (GOMES, 1995, p. 78). Como 
veremos, Lugarinho igualmente foi levado a excluir e silenciar 
alguns dos nomes mais potentes do quadro da literatura  
bicha no Brasil, a exemplo de Cassandra Rios.

Tal qual a proposta de Candido, a formulação de 
Lugarinho, embora útil e funcional naquele momento, 
revela-se pouco sustentável hoje, visto que acaba por 
reforçar as relações de poder hegemônicas, deixando de lado 
produções outras que não preenchem tais requisitos. Ainda 
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que emergindo das margens, o trabalho trouxe com ele os 
espectros fantasmagóricos do cânone cis-heterocêntrico, no 
que muito parece dever ao cistema de Candido, fincado em 
uma perspectiva diacrônica, com evidente circulinearidade 
canônica. 

O cistema inorgânico e funcionalista de Candido 
(FRANCHETTI, 2002) não supõe aquilo que Roger Chartier 
(1997) denominou como as categorias responsáveis por 
construírem a literariedade em dado período. Torna-se aqui 
necessária a lembrança de que nem toda e qualquer obra 
pode circular. No processo pelo qual determinados textos vão 
se construindo e se constituindo como literatura, outros são 
deixados de lado, silenciados ou tomados como literaturas 
menores. A formação do cânone não problematiza os interesses 
e nem os fatores sociais e mercadológicos envolvidos na 
circulação das obras literárias. Na verdade, o próprio conceito 
de literatura deveria ser pensado levando em conta tais relações 
materiais de produção e difusão do “objeto cultural”, assim 
como as práticas de leitura de determinada época. 

O próprio ato de “escolha” do texto fundador de determi- 
nado contingente literário não pode ser ingenuamente aceito 
sem que sejam colocadas em suspeita as relações ideológicas e 
de poder, bem como as condições socioeconômicas e culturais 
imbricadas na suposta “escolha” e nas inevitáveis exclusões. 
“Escolher” determinado texto é, indeclinavelmente, silenciar 
outros. “Escolha” que, em verdade, nos atravessa como filiação. 
Ou, na solução de Candido  e de Lugarinho, basta tomá-los 
como meras manifes-tações, germes de uma literatura que 
alcançará o seu apogeu: no primeiro, com Machado de Assis; 
no segundo, com Luiz Capucho.

Antes desse último, não teríamos literaturas bichas, ou 
transviadas, mas manifestações de uma literatura do porvir, 
uma literatura prometida. Assim, tanto em um quanto em outro 
caso, o cistema literário põe em jogo uma perspectiva marcada 
pela fictícia evolução da literatura no desenvolvimento linear 
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da história, funcionamento que perfaz o caminho idealista da 
literatura, da história e da filosofia. 

Essa tradição ingenuamente referendada põe em jogo, 
ainda que obliquamente, a defesa da crítica especializada, 
sendo, assim, uma tentativa de demarcar o território de 
autoridade da “academia” na definição do que é literatura. 
Em última instância, a tese se filia a uma tradição, herdeira de 
Candido que, tal como José Carlos Barcellos (2006), Antônio 
de Pádua Dias da Silva (2014) e Denílson Lopes (2002)7, buscou 
encontrar e fundamentar uma literatura “homossexual” 
em língua portuguesa, perceptível pela leitura crítica do 
especialista que, além de definir o que é e hierarquizá-la, 
apontaria as leituras julgadas mais adequadas. 

Nessa perspectiva, seria preciso enxergar aquilo que o  
crítico, com seu olhar minucioso e erudito, apontara. Ao 
leitor não-especializado — supostamente desprovido do 
instrumental da crítica e da historiografia literária de corte 
tradicional — restaria a leitura descompromissada. Ou seja, 
aquela que não perceberia a referência intencionalmente 
colocada no texto: normalmente, aos autores clássicos 
europeus, visto que, conforme circula entre os eruditos, seria 
preciso, ao autor não-europeu, marcar que conhece todo o 
cânone universal. Uma vez inapta para honrar a “genialidade 
do autor”, a leitura não-especializada “expressaria” 
(preferimos: traduziria) uma leitura incompleta, portanto, 
deficitária. 

Em termos outros, entendemos que tal concepção de 
literatura parte do pressuposto de que a compreensão de um 
texto depende da pré-existência de significados determinados; 
pressupõe, inclusive, a defesa de uma realidade externa, una 
e homogênea, isto é, uma realidade pré-discursiva “expressa” 
ou “representada” pela linguagem. Tais leituras levam-nos a 

7 Em textos mais recentes, os referidos autores, com a exceção de Barcellos, falecido em 
2007, flexibilizam seus posicionamentos anteriores, questionando, assim, as noções de 
estética, intencionalidade, autoria, representação. Desconsideramos esses textos, visto 
que não versam diretamente sobre um “conceito” de literatura homossexual, bicha, gay, 
homoerótica ou queer.
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um “realismo metafísico” — para usar a expressão de Hilary 
Putnam (1988) —, uma “realidade legível” antes do discurso. 
Essa posição se escuda na cosmovisão de que o mundo 
consiste numa totalidade fixa de objetos que não depende 
de interpretação, havendo, assim, a possibilidade de uma 
descrição completa e verdadeira de “como o mundo é”. Para 
isso, sustenta-se, inevitavelmente, em algum tipo de relação de 
correspondência, quase natural, entre as palavras e as coisas.

Sem a pressurização teórico-analítica, sem as tentativas 
de enquadramento de determinada literatura em teoria a ou 
teoria b, o que existem — e precisamos nos haver com isso — 
são as leituras ditas não-especializadas, as leituras cotidianas, 
possíveis. Sem o suposto compromisso da crítica, o que há são 
leituras vivas. Sem a leitura-defunta, restam-nos as leituras 
efetivamente reais, aquelas realizadas no caos do cotidiano: 
durante a pausa para o almoço, nas inúmeras filas de espera, 
no transporte público, solicitadas na escola. Muitas vezes, 
os únicos textos literários efetivamente presentes nos lares 
brasileiros são os trechos e recortes apresentados nos livros 
didáticos distribuídos pela rede pública de ensino. Diante das 
pesquisas a apontarem constantemente que o brasileiro, essa 
entidade homogênea fictícia, não lê ou lê pouco, precisamos 
tensionar e desconstruir o que estamos considerando como 
leitura. 

Lugarinho (2008) furtou-se a discutir sua metodologia para 
aferir a circulação de autores por ele desprezados, como, por 
exemplo, Aguinaldo Silva, Cassandra Rios, Darcy Penteado, 
Glauco Mattoso, Herbert Daniel, João Silvério Trevisan, Leila 
Miccolis, Luiz Canabrava, Paulo Augusto, Roberto Piva. Além 
de terem publicado muito antes de Capucho, parecem-nos 
mais empenhados em subjetivar/significar as transviadagens 
do que propriamente em “representá-las”.

Não soa convincente a justificativa de que Capucho  
formou um público-leitor passando a obra de mão em 
mão a ponto de ter seu segundo livro publicado por uma  
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“prestigiada” editora, como aludiu o crítico. Anderson 
Herzer e Herbert Daniel, por outro lado, publicaram em 
grandes editoras ainda na década de 1980. Em relação ao 
silenciamento de Anderson Herzer, caberia discuti-lo como 
efeito do cissexismo,8 afinal, ancora-se no imperativo cisgênero 
que busca apagar as trans-existências. Conforme salientou a 
pesquisadora e escritora Amara Moira, em entrevista:

Investigar o comportamento da literatura, tanto a 
canônica quanto a marginalizada, diante dessas 
figuras questionadoras é uma forma de entender como 
fomos nos tornando o que nos tornamos e, como não 
há literatura que não reflita o debate de gênero feito 
em seu tempo, esse terreno é especialmente fértil para 
tais investigações. […] A legitimação cada vez mais 
visível das identidades trans nos permite a releitura 
de todo esse passado e, nesse esforço, se fazem 
cruciais as nossas sensibilidades e perspectivas, pois 
são reveladoras de dinâmicas que a sociedade ainda 
está aprendendo a identificar. (MOIRA, 2019, p. 248)

Mesmo que o argumento fosse o da carência de circulação, 
por que, então, “esquecer” Cassandra Rios? — escritora lésbica 
que “[…] publicou 50 livros, com mais de 10 edições em média 
cada um, vendendo mais de 1 milhão de exemplares. Das 50 
obras publicadas, 36 foram censuradas na ditadura” (SÃO 
PAULO, 2015, p. 22).

Conforme Rick Santos (2012), estudioso que considerou 
a contribuição de Cassandra, a escritora teve circulação, 
público específico e uma vasta produção que se adjetivaria 
como literatura homossexual, transviada, bicha ou lésbica, 
no mesmo entendimento que o termo gay obteve para situar 
como inaugural o livro de Capucho. Inclusive poderia ser 
considerada, naquele período, como literatura gay, já que, às 
vezes, se usava a palavra para lésbicas também.

8 “‘Cissexismo’ é o neologismo usado para condensar duas ideias colonizadoras, em que uma 
opera enquanto norma governamental (cisgeneridade) e a segunda atua enquanto caráter de 
dominação, hierarquização e inclusão de diferença (sexismo). Estes dois conceitos vão agir 
sobre processos de exclusão sobre o corpo que escapa da crença de que o gênero de pessoas 
cisgêneras é, de alguma forma, mais legítimo que aquele de pessoas transgêneras; aliado à 
misoginia, são marcadores importantes no apagamento do engajamento da população trans 
nas conquistas por direitos LGBTQI+.” (CUNHA; YORK, 2020).
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Por ter alcançado expressiva circulação, considerar 
Cinema Orly como livro fundacional dessa literatura significa 
desconsiderar as particularidades e dificuldades enfrentadas 
pelos escritores citados, os quais publicaram numa época em 
que, por exemplo, a

[…] Polícia Militar paulistana, com apoio da Polícia 
Civil, organizou algumas operações para a retirada 
de travestis e mulheres trans do centro de São Paulo, 
tais como a “Operação Tarântula” e a “Operação 
Arrastão”. As pessoas reclamavam que havia 
aumentado muito o número destas pessoas na região 
central e em outras regiões periféricas da cidade, 
fugindo de áreas consideradas perigosas ou mesmo 
pontos de extermínio. (CUNHA; YORK, 2020)

Nesse sentido, a justificativa para a circulação de Cinema 
Orly em 1999, entre um público específico e homoidentificado, 
parece não levar em conta que, durante os anos anteriores 
à década de 1990, o país vivenciou uma terrível “ditadura 
militar”. O regime autoritário brasileiro intensificou processos 
de sujeição em relação aos dissidentes sexuais e de gênero, 
incitando a reprodutibilidade do cis-hétero-corpo nacional, 
fatos que marcam nele a existência de uma possível dimensão 
cis-hétero-militar (AFONSO-ROCHA, 2018; 2020). 

Dessa forma, como seria possível considerar a circulação 
de literaturas bichas durante uma ditadura que incitava a 
repressão aos sujeitos cis-heterodissidentes e intensificava 
a produção de uma normalidade cis-heterossexual 
fundamentada nos ideais cristãos e burgo-militares? O 
critério utilizado para que a produção literária de Capucho 
ganhasse o status de inaugural não seria, portanto, possível 
num período durante o qual se radicalizou a produção dos 
sujeitos cis-heterodissidentes como “inimigos da nação”.

Ao se levar em conta os efeitos devastadores da ditadura 
cis-hétero-militar brasileira nas culturas bichas, é preciso ficar 
claro que os “anos de chumbo” foram significativamente duros 
para os sujeitos dissidentes. Assim sendo, como, então, pensar 
a circulação literária de obras LGBT+ nesse período? Podemos 
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desconsiderar as políticas sexuais e de gênero adotadas pela 
ditadura como, por exemplo, a censura sofrida por Cassandra 
Rios e por outros autores que, por suas publicações, foram 
lidos como subversivos morais, respondendo a processos 
judiciais e tendo suas obras incineradas? 

Se os sentidos de notações bichas/transviadas se  
constroem no ato de leitura, como negligenciar produções 
censuradas pela ditadura por promoverem “a licença de 
costumes e o homossexualismo especificamente”, isto é, por 
serem lidas, naquele contexto autoritário, como subversivas?
 
A propósito das literaturas bichas

Ante o exposto, não acreditamos numa literatura 
ontologicamente gay, fundada em um projeto político de 
identidade, como afirmam Melo (2011) e Muniz Dias (2013). 
Pretendemos, com isso, distanciar-nos da ideia de uma 
literatura de temática bicha politicamente marcada, visto 
que significaria aquiescer a uma intencionalidade do autor 
apreensível no texto ou, pior, recorrer à noção de um núcleo 
duro de sentidos dados na estrutura cerrada do texto.

A dificuldade de uma definição para as literaturas 
transviadas, bichas, homossexuais, sapatas, trans, maricas, 
gays, frescas, pederastas, homoeróticas, sodomitas ou queers 
põe em jogo, muito mais do que uma problemática ontológica, 
a incapacidade epistemológica de uma linguagem fincada 
numa matriz cisgênera heterossexual normalizadora e 
normatizadora: “Se continuarmos a falar, entre nós, a mesma 
linguagem, vamos reproduzir a mesma história.”(IRIGARAY, 
2017, p. 233)9

9 Tomamos a linguagem como a materialização da língua, aí já considerando a história e 
as relações de poder. Não seria possível afirmar, nessa perspectiva, que a língua, enquanto 
matéria, seria cis-heterossexual. Como alertaram as feministas pós-lacanianas, o simbólico 
é um registro evidentemente machista e falogocêntrico. Não a língua, mas a linguagem, 
pensada como discurso, é cis-heterofalocrática. Apontamos para as discussões sobre o 
simbólico constituir uma instância insuperavelmente machista. Ver o debate das feministas 
com a teoria de Jacques Lacan, especialmente Judith Butler (2019) e Lucy Irigaray (2017).
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Nisso, traduz-se a impossibilidade constitutiva de pensar 
em literaturas bichas/transviadas naquilo que supostamente 
seriam ontologicamente, em vez de concebê-las em sua 
materialidade significante. Contudo, não queremos dizer 
que inexistem, mas que existem como espaços em disputa, 
pondo em jogo o entrecruzamento de práticas discursivas 
e não-discursivas, habitando aquele lócus que não pode ser 
domesticado pela linguagem cis-heteronormativa. E são 
exatamente isto: a dinamicidade, a instabilidade, o deslo- 
camento, a flutuação de sentidos, o excesso não absorvido 
pela linguagem cis-heterofalocrática. É aquilo que não faz 
sentido para as relações hegemônicas: os sentidos em deriva. 

Longe da formulação de homotextualidade sustentada  
por Stockinger (1978) e Lopes (2002), isto é, da busca por 
sentidos de notações bichas no próprio texto, dado como em 
si e para si, a produção literária está aberta à historicidade, 
escapando ao imanentismo da estrutura cerrada e ao 
psicologismo da intencionalidade de determinado autor. A 
possibilidade de interpretação só se concretiza no nível da 
pluralização de sentidos, ou seja, da saída da textualidade 
enclausurante. Por isso, seria mais oportuno falarmos em 
uma recepção bicha, já que os sentidos se efetivam no processo 
contínuo e dialógico da leitura, tal qual proposto por Souza 
Júnior (2019).

Assim, a literariedade não passará de um efeito de  
discurso. Deslocado o debate da existência ou não das 
literaturas bichas para a relação entre transviadagens 
e literaturas, e uma vez fincado numa recepção bicha,  
promove-se, também, a fuga ou, pelo menos, a fratura de 
qualquer classificação apriorística, distanciando-se dos 
projetos de identificação da obra inaugural da literatura 
“homossexual”, tal como quis Lugarinho (2008). 

Em nossa leitura, portanto, qualquer produção pode ser 
analisada nessa perspectiva, uma vez que a problematização 
das configurações bichas nos discursos literários a partir 
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dos conceitos de masculinidade hegemônica, de cis-
heteronormatividade e de silenciamento, por exemplo, se 
desvela com relevada importância. Assim sendo, as literaturas 
transviadas podem se tornar tática de contestação e de 
resistência à matriz cisgênera e heterossexual se possibilitarem 
a flutuação dos sentidos, inventando (porque significando) 
outras maneiras de viver, ser e gozar. Não importa aqui o 
debate sobre a “representação” fundada em uma identidade 
bicha politicamente demarcada, mas sim como a literatura 
pode reforçar ou contestar a rede dis-positiva (assim grafada 
para destacar sua dimensão de positividade), pela qual se 
produz o sujeito cis-heterodissidente como corporalidade 
mutilada — na concepção de Afonso-Rocha e Melo (2020) — 
em torno da masculinidade viril e do corpo normalizado, em 
termos da significação.

As literaturas bichas não requerem que seu autor, leitor ou 
texto sejam necessariamente homossexuais, gays, lésbicas etc. 
Inclusive, como depreendemos a partir de Foucault (2015), sob 
o risco de recairmos no pré-estruturalismo romântico, ou pior, 
sob o risco de nos identificarmos às correntes pré-linguísticas, 
devemos abandonar as noções de tradição, autoria, obra, livro, 
influência, visto que reatualizam a continuidade e a unidade, 
posturas não mais condizentes com a virada linguístico-
pragmática. A utilização dessas estruturas conceituais, ainda 
muito presente em trabalhos ditos pós-estruturalistas ou 
decoloniais, pode ser lida como uma identificação recalcada 
daquilo que se busca superar. Admitir isso é recolocar “[…] 
o discurso onde, efetivamente, ele pode ser atacado: não em 
seu sentido […], mas no nível da operação que ocorreu através 
dele […], deixemos de lado as obras e os textos e estudemos 
os discursos nos campos estratégicos em que eles produziram 
seus efeitos.” (FOUCAULT, 2015, p. 153)

A relação transviada se instaura como fissura na  
linguagem: sendo essa cis-heterofalocrática, o que se torna 
possível ler e/ou dizer? Sabemos que inexiste um objeto 
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ontologicamente bicha; nosso olhar é que o enviadesce. 
Então, precisamos, numa postura ética, estética, política 
e epistemológica, enviadescer10 ainda mais nossos olhares.  
Como afirmou Paco Vidarte (2019), nossa ética é bicha; ou, 
na posição de Sofia Favero (2020), nossa ética é pajubeira: 
“Pleitear a ética do pajubá consiste em macular a neutralidade 
cisgênera” (FAVERO, 2020, p. 18). Nisso resulta assumirmos 
que, pelo cu do poder, adentramos e lá fizemos e faremos 
morada. Habitamos a linguagem por corruptela. Não seremos 
seu pastor (como queria Heidegger), somos um intenso 
prurido. Essa é nossa anal-ética.

Com isso, a recepção bicha potencializa a profa- 
nação do “ontologicamente literário”, constituindo-se como 
uma blasfêmia à “Literatura” visualizada como espaço do 
sublime, do estético, do belo. Dessa forma, lança feixes de luz 
nas monstruosidades que contestam as mutilações cotidianas 
infligidas em nossa carne. Por isso, compreendemos as 
literaturas bichas como memória do impossível, ou melhor, 
como memória das existências infames, pois significam as 
(ou dão significado às) cinzas das palavras queimadas ou os 
vestígios dos silêncios impostos: são os restos das palavras 
desqualificadas. E é, muitas vezes, apenas por meio desses 
textos que tomamos conhecimento das existências destinadas 
a não deixarem rastro, existências consideradas indignas 
de serem contadas, narradas, figuradas, representadas ou 
significadas.

Normalmente, tais vidas chegam até nós apenas pelos 
vestígios do corpo-a-corpo com o poder, materializados 
em escassos arquivos como os relatórios dos hospitais 
psiquiátricos e as fichas de controle dos presídios. Contudo, 
devemos considerar que, em diversos contextos, como em 
uma ditadura, tais arquivos são minimamente controlados e 
produzidos, de modo a desaparecer com as corporalidades 

10 Tal qual apreendemos com Linn da Quebrada: “Ai meu deus, o que que é isto que estas 
bicha tão fazendo/ Pra todo lado que eu olho, tão todxs enviadescendo/ Mas não tem 
nada a ver com gostar de rola, ou não/ Pode vir, cola junto, cas transviadas, sapatão/ Bora 
enviadescer, até arrastar a bunda no chão”. 
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infames, com as vidas bichas, pois visam a ficcionalizar 
uma homogeneidade complacente com aqueles valores  
autoritários. Numa ditadura, não há espaço para as vidas 
anais, sujeitos não castrados de cu. Isso porque são vidas, 
pouco importa se reais ou imaginárias, destinadas a passar 
por baixo do campo de enunciabilidade e a contornar o  
campo de visibilidade.

Nem sempre o corpo-a-corpo com o poder deixa vestígios,11 
como, por exemplo, os possíveis desaparecimentos/
assassinatos de travestis na última ditadura brasileira (1964-
1988). Em dezembro de 1978, a edição nº 7 do Lampião trouxe a 
reportagem de Antonio Chrysóstomo, “Mônica Valéria, uma 
vida em segredo”, na qual relatava a perseguição policial 
contra as travestis no Rio de Janeiro. Em um dos momentos 
mais tensos da reportagem, Mônica narrou que, quando 
contestavam a violência e extorsão policial, as travestis 
simplesmente “desapareciam”:

Tem um comissário, chamam de Black, que é o terror 
da Praça Tiradentes. Prende bicha, toma dinheiro, 
bate e manda embora. Se reclamar, somem com o 
viado. Tem uma, a Carminha, um[a] travesti lind[a], 
moren[a], precisava de ver, que […] sumiram com 
ela. Acho que sequestraram, levaram pra São Paulo. 
Coitada da Carminha. Nunca mais ninguém ouviu 
falar nela. (CHRYSÓSTOMO, 1978, p. 10)

Desses encontros das vidas bichas com o poder durante a 
ditadura cis-hétero-militar quase nada temos. Por outro lado, 
imagens desse corpo-a-corpo com o poder podem chegar até 
nós pelas figurações literárias. Por isso, sustentamos que as 
literaturas bichas/transviadas servem à memória impossível: 
quando as vidas se chocam com o poder e desse embate não 
nos restam vestígios, quando nem sequer temos os relatórios, 
as literaturas podem lançar luzes nesses combates esquecidos, 
de modo a problematizar o poder silenciador. Diante da 
11 “[…] essas memórias subterrâneas que prosseguem seu trabalho de subversão no 
silêncio e de maneira quase imperceptível afloram em momentos de crise em sobressaltos 
bruscos e exacerbados. A memória entra em disputa. Os objetos de pesquisa são escolhidos 
de preferência onde existe conflito e competição entre memórias concorrentes.” (POLLAK, 
1989, p. 4, grifo nosso)
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memória do impossível, daquela que não pode se narrar, 
as literaturas bichas/transviadas comparecem como abrigo 
precário das palavras não arquivadas.

Como vimos, o corpo de exceção produz, de forma  
reativa, o “homossexual de família” como tentativa de 
neutralização da ameaça e, consequentemente, como 
possibilidade da integração (“não somos perigosos, somos 
normais”). Noutro efeito, a situação de corpo de exceção 
pode dar ensejo à ressignificação produtiva daquele resto 
impossível de ser absorvível pela perspectiva integracionista. 
De tal forma, aquilo que significa o perigo da dissidência 
sexual e de gênero pode ocupar uma territorialidade anal, 
fazendo-se bicha. Essa transação territorial comparece, 
então, como tática contra-produtiva de reafirmação da nossa 
periculosidade:

 
Cabe a radicalização nossa também, de afirmar 
com todas as letras o que é uma estratégia política 
crítica anti-sistêmica: “ah, vocês querem destruir a 
família…” Sim, queremos. Porque se a gente não 
quiser, não vai ser ameaça. E se a gente não perceber 
isso, a direita faz questão de corrigir nossa burrice, 
porque eles falam isso pra gente. “Vocês só são 
ameaça se quiserem mexer na família. Se quiserem 
desregrar o sexo e desnormatizar o desejo” e a gente 
diz o quê? Que não quer ser ameaça? (PALHA, 2019, 
grifo nosso)

As literaturas bichas podem acenar para aquilo que 
Agamben (2014, não paginado) chamou de coragem da 
desesperança: “Qualquer pensamento radical sempre adota 
a posição mais extrema de desespero. Simone Weil disse: ‘Eu 
não gosto daquelas pessoas que aquecem seus corações com 
esperanças vazias’. Pensamento, para mim, é exatamente isso: 
a coragem de desesperança.”

Com isso, não estamos nos referindo a um pessimismo 
radical que aponta para ausência de saídas, mas sinalizamos 
que esses textos podem desenredar linhas de visibilidade 
e enunciabilidade sobre os artifícios da esperança. À vista 
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do impossível da igualdade e dos efeitos devastadores da 
integração “homossexual”, as literaturas bichas podem 
conclamar-nos: “abandonemos, diante do fato de que há Outro, 
toda a nossa esperança” (MELO, 2020, p. 46), produzindo 
uma metamorfose efervescente no corpo de exceção: bicha 
como territorialidade transradioativa (BARCELLOS, 2020). 
Assim, teceremos e ampliaremos nosso ilegalismo bicha como 
forma de re(s)[ex]istência.

Se levasse em consideração as configurações de gênero  
e sexualidade, Agamben (2009) diria: “a bicha é 
contemporânea”, visto que, enquanto relação territorial, 
atende ao chamado que a escuridão da época faz. Perceber 
não as luzes, mas a escuridão de seu tempo, significa ser 
contemporâneo para o filósofo. Há bichas. Há sujeitos não 
castrados de cu. Isso, como lemos, significa um erro no 
projeto patriarco-colonial europeu e nas suas taxonomias 
antropológicas, parafraseando Preciado (2020).

Dessa forma, precisamos deslocar a ideia de 
desumanização. Não se desumaniza aquilo que resiste à 
antropologização. As tecnologias de exposição das vidas 
bichas às violências e à morte são tanto uma vingança dessa 
racionalidade ne(cr)oliberal quanto uma ação corretiva. Para 
que esse projeto se locuplete, é necessário eliminar suas  
falhas. É preciso extinguir tudo aquilo que denuncia que a  
humanidade não passa de uma invenção colonialista. 
Não podendo nos eliminar por completo, exploram-nos 
para produzir medo e renovar a esperança no cistema,  
intensificando a imagem do inimigo cis-heterodissidente. 
Assim, produzem e reforçam os laços sociais que garantem 
a sobrevida zumbi do cis-heterossexismo, fundando sua 
comunidade sob o signo da ameaça permanente. 

Se, para eles, falar viado ou bicha traduziria, em seu 
perverso gozo taxonômico, uma estratégia de desumanização 
dos nossos corpos, para nós consiste em reclamar nosso devir 
monstro, não-humano. Ao nos dizermos bichas, reconhecemos 
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que não queremos ser normais, nem aceitaremos ser 
subsumidos pela normalidade cisgênera e heterossexual. 

Também, autodeclarar-se bicha equivaleria a reconhecer 
a falência identitária e o fracasso do humanismo; afinal, 
ser bicha é ocupar uma indistinção política e ontológica.  
Diferente do “homossexual de família”, bicha como 
territorialidade anal não visa a decalcar a masculinidade,  
visto que “homem” corresponde a uma categoria cujos 
requisitos não preenche(re)mos. Não somos nem seremos 
humanos. A formulação “bicha, mas homem” é indizível 
em pajubá. Na economia simbólica do desejo social, ser 
bicha é ser monstra. Nem homem e nem mulher. Muito 
menos homossexual, aquele que vive a afirmar seu sonho de  
homem ser.

Como monstruosidade ontológica e política, bichas 
eclipsam a humanidade, tensionando, com isso, a animalidade 
selvagem e a anormalidade polimorfa. Não como experiências 
universais e pré-discursivas ou originárias, mas como 
construção territorial, intencional, subjetiva ou não, de 
resistências à matriz cisgênera e heterossexual. Bichas como 
tentativa de escapar à colonização do regime binário da 
diferença sexual e de gênero. Consideramos que as literaturas 
bichas, adjetivadas no jogo dialógico de leitura, constituem 
uma sublevação molecular que põe em jogo a disputa no e 
pelo corpo desde nossa zona de ação revolucionária: o cu, 
essa maquinaria orgânica, artificial, inorgânica, concreta e 
abstrata sobre a qual o ego cis-heteropatriarcal tenta fazer 
morada.
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TRAJETÓRIAS MASCULINAS NOS ROMANCES DO 
SÉCULO XIX: BERNARDO GUIMARÃES, MACHADO DE 

ASSIS E ALUÍSIO AZEVEDO

Luiz Carlos Santos Simon

No final do século XX, o pesquisador Sócrates Nolasco 
traz a seguinte inquietação acerca de práticas masculinas 
daquele momento: “Que alterações qualitativas se fizeram no 
cotidiano e na representação social do pai? Enquanto satisfação 
emocional, a paternidade é uma experiência socialmente 
valorizada para os homens? Por quê?” (NOLASCO, 1995, p. 26) 
Pode-se argumentar que as transformações sentidas naquele 
momento — a década de 1990 — não fossem tão substanciais 
quanto as que são observadas hoje, passados apenas vinte e 
poucos anos. Existe fundamento nesse raciocínio, uma vez que 
esse período é marcado por discussões efervescentes, dentro 
e fora do meio acadêmico, sobre os gêneros, sobre problemas 
vivenciados pelas mulheres e sobre o desempenho dos homens 
em um cenário que passa por constantes reavaliações. No 
entanto, estudiosos das masculinidades não ignoram as forças 
da tradição na constituição do masculino, mesmo quando 
movidos por expectativas de mudanças nas trajetórias dos 
homens, seja nos últimos trinta anos, seja numa comparação 
entre essa fase contemporânea e séculos anteriores.

Connell, uma das mais proeminentes intelectuais desse 
campo, reconhece os vínculos preservados nos homens 
com “padrões de gêneros que eles herdaram” (CONNELL, 
2005, p. 86). Em outra passagem, a mesma autora avalia 
como “drasticamente inadequado” que o papel masculino 
tradicional tenha se tornado brando (CONNELL, 2005, 
p. 199). E, ainda numa terceira ocasião, ela adverte para a 
ocorrência de situações em que os padrões de masculinidade 
são “muito resistentes à mudança” (CONNELL, 2000, p. 23). É 
importante ressaltar que, em todos esses momentos, a autora 
está concentrada em demonstrar como é relevante interpretar 
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transformações nos homens contemporâneos e analisar as 
condições e as possibilidades de tais transformações. Assim, 
ela recorre a esse enfoque — que talvez possa ser sintetizado 
como preservação de padrões — com o objetivo de evitar 
um eventual posicionamento ingênuo, segundo o qual já 
teríamos superado plenamente as injunções tradicionais sobre 
as práticas contemporâneas. Connell pretende, portanto, se 
desvencilhar do risco da “presunção de estabilidade” que paira 
sobre a investigação das masculinidades (CONNELL, 2000, 
p. 22). Isso significa que a autora prefere adotar a perspectiva 
de que as trajetórias dos homens são caracterizadas por 
multiplicidade tanto no recorte contemporâneo, conforme  
as circunstâncias focalizadas, quanto no confronto entre 
práticas atuais e práticas do passado.

Neste sentido, a ideia de “alterações” — expressa na 
inquietação de Nolasco — passa a ser acrescida das reflexões 
brevemente enunciadas como ressalvas. Se, obviamente, 
é fundamental que se continue a averiguar a qualidade, a 
viabilidade e a valorização das experiências masculinas e 
o significado da paternidade nos tempos atuais, sem partir 
de pressupostos de que nada mudou, de que os homens são 
todos iguais etc., é essencial considerar também que padrões 
e tradições da masculinidade já foram enfrentados em outras 
épocas e não apenas na contemporaneidade. Considera-se, 
assim, que a retomada de romances brasileiros do século 
XIX é relevante para que sejam identificados os modos de 
construção desse perfil masculino e quais mecanismos são 
utilizados pelos autores para problematizá-los. Reler essas 
narrativas corresponde ainda ao exercício de se ajustar a 
um deslocamento temporal. Os movimentos vistos naquela  
época como normais ou previsíveis ficam sujeitos ao 
estranhamento do leitor de hoje, o que mantém o teor 
crítico na forma de se deparar com a questão. Esse trânsito é 
enriquecedor, pois proporciona o alargamento no percurso  
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de compreender as práticas das masculinidades, sem 
descuidar daquilo que é peculiar em seus contextos.

Antes, ainda, de ingressar nas particularidades de cada 
romance selecionado, tento justificar a abordagem aqui 
apresentada e acentuar suas conexões com os territórios 
dos estudos literários e dos estudos da narrativa. Embora 
no Brasil não esteja tão sistematizada a articulação entre os 
estudos das masculinidades e os estudos literários, verifica-
se um interesse significativo nesse vínculo em outros centros, 
como América do Norte, América Central e Reino Unido, e 
a questão das experiências dos homens pode ser apontada 
como uma das mais pulsantes na vida social de regiões 
muito diversas entre si: a australiana Connell (2005) reúne 
em suas referências bibliográficas material, de variadas áreas 
do conhecimento, produzido por americanos do Norte, do 
Centro e do Sul, por europeus, asiáticos e africanos. No que 
diz respeito ao eixo masculinidades/literatura, há produções 
que focalizam contextos específicos, como as de Cortés (2015), 
Millington (2007) e Venkatesh (2015), dedicadas à América 
Latina, e vertentes que abordam os afetos e as emoções, às 
quais se ligam pesquisadoras como Travis (2005) e Shamir 
(2002). O organizador de uma significativa coletânea de 
artigos intitulada Fictions of Masculinity, Peter F. Murphy, 
antecipa na introdução do volume que ali são especuladas 
as “[…] possibilidades de criar uma nova imagem da 
masculinidade por meio da identificação do que a literatura 
tem a dizer sobre mudar […] papéis sociais”. (MURPHY, 
1994, p. 2). Essa plasticidade da literatura, aproveitada  
em seu diálogo com as masculinidades, é intimamente  
conectada às prerrogativas de construir ficções e narrativas. 
Os textos literários ficcionais constituem espaços de experi- 
mentação com grande liberdade. Examinar a narrativa 
permite, assim, experimentar possíveis caminhos, usufruindo 
dessa liberdade, sem necessariamente dicotomizar fantasia e 
realidade.
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Os três romances selecionados para este artigo são: O 
seminarista, publicado por Bernardo Guimarães em 1872; Iaiá 
Garcia, de Machado de Assis, editado em livro em 1878; e Casa 
de pensão, de Aluísio Azevedo, com sua primeira publicação 
em livro em 1884. Além do fato de serem romances do século 
XIX, com edições publicadas em livros com intervalos de 
seis anos, há como ponto comum na diegese a presença de 
planos para o futuro apresentados aos jovens protagonistas 
masculinos de cada narrativa.

No romance de Bernardo Guimarães, os pais de Eugênio 
decidem encaminhar o filho ao seminário. Já no primeiro 
capítulo, o adolescente comunica à amiga Margarida essa 
resolução. O plano em Iaiá Garcia é exposto também no início 
da narrativa. Luís Garcia é chamado por uma carta para 
conversar com Valéria, a esposa do desembargador já falecido. 
O objetivo do encontro é atrair Luís, amigo da família, e tê-lo 
ao lado em seu propósito de persuadir o filho Jorge a se alistar 
e partir para a Guerra do Paraguai. Casa de pensão se inicia 
com o jovem Amâncio no Rio de Janeiro, como resultado da 
decisão dos pais: promover a viagem do filho para que ele 
deixe a terra natal, o Maranhão, com a finalidade de estudar 
na capital federal. A partir do segundo capítulo, um flashback 
fornece detalhes dos antecedentes da viagem, e o leitor entra 
em contato com os desdobramentos do plano.

Mesmo com suas especificidades, os planos têm 
semelhanças entre si. Todos são idealizados pelos pais, sem 
que haja neles grandes preocupações com a concordância 
daqueles que tiveram seus destinos traçados por pessoas 
mais velhas e poderosas. Eugênio, que é o protagonista mais 
novo no momento da decisão, acata o que os pais resolveram, 
sem sequer lhe ocorrer, naquela ocasião, um vislumbre de 
desobediência ou de repúdio à ideia. Quanto aos pais, há 
unidade na escolha, mas é possível perceber na primeira vez 
em que o rapaz sai do seminário uma posição de superioridade 
do pai quando o futuro padre, ao reencontrar Margarida, 
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argumenta já insatisfeito com seu destino: “— Mas eu não 
sou senhor de mim, Margarida; hei de fazer o que o meu 
pai mandar.” (GUIMARÃES, 1982, p. 52) No romance de 
Machado, Jorge, que é o protagonista com mais idade das 
três narrativas, oferece alguma resistência, embora depois se 
submeta à decisão da mãe. Esta, por sua vez, na condição de 
viúva, não tem o marido ao lado, mas recorre ao auxílio de 
outro homem, Luís Garcia, para obter o triunfo de sua ideia. 
Em Casa de pensão, Amâncio não se opõe à viagem para o Rio; 
seus incômodos vão se manifestar apenas na relação com os 
estudos. Quanto à decisão dos pais, não há grande ênfase no 
romance: tratava-se de costume comum entre famílias mais 
abastadas do Nordeste ou de cidades do interior do Brasil, 
distantes de centros maiores na época, como Rio de Janeiro, 
São Paulo, Recife e Salvador.

Assim, sobressai na formulação dos planos a condição 
de autoridade da figura masculina adulta. Este privilégio é 
explícito no enredo do romance O seminarista —Eugênio, em 
sua inocência, é incapaz de entender e de projetar uma série de 
coisas; no entanto, já se mostra apto a compreender que é o pai 
quem manda —, mas também é nítido na convocação que a 
viúva, do romance Iaiá Garcia, faz a Luís Garcia para respaldar 
a resolução. No que se refere às particularidades do destino de 
cada protagonista, as diferenças são evidentes, ainda que os 
vínculos das decisões com a questão masculina também sejam 
convergentes.

Quanto a O seminarista, pode-se estranhar essa conexão: 
como a perspectiva de tornar o filho um padre se articula com 
traços das masculinidades? Pois o que se percebe em certas 
passagens do romance é que tal articulação embasa a ideia 
de encaminhar o adolescente ao seminário. A placidez de 
Eugênio é passageira. Assim que ele descobre a dificuldade 
de compatibilizar os sentimentos dele por Margarida com  
a rotina do seminário e sua formação rigorosa, sua 
insubordinação ganha volume. Ele se defronta inicialmente 
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com a repressão dos padres; em seguida, com os próprios 
pais. E quando é revelado ao pai que o filho fugira de casa 
para ver Margarida e se envolvera em briga, a reação àquela 
rebeldia é veemente: “E pensas tu, que eu hei de consentir 
que deixes de seguir uma carreira tão bela e tão honrosa, 
para o que não tenho poupado dinheiro nem cuidados, por 
amor de uma… miserável?” (GUIMARÃES, 1982, p. 71-72). A 
palavra final é uma das chaves do breve trecho. Se Margarida 
não fosse uma miserável, talvez fosse até possível abdicar da 
carreira religiosa. A questão, porém, é que a menina é filha  
de uma mulher que reside nas terras do pai de Eugênio, que 
não tolera aquele rebaixamento do filho.

De qualquer modo, fica estabelecido o contraste entre a 
situação social e econômica de Margarida e o que representa 
a formação de Eugênio. O que está em jogo é a “carreira tão 
bela e tão honrosa”. Nem mesmo o celibato afeta o prestígio 
e o reconhecimento social da carreira eclesiástica. Aliás, o  
celibato no século XIX é um obstáculo que ainda pode ser 
contornado, seguindo a tradição do Brasil colonial, sem 
comprometer a vida social dos padres, como nota um 
historiador do período: “De um lado, temos padres como 
pais de família exemplares, patriarcas santos e devotados 
aos filhos; homens honrados e respeitados que sustentavam 
relacionamentos duradouros e estáveis com uma única 
mulher por toda a vida.” (DAIBERT JR., 2013, p. 54) São a 
honra e o respeito qualidades inestimáveis que representam 
parcela fundamental do perfil masculino almejado. A honra 
assume, no âmbito das masculinidades, diversos significados, 
inclusive no campo da vida conjugal. Nos termos do romance, 
a alternativa de constituir família correspondia, naquelas 
circunstâncias, na perspectiva dos pais, a uma degradação. 
Não se equiparava ao status de padre. Oficialmente, contudo, 
o celibato existe e se insurge não apenas no imaginário de 
Eugênio como um contraponto às expectativas da vida 
amorosa com Margarida, mas também nos cálculos dos pais 
como um perigo que poderia desestabilizar o plano.
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Iaiá Garcia parece exibir vínculos mais evidentes entre o 
plano construído para o protagonista e as masculinidades. O 
ingresso na vida militar e a adesão à Guerra representam a 
oportunidade de circular por um espaço marcado pela glória, 
revelando algum atrito com o cotidiano e com as inclinações 
de Jorge. Isso é percebido nas falas da própria mãe: “Goza por 
enquanto a vida; mas os dias passam, e a ociosidade faz-se 
natureza com o tempo. Eu quisera dar-lhe um nome ilustre. 
Se for para a guerra, poderá voltar coronel, tomar gosto às 
armas, segui-las e honrar assim o nome de seu pai.” (ASSIS, 
2016, p. 396) E é reforçado pelo narrador:

 
Um bigode negro e basto, obra comum da natureza 
e do cabeleireiro, cobria-lhe o lábio e dava ao rosto a 
expressão viril que este não tinha. A estatura esbelta 
e nobre era a única feição que […] podia ser militar. 
Elegante, ocupava Jorge um dos primeiros lugares 
entre os dândis da rua do Ouvidor. (ASSIS, 2016, p. 399)

O gozo, o ócio, a falta de virilidade e o dandismo são traços 
que tenderiam a ser substituídos pela experiência militar. Entre 
os campos de batalha e a rua do Ouvidor, seria essencial a 
contribuição do primeiro espaço para arrancá-lo da frivolidade 
do segundo espaço, não apenas momentaneamente, mas 
também como influência para a vida futura. As expectativas 
de um regresso com ascensão da patente estimulam a 
composição de um retrato que carece de virilidade. Mesmo 
assim, ou até em decorrência da circulação desses argumentos 
favoráveis ao alistamento, Jorge, gradativamente, abre mão 
da resistência à proposta materna e não demora a confessar 
a Luís Garcia que tem também motivos particulares que o 
prendiam ao Rio. Ainda que o discurso das afinidades entre 
adesão à guerra e masculinidades não seja invalidado, o amor 
passa a ser considerado também como um beneficiário da 
alternativa militar: “Se eu fosse para a Europa, que sacrifício 
faria à pessoa a quem amo? Eu ia divertir-me, passear, ver 
coisas novas, talvez achar novos amores. Indo à guerra, é 
diferente; sacrifico o repouso e arrisco a vida; é alguma coisa. 
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Separados, embora, não me negará sua estima…” (ASSIS, 
2016, p. 401) É idealizada uma visão de que o alistamento se 
somaria em prol de um resultado masculino quiçá irresistível.

No capítulo subsequente, na véspera do embarque, já se 
percebe que o plano montado pela mãe, investido de novas 
perspectivas, havia contagiado o filho por inteiro:

A imaginação começava a dissipar a melancolia. Ele 
via já naquilo uma aven-tura romanesca e misteriosa; 
sentia-se uma ressurreição de cavaleiro medievo, 
saindo a combater por amor de sua dama, castelã, 
opulenta e formosa, que o esperaria na varanda 
gótica, com a alma nos olhos e os olhos na ponte 
levadiça. A ideia da morte ou da mutilação não vinha 
agitar-lhe ao rosto suas asas pálidas e sangrentas. O 
que ele tinha diante de si eram os campos infinitos 
de esperança. (ASSIS, 2016, p. 404)

É curioso que a mãe tenha alegado a Luís Garcia e ao 
próprio filho os motivos nobres e públicos para a construção  
de seu plano, mas o maior motor de todos era justamente deter 
a paixão entre Jorge e a filha do apagado escrivão, o Antunes. 
A insatisfação da viúva com esse sentimento do filho era muito 
próxima daquilo que indispunha os pais de Eugênio quanto 
ao envolvimento do seminarista com Margarida. Jorge, ao 
ignorar as mais profundas motivações da mãe, decide ler o 
plano com outros olhos e enfim incorporá-lo. Nesse momento, 
ele ignora também que o futuro não lhe reserva a espera de 
Estela. Machado já começa a se despedir do Romantismo.

Entre os três romances abordados, é em Casa de pensão 
que se localizam os maiores chavões dos vínculos dos 
planos idealizados para os protagonistas com a questão 
das masculinidades. A mãe de Amâncio, Ângela, propicia a 
célebre cena da despedida antes do embarque, com direito a 
choros e soluços, mas marca as recordações do filho também 
pelo desejo de vê-lo tornar-se doutor. Além disso, existe nela 
a consciência de que a palavra final é do marido, do pai do 
futuro estudante. Um registro das conversas entre Ângela e 
Vasconcelos ilustra as dimensões do plano:
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O rapaz precisava fazer carreira, ter uma posição! Não 
seria agarrado às saias da mãe que iria para diante! 
Há muito mais tempo devia ter seguido — o filho 
de fulano fora aos quinze anos; o de beltrano voltara 
com vinte e três, e Amâncio já tinha vinte. Ia tarde! 
Ângela que se deixasse de pieguices. Justamente por 
estimá-lo é que devia ser a primeira a querer que 
ele fosse, que se instruísse, que se fizesse homem! 
(AZEVEDO, 2018, p. 618)

Logo no início do trecho, surgem pontos em que se 
baseia o plano para Amâncio: a necessidade de “posição” 
corresponde à imagem social que o pai quer ver colar-se ao 
jovem. Trata-se de mais uma das variações das expectativas 
que também rondavam filhos e pais de O seminarista e Iaiá 
Garcia. O objetivo perseguido pelo pai para o filho, em 
Casa de pensão, é o resultado da integração entre a formação 
profissional e a imagem social obtida com aquela trajetória. 
Não se trata de meramente valorizar os estudos, sem se dar 
relevância aos proveitos futuros. É o inverso: os frutos são os 
mais importantes. O que corrobora essa ideia é a indefinição 
daquilo que Amâncio vai estudar; qual será o curso não entra 
na pauta do plano e nem nas conversas dos pais com o jovem; 
nem mesmo no planejamento entre o pai e a mãe. O resultado 
é a falta de entusiasmo e de afinidades de Amâncio, seja com a 
Medicina, seja com outras carreiras. O trecho também aponta 
para um passo decisivo: o desligamento da figura materna. 
Esse corte representa uma medida brusca para tentar impor 
qual é o modelo a ser seguido. Tal modelo, segundo o pai cuja 
voz é decisiva, deve ser dissociado do universo doméstico e 
da expressão dos afetos, atribuições femininas. O espaço de 
circulação de um jovem aos vinte anos deve ser outro: a vida 
pública, as competições. E os modelos também comparecem 
no trecho: as menções aos filhos de pessoas conhecidas em 
suas idades confirmam a prática como comum entre as classes 
sociais mais abastadas. É importante destacar que esses 
exemplos são sempre de meninos. Às meninas, as viagens e 
os estudos não estão destinados. Trata-se de uma experiência 
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a ser vivida pelo homem. E, nesse sentido, torna-se quase 
obrigatório criar a oportunidade do rito, para que o menino 
conheça esse capítulo de sua formação como homem.

É possível reconhecer nesses três romances manifestações 
de afastamento dos perfis mais previsíveis dos padrões de 
masculinidades? Se considerarmos que os planos construídos 
pelos pais para os adolescentes e jovens guardam grandes 
afinidades com as noções mais tradicionais de masculinidade, a 
resposta será positiva. O maior detalhamento de cada narrativa 
contribui para a identificação de como se afirmam desafios a 
determinadas concepções de masculinidade.

No romance de Bernardo Guimarães, Eugênio, que a 
princípio se exibia como cordato diante do planejamento 
que faria dele um padre, não demora muito a expressar 
resistência. Esse descontentamento começa no próprio 
seminário, quando o rapaz é reprimido por encontrarem 
versos seus escritos a Margarida. Depois disso, há passagens 
em que o adolescente externa a seus pais o desejo de não se  
tornar padre. Paralelamente, em seu íntimo, amadurece a 
convicção de que aquele futuro clerical não é o ideal para 
ele. Duas breves passagens desse processo ocorrem quando 
ele sai do seminário pela primeira vez para reencontrar os 
familiares e Margarida: “Adeus, seminário!… adeus, místicas 
e devotas veleidades! Adeus, rezas e penitências!… adeus, 
projetos eclesiásticos e sacerdotais!” (GUIMARÃES, 1982, p. 
50) Um mês depois, ainda durante sua visita, esse processo 
de amadurecimento está mais agudo: “Quanto mais viva 
se tornava a afeição de Eugênio por Margarida, maior era 
a repugnância, que ia tomando pelo estado eclesiástico.” 
(GUIMARÃES, 1982, p. 55) Sabedores dessa paixão do 
filho, descontentes, os pais se tornam ainda mais rigorosos 
e agressivos em suas estratégias: apressam o retorno de 
Eugênio ao seminário, expulsam Margarida e a mãe de suas 
terras, inventam que a moça teria se casado e fazem com que 
a notícia chegue ao filho. Somente após julgar que o objeto de 
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seu amor estava, então, comprometido e inacessível é que o 
seminarista aceita a ordenação. Quando, porém, o jovem sai 
definitivamente do seminário, já na condição de padre, ele 
descobre que o casamento de Margarida fora uma mentira. 
Ele a revê mais de uma vez, as tentações se avolumam, mas a 
moça está doente e eles têm apenas uma oportunidade para se 
entregarem um ao outro. Ela falece, e ele toma conhecimento 
da morte pouco antes da missa que seria celebrada. O padre, 
furioso, livra-se de suas vestes sacerdotais e abandona a igreja, 
em cena de grande impacto.

As manifestações de resistência ao plano elaborado pelo 
pai já constituem sinais de que aqueles valores se encontram 
sob questionamento. O desfecho dramático do romance, com 
o arremesso das roupas de padre e o escândalo da saída da 
igreja, revela o ímpeto de não querer compactuar com aquela 
linha de conduta rígida e opressora, que ameaçava a circulação 
dos sentimentos mais autênticos. Não é, contudo, apenas nas 
ações do protagonista e nos episódios dos quais ele participa 
que a resistência se manifesta. O narrador também se encarrega 
de explicitar suas avaliações, como pode ser detectado em mais 
de um trecho:

 
A educação claustral é triste em si e em suas 
consequências: o regime monacal, que se observa 
nos seminários, é mais próprio para formar ursos 
do que homens sociais. Dir-se-ia que o devotismo 
austero, a que vivem sujeitos os educandos, abafa e 
comprime com suas asas lôbregas e geladas naquelas 
almas tenras todas as manifestações espontâneas 
do espírito, todos os voos da imaginação, todas as 
expansões afetuosas do coração. (GUIMARÃES, 
1982, p. 47) 

Embora o foco maior das críticas de Bernardo Guimarães  
seja a igreja, os valores que sustentam tradições da  
masculinidade também são atingidos. Na intervenção do 
narrador, um desses valores inequívocos é a austeridade, 
princípio caro à noção mais convencional de masculinidade. No 
romance, cabe reiterar, a igreja e os pais funcionam em sintonia; 
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os pais entregam seu filho ao seminário; e não se nota qualquer 
descompasso entre a instituição religiosa e o lar, entendido este 
último como sede das expectativas paternas.

Em Casa de pensão, como já foi comentado, há pequena 
resistência do protagonista diante do plano de enviá-lo para 
o Rio de Janeiro. O maior ponto de desajuste de Amâncio, 
ansioso pelo gozo dos prazeres materiais na capital, é a 
obrigação de conviver com os estudos. Se o propósito da 
viagem — e do plano — era a dedicação aos estudos, já 
poderia ser observado aí um atrito expressivo. No entanto, 
o jovem consegue conciliar a ronda por hotéis e teatros, 
e as conquistas amorosas, com o mínimo necessário para 
a aprovação em seu curso, ainda que esse mínimo lhe seja 
extremamente custoso. Ao mesmo tempo, isso não impede 
que ele se envolva em muitos problemas que culminam em sua 
morte trágica: ele é assassinado. O romance afirma-se, assim, 
como o acompanhamento da derrocada do protagonista. Já 
na proximidade do desfecho, o episódio de sua tentativa 
frustrada de viagem para o Maranhão é representativo 
do fracasso em que se transformou a execução do plano 
elaborado para sua formação: “E, depois de bem mergulhado 
nos seus devaneios, depois de bem envolvido na alacridade 
de seus sonhos de glória, o Maranhão aparecia-lhe risonho e 
brilhante como a última expressão do que há de melhor sobre 
a terra.” (AZEVEDO, 2018, p. 774) O desejo de retorno à terra 
natal, um recomeço, atesta o colapso de sua trajetória. Antes 
disso, na metade do romance, pode ser citada uma passagem 
emblemática dos desacertos do protagonista. Amâncio recebe 
uma carta do pai e estranha o tom afetuoso em que ele se 
expressa. O estranhamento desencadeado pela carta é produto 
do desligamento do circuito dos afetos. Não se trata de uma 
carta isolada, mas de toda uma experiência familiar pobre 
em termos de manifestação afetiva. O narrador ressalta que 
a carta é tardia: o filho já não se sensibiliza suficientemente 
com a comunicação de sentimentos que precisaria ter se 
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iniciado antes. Em seguida, o narrador se mobiliza para expor 
concepções acerca da educação dos filhos:

Pobres pais! Quantas vezes não estarão morrendo 
por afagar o filho e, todavia, em vez de lhe darem um 
sorriso carinhoso, um beijo, uma palavra de doçura, 
fingem-se indiferentes para que o pequeno não lhes 
perceba a comoção. Néscios! Julgam que com isso 
estabelecem uma corrente de respeito entre eles e os 
filhos; julgam que isso é indispensável para o bom 
êxito da educação; quando toda essa anomalia só 
pode servir para lhes roubar a confiança e a estima 
dos entes predestinados a dedicar-lhes todas as 
primícias de sua ternura. (AZEVEDO, 2018, p. 697)

Acredito que, embora essas palavras tenham sido escritas 
há mais de cem anos — o que lhes retira o caráter de novidade 
—, elas ainda podem ser aplicadas a alguns pais de nosso 
tempo.

No romance Iaiá Garcia, os movimentos de Jorge requerem 
cuidado no que se refere à proximidade e à distância dos 
padrões mais convencionais de masculinidade. Em seu 
posicionamento diante do plano concebido pela mãe, há 
duas manifestações praticamente contrárias: se a primeira 
é de resistir, isso se deve ao mero desejo de não querer se 
afastar de Estela, a mulher amada; pouco depois, quando 
ele adere ao plano, a ideia é aproveitar-se da experiência 
militar para conquistar definitivamente a amada. Assim, 
as atitudes diante do plano oscilam: no primeiro momento, 
questionado; posteriormente, assimilado. De qualquer 
modo, essa volubilidade não tem grande impacto no sentido 
de firmar um perfil masculino mais autêntico. A expectativa 
de retornar da guerra coberto de glória e exaltado por Estela 
ratifica o apego aos valores masculinos tradicionais. A guerra 
exerce, porém, efeitos decisivos na lenta transformação e na 
constituição da imagem do protagonista. Embora haja, às 
vésperas do embarque, um tom delirante na empolgação 
de Jorge com as eventuais façanhas bélicas, já nos primeiros 
dias de sua participação na guerra revela-se a ambiguidade 
daquela figura: “Jorge […], sem perder desde logo o jeito da 
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vida civil, foi criando com o tempo a crosta de campanha.” 
(ASSIS, 2016, p. 422) É fundamental analisar esse traço, pois é 
justamente a negação da ambiguidade uma marca masculina 
forte nas concepções tradicionais e heteronormativas  
(RAMOS, 2000, p. 49). Essa questão da negação da 
ambiguidade, muito empregada para registrar os esforços 
dos homens na diferenciação de sua identidade em relação 
a mulheres e a homossexuais, vem à tona no exame de uma 
circunstância específica em que se prevê a entrega total ao 
combate. O que se via ali era o dândi no campo de batalha. 
Mas não era um dândi deslocado, pouco afeito aos exercícios 
guerreiros ou que poderia ser objeto de ridicularização. Era 
um soldado; segundo o coronel, “[…] um bom companheiro 
de armas”. (ASSIS, 2016, p. 422) O perfil de Jorge é, portanto, 
dinâmico: do típico dândi da Rua do Ouvidor antes da guerra 
vai a sonhador eufórico às vésperas de seu embarque e ganha 
o ar grave de combatente ao longo dos quatro anos de seu 
envolvimento com as batalhas.

Após a temporada da guerra, com as notícias da morte  
da mãe e do casamento de Estela, antes da viagem, com Luís 
Garcia, Jorge regressa com marcas mais evidentes de seu 
amadurecimento. Mais taciturno, investido de “consciência reta 
e cândida”, não volta a ser o símbolo da Rua do Ouvidor nem 
se regozija com a experiência militar. O reencontro com Estela 
produz episódios interessantes para a composição ambígua do 
protagonista. Quando Luís Garcia adoece com prognósticos 
ruins, Jorge se prontifica a acompanhar o enfermo e a família, 
trabalhando para a convalescença do amigo. Numa das visitas, 
porém, o contato e a proximidade com Estela provocam nele o 
ressurgimento da antiga paixão: “Jorge viu-a entrar em casa e 
ficou só alguns minutos, a recordar a revelação do médico, e a 
sentir que, ao pé da tristeza que o pungia, havia alguma coisa 
semelhante a um sentimento egoísta e cruel.” (ASSIS, 2016, p. 
454) A julgar por esse trecho, a transformação da imagem do 
protagonista não é tão profunda a ponto de torná-lo imune à 
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mesquinhez. Há um homem doente e a entrada em cena da 
esposa acende a cobiça: eis um retrato pouco nobre. Poucas 
linhas depois, o narrador revê a ênfase na forma com que 
apresenta os passos e o caráter de Jorge: “Durante a moléstia 
e a convalescença, Jorge visitou-os uma vez por dia; e força 
é dizer que, se por um instante houve em seu coração um 
impulso egoísta, tal impulso não se lhe repetiu depois; serviu 
ao doente com desinteresse e lealdade.” (ASSIS, 2016, p. 454) 
Mais uma vez esse perfil do protagonista cabe na condição 
de transição em que se pode interpretar um romance como 
Iaiá Garcia. Ao revelar o egoísmo e a persistência do desejo 
por Estela, Jorge já não preenche os requisitos de um herói 
tipicamente romântico. Outras passagens confirmam isso: 
antes, os devaneios sobre o envolvimento na guerra e sobre 
seu retorno glorioso; depois desses encontros iniciais, a ideia 
de que, com a iminente morte de Luís Garcia, ele herdaria 
sua esposa. O protagonista, porém, consegue deter os 
impulsos, sobretudo como resultado de sua aproximação 
gradativa de Iaiá. E isso reforça a inclusão de sua imagem no 
terreno das ambiguidades. No âmbito das masculinidades, 
esse autocontrole pode ser lido de duas maneiras: quanto 
à sexualidade, seria um traço menos comum; no plano do 
controle das emoções, contudo, significaria a consequência 
natural do exercício constante de represar sentimentos. Se 
o desempenho de Jorge não constitui um pleno desafio à 
imagem masculina mais convencional, alguns de seus traços 
já permitem questionamentos sobre as práticas dos homens.

A retomada das problematizações de Nolasco acerca da 
paternidade, após a abordagem das ações dos pais em cada 
romance, conduz o olhar para as bases daquilo que eles 
concebem como educação dos filhos, sejam eles adolescentes 
ou jovens. Nesse caso, é necessário que se entenda educação 
em sentido muito amplo, englobando não só a formação 
profissional, os estudos preparatórios para essa formação e 
os encaminhamentos práticos para o futuro, mas também 
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a consolidação de trocas afetivas, a predisposição para 
prestar apoio emocional e a percepção para orientar e 
compreender desde desejos conflitantes até mudanças de 
rumos. Se pensarmos nessas questões como dois grandes 
blocos, notaremos que os pais nos romances se dedicam 
exclusivamente ao primeiro. Em torno dos planos construídos 
para os filhos, faltam afeto, diálogo, apoio, orientação e 
compreensão. No lugar desses componentes, despontam 
rigores, rispidez e intransigência.

O seminarista apresenta a decisão de que Eugênio teria o 
futuro de padre, com base em seu temperamento calmo, na boa 
memória e nas brincadeiras infantis em que desempenhava o 
papel de capelão. Não há registros, no romance, de consultas 
ao menino nem de conversas que tivessem como objetivo 
verificar se era mesmo isso que ele queria. Quando Eugênio, 
pela primeira vez, sai do seminário por uns meses, surge 
a oportunidade para revelar aos pais que ele não queria 
permanecer lá. Os pais, no entanto, desprezam o desejo do 
filho e se mostram inflexíveis quanto à necessidade de cumprir 
o plano. Ao se tornar inequívoca a influência de Margarida 
sobre os desejos de Eugênio, mais rigidez: castigos, proibições 
de encontros e, ainda, a invenção de que Margarida havia se 
casado, a fim de que o seminarista se ordenasse enfim como 
sacerdote.

Iaiá Garcia também é um romance carente de comuni- 
cações sinceras entre as personagens. Valéria, a mãe, sabe 
que o filho é apaixonado por Estela e, descontente com essa 
possível união, concebe o plano de enviá-lo para a guerra, 
mas não admite a verdadeira motivação do plano para o filho 
nem para Luís Garcia; Jorge, a princípio, resiste ao plano, mas 
não confessa à mãe nem a Luís Garcia que lhe desagrada sair 
do Rio por ter de se afastar de Estela; e a própria Estela guarda 
o segredo de sua paixão, deixando de revelá-la a Valéria, ao 
futuro marido e à enteada. É essa rede de segredos que move 
o romance, fazendo inclusive que tardiamente Iaiá descubra 
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tudo e ponha em risco o casamento com Jorge. Os afetos,  
enfim, são sufocados e se defrontam com perigos nada 
desprezíveis. A jovem filha de Luís Garcia, cujo nome dá 
título ao romance, parece surgir como aposta do autor no 
novo, com perspectiva otimista, embora represente também 
uma conformidade com os padrões sociais da época.

Casa de pensão põe em evidência essa precariedade afetiva 
na relação entre pais e filhos. Amâncio vive de forma frívola 
e irresponsável, sem que os pais tenham pleno acesso aos 
hábitos do estudante, pois o que mais importava a eles era 
a viagem, a formação, o encaminhamento de um futuro. Tal 
como a carta enviada pelo pai e sua recepção, o desenlace 
trágico, com a mãe descobrindo casualmente o assassinato 
que vitimara o filho, é representativo dessa distância e da 
carência do intercâmbio afetivo. A dificuldade, em Amâncio, 
de administrar esses afetos, de conhecê-los e canalizá-los é, 
além de herança da relação com os pais, refletida nos contatos 
amorosos vazios e efêmeros e ainda no episódio em que o 
morador da pensão morre diante dele no quarto, provocando 
irritação e asco. Nada de compaixão. A trajetória de Amâncio 
assume o papel de figuração do esfacelamento de projetos 
desprovidos de consistência afetiva.

Os narradores dos três romances demonstram-se 
engajados em seus papéis de exibir as mazelas nos perfis 
dos pais e nas concepções em que se baseiam para educar 
os filhos. A intolerância dos pais é focalizada com cuidado e 
sem grandes disfarces. É esse modo de narrar uma fonte que 
preserva habilidades e estratégias que ainda se disponibilizam 
como material para releituras, reflexões e redirecionamento 
de perspectivas. Partindo-se do pressuposto de que várias 
das situações narradas continuam a circular por nossa vida 
social contemporânea, na esfera dos questionamentos das 
masculinidades, cabe reivindicar a atualidade dos romances 
e insistir, com firmeza, na necessidade de reavaliá-los.
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MODELO DE HOMEM, SEGUNDO UMA SOGRA: 
APONTAMENTOS AOS PARADIGMAS DE 

MASCULINIDADE NO FIN DE SIÈCLE TROPICAL

Mário César Lugarinho
Edson Salviano Nery Pereira

O quarto volume da coleção francesa, dirigida por George 
Duby, História da vida privada (1991), dedicado ao século 
XIX, focaliza com atenção a instituição da família burguesa, 
especialmente nos estudos de Michelle Perrot, que destacam 
a maneira como o estado nacional burguês interveio nas 
instituições sociais para a consolidação de sua autoridade.

Perrot chamou a atenção para o privilégio concedido à 
célula familiar, reconhecida como a instituição social que faria 
a mediação entre o estado institucionalizado e os indivíduos. 
Perrot verificou, ainda, o esforço do estado burguês francês  
em reconfigurar os arranjos familiares para o núcleo formado 
pelo par marido-esposa, acompanhado por seus filhos, de 
maneira que ficasse evidente que a constituição formal de uma 
família era baseada na celebração do contrato de casamento, 
nos laços de sangue e na autoridade inquestionável do esposo 
e pai. O núcleo familiar havia sido estabelecido, em bases 
legais, no Código Civil, de 1804, que previa ainda que, na 
ausência do esposo-pai, uma outra figura masculina deveria 
ser nomeada pela Justiça a fim de exercer essa função como 
tutor. Com isso, o Estado configurou, na sociedade burguesa, o 
lugar solar do masculino tanto nos arranjos familiares quanto 
nos círculos mais alargados da sociedade, cuja estrutura 
dependia dos homens e sem eles não se consolidava.

Posteriormente, Göran Therborn (2006), em seu estudo 
sobre a formação das famílias modernas no âmbito mundial, 
chamou a atenção para essa estrutura definida pela legislação 
francesa que se propagou por toda a Europa e Américas, 
atingindo, pelas intervenções coloniais, a África e a Ásia. A 
família nuclear, com o evidente protagonismo masculino, 
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constituiu-se num paradigma “universal”, durante o século 
XX, vindo a ser o principal modelo reconhecido pela legislação 
de praticamente todos os países, mesmo que fossem levados 
em conta outros arranjos familiares tradicionais e o direito 
consuetudinário.

O Brasil, durante a sua consolidação como estado nacional, 
não fugiu a essa regra, mesmo que, ainda em fins do século 
XIX, sobrevivessem arranjos familiares estendidos na maior 
parte do Império e, posteriormente, da República. Escravista 
até 1888 e permanecendo essencialmente rural por mais 
meio século ainda, a sociedade brasileira foi introjetando, 
paulatinamente, e primeiro nos espaços urbanos, o modelo 
familiar burguês, consolidado especialmente com a República 
e a edição do Código Civil Brasileiro, em 191612. 

O segundo volume da coleção brasileira similar à citada 
coleção francesa, A História da vida privada no Brasil (1997), 
descreve, em seus vários ensaios, o processo de transição 
da estrutura familiar brasileira. Apesar de se verificar 
a formação da estrutura nuclear nos centros urbanos e 
nas classes mais abastadas, tanto rurais quanto urbanas, 
predominou, durante os anos da monarquia e as primeiras 
décadas da república, o modelo de família estendida, à 
revelia da normatização religiosa e legal. A família estendida 
à brasileira, mesmo quando consideramos os aspectos da 
hibridização cultural e da mestiçagem, era primordialmente 
uma adaptação tropicalizada da família patriarcal, cujo 
modelo provinha da Europa feudal e aqui se estabilizou nos 
latifúndios. Nesse arranjo familiar, o centro era ocupado pelo 
patriarca, o proprietário legal de terras, que exercia seu poder 
não apenas sobre os membros consanguíneos da família, 
mas sobre todos os agregados que, de alguma maneira, 
ocupavam ou dependiam do latifúndio (pessoas escravizadas,  
12 O Código Civil Brasileiro de 1916 estabelecia que o pátrio poder era exercido pelo pai, 
exclusivamente; a esposa-mãe só o exercia subsidiariamente ou na ausência do pai. O marido, 
pai, chefe de família era a autoridade máxima familiar, seu representante legal (art. 233, I), o 
administrador do patrimônio (art. 233, II), o detentor do direito de fixar e alterar o domicílio da 
família (art. 233, III), o detentor do direito de autorizar a profissão da mulher e a sua residência 
(artigo 233, IV), o responsável por prover a manutenção da família (art. 233, V). 
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trabalhadores assalariados e suas famílias). Pela ordem 
colonial, na ausência de poder constituído formal, o 
latifundiário era o lugar-tenente do Rei, a ele cabendo a 
distribuição da Justiça, em nome do Rei. Com a independência, 
alterações mais significativas no status quo apenas se deram 
na legislação progressiva para a abolição da escravidão, e 
poucas modificações ocorreram no direito à propriedade ou na 
forma como as famílias se organizavam. Outras intervenções 
que reconhecessem os direitos individuais dos membros da 
família, por exemplo, apenas se deram a posteriori, com a 
República, principalmente após a Revolução de 1930.

No Brasil, a principal característica das famílias rurais 
(ou localizadas nos mais distantes centros urbanos) era a 
sua constituição mestiça, especialmente nas pequenas e 
médias propriedades, onde o relacionamento e as fronteiras 
entre a casa grande e a senzala eram imprecisos, muitas 
vezes inexistentes. Sem a instituição do casamento formal 
(religioso, até 1890), parece ter sido comum proprietários de 
terra e de escravos amasiarem-se com mulheres escravas ou 
alforriadas, que permaneciam junto ao antigo proprietário, 
muitas vezes sendo substituídas sucessivamente por outras 
mulheres mais jovens, sem, com isso, serem afastadas do 
convívio “familiar” (CASTRO, 1997, p. 337-384). Essa prática 
foi sendo abandonada nas concentrações urbanas na medida 
em que a emigração europeia crescia, vindo a fortalecer a 
instituição formal da família nuclear e, consequentemente, o 
almejado processo de “embranquecimento” da população.

A literatura brasileira não deixou de registrar essa 
transição, ainda que de maneira superficial ou mesmo parcial, 
na medida em que o comprometimento com a consolidação 
do estado nacional e com os ditames da moral católica, 
religião oficial do estado monárquico, predominaram na sua  
formação. Se a produção romântica se notabilizou pela 
configuração dos paradigmas sociais burgueses abrasileirados, 
mesmo com suas contradições, como nas obras de Joaquim 
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Manuel de Macedo, José de Alencar e Bernardo Guimarães,  
ou mesmo em Manuel Antônio de Almeida, foi o nosso 
capítulo naturalista que mais deu atenção a esse processo 
— como no questionamento das relações interraciais e entre 
classes sociais, no qual o amasiamento de João Romão e 
Bertoleza é risco e obstáculo ao seu casamento e consequente 
ascensão social, em O cortiço (1890), de Aluísio Azevedo (1857-
1913). Como crítica ao seu tempo, O cortiço traça um quadro 
preciso e complexo das várias forças sociais e culturais que 
estavam em cena durante a transição para uma almejada 
modernidade brasileira, que se alegorizava na república, e 
que, por si, demonstrava o caos social com que o projeto de 
nação (e Estado) se defrontava no cotidiano urbano. O espaço 
rural e suas contradições receberão a atenção devida apenas 
décadas mais tarde, como se verificará, por exemplo, em 
Gabriela, cravo e canela (1958), de Jorge Amado (1912-2001).

O regime republicano, instalado em 1889, conseguiu 
promover o crescimento demográfico não apenas da Capital 
Federal, mas de outras cidades do centro-sul brasileiro, 
graças ao êxodo rural provocado pela abolição (1888) e à 
intensa emigração europeia — portuguesa, particularmente 
—, e, também à oferta de melhores condições de vida e  
oportunidade de trabalho. No Rio de Janeiro, capital da 
República recém-proclamada, José Murilo de Carvalho notou 
como “[…] consequência do rápido crescimento populacional 
o acúmulo de pessoas em ocupações mal remuneradas ou 
sem ocupação fixa […] que viviam na fronteira tênue da 
legalidade e da ilegalidade, às vezes participando de ambas”. 
(CARVALHO, 1987, p. 17) A esse comentário cabe acrescentar 
a observação de Luís Felipe de Alencastro e Maria Luisa 
Renaux sobre o debate em torno do investimento do estado 
que percorreu o período monárquico na contratação de mão 
de obra europeia:

Determinados a consolidar a grande propriedade 
e a agricultura de exportação, os fazendeiros e o 
grande comércio buscavam angariar proletários de 
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qualquer parte do mundo, de qualquer raça, para 
substituir nas fazendas os escravos mortos, fugidos 
e os que deixavam de vir da África. Preocupados, 
ao contrário, com o mapa social e cultural do país, 
a burocracia imperial e a intelectualidade tentavam 
fazer da imigração um instrumento de “civilização”, 
a qual, na época, referia-se ao embranquecimento do 
país. (ALENCASTRO; RENAUX, 1997, p. 293)

O período de transição e consolidação da república pode, 
então, ser percebido como o resultado dessas políticas que, 
mal implantadas, constituíram os agrupamentos caóticos 
encontrados nas cidades que cresciam. Acresce-se a isso 
a ausência de políticas disciplinares de educação e saúde 
públicas que apenas no alvorecer do século XX viriam a 
ter lugar na pauta política nacional. Alencastro e Renaux 
sublinham ainda que a burocracia imperial e os primeiros 
governos republicanos reconheciam que, aqui, o Estado 
havia precedido a Nação e que esta ficava sempre adiada. 
Novamente, O cortiço (1891) constitui-se como narrativa e 
testemunho desse tempo ao lado de Canaã (1902), de Graça 
Aranha. Ambas as narrativas, apesar de transcorrerem em 
espaços diversos (o urbano no Rio de Janeiro, o rural no Espírito 
Santo), reconhecem que o “amontoamento” populacional de 
grupos étnicos, raciais, sociais e culturais diversos se constituía 
como aporia nacional, cujo enfrentamento era continuamente 
adiado, permanecendo sem solução.

É nesse contexto nacional que, apesar da ausência de 
debate público, como viera a acontecer nas potências centrais 
europeias, desenvolveu-se uma forma de discussão de 
modelos de cidadania e civilidade baseada na formulação 
de paradigmas claros e exemplares. A República, como 
sublinha Carvalho (1987), pareceu querer dar algum sentido 
a essa constituição social caótica ao eleger a imagem de 
Tiradentes como herói nacional, numa clara oposição à 
tentativa de mitificação, pela monarquia, da figura de Pedro 
I. Tiradentes encarnava uma emblemática mestiçagem racial 
amalgamada a um sentimento altruísta pela constituição 
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da nação brasileira, dado pelo sentido sacrificial de sua 
execução. Mitificado, daria forma a uma necessária mística 
nacional, capaz de atrair para si os mais diversos indivíduos 
em busca de exemplos de serviço à nação. Apesar de haver 
poucas informações biográficas a seu respeito, não faltaram 
biografias que consubstanciassem a sua formação exemplar 
e a sua dedicação a uma causa superior que o alinhassem ao 
positivismo da república nascente. No entanto, a permanência 
e estímulo ao eugenismo, contraditoriamente exaltado pelos 
primeiros governos republicanos, atingiram mais fortemente 
não apenas a pequena burguesia nacional, mas, de forma 
mais abrangente, o imaginário nacional que se afastava da 
mestiçagem e investia fortemente no “embranquecimento” 
da população. Dessa maneira, o homem branco, ao contrário 
do que acontecera durante a monarquia, passa a ser o 
indivíduo que aglutina as virtudes nacionais e passa a encená-
las na medida em que seu corpo traz as marcas visíveis da 
modernidade, superando, com isso, a decadência social e as 
aporias determinadas pela mestiçagem predominante.

Livro de uma sogra (1895), última publicação em vida de 
Azevedo, compõe, em conjunto aos romances Casa de pensão, O 
mulato, O cortiço e O homem, um importante panorama literário 
a respeito da vida no Brasil nos finais do século XIX. Nessas 
obras de matriz naturalista, o cenário social é escrutinado, a fim 
de observar, analisar e apontar costumes, relações, interesses 
e imposições da moralidade, seja da burguesia brasileira, 
a pretensa “moderna” sociedade da corte, ou do insistente 
arremedo aristocrático das elites interioranas e coronelistas nos 
rincões do Maranhão.

Muito embora Azevedo não propague um programa 
explícito para seus romances, como é o caso, por exemplo, do 
escritor português Abel Botelho, o conjunto de sua obra revela 
um quadro crítico — literário e documental — do Brasil. O 
exercício de análise social ocorre ao mesmo tempo em que 
Aluísio Azevedo opera uma atualização da escola literária 
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naturalista, dando ao movimento nuances abrasileiradas. 
Conforme aponta Araripe Junior, em ensaio publicado em 1888, 
no solo brasileiro “[…] o naturalismo não podia deixar de passar 
por uma modificação profunda”. Tal modificação termina por 
desenvolver narrativas preocupadas em observar “[…] uma 
sociedade que nasce, cresce, que aparelha, como a criança, 
para a luta”, diferente daquelas europeias — centenárias, “um 
cadáver” — nas quais Zola e seus contemporâneos realizam 
a necropsia por meio da literatura (ARARIPE JUNIOR, 1960, 
p. 71 e ss.). Em síntese, para o crítico, a tropicalização literária 
operada por Azevedo residiria na sua capacidade de trazer  
para seus textos não apenas a cor local, mas, com ela, a 
sensualidade, a vida e o amor.

Os traços apontados por Araripe Junior como  
constituintes de um naturalismo próprio à experiência 
brasileira são os mesmos utilizados por seus contemporâneos, 
como José Veríssimo (1998), por exemplo, para diminuir 
ou questionar o valor estético-literário das obras e autores 
vinculados à escola naturalista, no Brasil. Acusados de torpes 
ou pornográficas, essas narrativas, no entanto, configuram-
se na atualidade como um rico e vasto material para a 
compreensão do período histórico, social e cultural em que 
foram produzidas, ao mesmo tempo em que permitem lançar 
olhos sobre os processos e procedimentos de elaboração das 
performances relativas a um determinado gênero.

Se constatamos haver em Aluísio Azevedo — como 
acontece em Abel Botelho, Adolfo Caminha, Raul Pompéia, 
dentre outros — certa pungência normativa a respeito das 
experiências dissidentes ligadas ao gênero e à sexualidade, 
é impossível desprezar também o caráter iniciador desses 
autores quanto à tematização do corpo e dos processos 
de individuação dos personagens, ligados à experiência 
sexual e de gênero. Destacamos, assim, que não apenas a 
dissidência, mas também o conjunto que compõe determinada 
normatividade, passam a ser observados e avaliados, como é 
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o caso no Livro de uma sogra, a partir do qual temos o masculino 
e a masculinidade como tópicos analíticos.

Livro de uma sogra é uma narrativa constituída por duas 
vozes, que buscam, cada uma a seu modo e atentas a seus 
propósitos, conceder veracidade ao extrato narrado. A obra 
divide-se em dois momentos: o primeiro narra a amizade do 
narrador, Leão da Cunha, com Leandro de Oviedo; o segundo 
é o manuscrito deixado por Olímpia, sogra de Leandro e 
a quem se refere o título da obra. É no manuscrito que se 
desenvolve a maior parte da narrativa, revelando-se como a 
principal preocupação da obra a proposição, experimentação 
e comprovação de uma tese: a felicidade conjugal entre 
homem e mulher.

Ao realizar uma autópsia da instituição casamento, a 
narradora de Livro de uma sogra não decreta a sua morte, 
diferentemente do que fazem outras narrativas onde o tema 
é também objeto de especulação13. Em seu manuscrito, 
Olímpia demonstra uma consciência crítica bastante apurada, 
justificada por suas leituras bíblicas e filosóficas, sobretudo 
no que tange ao caráter simbólico e comercial do matrimônio. 
Todas as possíveis considerações a respeito do casamento são 
lançadas ao leitor como justificativas das situações que levam 
tal instituição a seu fim. Do mesmo modo, a consciência da 
narradora sobre a natureza real do casamento possibilita uma 
série de experimentações calculadas, cujo propósito é garantir 
à filha um futuro agradável e sem sofrimentos amorosos.

Se observamos o Livro de uma sogra tendo como ponto de 
partida a objetividade da observação, a experimentação das 
diversas situações e, por fim, a análise realizada, encontramos 
uma obra que atende explicitamente às balizas da escola 
naturalista francesa. Arriscamos afirmar que, nesse livro, 
Aluísio Azevedo não apenas cumpre com propriedade a 
13 A exemplo, citamos o romance O livro de Alda (1898), do escritor português Abel Botelho, 
contemporâneo temporal de Aluísio Azevedo. Nesse romance, o futuro casamento de Mário 
com Branca é frustrado pela avassaladora paixão do protagonista por Alda, a prostituta 
referida no título. O que Botelho demonstra aqui são as consequências do descontrole do 
homem frente às suas paixões. Em O livro de Alda, o casamento que segue a idealização 
romântico-burguesa é impossível, restando, ao fim, apenas a solidão e a morte.
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todos os requisitos propostos por Émile Zola em seu tratado 
sobre o romance experimental, bem como responde a alguns 
críticos do movimento os quais, como aponta Leandro 
Thomaz de Almeida (2013) em seu trabalho de doutoramento, 
acusam as obras naturalistas de apresentar quadros que 
exaltam as torpezas, as deturpações e os vícios da sociedade 
e da moralidade burguesa. Tal crítica defende a valorização 
de outros quadros sociais, nos quais residem aquilo que 
consideram como bela natureza14.

De certo modo, esse segundo elemento aparece nas 
possibilidades construídas por Olímpia para sua filha. No 
entanto, nem a personagem Olímpia e tampouco o autor 
parecem-nos ingênuos quanto à proposição da narrativa. 
Se a sogra aproveita de sua consciência para construir um 
casamento próspero e, com isso, desmistificar a idealização 
romântica do matrimônio, Azevedo, por sua vez, desenvolve 
um romance que, ao utilizar da estética realista, zomba dela, 
como demonstra Ângela Maria Rubel Fanini (2007), para 
quem o excesso de objetividade, racionalidade e cientificismo 
disponíveis na narrativa terminam por construir um discurso 
carnavalizante ao próprio naturalismo, isso porque a lógica 
mais iluminista não teria sido suficiente para “[…] desalojar do 
poder a velha elite” (2007, p. 121). Ilustrando a proposição de 
Fanini, em última instância, o casamento, instituição baluarte 
da burguesia e de sua moral, mesmo autopsiado, verificados 
seus tumores e falácias, não é descartado do âmbito das 
relações sociais. Mantém-se a mesma estrutura, ainda que para 
isso tenha de se lançar mão de outros meios para garantir sua 
permanência. Desta forma, mesmo que, de maneira aparente, 
Aluísio Azevedo desenvolva um quadro em que a “bela 
14 Beleza Suprema, bela natureza ou belle nature é o elemento procurado e não encontrado 
pelas primeiras críticas ao naturalismo e à produção de Émile Zola e seus contemporâneos. 
A ausência dessa parte da sociedade/natureza geraria uma suspeição do naturalismo, o 
qual, antes de ser entendido como objetivo, passaria a ser visto como parcial. Em sua tese, 
Literatura naturalista, moralidade e natureza (2013), Leandro Thomaz de Almeida recupera 
essas primeiras críticas ao movimento naturalista. O trabalho de Almeida, que teve como 
objetivo a análise da moralidade nos romances naturalistas e em sua crítica, demonstra 
não apenas a flexibilidade da compreensão de moralidade, evidenciando seus aspectos 
históricos, culturais e sociais, mas enfatiza os dogmas religiosos inseridos nos ditames a 
respeito da moralidade e da imoralidade, inclusive na crítica literária.
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natureza” do casamento se mantenha preservada, é deixada 
ao leitor a interpretação aprofundada do conjunto narrado, em 
atitude semelhante àquela que se tem no desfecho de O cortiço. 

Ao observar o casamento, compreendendo-o conscien- 
temente como um arranjo social, Olímpia investe no exame 
das características que constituem tal instituição. Assim, não 
apenas o significado social do casamento, mas, principalmente, 
os lugares ocupados por marido e mulher, na esfera privada e 
pública, são escrutinados. Tal atitude termina por desenvolver 
uma rede de significações sobre o homem e a masculinidade, 
considerados no contexto conjugal, mas não apenas.

De acordo com o Dicionário da Crítica Feminista (MACEDO; 
AMARAL, 2005), o termo “masculinidade” deve ser entendido 
como o conjunto de signos e significações atribuídos a uma  
pessoa, os quais são, no entanto, compreendidos inicialmente 
como singularidades do homem (ALMEIDA, 2005). Neste 
sentido, o autor do verbete, o antropólogo português Miguel 
Vale de Almeida, afirma a potencialidade metafórica da 
masculinidade, demonstrando como tais características são 
empregadas em diferentes contextos da vida social. Ter-se-iam, 
deste modo, adjetivações como “‘mulher masculina’, ‘gestos 
masculinos’, ‘valores masculinos’, ‘símbolos masculinos’”. 
(ALMEIDA, 2005, p. 123) Em “Género, masculinidade e poder: 
revendo um caso do sul de Portugal” (1996), Almeida enfatiza 
a importância do contexto social, histórico e cultural para a 
compreensão e o exercício das masculinidades e, também, das 
feminilidades. Registre-se também que, embora os signos e 
significações da masculinidade estejam disponíveis, eles não são 
ajustáveis a todos, o que reflete a relação entre esses conceitos 
e os exercícios de poder e também da capacidade de ação.

Como foi demonstrado em outra oportunidade 
(LUGARINHO; NERY PEREIRA, 2020), a capacidade de ação 
é um atributo destinado à masculinidade. Neste sentido, o 
labor, como a efetividade da ação, e também o ordenamento 
lógico, a intelectualidade, a garantia do progresso etc. 
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são atividades compreendidas como masculinas, logo,  
destinadas aos homens. No entanto, em Livro de uma sogra 
não é o homem, ou o masculino, a exercer a observação, a 
experimentação, a análise criteriosa, a desenvolver a vida por 
meio da ciência, em última instância. É Olímpia — mulher, 
viúva, mãe, sogra —, consciente de seu lugar social, cultural 
e histórico, quem mobiliza a estrutura e os agentes sociais 
a seu redor com a intenção de alcançar seus propósitos. A 
personagem não é apenas arguta, mas funcional; sabe utilizar-
se do conhecimento acumulado por meio de suas observações 
e estudos da sociedade para organizar o seu meio, tornando-
se uma espécie de soberana, obedecida sem questionamentos.

Sobre as relações desenvolvidas por Olímpia, nas quais 
explicita-se o exercício do poder, interessa-nos apontar que 
mesmo ocupando o lugar que seria destinado aos homens 
da família, a personagem não tem sua identidade de 
gênero questionada. É óbvio que tal feito lhe é permitido 
circunstancialmente por sua viuvez e pela ausência de um 
filho homem, mais velho que a irmã. Olímpia ocupa o lugar 
hegemônico a partir de outra característica, a qual lhe servirá 
como identidade social: a de sogra.

Ainda que a autoidentificação como sogra ocorra de 
maneira definitiva apenas ao decidir sobre o futuro marido 
de sua filha (AZEVEDO, 1973, p. 101), Olímpia justifica 
suas ações desde o começo da narrativa a partir de sua nova 
forma de identificação. É importante perceber que essa 
identidade emerge exatamente a partir das características 
desqualificadoras da “sogra”. A personagem passa a requerer 
para si a posição de “serpente”, de “indesejada”, com que o 
genro, fazendo coro ao senso comum, lhe adjetiva (AZEVEDO, 
1973, p. 153-155). Na narrativa, essa tomada de posição 
permite a ela o isolamento necessário à objetividade de seu 
experimento, uma vez que, sendo “sogra”, pode realizar as 
mais exigentes e diversas experiências com seu genro e sua 
filha, pondo à prova os sentimentos dos cônjuges e calculando 
as possibilidades de duração do matrimônio.
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Desse exercício consciente de sua identidade, emergem 
tanto a capacidade de agenciamento da personagem, por 
meio do qual mobiliza inclusive homens, como a ironia no 
romance. É por meio da figura feminina que a experimentação 
do romance se desenvolve, tanto no plano da escritura 
quanto no plano da ação. O que se verifica é que, em Livro 
de uma sogra, Aluísio Azevedo não desenvolve apenas uma 
carnavalização do modelo literário naturalista a partir da sua 
própria estrutura, como apontou o ensaio de Fanini (2007), 
mas nele interfere também por meio da escolha da agente da 
ação narrativa.

Olímpia não economiza esforços para que suas ações 
sejam executadas e justificadas. Neste sentido, requer para 
seu manuscrito um entendimento para além das classificações 
literárias ao afirmar, por exemplo: “[…] não sou romancista, 
nem estou fazendo literatura”. (AZEVEDO, 1973, p. 132) Isso 
demonstra uma necessidade de perícia científica, a partir 
da qual todo seu entorno é milimetricamente observado, 
questionado e, para ele, proposto em alternativas que recaem 
nas relações de gênero desempenhadas pelos personagens e, 
principalmente, na criação de um modelo de masculinidade a 
partir do qual se dará o sucesso da instituição do casamento.

Olímpia observa os homens e o exercício da masculi- 
nidade a partir da figura do marido, construindo, desta forma, 
uma espécie de receita para o “bom marido”, expressão 
utilizada por ela diversas vezes. Com isso, desenrola-se uma 
noção prescritiva para o exercício da masculinidade, dentro e 
fora do matrimônio.

A discussão operada a respeito das performatividades 
de gênero nesse romance é executada a partir da visão 
da narradora, o que revela uma ideia de papéis para o 
masculino. O conceito de “papel masculino”, ou “papel do 
sexo masculino”, ou, ainda, “papel sexual do masculino”, 
tomava como base a naturalização do masculino como fixo, 
genérico e normativo, a partir do qual um único paradigma 
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do masculino perfeito era norteado (CONNELL, 1995).  
Como explicam R. Connell (1995) e Vale de Almeida (1996; 
2005), dentre outros estudiosos das masculinidades, esse 
conceito se torna obsoleto na medida em que não considera as 
complexidades do gênero e as relações a partir do poder e da 
violência exercidas seja entre o masculino e feminino, seja no 
âmbito da masculinidade. Justifica-se, no entanto, uma visada 
inicial a partir desses conceitos, de modo a não correr o risco 
de apresentarmos uma análise anacrônica do texto literário.

A preocupação da sogra é encontrar não apenas um bom 
marido, mas um homem que seja capaz de exercer o que ela, 
mediante o arranjo do casamento na sociedade burguesa, 
considera como exemplar:

E para ser um “Bom marido” convém que ele seja 
caseiro, metódico, pacato, previdente; que disponha 
de recursos para manter a família, e não tenha a 
menor ambição de nome. […] “Bom marido” é um ser 
genérico e coletivo, que, por si só, particularmente, 
nada representa, e que não pode ser aproveitado, na 
cadeia dos interesses gerais da vida humana, senão 
como simples e obscuro elemento de procriação. Um 
bom marido é útil somente porque produz filhos.
Para ser um bom marido não pode o indivíduo 
ser “um homem de ação”, como não pode ser um 
“contemplativo”. Não pode ser um conquistador, 
um revolucionário ou um grande empreendedor, 
como não pode ser um poeta, um artista, um sábio.
[…] o “Bom marido”, na comunhão da vida inteligente 
e na obra do progresso do mundo, não tem lugar 
como homem, mas só como animal, e seu esforço só 
poderá ser aproveitado como passivo instrumento 
da vontade alheia. (AZEVEDO, 1973, p. 42-43)

A descrição realizada por Olímpia revela, de certo 
modo, o caráter ficcional e metafórico por meio do qual a 
masculinidade opera. Ao negar os aspectos mais românticos 
da masculinidade — a contemplação, as artes, a literatura e 
a erudição —, bem como os aspectos da modernidade — a 
ação, a garantia do progresso —, a sogra termina por revelar 
um paradigma impossível de ser alcançado. A personagem 
não nega a constituição histórica e social na qual se insere, 
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afirmando que “a humanidade produtora” avança a partir 
de dois esforços distintos, o da ação ou o do pensamento 
(AZEVEDO, 1973, p. 43). No entanto, tal afirmação, seguida 
por suas prescrições, corroboram a ideia de inadequação 
do homem, no exercício do matrimônio, frente àquela 
sociedade e suas demandas, uma vez que o bom marido 
viria a requerer uma alta dose de discrição e de submissão 
ao lar (AZEVEDO, 1973, p. 43-44), o que, por sua vez, não se 
encaixa nas recorrências do masculino frente ao progresso e 
à modernidade.

Ao defender a devoção do marido ao lar — “[…] um bom 
marido não deve ter pátria, nem ideias. A sua pátria é a casa, 
[…]” (AZEVEDO, 1973, p. 43) —, mais uma vez as contradições 
entre a performance do gênero e as expectativas sociais 
são explicitadas. Nossa constatação ganha relevo quando 
observamos os tipos masculinos viáveis para o casamento 
com Palmira. Assim, mesmo quando considera um oficial 
da marinha como pretendente ideal a marido de sua filha, 
Olímpia se preocupa exclusivamente com as garantias que 
as obrigações do cargo dariam à manutenção do interesse 
conjugal:

 
[é] preferível um oficial da marinha em serviço ativo, 
porquanto o marinheiro leva no casamento duas 
vantagens sôbre os homens de outras profissões. A 
primeira porque o serviço de bordo ou em alguma 
fortaleza o obriga a afastar-se periòdicamente da 
espôsa, cumprindo êle assim, por dever de ofício, 
com o higiênico preceito da Bíblia; a segunda porque 
os perigos da sua vida aventurosa, a honra militar e 
a estética da farda, lhe dão certo brilho especial de 
antiburguesismo e um fascinante prestígio de altivez 
e denôdo que muito pesam nos interêsses do amor. 
(AZEVEDO, 1973, p. 85)

Ao sobrepor os interesses do lar aos interesses patrióticos, 
Olímpia rasura a mais imediata e, provavelmente, 
inconsciente das intersecções identitárias: a do masculino 
com a nação. Em seus estudos sobre o desenvolvimento das 
masculinidades modernas, George Mosse (2000) evidencia 
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o processo de imbricamento entre a identidade de gênero 
e a de nacionalidade durante o desenvolvimento e a 
consolidação dos estados-nação. Isso se deu à medida que 
a nação conclamava para si ideais da masculinidade como 
a honra, principalmente. Dessa forma, o masculino tornou-
se a representação da nacionalidade. Tal processo termina, 
historicamente, por naturalizar essas relações identitárias a 
ponto de torná-las invisíveis à historiografia e a outras áreas 
da análise social (LUGARINHO, 2013, p. 17). A prescrição 
de Olímpia termina por gerar um paradoxo que, ao fim, 
comprova, de alguma maneira, a sua ideia. Se ao marido é 
necessário se afastar dos deveres patrióticos, sua conformação 
identitária de gênero será comprometida. Logo, torna-se 
menos homem. Neste sentido, a obra revela a impossibilidade 
do exercício completo da masculinidade, pelo menos aquele 
previsto social e culturalmente para o “bom marido”, o que 
acentua o caráter metafórico da masculinidade.

Da figura do bom marido, então, emerge seu par  
antagônico, o “amante”, quem, segundo a metodologia de 
Olimpia, não é apenas mais feliz, mas é mais homem. No Livro 
de uma sogra o amante é o senhor, enquanto o marido é o escravo 
(AZEVEDO, 1973, p. 48). Tal comparação nos parece não 
apenas suscitar a existência de um par de oposição ao marido, 
mas, com isso, a possibilidade de uma identidade ligada ao 
masculino sem ser balizada pelo casamento. Aqui, o amante 
é a figura capaz de exercer a performance da masculinidade 
de maneira profícua e tendo sempre a garantia de felicidade. 
Para ele, os interesses pessoais não são apenas convenientes, 
como devem ser incentivados. Tudo aquilo negado ao bom 
marido, o homem domesticado, é incentivado ao amante: 
a vida pública, as ambições, as conquistas extraordinárias. 
Mesmo na relação conjugal, aos olhos de Olímpia, o amante 
acaba por ser mais bem-sucedido do que o marido. Isso 
porque, se o marido deve compreender a sua esposa como 
uma igual, e com ela duelar do mesmo modo que duela com 
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um sócio (AZEVEDO, 1973, p. 50), o amante não tem a mesma 
obrigação. De acordo com as observações de Olímpia, que vê 
as mulheres romanas como mais felizes, porque “seus homens 
eram mais homens”, as esposas burguesas amam mais seus 
amantes porque veem neles uma figura altiva, para os quais 
devem “[…] reduzir-se às ínfimas proporções de simples 
fêmea amorosa”. (AZEVEDO, 1973, p. 50-51)

Atentemo-nos ao par marido-amante. Se ao exercício da 
masculinidade do segundo é incentivada a exposição — “[…] 
a mulher mais ama o seu amante quanto mais êste avulta e 
cresce no conceito público” (AZEVEDO, 1973, p. 50) —, ao 
primeiro, como já demonstramos, certo grau de omissão 
é requerido. Não nos parece demais interpretar esse dado 
compreendendo esse apagamento da figura masculina como 
uma forma de levar o homem a domar a si próprio. Tal atitude, 
mais que um requisito da vida na sociedade moderna, é uma 
das tarefas a serem desempenhadas, de modo constante, 
pelos indivíduos masculinos. Como explica George Mosse 
(2000), o imperativo da masculinidade na modernidade 
requereu de seus agentes a docilidade das ações, a interdição 
dos atos violentos — disponíveis apenas para a manutenção 
da ordem do Estado — e o controle das paixões. Deste 
modo, entendemos as prescrições de Olímpia, no que tange à 
ocultação de escândalos, a atenção ao provimento sexual da 
esposa, considerando o ímpeto sexual da parceira, a obtenção 
de meios para a regulada subsistência da família e, por fim, 
a não perturbação da paz burguesa (AZEVEDO, 1973, p. 43), 
não apenas como uma fórmula do bom marido, mas, de modo 
geral, como a transcrição das expectativas regulamentadoras 
do gênero. A não atenção a esses requisitos é responsável 
pelo fracasso do marido e, de modo mais abrangente, do 
exercício da masculinidade, ocasionando, como vemos em 
outros romances, a derrocada social e pessoal do homem15.

15 Tratamos mais detidamente deste aspecto no ensaio “Masculinidades fin de siècle: a 
patologia do homem e da nação em O barão de Lavos, de Abel Botelho” (LUGARINHO; 
NERY PEREIRA, 2020).
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Sintomático das narrativas do século XIX, especialmente 
dos romances naturalistas, os aspectos corpóreos dos perso- 
nagens comparecem de modo expressivo. Tais descrições são 
responsáveis por revelar a preocupação cientificista dessas 
narrativas — baseadas na compreensão de que um indivíduo 
com moral louvável era também detentor de um corpo 
admirável. Esse procedimento literário serve-nos à medida 
que possibilita depreender o modo como o exercício da 
masculinidade também esteve ligado a um modelo material e 
não apenas metafórico. No caso específico de nossa sociedade, 
destaca-se ainda o relevo dado ao eugenismo, ao esforço de 
aprimoramento da raça, ao apagamento e superação das 
mazelas da mestiçagem generalizada da população. Não 
apenas interessa o corpo forte e saudável de um homem, 
mas o corpo dotado das características mais visíveis da 
superioridade racial de origem europeia. Um homem mestiço 
seria reduzido à sua inferioridade racial, mesmo que fosse 
dotado de características que contradissessem essa condição 
inferior16.

Ao tratar das masculinidades do mesmo modo que Judith 
Butler (2003) trata sobre gênero, os estudos de Connell (1995) e 
Vale de Almeida (1996) dão ênfase ao corpo, compreendendo-o 
como a materialidade do gênero, ao apresentar social e 
historicamente as suas potencialidades enunciativas. Da  
mesma forma, George Mosse (2002), ao discorrer sobre a 
constituição do homem moderno, enfatiza a criação de um 
modelo físico capaz de, ao mesmo tempo, representar a nação e 
garantir a sua segurança; para isto, era necessário otimizar um 
aparato que assegurasse o desenvolvimento físico dos homens, 
dentre os quais se destacava a rotina da ginástica. De modo 
sintético, ao longo do século XIX, a beleza masculina tornou-se 
sinônimo da masculinidade moderna (LUGARINHO, 2013).

No caso do Livro de uma sogra, o corpo de Leandro 
de Ovíedo, o genro, é o que recebe maior atenção, sendo 

16 O longo questionamento de Cruz e Souza em seu poema em prosa “O emparedado” 
(Evocações, 1898) explicita a contradição presente nesse projeto de homem e civilização.
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descrito tanto por Leão da Cunha quanto por Olímpia. Na 
primeira descrição, realizada já na página inicial do romance, 
percebemos a utilização do corpo como característica 
complementar da boa índole do personagem:

Leandro foi sempre um rapaz bem equilibrado: 
coração generoso, caráter sério, inteligência regular, 
sobriedade nos costumes e tino para arranjar a vida. 
Do nosso grupo era ele o mais moço e também o mais 
forte e bem apessoado. Tinha excelente educação física, 
adquirida num colégio da Inglaterra; conhecimento 
perfeito de esgrima e jogos de exercício; destreza 
de montaria e plena confiança em seus músculos. 
(AZEVEDO, 1973, p. 14) 

A descrição de Leão nos permite visualizar não apenas 
a explícita ligação entre corpo e mente, o que torna Leandro 
“um rapaz bem equilibrado”, como revela também alguns 
procedimentos da construção do corpo masculino observados 
historicamente. As informações apresentadas não surgem 
de maneira gratuita. Ao longo do século XIX, na Europa, a 
educação física, por meio da ginástica e outros esportes, foi 
se tornando prática constante, servindo não apenas como 
parte da higiene, mas também como elemento constitutivo 
da masculinidade. Particulares neste cenário são as práticas 
desportivas na Inglaterra, lugar onde Leandro teve sua 
formação. Diferentemente da França, Itália e Alemanha, onde 
a ginástica esteve mais ligada à formação militar, entre os 
ingleses a prática esportiva ganhou sentido explícito para a 
integração de indivíduos oriundos de classes sociais diferentes 
numa coletividade, passando a ser constituinte do gentleman. 
Inserido nesse contexto, Leandro demonstrava perícia nos 
esportes. Tanto a esgrima quanto a montaria, mais tradicionais, 
e mesmo os jogos coletivos, muitos recém-criados, teriam sido 
instrumentos de formação da masculinidade, sendo recorrentes 
tanto em espaços de distração quanto nos mais formais.

Menos afetiva e muito mais científica, todavia, é a 
descrição que Olímpia faz do corpo do genro. A sogra que 
procurava um homem sem “[…] a menor lesão, o menor vício 
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de organismo ou de sangue, a menor deformidade física” 
(AZEVEDO, 1973, p. 91), encontra em Leandro um perfeito 
“rapagão”. Chama a atenção a perícia com que o corpo de 
Leandro é examinado pelo médico de confiança de Olímpia; 
nesta sequência narrativa comparecem todos os excessos 
da observação científica, metódica e criteriosa. O corpo do 
genro é praticamente necropsiado. Nada escapa aos olhos 
de César, que conclui ser Leandro a representação exata de 
uma estátua grega (AZEVEDO, 1973, p. 98). E a comparação 
não parece ser despropositada. As estátuas gregas são o 
primeiro modelo de beleza masculina prescrito no ocidente. 
A rigidez e definição dos músculos, a disposição simétrica 
dos membros, a representação da força são características 
absorvidas pela masculinidade moderna. Não por acaso 
Leandro é visto como a junção de Marte, deus grego da guerra 
justa, e Apolo, representante maior da beleza masculina. 
Destaca-se, ainda, a conclusão a que chega o médico: “Nem 
sei como, com a degeneração da raça latina e com a crescente 
depravação de costumes, ainda possa haver — no Brasil! — 
um môço em semelhantes condições físicas! Verdade é que 
êle é da raça catalã”. (AZEVEDO, 1973, p. 98) Vê-se, desta 
feita, a personificação do ideal físico masculino, baseado em 
um paradigma ficcional europeu, que iria recuperar as raízes 
germânicas do povo catalão em detrimento das raízes latinas, 
decadentes — chama ainda a atenção que a verificação médica 
não observe nenhum traço de mestiçagem; certamente, era  
isso que se procurava como índice de inferioridade ao 
candidato a marido.

Assim como o corpo, também os aspectos formativos e 
morais de Leandro não escapam de Olímpia. A genealogia 
do rapaz demonstraria que suas virtudes não se traduziam 
apenas no corpo, mas também no espírito. Leandro é descrito 
por Olímpia como um homem de bom caráter, estimado, sem 
vícios e responsável. Percebemos, portanto, a preocupação 
dos narradores em dar relevo ao bom caráter moral, ao lado 
do físico exemplar.
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Livro de uma sogra parece se constituir, dessa forma, não 
como um quadro naturalista, fiel às teses de Taine ou ao modelo 
de Zola, mas como uma bem aprendida lição machadiana,  
para considerarmos o seu tempo e a presença já tutelar de 
Machado de Assis. A ironia do bruxo do Cosme Velho foi 
lição seguida por Azevedo e, certamente, levada ao paroxismo 
na medida em que não poupou críticas diretas às instituições  
sociais e culturais que lhe eram contemporâneas. Azevedo,  
como Machado em Dom Casmurro, volta-se contra os 
procedimentos literários de seu tempo, resumidos nas  
variações do bovarismo tropical, na medida em que não  
condena a esposa, tampouco o marido, ou o amante, 
mas encontra brechas para a sobrevivência da instituição 
matrimonial, considerando as suas imperfeições As estratégias 
sugeridas superam os paradigmas sedimentados pela 
literatura oitocentista e deixam clara a sua aproximação com 
as práticas sociais. Casamento e adultério coexistem e, assim 
reconhecidos, se justapõem em nome da felicidade e equilíbrio 
social e, mais, a habilidade para o manejo dessas contradições 
é destinada à esposa e não aos agentes masculinos. Azevedo, 
assim, evidencia, em Livro de uma sogra, que a estrutura social 
daqueles anos era falaciosa e idealizada e que, pela ironia, 
cumpria desestabilizá-la, não em nome de uma moral, mas 
por uma felicidade sempre adiada aos que se submetem às 
formalidades das instituições.
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LUTAR PARA SER MASCULINO

Fábio Figueiredo Camargo

As pesquisas sobre masculinidades na literatura são 
bastante recentes, advindas de um desejo de se pensar as 
representações do masculino ou a condição masculina que 
os escritores e escritoras produziram para tentar entender 
o porquê de uma série de questões relativas às dificuldades 
de pensar o mundo e o quanto este, centrado na vontade de 
dominação masculina, foi construído. Neste momento em 
que estamos, já existem muitas pesquisas produzidas, mas 
o objeto “masculinidades” carece de muito estudo ainda 
para, talvez, quem sabe, conseguirmos entender como se 
deu e como poderíamos pensar saídas para os problemas 
causados pelo falocentrismo. O uso de masculinidades no 
plural significa que entendemos que há diversos modos 
de se exercer as masculinidades, mas que há um princípio 
norteador, infelizmente, que criou um padrão masculino 
que deva ser seguido por todos os sujeitos que queiram se 
inserir nas relações sociais. Para Miguel Vale de Almeida, as 
masculinidades seriam um ideal cultural disputado e vigiado, 
ordenado de modo hierárquico, complexo, assimétrico e 
histórico, que exerceria a pressão social sobre homens e 
mulheres divergindo em diversas culturas (ALMEIDA, 1996).

Nas artes, de um modo geral, as masculinidades se dão 
muitas vezes nas representações que se fazem dos corpos 
masculinos, que, mesmo sendo exibidos, pouco motivaram 
reflexões a seu respeito. Neste artigo, tento pensar como as 
masculinidades são representadas no ato de lutar em uma 
pintura do final do século XIX, The wrestlers, de Thomas 
Eakins, e no conto de Rubem Fonseca, “O desempenho”, 
publicado na antologia Lúcia McCartney, do mesmo autor, em 
1967. Nesses textos, considero a presença da masculinidade 
ligada ao gosto pela luta livre como modo de demonstrar 
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a virilidade dos sujeitos masculinos envolvidos e o quanto 
essa virilidade está diretamente relacionada ao fato literal 
de os sujeitos masculinos se envolverem em esportes de 
contato, metaforicamente entrelaçado ao fato de lutarem 
para demonstrar força e coragem. Do mesmo modo, penso 
que, muitas vezes, aquilo que seria representativo de poder, 
de não submissão ao desejo homoerótico, de separação do 
feminino, acaba por se aproximar de seu avesso, o que passa 
obrigatoriamente por aquilo que não se sabe ao certo como 
controlar: o desejo.

A manutenção da virilidade carrega consigo violências as 
mais diversas, que movem os sujeitos, e os coloca sempre em 
confronto com todos aqueles que não se organizam dentro 
do modus operandi masculino produzido pela sociedade 
patriarcal como modelo. Assim, o masculino parece viver 
eternamente em luta para oprimir aqueles que traz sob 
sua dominação. Este modo de operar é um limitador das 
condutas dos próprios homens, que também são diretamente 
atingidos pelos seus atos, o que os circunscreve a serem 
reconhecidos ou identificados por uma série de valores que 
os obriga a lacrarem-se em uma espécie de armadura da 
qual não conseguem sair. Desse modo, o homem que não 
é um lutador nato — como se isso fosse possível —, forte, 
valente, valoroso, corajoso, que mantém sua honra intacta, 
gerando respeito dos outros pares e de seus subordinados, 
assim como negando a ambiguidade entre o masculino e o 
feminino, não poderia ser reconhecido como homem, sendo 
considerado um arremedo, um simulacro, um rascunho de 
uma entidade primeira modelar, aquilo que a sociedade 
patriarcal e seu modelo masculino desejam ver muito longe 
de si. O ser masculino prototípico, moldado pela sociedade 
patriarcal, tende a ser percebido, quase sempre, como tendo 
sido moldado pela natureza, quando ele é calcado pela cultura 
nas relações socioculturais que o forjaram.
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No entanto, é perfeitamente observável que um cidadão 
que traga em si todos esses atributos não passa de uma 
fantasia do patriarcado, a qual deve ser cumprida na luta 
constante, belicosa mesmo, que os homens devem realizar 
cotidianamente para comprovar sua masculinidade. 
Conforme Judith Butler já afirmava que todo gênero não passa 
de uma fantasia performada constantemente por mulheres e 
homens que assumiram sua forma nessa diferenciação como 
se fosse natural, o patriarcado seria uma estrutura inevitável 
da cultura (BUTLER, 2016).

Essa fantasia deve ser seguida à risca e se dá na separação 
que precisa ser feita entre homens de um lado e mulheres de 
outro, naquilo que necessita ser considerado a marca viril, 
que se dá justamente na ruptura por parte do masculino de 
suas relações com a mãe. Em muitas tribos são encontrados 
diversos rituais para a construção da virilidade ou para a 
comprovação desta, como demonstram os trabalhos dos 
antropólogos G. Landtmann e H. Herdt, citados por João 
Silvério Trevisan (2021), que demonstram ou tratam de rituais 
nos quais a virilidade deve ser aprendida e imposta pelos 
homens mais velhos aos meninos mais novos, de modo a se 
insistir na dominação masculina.

Para R. Connell (1995), em seu artigo “Políticas da 
masculinidade”, a masculinidade é algo complexo pois, 
segundo ela, as masculinidades nunca se dão isoladas, mas 
ocorrem em relação a outras masculinidades que orbitam 
em torno de uma forma hegemônica de masculinidade com 
as relações de dominação, marginalização e cumplicidade. 
Assim, para toda masculinidade hegemônica haveria 
uma masculinidade que lhe é marginal, que passa a ser 
inferiorizada, pensada como feminina, e, portanto, menor. 
Ainda para a autora:

Existe uma narrativa convencional sobre como as 
masculinidades são construídas. Nessa narrativa, 
toda cultura tem uma definição da conduta e dos 
sentimentos apropriados para os homens. Os rapazes 
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são pressionados a agir e a sentir dessa forma e a 
se distanciar do comportamento das mulheres, das 
garotas e da feminilidade, compreendidas como o 
oposto. A pressão em favor da conformidade vem 
das famílias, das escolas, dos grupos de colegas, da 
mídia e, finalmente, dos empregadores. A maior parte 
dos rapazes internaliza essa norma social e adota 
maneiras e interesses masculinos, tendo como custo, 
freqüentemente, a repressão de seus sentimentos. 
Esforçar-se de forma demasiadamente árdua para 
corresponder à norma masculina pode levar à violência 
ou à crise pessoal e a dificuldades nas relações com as 
mulheres. (CONNELL, 1995, p. 189-190)

Como os homens são produzidos e se produzem está 
diretamente relacionado às convenções que as sociedades 
engendram do que seja masculinidade. Desse processo 
participam as instituições, como família e escola, e o mundo 
do trabalho, que necessitam desse suporte performático para 
existirem e continuarem a produzir indivíduos capazes de 
levar adiante o mito da normalidade masculina. Desse modo, 
é importante que os homens reprimam seus sentimentos para 
que não se tornem femininos; caso não o consigam, tornar-
se-iam inferiorizados nessas sociedades e em suas relações 
pessoais e sociais.

Para Elizabeth Badinter, o processo de montagem a que 
um homem é submetido parte da oposição que se tem que 
fazer ao feminino:

 
Nascido de uma mulher, acalentado num ventre 
feminino, o menino, ao contrário da menina, está 
condenado à diferenciação durante grande parte de 
sua vida. Ele só pode existir opondo-se à sua mãe, à 
sua feminidade, à sua condição de bebê passivo. Por 
três vezes, para afirmar uma identidade masculina, 
deve convencer-se e convencer os outros de que não é 
uma mulher, não é um bebê e não é um homossexual. 
(BADINTER, 1993, p. 34)

Assim se faz um homem, e sua contraparte, aquele que 
não consegue se estabelecer desse modo, estaria ligado para 
sempre à sua versão inferior, o homem frágil, afeminado, o 
homossexual. Para que o homem se diferencie do feminino ele 
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passa a adotar formas violentas de agir, despreza a mulher, 
fazendo-se um homem “sem sentimentos”, pois assim ele 
será respeitado em sua comunidade e terá o reconhecimento 
de outros iguais a ele, associados em sua cumplicidade 
de masculinos normais e saudáveis. Não deixa de ser um 
importante marco perceptivo das diferenças de gênero a 
acomodação do masculino universal na figura do homem 
branco, conforme nos fala Nicky Sullivan (2003), apontando 
que vários pesquisadores da medicina e da sociologia se 
basearam nas hierarquias culturais existentes com base na 
raça e nas diferenças de classe a fim de manter a posição 
privilegiada do branco, classe média/alta, de masculinidade 
heterossexual. Assim, todos os sujeitos que escapassem a esse 
padrão seriam considerados anormais, sendo, muitas vezes, 
relegados aos lugares de aberração ou de monstros morais, no 
dizer de Michel Foucault (2001). O que repercute como uma 
masculinidade impoluta e, portanto, tomada como majoritária, 
modelar, e por isso denominada hegemônica, é sempre 
aquela do homem branco. Note-se o quanto é importante a 
hierarquia no que tange à definição da masculinidade, pois 
um homem será tanto mais masculino quanto ele ultrapasse 
a masculinidade dos outros que orbitam suas relações sociais. 
Isso parece demonstrar a necessidade de homens se cercarem 
de outros homens menores ou inferiores a ele, mesmo em 
pares de suposta igualdade.

Dessa maneira, há uma série de ações, produções 
de masculinidade que necessitam ser demonstradas,  
visibilizadas para que os homens sejam considerados 
masculinos, como, por exemplo, dirigir carros em alta 
velocidade — ato que, embora já possa ser um modo 
de consumo também feminino, ainda é uma marca de 
masculinidade, como afirma Connell:

A condução perigosa é cada vez mais reconhecida 
como uma forma de violência. É feita principalmente 
por homens. Os homens jovens morrem nas estradas 
a uma taxa quatro vezes maior do que as mulheres  
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jovens, e matam nas estradas em uma proporção 
ainda maior. Homens mais velhos, como executivos 
corporativos, tomam as decisões que resultam 
em ferimentos ou morte devido às ações de seus  
negócios — danos industriais a seus trabalhadores, 
danos causados por poluição a vizinhos e destruição 
ambiental. Estudos de caso de tais decisões (por 
exemplo, o estudo de Messerschmidt [1997] sobre a 
explosão da espaçonave Challenger) mostram sua 
conexão com um estilo de gestão masculinizado que 
enfatiza a dureza, a assunção de riscos e a crueldade 
sobre o lucro17. (CONNELL, 2000, p. 214, tradução 
nossa)

Ao aprender a virilidade, os homens demonstram ou 
estariam aptos a apresentar sua superioridade aos outros 
homens. A direção em alta velocidade, as decisões supremas 
em ambientes de trabalho são alguns dos modos de se 
aprender a ser homem nas sociedades urbanas. Outro modo 
de aprendizado da virilidade se dá diretamente na prática de 
esportes. Alguns deles incentivam o exercício da musculatura 
e de quase todas as partes do corpo, como as lutas livres ou 
greco-romanas, por exemplo. Ao longo do século XIX, na 
Europa, a educação física, por meio da ginástica e outros 
esportes — é preciso lembrar que nesse século “[…] o termo 
‘esporte’ era na maioria das vezes associado à ideia de 
competições ferozes” (VIGARELO; HOLT, 2008, p. 425) —, 
foi se tornando prática constante, servindo não apenas como 
parte da higiene, mas também como elemento constitutivo 
da masculinidade, como pontua Connell:

A incorporação da masculinidade no esporte envolve 
todo um padrão de desenvolvimento e uso do corpo, 
não apenas um órgão. É claro que habilidades 
altamente específicas estão envolvidas. Por exemplo, 
arremessar um googly no críquete — uma bola fora 
de campo lançada enganosamente com uma espécie 
de giro da perna [direita] assim como virar as costas 

17 No original: “Dangerous driving is increasingly recognized as a form of violence. It is 
mainly done by men. Young men die on the roads at a rate four times that of young women, 
and kill on the roads at an even higher ratio. Older men, as corporate executives, make the 
decisions that result in injury or death from the actions of their businesses — industrial injuries 
to their workers, pollution injury to neighbours and environmental destruction. Case studies 
of such decisions (e.g. Messerschmidt’s [1997] study of the Challenger spacecraft explosion) 
show their connection to a masculinized management style emphasizing toughness, risk-
taking, and ruthlessness about profit.”
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da mão — com o cotovelo esticado — deve estar 
entre as performances físicas mais exóticas de todo 
o repertório humano. Mas os jogadores que podem 
fazer apenas uma coisa são considerados malucos. É o 
desempenho integrado de todo o corpo, a capacidade 
de fazer uma série de coisas maravilhosamente bem, 
que é admirado nos maiores exemplos do esporte 
competitivo — figuras como Babe Ruth no beisebol, 
Garfield Sobers no críquete ou Muhammad Ali no 
boxe.18 (CONNELL, 2005, p. 54, tradução nossa)

O uso dos esportes como modo de se tentar ser mais 
civilizado fez com que as estratégias e as técnicas de uso 
do corpo se tornassem alvo de uma constante carga de 
“civilização”. Assim, vários esportes, que eram jogados nas 
ruas, passam a se dar em ambientes fechados, o que faz 
com que o corpo passe a ser moldado e a masculinidade 
também, do mesmo modo que a assunção de modelos de 
esportistas modelares a serem seguidos e valorizados. De 
acordo com Georges Vigarelo e Richard Holt, os jogos brutais 
não vão desaparecer, mas serão controlados: “Os golpes são 
disciplinados, as aprendizagens são codificadas, as práticas 
de combate ensinadas; mestres se impõem com suas salas, 
suas concorrências, suas lições.” (VIGARELO; HOLT, 2008, 
p. 398) Connell insiste na relação entre saúde e esporte para  
a constituição da masculinidade:

A imagem do esporte é a de corpos saudáveis em 
ação vigorosa. O esporte pode parecer a atividade 
saudável por excelência de nossa sociedade —  
exercício, ar fresco, bom companheirismo. O esporte 
moderno é, dizem os historiadores, um produto 
do capitalismo urbano, embora expresse alguma 
nostalgia pelo campo (o oval gramado, os cavalos, 
o ritmo sazonal) e até uma espécie de revolta contra 
a fábrica, a máquina e a indústria da disciplina. 
[…] Esses impulsos produziram a participação 

18 No original: “The embodiment of masculinity in sport involves a whole pattern of body 
development and use, not just one organ. Highly specific skills are of course involved. For 
instance, bowling a googly in cricket — an off-break ball delivered deceptively with a leg-
break action out of the back of the hand — with the elbow held straight - must be among 
the most exotic physical performances in the entire human repertoire. But players who can 
do only one thing are regarded as freaks. It is the integrated performance of the whole 
body, the capacity to do a range of things wonderfully well, that is admired in the greatest 
exemplars of competitive sport — figures such as Babe Ruth in baseball, Garfield Sobers in 
cricket or Muhammad Ali in boxing.”
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em massa em esportes amadores e comunitários 
descentralizados (tênis, críquete, surf, netball), ao 
lado de esportes profissionais (boxe, corrida) para 
entretenimento popular, com jogos como futebol 
pairando entre os dois padrões.19 (CONELL, 2000, p. 
188, tradução nossa)

Se há uma nostalgia do campo e uma revolta contra 
a fábrica, é preciso notar o quanto essa carga esportiva é a 
insistência também de uma masculinidade mítica que não 
deve e nem pode ser perdida. Desse modo, ela passa a ser 
praticada de forma a ser visibilizada por todos os sujeitos nos 
ginásios, nas universidades, nos clubes. Para Vigarelo e Holt, 
o esporte encarnou

[…] literalmente as novas virtudes masculinas da 
era industrial: o culto do esforço e do mérito, o valor 
da competição por si mesma, a desconfiança em 
relação a tudo o que era puramente intelectual, a 
crença absoluta na diferença de gêneros, vista como 
natural e justa, e uma adesão igualmente forte à ideia 
da superioridade do homem branco sobre todas as 
outras raças. (VIGARELO; HOLT, 2008, p. 421)

Isso se faz cotidianamente, principalmente nos esportes 
que emulam lutas, nos quais, agora que o corpo e o esporte 
estariam supostamente disciplinados, não se poderia mais 
matar, pois a força deveria ser controlada, medida. Segundo 
Vigarelo e Holt: “O que Norbert Elias qualificou de ‘limiar de 
tolerância’ subira alguns pontos. A brutalidade — a perda do 
controle físico, o fato de infligir sofrimentos e ferimentos por 
prazer — tornava-se cada vez menos aceitável.” (VIGARELO; 
HOLT, 2008, p. 425) Como a luta até a morte deixou de ser 
possível ou ficou reconhecida como sinal de barbárie, o  
19 No original: “The image of sport is one of healthy bodies in vigorous action. Sport 
might seem our society’s health-giving activity par excellence — exercise, fresh air, good 
fellowship. Modern sport is, the historians tell us, a product of urban capitalism, though 
it expresses some nostalgia for the countryside (the grassy oval, the horses, the seasonal 
rhythm) and even a kind of revolt against the factory, the machine, and industrial discipline 
(Gruneau 1999). These impulses produced mass participation in decentralized amateur and 
community-based sports (tennis, cricket, surfing, netball), alongside professional sports 
(boxing, racing) for popular entertainment, with games like football hovering between the 
two patterns.”
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esporte passa a ser o grau de civilização que mede todos 
os cidadãos, que passam a cumprir agendas cada vez mais 
elaboradas com relação aos esportes. Para Connel,

[…] os homens dominam na conduta guerreira em 
outras esferas da vida. Esportes de contato corporal, 
como boxe e futebol, envolvem combate ritualizado 
e muitas vezes lesões físicas. Esses esportes são 
praticados quase que exclusivamente por homens.20 
(CONELL, 2000, p. 214, tradução nossa)

E desse modo, principalmente no que tange aos esportes 
de luta, os homens aprenderam a demarcar seus territórios e 
a demonstrar sua força, mesmo que medida e disciplinada, de 
modo a não perderem espaço e nem tempo de demonstrarem 
como eles eram viris e o quanto, nessas lutas, eles tinham a 
obrigatoriedade não só de competirem com seus iguais, mas 
também de demonstrar sua coragem e valentia diante dos 
oponentes. Assim, em esportes de contato, foram elaboradas 
técnicas precisas e uma nomenclatura específica para os 
golpes, tanto para se diferenciarem da barbárie como para 
demonstrarem o quanto os corpos masculinos são potentes e 
valentes — sem, no entanto, cumprirem totalmente a agenda 
das masculinidades viris que determinam a separação total 
entre os mundos masculino e feminino. Nos esportes de 
contato, homens se entrelaçam muitas vezes de forma pouco 
recomendada pelos padrões da masculinidade, mas de modo 
“técnico” aos olhos de muitos, o que se pode analisar no 
modo como a pintura e a literatura, em dois casos específicos, 
olharam para esses esportes de luta, começando pelo trabalho 
de Thomas Eakins, que pode ser visto na seguinte imagem:

20 No original: “Further, men predominate in warlike conduct in other spheres of life. Body-
contact sports, such as boxing and football, involve ritualized combat and often physical 
injury. These sports are almost exclusively practised by men.”
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FIGURA 1 – Wrestlers, de Thomas Eakins
Fonte: https://artsandculture.google.com/asset/wrestlers/SAH0jcukemNVIw. Último 

acesso em: 28 abr. 2022.

Thomas Eakins produziu, em 1899, três pinturas com 
a representação de lutadores em pleno ato. O cenário para 
a pintura finalizada, que se vê nessa imagem, é o Quaker 
City Barge Club, já extinto, que ficava na Boathouse Row da 
Filadélfia. A luta greco-romana que os lutadores exercitam 
traz muito da violência arcaica, ao mesmo tempo em que se 
embasa em uma sofisticação técnica, inscrevendo-a no que se 
pode perceber como virilidade esportiva: dois homens com 
roupas mínimas, para não inibir os movimentos vigorosos de 
sua musculatura, medem forças em um ringue. Na pintura 
de Eakins, dois homens quase desnudos se engalfinham em 
pose que lembra em muito uma relação sexual. O sombreado 
e as marcas da musculatura implicam em uma relação 
escópica que serve tanto para pensar o esporte quanto 
para a erotização dos corpos apresentados. Os lutadores de 
Eakins demonstram que aquilo que aparentemente é apenas 
uma luta pode ser transformado em objeto erótico, no qual 
o masculino e sua homossociabilidade estão em constante  

https://artsandculture.google.com/asset/wrestlers/SAH0jcukemNVIw
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atrito. A masculinidade, em seu desejo de independência, 
honra e virilidade, elabora suas próprias armadilhas ao 
olho que olha e que não se contém em desejar os corpos 
apresentados. Muito do que se tem nesse quadro de Eakins 
pode ser da ordem da inocência, mas, uma vez construído 
para o olhar do leitor, não passa despercebido o desejo, seja 
do pintor ou do espectador, pelos corpos. Quanto do desejo 
homoerótico se espraia por esses corpos e essas carnaduras 
em tom rosado em contraste com o sombreado do quadro a 
nos convidar para o lado obscuro do próprio desejo?

Eakins faz do corpo masculino também uma tela onde 
pintar sua ideia de virilidade, uma paisagem a ser represen- 
tada e elevada à condição de obra-prima. Seus lutadores não 
lutam apenas uma luta greco-romana, mas lutam por capturar 
o olhar do espectador que se perde em meio aos músculos e 
às costelas bem delineadas, que saltam em tom de rosa, em 
meio ao contraste de marrom e verde do fundo. Os lutadores 
estão sempre em contenda, há que se sagrar aquele que é 
o mais agressivo, mais forte e, portanto, poderoso na luta. 
Essa marca da virilidade masculina se coloca no quadro de 
Eakins a partir de sua questão apriorística: a luta. O estado de 
se preparar para a competição da luta é marca garantida da 
virilidade, da demonstração de poder de um homem sobre o 
outro. O mundo é dos mais fortes, daqueles que desse modo 
são reconhecidos como poderosos e valentes. Nessa luta, os 
homens, mesmo que se abraçando ou se engalfinhando um 
com o outro, estão demonstrando o quanto se diferenciam 
das mulheres, pois sua disciplina para a luta os coloca no 
âmbito do esporte civilizado para homens saudáveis e sua 
virilidade característica.

Destaque-se ainda que os lutadores de Eakins são brancos, 
o que traz a marca do desejo, de fins de século XIX, de que a 
educação física guiasse a juventude a uma espécie de culto 
ao corpo e aos esportes, marca de masculinidade saudável. 
Segundo Vigarelo e Holt:
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Era preciso estabelecer uma fronteira bem clara entre 
o que era um contato físico legítimo, formador do 
caráter, e o que era conduta violenta, que não formava 
o caráter. A velocidade, a estratégia, o controle de 
si e a habilidade eram agora mais importantes que 
a capacidade de suportar ou infligir a violência. 
(VIGARELO; HOLT, 2008, p. 436)

Desse modo, o que pode ser percebido é que se a luta 
dos esportistas e dos ideólogos do esporte era separar a 
barbárie da civilização, também ocorre, de maneira enviesada, 
dentro da sociedade patriarcal, a recomendação de lutas 
disciplinadas com a demarcação da virilidade. No entanto, essa 
demonstração da virilidade, com a separação entre os homens 
valentes e saudáveis daqueles que eram inferiores, bárbaros, 
monstruosos, impuros, acaba por tornar ambíguas as relações 
e o contato entre os homens no espaço da luta. Se, por um 
lado, o homem tinha que se separar do feminino, ao se agarrar 
com um homem em uma luta, marca de virilidade, com esse 
movimento ele se aproxima de seu modelo inferior, causando 
uma estranheza ao olhar do espectador que não diferencia 
tão facilmente essa cena de uma cena erótica. Desse modo, a 
defesa da virilidade esportiva passa a ser confundida com o 
erotismo no qual o desejo, que não deveria sequer circular por 
esse espaço, insiste insidiosamente na luta.

No conto “O desempenho”, publicado em Lúcia 
MacCartney, de 1967, Rubem Fonseca apresenta uma versão 
de luta livre na qual o narrador em primeira pessoa conta a 
seus leitores sua atuação ou seu desempenho em uma luta. O 
narrador anônimo informa que seu oponente, que atende pelo 
apelido de Rubão — que pode ser o aumentativo de Rubens 
—, joga com ele como um adversário forte e poderoso, haja 
vista o apelido hiperbólico. Longe da utopia saudável de 
Eakins, Fonseca pode se apegar aos detalhes das palavras e 
da narrativa de uma luta que não tem obrigação pedagógica 
para com seus leitores. Pelo contrário: Fonseca é conhecido 
pela literatura brutalista que pensa ou reflete sobre como se 
dá a violência nos grandes centros urbanos. Nesse sentido, ele  
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pode desenhar uma masculinidade ou masculinidades em 
luta para ter o poder e manter sua virilidade em alta ao 
mesmo tempo que, ironicamente, constrói ou desconstrói o 
mito do lutador machão, ao colocar no ringue uma luta que 
também é um espelho de uma relação sexual. Se em Eakins, 
aparentemente, havia o desejo pedagógico de se educar os 
corpos para o exercício saudável da luta, bem como de lidar 
com a tradição de se representar o corpo masculino em sua 
força e potência, seguindo, de certo modo, uma tradição 
clássica, em Fonseca isso não acontece, cabendo não apenas ao 
olho do leitor, mas também ao arranjo de palavras, o modo pelo 
qual o autor quis incomodar os pruridos patriarcais de seus 
leitores. Desse modo, Fonseca mostra o quanto a luta entre dois 
homens se apresenta muito mais próxima do que se gostaria 
de uma relação sexual homoerótica, assim como a virilidade 
masculina se organiza também via homossociabilidade. A 
luta livre não deixa de lado sua primitividade, pois é preciso 
bater no adversário utilizando-se de técnica, mas também de 
emoção, liberando as pulsões agressivas masculinas. Nessa 
luta que transcorre aos olhos do leitor — inclusive com a divisão 
dos parágrafos que emulam os cinco rounds e os momentos 
de intervalo entre estes, marcados pela sensação de lentidão 
e de rapidez que a luta ganha nos diferentes momentos —, 
o narrador faz uso de expressões que demonstram a pouca 
distinção possível entre uma luta entre dois homens e uma 
relação sexual homoerótica.

Comecemos pelo início do conto, no qual o narrador 
utiliza a expressão “agarrar” referindo-se ao seu adversário, 
em trecho que merece ser citado, tal a ambiguidade  
construída por Fonseca:

Consigo agarrar Rubão, encurralando-o de encontro 
às cordas. O filho da puta tem base, agarra-se comigo, 
encosta o rosto no meu rosto para impedir que eu 
dê cabeçadas na cara dele; estamos abraçados, como 
dois namorados, quase imóveis — força contra força. 
O público começa a vaiar. Rubão me dá um pisão no 
dedo do pé, afrouxo, ele se solta, me dá uma joelhada 
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no estômago, um pontapé no joelho, um tapa na cara. 
Ouço os gritos. O público está torcendo por ele. Outro 
bofetão: um esporro danado nas arquibancadas. Não 
posso dar bola pra isso, não posso dar bola pra isso, não 
posso dar bola para esses filhos da puta chupadores. 
Tento agarrá-lo mas ele não deixa, ele quer brigar em 
pé, ele é ágil, a cutelada dele é um coice. (FONSECA, 
2009, p. 11, grifos nossos)

Na ambiguidade da fala do narrador, Fonseca já 
entroniza a questão do quanto a luta se dá também de forma 
semelhante a uma relação sexual. Não bastasse os lutadores 
estarem agarrados, eles estão, segundo o narrador, como dois 
namorados, com os rostos colados. A linguagem do narrador 
é explícita, como a de um sujeito que se encontra em plena rua. 
No entanto, o narrador nota que o público não gosta do que 
vê, como a dizer que a sociedade não quer ver dois homens se 
agarrando em uma luta, mas que os quer em briga constante, 
como a representar o desejo da cultura em ver a pugna dos 
homens, ou que sujeitos masculinos só podem estar juntos 
em luta constante para afirmação da virilidade. O narrador 
se sente incomodado com o fato de perder terreno para o 
seu oponente e perceber que o público parece torcer para o 
adversário. Ao mesmo tempo em que percebe a reação do 
público, o narrador informa a seus leitores que ele não pode 
“dar bola pra isso”, repetido três vezes. A expressão “dar 
bola” é sinal de interesse, de se importar e, em outros casos, 
de flertar com outra pessoa em sinal de claro desejo sexual. 
Essa repetição na negativa, ou denegação do narrador, está 
colocada como um ato falho. Deve-se notar que a expressão 
repetida é “não posso dar bola pra isso”, duas vezes, e na 
terceira recorrência o complemento muda de “isso” para “ 
esses filhos da puta chupadores”. O índice de certa 
indeterminação “isso”, pronome demonstrativo que ocupa 
o lugar de algo ou alguém, demarca o problema daquilo 
que não pode ser dito, ou sequer imaginado, no caso dessa 
luta específica. Portanto, a repetição da denegação indica ao 
mesmo tempo que o narrador não pode se importar com a 
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reação do público, mas também pode encaminhar para o não 
poder exercitar o seu desejo de se deixar levar pelo corpo à 
sua frente. Portanto, o que se pode notar é que, para que um 
homem seja masculino, ele tem que sempre estar em estado 
de luta, sempre tentando sobrepujar o outro, seu adversário 
constante. Em outro momento, o narrador afirma: “[…] vou 
recuando, bato com as costas nas cordas, Rubão me agarra” 
(FONSECA, 2009, p. 13). Assim, o signo “agarrar”, que pode 
ser lido como o modo de segurar alguém ou algo de modo  
bruto ou com força, também pode ser lido como segurar  
alguém em um amplexo sexual. O fato de esse verbo 
reverberar na narrativa é sinal da construção ambígua que o 
autor produz.

Continuando o conto, o narrador relata o que se passa 
no intervalo do round em que ele tem uma conversa sobre 
a opinião do público. O treinador do narrador, que o 
massageia, e cujo nome é Pedro Vaselina— outra vez o uso 
de significantes que tornam o contexto ambíguo, “vaselina” e 
“massagem”, nomes sugestivos de coisas relacionadas tanto 
a relações sexuais como à luta, pois a vaselina é utilizada  
para a prática sexual e os amantes podem se massagear, 
de modo que essa escolha remete o leitor ao universo  
homossexual, ao qual nem todos, obrigatoriamente, têm  
acesso —, afirma: “[…] eles sempre torcem pro boa-pinta 
mas hoje a escrita não está funcionando.” (FONSECA, 2009, 
p. 11) Pelo discurso indireto livre, vemos que o narrador é 
considerado bonito e que, naquele momento, o público se 
volta contra ele porque “a escrita não está funcionando”. 
A beleza masculina é algo que, pelo modelo patriarcal 
de masculinidade, aproximaria o homem do feminino. 
Novamente a ambiguidade, pois se, por um lado, a escrita 
não funcionar aponta para o fato de o ditado não se cumprir, 
também indica o fato de que o poder do narrador não está 
sendo suficiente para ganhar a simpatia do público, ou seja, 
sua sedução produzida pelo rosto e corpo bonitos não está 
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funcionando, o que remete também ao fato de o poder fálico, 
sua potência sexual, não estar em dia. Em outro momento o 
narrador se lembra que outras pessoas, embora não sejam 
indicadas explicitamente, disseram a ele: “[…] com um físico 
desses você vai acabar no cinema, mulheres, morango com 
creme, automóvel, apartamento, filme em tecnicolor, dinheiro 
no banco.” (FONSECA, 2009, p. 12) As benesses prometidas 
à sua beleza e ao seu corpo naquele momento parecem não 
ter sido cumpridas, do mesmo modo que esse pensamento do 
narrador nos leva a pensar que ele foi, de certo modo, aliciado 
à luta livre pelo desejo de ter sucesso com as mulheres, pelo 
desejo de enriquecer, mas que foi atraído também por causa de 
seu físico e de sua beleza, o que também o iguala a atores de 
cinema, modelos da indústria da moda, sujeitos de carreiras 
ambíguas ou até mesmo consideradas femininas.

O narrador decide, em pensamento, fazer uso da sua 
virilidade ao se opor ao seu contendor, que nesse momento é 
o público, o que é de se espantar, uma vez que seu adversário, 
Rubão, está à sua frente. Note-se que o deslocamento não se 
dá por acaso, mas pelo desejo que não pode ser dito e nem 
reconhecido. Ele está perdendo a luta; sente-se, portanto, 
diminuído, castrado. Então, o narrador se vale de todos os 
palavrões possíveis para xingar seus oponentes — “Tento 
ver as pessoas na arquibancada, filhos das putas, cornos, veados, 
marafonas, cagões, covardes, chupadores — me dá vontade de tirar 
o pau pra fora e sacudir na cara deles.”  (FONSECA, 2009, p. 11, 
grifos nossos) — e se pergunta: “[…] o que foi que eu fiz? 
eles sempre torceram pra mim, o que foi que eu fiz pra esses 
escrotos, engolidores de porra plaft, plaft, plaft! ficarem contra 
mim?” (FONSECA, 2009, p. 13, grifos nossos) Os palavrões, 
todos ligados a inferiorizar o público, tornado inimigo, 
conjuminados ao desejo do ato de colocar o órgão genital 
para fora e mostrá-lo ao público, têm base direta na ideia da 
falocracia, de que o poder advém do falo.
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Os significantes utilizados para xingar o público e que 
colocam a assistência em posição de inferiorizados, sujeitos 
feminizados, representam situações sociais, como o fato 
de serem paridos por prostitutas, ou reduzidos à condição 
do macho castrado pelo adultério; a condição sociocultural 
dada aos sujeitos praticantes de sexo com sujeitos do mesmo 
gênero; os sujeitos que são flagrados no ato de defecar; os 
sujeitos que não estão em posição de serem homens ou não 
possuem hombridade; os sujeitos flagrados no ato de felação; 
a feiúra, e portanto, dado sempre ambíguo o par beleza/
feiúra, ao comparar os sujeitos da audiência com a bolsa 
escrotal; e o retorno ao ato da felação com o complemento 
de engolir sêmen. Todos esses atos e condições são  
demarcadores de lugar para sujeitos perdedores, castrados, 
desprovidos de masculinidade ou virilidade. Dessa maneira, 
o narrador pensa em mostrar o tamanho do pênis para seus 
inimigos como modo de ultrajar e sobrepujar o inimigo. Esse 
era um dos modos, inclusive, de se subjugar o oponente em 
tempos bárbaros, assim como continua a ser uma guerra 
intestina entre os homens de um modo geral, sempre 
interessados e competitivos em mostrarem o tamanho de 
seus membros aos seus oponentes e aos seus subjugados. No 
entanto, o que fica claro é o medo de ser derrotado e de se  
sentir castrado. João Silvério Trevisan afirma sobre o  
masculino com medo da castração: “O macho humano, 
que sonha ser Rambo, é na verdade um anti-herói incapaz 
de realizar o titânico projeto de apaziguar seu medo da  
castração, ou seja, manter a ficção do falo intacto.” (TREVISAN, 
2021, p. 100)

Do mesmo modo e coadunando ao que o narrador pensa 
de si com relação à sua escrita que não está funcionando, 
reiterando o pensamento de virilização excessiva do 
narrador, seu treinador lhe pergunta: “[…] e você, hein, 
andou fodendo ontem?” (FONSECA, 2009, p. 11); outra 
pergunta do treinador, mais adiante em um novo intervalo 
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entre um round e outro, “fodeu hoje?” (FONSECA, 2009, p. 12) 
Esses questionamentos se direcionam para o fato de o narrador 
ter dispendido o seu sêmen em algum momento anterior à 
luta, utilizando-se da crença de que o sêmen é algo que não 
pode ser desperdiçado antes de uma partida, o que é muito 
comum nas cabeças de diversos treinadores esportivos no 
mundo dos esportes, pois nele estaria a força masculina. Sem 
o sêmen, o macho viril perderia sua potência, resultando em 
derrota, castração e efeminação, algo que deve ser evitado 
constantemente pelo masculino. Outra provocação diz  
respeito diretamente à relação entre o narrador e sua mãe, 
o feminino ao qual não se pode estar ligado: “Tua mãe está 
lá te olhando?” (FONSECA, 2009, p. 11-12) A provocação se 
encaminha para mostrar ao narrador que é preciso que ele se 
separe do feminino para ser um homem, e o quanto o outro,  
seu oponente, tem ares de homem efeminado, o que não  
condiz com a postura de um lutador, que deve ser um 
homem viril: “Quando [Rubão] te deu o último tapa e a 
turma do poleiro gozou, ele fez tanta firula que parecia uma 
bicha da Cinelândia. É numa hora dessas que você tem que 
pegar ele.” (FONSECA, 2009, p. 11) Novamente, não bastasse 
chamar o outro de bicha, o não viril, leva-se em consideração 
um marcador de localização ligado diretamente ao espaço 
no qual o narrador circula, a Cinelândia. Assim, o inimigo 
sendo comparado à bicha da Cinelândia demarca todo o 
horror àquilo que o narrador não pode ser, o efeminado 
que pula e comemora, que ri para a audiência. O treinador, 
como incentivador, precisa lembrar ao narrador lutador, 
que também luta com palavras para se fazer masculino, 
reafirmando sua masculinidade, o quanto nesse momento 
o oponente se mostra vulnerável, mas ao mesmo tempo há 
a utilização do verbo “pegar”, que em sua ambivalência 
repercute durante o conto servindo tanto para a luta quanto 
para o sexo.
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A luta segue e o narrador, mais uma vez, vai apanhar de 
seu adversário: “[…] uma porrada na cara quase me joga no 
chão, olho para a arquibancada, o som que vem de lá parece 
uma chicotada, sou uma besta, que merda, se continuar plaft! 
dando bola para esses chupadores vou acabar me fodendo-
em-copas plaft!” (FONSECA, 2009, p. 12) Ao levar porrada, o 
narrador se sente sendo literalmente fodido por aqueles que 
despreza. Sua sensação é de que ele está em posição inferior 
ao que deveria ser inferior a ele. Nesse sentido, a relação entre 
apanhar e ser sodomizado é algo inevitável, pois perder a 
luta significa, nesse contexto, ser devorado sexualmente pelo 
outro. O uso da expressão “me fodendo-em-copas” junta a 
máxima “fechar-se-em-copas”, dicionarizada como “tornar-
se calado”, “amuado”, “silencioso” com o verbo “foder” no 
particípio passado, que marcaria a situação de alguém que  
foi reduzido a nada, castrado, portanto, emasculado, 
feminizado, a crer no imaginário misógino do narrador. Não  
é do nada que vem logo seu medo, ainda no mesmo parágrafo: 
“Rubão pula em cima de mim, vai montar!” (FONSECA, 2009, 
p. 12) Outros verbos que se tornam ambíguos na narrativa. Os 
lutadores de luta livre pulam uns sobre os outros, assim como 
montar é uma ação corriqueira, mas também são movimentos 
comuns no ato sexual. Assim, com medo de se tornar alguém 
excluído do convívio dos outros homens, o narrador não 
pode se deixar montar por seu adversário, o que retoma, de 
certo modo, a pintura de Eakins, pois um dos lutadores está 
em cima do outro, montado no outro.

Como a voz da consciência do narrador, o treinador, a 
vaselina metonímica, vai sempre apelar para a comparação 
com outros homens para fazer com que o narrador se alimente 
de mais ódio e raiva para lutar. Ele então é comparado a outros 
lutadores, assim como o treinador ameaça “jogar a toalha”. A 
vaselina amplia a fricção do narrador com o mundo de valores  
nos quais ou com os quais este se nutre para lutar. A simples 
expressão de desistência possível faz o narrador reagir: “Puxo 
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a cara de Pedro Vaselina para perto da minha, digo cuspindo 
nos cornos dele, se você jogar a toalha, seu puto, eu te arrebento, 
enfio um ferro no teu cu, juro por Deus.” (FONSECA, 2009, 
p. 12-13) Um homem não desiste, assim como qualquer 
outro que pense que ele deva desistir está obrigatoriamente 
chamando-o de covarde, no que ele responde prontamente 
com todos os xingamentos, assim como ameaçando o outro  
em sua vulnerabilidade, pensando no ato de penetrá-lo pelo 
ânus de forma hiperbólica e brutal. A virilidade está em 
demonstrar o quanto se tem poder. Ao fomentar a raiva do 
narrador, o treinador lhe dá uma injeção de virilidade, pois 
toca onde o outro mais está vulnerável: sua masculinidade, 
sua honra, que não pode ser abalada nessa disputa. Assim, 
o narrador evita se sentir inferiorizado, o que poderia lhe  
acarretar a pecha de puto, a qual é imputada ao treinador. De 
acordo com Eugene Monick, citado por João Silvério Trevisan: 
“[…] desejos homossexuais indicam muitas vezes que o 
homem está precisando de uma injeção de masculinidade em 
sua vida.” (TREVISAN, 2021, p. 195)

A luta ainda ganha ares de ambiguidade nas secreções 
apresentadas pelo narrador assim como os dois lutadores em 
confronto se espelham mutuamente:

[…] sinto uma vontade doida de baixar os braços, 
meus olhos ardem de suor, não consigo engolir a 
gosma branca agarrada na minha língua — levanto o 
braço, armo uma cutelada, ameaço — ele não se mexe 
— dou um passo à frente — ele não se mexe — dou 
outro passo à frente — ele dá um passo à frente — nós 
dois damos um lento passo à frente e nos abraçamos 
— o suor do corpo dele me faz sentir o suor do meu 
corpo — a dureza dos músculos dele me faz sentir a 
dureza dos meus músculos — o sopro da respiração 
dele me faz sentir o sopro da minha respiração — 
Rubão me abraça sob os meus braços — eu tento uma 
gravata — ele coloca a perna direita por trás da minha 
perna direita, tenta me derrubar — minhas últimas 
forças […] o cara vai me derrubar — tento me agarrar 
nas cordas como um escroto arreglador — o tempo 
não anda — eu queria lutar no chão, agora quero ir 
pra casa — Leninha — caio de costas, giro antes da 
montanha dele — Rubão me pega na gravata, me 
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imobiliza — tum, tum, tum! três joelhadas seguidas 
na boca e no nariz — gongo —. (FONSECA, 2009, p. 
13-14, grifos meus)

Na luta, o narrador reclama da dificuldade de engolir a 
própria saliva, mas, como Rubem Fonseca resolveu tornar 
tudo ambíguo, ela se apresenta como “gosma branca” que 
se assemelha ao sêmen. Do mesmo modo, os lutadores se 
abraçam e passam a lutar como os contendores do quadro 
de Eakins, embora ainda de pé, completamente embaraçados 
entre eles. Nesse momento, a luta se transforma em dança em 
que os passos são espelhados, e acontece o momento do toque, 
do encontro da pele dos corpos, dos músculos, das sensações 
do suor um do outro, das relações entre quem fica em frente e 
quem está por trás, como no momento em que a perna direita 
de Rubão se coloca por trás da perna do narrador. A luta, 
a dança, o sexo, tudo ao mesmo tempo, a virilidade sendo 
ameaçada. Mas o narrador não desiste, entram na história a 
mulher com quem ele mantém relações, que apenas aparece 
em pouquíssimas lembranças, signo da misoginia do mundo 
das lutas, e o medo da possibilidade de ser conhecido como 
um “escroto arreglador”. Novamente o signo que remete à 
bolsa escrotal, marcado como negatividade para o sujeito que 
arranja lutas, figura marcada no ambiente de lutas como o 
que não joga conforme sua honra, um covarde que não se 
importa de ter a hombridade comprometida por perder suas 
lutas. Mas o narrador insiste na posição de macho viril, ele 
luta até suas últimas forças, demonstrando sua virilidade, 
mesmo quando tem um dente quebrado, o qual ele arranca 
em uma demonstração de seu poder de controlar a dor: “É 
foda, respondo, um dente balança na minha boca, preso 
apenas na gengiva. Meto a mão, arranco o dente com raiva 
e jogo na direção dos chupadores.” (FONSECA, 2009, p. 
14) A provocação ao público é produzida, jogando-se a este 
uma parte de si, espécie de troféu de sua força e potência 
para demonstrar sua virilidade, para mostrar que ele ainda 
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não perdeu o jogo. Ato de barbárie em meio à luta técnica e 
civilizada.

Novo round e novamente a ambígua luta/relação sexual 
se produz:

Rubão me agarra, me derruba — rolamos pela lona, 
ele fica preso na minha guarda — entre as minhas pernas 
com a cara no meu pau — ficamos algum tempo assim, 
descansando — Rubão projeta o corpo para a frente 
e acerta uma cabeçada no meu rosto — sangue enche 
a minha boca de um gosto doce enjoado — bato com 
as duas mãos espalmadas nos seus ouvidos, Rubão 
desce um pouco o corpo — subitamente ele ultrapassa 
a minha perna esquerda numa montada parcial — 
estou fodido, se ele completar a montada estou fodido e mal 
pago, fodido e trumbicado, fodido e estraçalhado, fodido e 
acabado — ele faz uma pequena parada antes de tentar 
a montada definitivamente — fodido, fodido! — dou 
uma virada forte, rolamos pela lona, paramos, puta que 
pariu! comigo montado-montada-completa em cima dele, 
puta que pariu! meus joelhos no chão, o tórax dele 
entre as minhas pernas imobilizado — montei! puta 
que pariu! montei! — alegria, alegria, vento quente de 
ódio da corja que ria de me ver apanhando na cara — 
canalha de chupadores putos escrotos covardes — golpeio 
a cara de Rubão bem em cima do nariz, um, dois, três 
— agora na boca — de novo no nariz — pau, cacete, 
porrada — sinto o osso quebrando — Rubão levanta 
os braços para tentar impedir os golpes, sangue 
começa a brotar de toda a sua cara, da boca, do nariz, 
dos olhos, dos ouvidos, da pele — a chave de braço, 
a chave de braço! grita Pedro Vaselina, enfiando a 
cabeça por baixo das cordas — é fácil dar uma chave 
de braço numa montada, pra se defender, quem está 
embaixo tem que botar os braços pra cima, basta cair 
para um dos lados com o braço dele entre as pernas, 
o sujeito é obrigado a bater na lona — um silêncio de 
morte no estádio — a chave de braço! grita o Príncipe 
— Rubão me oferece o braço para acabar com o 
sofrimento, para ele poder bater no chão desistindo, 
desistir na chave é digno, desistir debaixo de pau é 
vergonhoso — os chupadores e putas fizeram silêncio, 
gritem! — a cara de Rubão é uma pasta vermelha, 
gritem! — Rubão fecha os olhos, cobre o rosto com 
as mãos — homem montado não pede penico — Rubão 
deve estar rezando para desmaiar e acabar tudo, já 
viu que eu não vou lhe dar a chave da misericórdia 
— corja — minhas mãos doem, bato nele com os 
cotovelos — o juiz se ajoelha, Rubão desmaiou, o 
juiz me tira de cima dele — no meio do ringue o juiz 
levanta meus braços — as luzes estão acesas, de pé, 



104

nas arquibancadas, homens e mulheres aplaudem e 
gritam o meu nome — levanto os braços bem no alto 
— dou pulos de alegria — os aplausos aumentam — 
dou saltos — aplausos cada vez mais fortes — olho 
comovido a arquibancada cheia de admiradores e 
curvo-me enviando beijos para os quatro cantos do estádio 
(FONSECA, 2009, p. 14-15, grifos meus).

No último parágrafo da narrativa e round final em que o 
narrador vence por nocaute, o leitor é apresentado à luta/
relação sexual produzida como uma espécie de recolha de 
significantes utilizados durante a narrativa. Estão lá os verbos, 
como “agarrar”, “rolar”, “montar”; as posições ambíguas, como 
o fato de Rubão ficar preso entre as pernas do narrador com o 
rosto virado para a genitália deste; a repetição das expressões 
que lembram a derrota ligada à sodomia, como “fodido”, 
“acabado”, “estrumbicado”, “estraçalhado”; os xingamentos 
dirigidos ao público no mesmo campo semântico da sodomia. 
A novidade está no verbo montar em uma peculiaridade 
estranha ao que era utilizado até o momento. O narrador 
informa que Rubão fez uma montada parcial, para depois ele 
inverter a situação, pois ele é quem vira o adversário e o monta. 
Nessa peripécia, o narrador utiliza o verbo “dar” juntamente 
com o substantivo “virada” no qual o verbo “rolar” reaparece 
e o grito do narrador, não acreditando no que aconteceu, mas 
ao mesmo tempo se assemelhando a um grito de triunfo/
orgasmo para dizer: “comigo montado-montada-completa em 
cima dele”. O verbo montar, que é utilizado para subir em algo 
ou alguém pode ser utilizado tanto na luta quanto no sexo, 
mas a ambiguidade ainda se faz maior quando o narrador 
utiliza o termo “montado” no masculino e no feminino. Isso 
tanto pode significar que o sujeito, com o verbo no particípio 
passado, será ora o ativo masculino, que montou um outro, ora 
o sujeito do feminino, que foi montado. O grande problema é 
que isso quer dizer tanto da passividade quanto da atividade, 
dos dois modos o particípio passado é o mesmo. Cabe lembrar 
o quanto a expressão “montada” indica a ação das travestis 
e das drag queens e drag kings em se transformarem no outro 
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sexo/gênero ao se vestirem para performatizar seus números 
artísticos, ainda mais quando a montada está qualificada  
como completa. Foi o ato da luta que se completou, mas 
também o ato sexual que se fez completo, com o narrador por 
cima de seu adversário, gritando e sentindo-se muito alegre. 
Ele vai continuar a bater sem piedade em seu adversário, que 
terá a hombridade de não pedir para ele parar, pois “desistir 
debaixo de pau é vergonhoso” e “homem montado não 
pede penico”. Assim, o narrador se mostra completamente 
confiante e põe a nu sua força, ao terminar sua narrativa 
falando da ovação completa em todo o estádio. Ele está 
feliz, pois manteve sua virilidade intacta ao sobrepujar seu 
adversário. Sua felicidade é feita com saltos e pulos de alegria 
e com sua comoção, enviando beijos a homens e mulheres, e a 
ambiguidade não poderia ser mais completa, pois a realização 
da sua virilidade se dá com demonstrações de atos que não  
são comuns ao masculino modelar paródico, no dizer de 
Judith Butler, mas ao mesmo tempo, atos permitidos pela 
vitória na luta.

Demonstrei como a masculinidade está representada 
em dois artefatos artísticos de modo a elaborar sobre como 
as artes podem retratar as crises da masculinidade ou o 
medo de castração ligados ao gozo/gosto de ser homens, 
bem como o quanto esses atos da luta, ao mesmo tempo 
que comprovariam a masculinidade/virilidade dos sujeitos 
masculinos, aproximam-se sempre, muito perigosamente, do 
desejo homoerótico que os deixa constrangidos. Desse modo, 
pode-se dizer que as duas peças artísticas aqui analisadas 
acabam por demonstrar que o desejo (homo)erótico, sempre 
subversivo, não para de se inscrever quanto mais querem 
fazê-lo desaparecer. 
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A IRA DO CORDEIRO — DRAMATURGIA QUEERBOCLA E 
FISSURAS NA MASCULINIDADE21

Djalma Thürler
Duda Woyda

1
Quando Flávio Kothe22 escreve “O gesto semântico da 

estrutura profunda” (1997), dá a entender que a história tende 
a consolidar modelos de interpretação segundo interesses de 
oligarquias e de quem está à frente das estruturas de poder 
que se inscreveram ao longo da história. O autor deixa claro 
também que toda interpretação que postule “[…] colocar 
em xeque os mecanismos de poder a ele subjacentes” (REIS, 
1992, p. 68) ou criar contradiscursos, especialmente a partir 
de uma minoria, tende a ser ignorada e excluída; afinal, “[…] 
na metáfora dessa ideia de valores culturais está a figura da 
história como instrumento implacável de escrita.” (BUTLER, 
2008, p. 187) Ainda bem, ressalta Kothe, que na dinâmica 
histórica aparecem propostas de leituras alternativas do 
passado, conforme aflorem grupos sociais com algum grau de 
participação no poder, já que “[…] sem poder não há palavra; 
sem um mínimo de poder, não há nenhum afloramento de 
alternativas” (KOTHE, 1997, p. 11), ou seja, o passado colonial 
ou qualquer tentativa de “invenção da natureza” (SEGATO, 
2018) ou de instituição do “normal” definem a gramática que 
determina a ordem do mundo; daí, vale a pena lembrar que

[a] escrita e o saber, na cultura ocidental, estiveram via 
de regra de mãos dadas com o poder e funcionaram 
como forma de dominação. Todo saber é produzido 

21 Este trabalho foi realizado no âmbito da Linha de Investigação “Intersexualidades”, do 
ILCML, financiado por Fundos Nacionais através da FCT – Fundação para a Ciência e a 
Tecnologia, no âmbito do Programa Estratégico “UID/ELT/00500/2013” e por Fundos 
FEDER através do Programa Operacional Fatores de Competitividade – COMPETE “POCI-
01-0145-FEDER-007339”.
22 O livro O cânone colonial, de 1997, talvez tenha sido uma das primeiras incursões dos 
autores nos estudos de desaprendizagem (THÜRLER, 2018). Nele, Kothe alertava para 
o perigo da “[…] imposição da interpretação canonizante como a única válida, a única 
ciência a que dá espaço e significação, na escola, na mídia, nas editoras” (1997, p. 107-108), 
semelhante ao que Chimamanda Ngozi Adichie repercute com “O perigo de uma única 
história” (2019), mais de 20 anos depois.
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a partir de determinadas condições históricas e 
ideológicas que constituem o solo do qual esse saber 
emerge. Toda interpretação é feita a partir de uma 
dada posição social, de classe, institucional. É muito 
difícil que um saber esteja desvinculado do poder. 
Com isso deduzimos que os textos não podem ser 
dissociados de uma certa configuração ideológica, 
na proporção em que o que é dito depende de quem 
fala no texto e de sua inscrição social e histórica. O 
que equivale a afirmar que todo texto parece estar 
intimamente sobredeterminado por uma instância 
de autoridade. (REIS, 1992, p. 71)

Em outras palavras, o que fica evidenciado é que qualquer 
ação discursiva (e não discursiva) remete a uma ortopedia 
comportamental, inserindo-a em um sistema de normas, em 
operações simbólicas incluídas em práticas de um corpo-
texto, tatuado pela sua cultura: “[…] discursos, na verdade, 
habitam corpos. Eles se acomodam em corpos; os corpos 
na verdade carregam discursos como parte de seu próprio 
sangue” (PRINS; MEIJER, 2002, p. 163).

Quando pensamos em corpo-texto, estamos próximos à 
ideia de que a dramaturgia “[…] é sempre histórica, mas [que] 
ela não é a história” (HANSEN, 2019, p. 119); ela revela um 
corpo que é lido, sempre contingente, sujeito e objeto de uma 
determinada história, “[…] como prática simbólica que põe 
em cena, de maneira verossímil e decorosa, figurações dos 
discursos tidos como verdadeiros em seu tempo.” (HANSEN, 
2019, p. 119) Lê-los, portanto, é descobrir como a lei se grava 
na pele de papel, já que

[…] não há direito que não se escreva sobre os corpos. 
[…] Do nascimento ao luto, o direito se apodera dos 
corpos para fazê-los seu texto. Mediante toda sorte 
de iniciações (ritual, escolar, etc.), ele os transforma 
em tábuas da lei, em quadros vivos das regras e dos 
costumes, em atores do teatro organizado por uma 
ordem social. […] A lei se escreve sobre os corpos. 
Ela se grava nos pergaminhos feitos com a pele dos 
seus súditos. (CERTEAU, 2007, p. 231)

Judith Butler, em citação à filósofa e cientista política Iris 
Young, colabora com a discussão, uma vez que “Young mostra 
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como a operação da repulsa pode consolidar ‘identidades’ 
baseadas na instituição do ‘Outro’, ou de um conjunto de 
Outros, por meio da exclusão e dominação.” (BUTLER, 2008, 
p. 191) Se a lei se escreve historicamente sobre os corpos — 
não importa quais — e os corpos são historicamente variáveis, 
mais uma vez se evidencia o caráter arbitrário e contingente  
da cultura com seus mecanismos sociais de seleção,  
repressão e exclusão; “[…] o sexismo, a homofobia e o racismo, 
o repúdio de corpos em função do seu sexo, sexualidade 
e/ou cor é uma ‘expulsão’ seguida por uma ‘repulsa’ 
que fundamenta e consolida identidades culturalmente 
hegemônicas” (BUTLER, 2008, p. 191) e que busca a 
internalização e reificação de normas heterossexuais. Afinal,

[…] nosso código de valores, nossas pautas de 
conduta, tudo o que fazemos e pensamos, querendo 
ou não, sempre medimos à luz de abordagens e 
propostas heteronormativas, procedentes de âmbitos 
tão homofóbicos como a Igreja, a religião, a filosofia, 
a escola, a universidade, a política, os partidos, a 
cultura, o cinema e todos os discursos morais que 
as instituições proclamam aos quatro ventos para 
impregnar pouco a pouco as pessoas massivamente 
desde pequenininhas. (VIDARTE, 2019, p. 20)

A cultura é assim, uma forma de “poder inteligente”,

[…] aquele que se plasma à psique, em vez de 
discipliná-la e submetê-la a coações e proibições. Não 
nos impõe nenhum silêncio. Ao contrário, ele nos 
convida a compartilhar incessantemente, participando, 
dando opiniões, comuni-cando necessidades, desejos 
e preferências. Contando sobre nossa vida privada. 
Esse poder afável é, por assim dizer, mais poderoso que 
o repressor. Ele escapa a toda visibilidade. (HAN, 
2018, p. 27)

2
Nos últimos dez anos, segundo Leandro Colling (2018), 

é possível destacar a emergência de coletivos e artistas que 
trabalham com a arte como “[…] potentes estratégias para 
produzir outras subjetividades capazes de atacar a misoginia, 
o sexismo e o racismo” (COLLING, 2018, p. 157), alternativas 
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estÉticas para “[…] desmantelar a forma de poder colonial 
para estabelecer uma democracia baseada na igualdade”23 
(BUTLER, 2020, não paginado, tradução nossa), já que o “[…] 
trauma permanece na produção incessante de desigualdade 
que nutre os privilégios e prazeres de uma minoria.” (SIMAS, 
2019, p. 13)

O “trauma colonial” pensado por Simas (2019, p. 17) é 
aquele que “[…] permanece nos ataques aos corpos marcados 
pelos traços da diferença, na edificação de um modelo de 
razão monológica e de um modo de linguagem que não 
comunica, pois tem ânsia de silenciamento” (SIMAS, 2019, p. 
13); é “[…] ferida aberta, sangria desatada” que se assemelha 
ao que pensam Walter Mignolo (2007) e Grada Kilomba (2019) 
sobre a “ferida colonial”, uma marca deixada no corpo dos/
as condenados/as da terra (FANON, 1968), “[…] marcando 
uma diferença e uma inferioridade com respeito a quem 
classifica” (MIGNOLO, 2013, p. 39), “[…] uma maquinaria que 
se fundamenta em uma instância de morte” (SIMAS, 2019, p. 
19), “[…] um projeto civilizatório étnico-racial excludente de 
civilizações outras, suas práticas/conhecimentos/modos de 
vida tradicionais (logo, permeáveis ao tempo, suas mudanças); 
mantenedor da supremacia econômica, cultural e política de 
matriz branca, eurocêntrica, heteronormativa, cisgênera.” 
(NASCIMENTO, 2019, p. 11)

E se a história tem sido mal contada, ou contada exatamente 
ao contrário (KILOMBA, 2019), a teoria queer tem sido um 
importante instrumento estÉtico provocador de respiradouros 
“[…] pela justiça racial e a desmantelação das formas 
explícitas e implícitas de governo [e da cultura] colonial”24 
(BUTLER, 2020, não paginado, tradução nossa), como a 
metafísica, o racionalismo, o humanismo, o logocentrismo, 
o falocentrismo, o patriarcalismo, o etnocentrismo, o capita- 
lismo, o imperialismo, a hegemonia burguesa, o arianismo, 

23 No original: “desmantelar la forma de poder colonial para establecer una democracia 
basada en la igualdad”.
24 No original: “por la justicia racial y la desmantelación de las formas explícitas e implícitas 
de gobierno [y de la cultura] colonial”.
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o racismo, a homofobia, os mitos do Estado, da objetividade, 
da ciência, do progresso, da tecnologia, a moral judaico-
cristã, todos alicerces de hierarquias da colonialidade do 
poder global que, por outro lado, geram “[…] a homofobia, 
o racismo, o sexismo, o heterossexismo, o classismo, o 
militarismo, o cristianocentrismo, o eurocentrismo, todas 
ideologias que nascem dos privilégios do novo poder 
colonial.” (GROSFOGUEL, 2012, p. 343)

Aliás, foi reunindo num mesmo caldeirão antropofágico 
Simas (2019) e Butler (2015; 2017; 2019), e pensando nas 
provocações de Berenice Bento (2017), ao propor um “giro 
queer cucaracha”, que entendemos a necessidade de pensar 
numa estÉtica queerbocla que — forjada na aproximação entre 
o caboclo e a teoria queer, na “[…] emergência da poética e 
da epistemologia do encante” (SIMAS, 2019, p. 13), em torno 
da capacidade da agência — poderia criar uma (tecno)cena 
(THÜRLER; WOYDA; SANTOS, 2019) de enfrentamento 
ao “carrego colonial”, esse “[…] desencante perpetrad[a]o e 
mantid[a]o pelos efeitos dominantes em relação à diversidade 
de formas de ser/saber e inscrever sua experiência.” (SIMAS, 
2019, p. 21) Para Simas, é importante nomear de “carrego” 
porque trata-se de algo que não é próprio do ser, mas imposto 
a ele sob condição de violência; algo, portanto, que pode 
ser despachado: “[…] despachar as obsessões cartesianas e 
as assentadas em um cristianismo cruzadístico inimigo das 
diferenças.” (SIMAS, 2019, p. 23)

Nesse neologismo, destarte, vale lembrar que, para Butler, 
a capacidade de agência se refere à nossa capacidade de 
agir, responder e mobilizar para lutar por objetivos comuns, 
avivar horizontes plurais. Seus livros mais recentes, Quadros 
de guerra: quando a vida é passível de luto? (2015), Corpos em 
aliança e a política das ruas — notas para uma teoria performativa de 
assembleia (2018) e Vida precária: os poderes do luto e da violência 
(2019), mostram-nos o valor da ação aliada com, de e através 
do corpo. O corpo é exposto em manifestações, em marchas, 
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para tornar visível que está sendo danificado e que vidas, em 
suas precariedades, estão se tornando inviáveis. É o caso do 
“[…] corpo material/imaterial daqueles que são alvos do seu 
sistema de violência/terror” (SIMAS, 2019, p. 20), os corpos 
que sofrem com a existência de normas que prescrevem certas 
maneiras de habitar o mundo — uma certa maneira de agir, 
de expressar afeto, de se vestir, de andar. Em última análise, 
regras que também distribuem a possibilidade de viver uma 
vida boa ou, pelo contrário, contribuem para que certos corpos 
sejam considerados patológicos, humilhados e violados.

Uma estÉtica queerbocla, então, insurge em corpos-
caboclos, em produções artísticas que inventam a vida para 
além do desvio; trata-se de uma inflexão queer que pode 
ser aquilo que quiser ser, retroalimentando-se e mesclando 
autorias provenientes do campo teórico, do ativismo e da  
arte as quais, desde várias realidades subjetivas, buscam 
confrontar um único modo de gerar conhecimento e, ao 
mesmo tempo, “[…] extrair deste contexto a variabilidade 
das perspectivas, dos modos de existência e de resistência 
que ele poderia suscitar.” (PELBART, 2013, p. 13) E, 
concordando com Pelbart, se há um “[…] estrangulamento 
biopolítico que pede brechas por minúsculas que sejam, 
para reativar nossa imaginação política, teórica, afetiva, 
corporal, existencial” (PELBART, 2013, p. 13) em prol do 
bem-viver, a estética queerbocla aponta para as fissuras “[…] 
da mirada htcisnormatizante que a colonialidade impõe a 
nossas trajetórias/existências/simbologias pré-atlânticas” 
(NASCIMENTO, 2019, p. 10), a partir de uma política  
da diferença.

Uma estÉtica queerbocla é a criação de espaços de potência 
e enfrentamento para corpos que dobraram a morte através 
do encanto e afirmam a vida sob a civilidade de um mundo 
morto, que nos concede “[…] repertórios de cura para dobrar 
a escassez e os assombros do desencante” (SIMAS, 2019, p. 23) 
que, ao mesmo tempo em que estranham e desestabilizam as 
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normalizações — todas elas —, potencializam a vida enquanto 
“[…] complexo de saberes e gramáticas diversas” (SIMAS, 
2019, p. 22) em produções que desobedecem os parâmetros 
coloniais. Simas, em 11 de novembro de 201925, na rede social 
Twitter, amplia esse campo de entendimento a partir da ideia 
de “caboclamento”. Para o historiador:

1 - A raiz etimológica da palavra transe remete ao 
latim “transire”, formada por “trans” (atravessar) 
mais “ire” (ir). O caboclo se manifesta pelo transe, pela 
ideia do ir atravessando como sentido de cruzar mundos, 
perspectivas, possibilidades, práticas.
2 - O intransigente é aquele que se nega ao transe; o 
transigente é aquele que se dispõe a ele. Todo e qualquer 
ato criativo é possível a partir do transe como disponibilidade 
de travessia. A razão intransigente nega a mobilidade e 
os cruzos das experiências de saber.
3 - O intransigente percebe qualquer possibilidade 
fora de seu eixo como algo a ser combatido. Por isso, 
as razões intransigentes são avessas ao transe como 
também o encaram como possessão, descontrole e 
irracionalidade.
4 - Contrários às mobilidades, esse modelo de razão 
intransigente enxerga o transe como uma perda de 
domínio do ser, que para ser salvo deve expulsar a 
experiência do movimento em troca da segurança da 
fixidez.
5 - Partindo dessa problematização acerca da sabedoria 
do movimento e dos movimentos das sabedorias, 
podemos firmar o ponto: a diáspora é transe!
6 - Se vista apenas como translado, como acontece na 
maioria das vezes, ela se anula como possibilidade de 
invenção e apenas afirma a redenção do colonizador 
e de sua economia fundamentada no sequestro, na 
objetificação e no comércio de seres humanos.
7 - Porém, encruzada a essa perspectiva emerge a 
percepção macumbeira, que compreende a diáspora 
como empreendimento inventivo de travessia. Essa 
perspectiva afronta o desencanto do projeto colonial 
e o estraçalha quando abre a possibilidade do ser em 
cruzo contínuo: o caboclo!
8 - O caboclo é o ser-disponível, o ser-no-mundo, o que está 
aí. O ser indisponível para a caboclização é o que não 
se dispõe a ir; é o normatizado nas regras da civilidade. 
O caboclo é o encantado que se viabiliza como tal a partir da 
mais radical experiência de alteridade.
9 - O encantado vive nele mesmo, vive no elemento da 
natureza em que se encantou e vive no outro corpo em 
que, pelo transe, se manifesta. Ele é o múltiplo no uno. 
Neste sentido, o caboclo escapa do binarismo entre o 

25 Disponível em: https://twitter.com/simas_luiz/status/119399807395 5016705.
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ser espiritual e o ser demasiadamente humano.
10 - Ao invés de evoluir, no sentido linear e ocidental 
da expressão, o caboclo se transforma. A evolução, 
como instância domesticadora, é a impossibilidade 
do encante e inimiga da transformação, do cruzo, 
da disponibilidade da alteridade como fundamento 
do ser descolonizado. (SIMAS, 2019a, não paginado, 
grifos nossos)

Em suma, pensar a estética queerbocla significa, ao assumir 
um compromisso com a desaprendizagem (THÜRLER, 
2018), assumir também o papel do transigente que atravessa 
os mundos em busca de transformações ou o do viajante pós-
moderno, tal qual pensou Guacira Lopes Louro, que “[…]  
pode desviar-se da rota, experimentar veredas improváveis, 
cruzar fronteiras proibidas.” (LOURO, 2010, p. 205) As 
possibilidades produtivas e imaginativas do queer, em um 
sentido mais direto, põem em primeiro plano o mundo 
dos desejos, das práticas sexuais, das identificações e das 
corporalidades não normativas. Nesse caminho, firmamos 
verso que uma estÉtica queerbocla deve ser a prática de 
potências criativas presentes na disponibilidade da travessia, 
no “[…] deixar-se afetar pelo que está na deriva, à margem, 
criar atalhos, desconfiar das gramáticas exclusivas do sucesso 
e abrir os arquivos do fracasso, instalar toda a poética da 
errância e da diáspora” (GADELHA, 2018, p. 47) e, ao 
mesmo tempo, na contramão do “[…] extermínio secular das 
experiências comunitárias negras, indígenas e das populações 
empobrecidas, para se pavimentar como projeto civilizatório 
tacanho, reducionista e celebrador da barbárie.” (SIMAS, 
2019, p. 25)

3
Seguindo esse percurso teórico, desembocamos em A ira do 

cordeiro, primeira peça de uma série de três experimentações 
estéticas sobre a ideia de aula-espetáculo ou peça-conferência26. 
Esta peça aborda questões ligadas às masculinidades, esse 
26 Sobre esse assunto, sugerimos as leituras de Thürler, Woyda e Moreno (2020), Sanches 
(2020) e Lordelo (2020).
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“[…] conhecimento histórico interessado, que faz uso do  
poder institucional por meio da figura masculina.” 
(THÜRLER; ARAGÃO, 2012)

Dividida em três cenas, o dramaturgo e diretor Djalma 
Thürler conduz o ator TC a enfrentar a experiência primordial, 
única, insubstituível do exercício do saber compartilhado, 
do conhecimento como diálogo, a partir de um tema caro à 
agenda social contemporânea: o fantasma da masculinidade 
hegemônica a partir de um processo de desaprendizagem 
(THÜRLER, 2018) que busca uma revisão alternativa do 
passado, a contrapelo, e que nos permite, no presente, apreender 
corpos, desejos e erotismos perdidos ou impensáveis dentro 
da história normativa, da história dominante.

Essa operação teórica nos leva à noção de “diáspora queer” 
pensada na encruzilhada das ideias de Luiz Antonio Simas 
(2019; 2019a), Richard Miskolci (2009) e Gayatri Gopinath 
(2020). De Simas, interessa-nos a compreensão de diáspora 
como um “[…] empreendimento inventivo de travessia” 
(2019a, não paginado); de Miskolci, aquela que “[…] propõe 
maneiras de contestar estruturas familiares e de parentesco 
tradicionais e reorganizar comunidades nacionais ou 
transnacionais não por origem e genética, antes por destino, 
afiliação e rede de práticas e interesses sociais comuns” 
(MISKOLCI, 2009, p. 161); e de Gopinath, a partir da ideia de 
“[…] práticas estéticas da diáspora queer”, aquelas que

[…] evocam a história sem H maiúsculo, que está 
integrada nos pequenos atos e gestos cotidianos 
que se manifestam no cenário da nação e também 
no espaço da região. Essas histórias menores podem 
ser extraídas com cuidado dos arquivos informais, 
compostos por objetos sucateados ou desvalorizados, 
e em viagens táteis através da poeira, a sociedade e 
os resíduos. As práticas estéticas da diáspora queer 
evocam essas histórias menores e as tornam visíveis27. 
(GOPINATH, 2020, p. 25, tradução nossa)

27 No original: “[…] evocan la historia sin una H mayúscula, que está integrada en pequeños 
actos y gestos cotidianos que se manifiestan no en el escenario de la nación sino en el espacio 
de la región. Estas historias menores se pueden extraer con cuidado de archivos informales, 
compuestos por objetos desechados o devaluados, y en viajes hápticos a través del polvo, la 
suciedad y los residuos. Las prácticas estéticas de la diáspora queer evocan estas historias 
menores y las hacen visibles”.
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Assim, a “diáspora queer” abre o caminho para uma 
compreensão diferente da história e da memória que contrasta 
com aquelas que têm sido narradas pela modernidade colonial 
e seus legados. A “diáspora queer” é prática de arquivo que 
investiga e comemora as histórias menores que estão fora das 
narrativas oficiais, sutilmente relacionadas ao funcionamento 
da modernidade colonial que nos leva a questionar: “[…] que 
corpos vemos quando vamos ao teatro? Quais as cores e as 
linhas de pele preenchem os campos visuais de nossas galerias 
e museus? Que tipo de arte invade a rua? Que processos 
criativos permanecem sufocados e ilhados nas periferias do 
nosso país?” (GADELHA, 2018, p. 47)

Influenciado por René Pollesch, Thürler incorporou em A 
ira do cordeiro fragmentos do conto “Blue Guy” (2015), de Júnior 
Ratts, além de textos teóricos extraídos de livros de filosofia e 
de diversos estudos especializados no contexto de uma peça-
conferência. Nessa peça reúnem-se textos de Paul B. Preciado, 
Guy Hocquenghem, Richard Miskolci e Thomás Tadeu da Silva, 
elaborando uma cena política contrassexual a partir da qual se 
denomina como teatro anfíbio (THÜRLER, 2014), que revolta 
os regimes sexopolíticos implicando necessária transgressão, 
um “giro decolonial”, e que promove

[…] a abertura e a liberdade de pensamentos e de formas 
de vida-outras (economias-outras, teorias políticas-
outras); a limpeza da colonialidade do ser e do saber; 
o desprendimento da retórica da modernidade e de 
seu imaginário imperial na retórica da democracia. O 
pensamento decolonial tem como razão de ser e objetivo 
a decolonialidade do poder (ou seja, da matriz colonial de 
poder) (GROSFOGUEL; CASTRO-GÓMEZ, 2007, p. 30),

expandindo-se para além dos entendimentos binários da 
sexualidade; uma contribuição estético-política rizomática 
na qual o texto teatral é invadido pela teoria, e a teoria é 
contagiada pelo teatro.

Talvez daí venham as influências de Pollesch nesse 
trabalho: primeiro pelo texto, “[…] que envolve a dimensão 
oral e escrita, mas também ideias, conceitos, um discurso 
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e posicionamentos políticos.” (HENCKES, 2015, p. 216) E, 
especialmente, aquilo que o diretor alemão esperava de um 
ator, a

[…] importância de que o ator se relacione com o 
conteúdo concreto do que está dizendo, e não com 
aquilo que esse conteúdo fala sobre ele próprio, ator, 
ou sobre a sua personagem. Assim, trata-se, por um 
lado, de uma presença concreta do corpo e de ser capaz 
de mostrar esse corpo presente e, por outro lado, 
desse corpo ser capaz de trazer conteúdos à cena, questões, 
reflexões — questões essas que não estão ali para 
expressar nada em relação aos atores e muito menos 
personagens que estão em cena, mas para trazer 
conteúdos (teorias) que precisam ser manuseados 
por esses corpos e mostrados por eles. (MARTINS, 
2014, p. 36, grifos nossos)

O texto, pelo que se percebe de Pollesch, se aproxima 
também daquele texto pensado por Novarina, que “[…] torna-
se um alimento para o ator, um corpo.” (NOVARINA, 1999, p. 
17) E, nesse sentido, “[…] falar não é comunicar, […] é antes abrir 
a boca e atacar o mundo com ela, saber morder. O mundo é por 
nós furado, revirado, mudado ao falar.” (NOVARINA, 2003, 
p. 14) Em outras palavras, se aproxima do que pensa Janaína 
Leite: “[…] cada vez mais, o artista é convocado a se colocar. 
Ele assume sua obra, seu discurso, se despe das personagens 
e, em seu próprio nome, assume a cena para trazer sua visão 
de mundo, sua história, seu próprio corpo marcado por essa 
história e visão.” (LEITE, 2014, p. 37)

No texto “Der theaterregisseur René Pollesch findet, dass die 
Schauspielerin Sophie Rois schon auch ein Wunder ist — und 
erklärt, warum es aber nicht um Bewunderung geht28”, de 2012, 
Pollesch dá uma pista do que espera de um ator: “[…] certa vez 
eu me expressei da seguinte maneira sobre o fato de você ser 
um milagre no palco29, a qual foi a melhor que encontrei: que 
eu, quando a assisto, tenho a sensação de que posso seguir cada 
molécula do seu corpo. Posso vê-las todas.” (POLLESCH, 2012, 

28 “O diretor de teatro René Pollesch acha que a atriz Sophie Rois também é um milagre — e 
explica porque não se trata de admiração”.
29 Pollesch se refere à homenagem que fez à atriz Sophie Rois quando ela recebeu o Berliner 
Theaterpreis 2012.
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não paginado) Uma atriz-molécula parece ser aquela que “[…] 
nunca foi pensada como personagem” (NOVARINA, 1999, p. 
12) e, ao invés de representar papéis, se torna uma espécie de 
agência concreta, física, por meio da qual os textos são levados 
à cena (MARTINS, 2014, p. 37), porque o teatro “[…] não é uma 
antena cultural para a difusão oral das literaturas mas o lugar 
para se fazer sempre, materialmente, com que a palavra morra 
nos corpos” (NOVARINA, 1999, p. 15); “[…] é um corpo capaz 
de estar presente e uma voz capaz de trazer conteúdos à cena, 
e de não se expressar a si mesma o tempo todo” (MARTINS, 
2014, p. 37) e que “[…] trabalha de maneira permanente contra a  
ilusão de uma possível reconstrução da realidade pelo teatro. 
No lugar disso ele expõe a teatralidade da realidade, ou ao 
menos, daquilo que pode ser percebido como o mundo.” 
(ENGELHARDT, 2009 apud KINAS, 2010, p. 150)

A ira do Cordeiro, enquanto dramaturgia, também é um 
exemplo de “dramaturgia monstruosa”, aquela que se vale  
do “[…] gosto do fragmento e da citação, a ironia, o 
artificialismo, a criação de um espaço-tempo antirealista, 
a utilização de novas tecnologias, o recurso a colagens de 
materiais extra-teatrais, a criação de partituras coreográficas, 
revelando fazedores de teatro que recusam as formas 
oriundas da matriz dramática” (KINAS, 2010, p. 150); 
uma tessitura dramática feita com a pele, para o exercício 
do pensamento decolonial, de práticas que privilegiam os 
processos de subjetivação e existências sexuais, de gêneros 
sociais e culturais não hegemônicos e que se localizam fora  
do “cistema”30 a partir de uma política da diferença, um  
projeto de transformação social a partir da diferença 
radicalmente transformador que, articulando igualdade 

30 Utilizo aqui a palavra cistema pensando em Viviane Vergueiro (2014), compreendida como 
“[…] uma corruptela de ‘sistema’, com a intenção de denunciar a existência de cissexismo e 
transfobia no sistema social e institucional dominante.” (VERGUEIRO, 2014, não paginado) 
Seria, pois, o projeto heteronormativo, branco e masculinista, ocidental, cristão, capacitista e 
capitalista que esmaga e silencia formas não hegemônicas de poder, ser, e conhecer, pessoas 
cujos “[…] corpos e identidades de gênero diferem daquilo que é tomado como natural, 
saudável, divino e normal — ou, para usar uma simplificação que se ouve com frequência, 
que não sejam ‘o homem com pênis e a mulher com vagina.’” (VERGUEIRO, 2014, não 
paginado)
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e reconhecimento das diferenças culturais, promove a 
superação da tolerância com uma inclusão adaptadora dos 
losers no atual modelo de vida em sociedade (COLLING, 
2013; MISKOLCI, 2012; WALSH, 2013).

Para Colling,

[…] as políticas da diferença, ainda pouco exploradas 
no Brasil, possuem as seguintes características, entre 
outras: 1) priorizam as estratégias políticas através do 
campo da cultura, em especial através de produtos 
culturais, pois os/as ativistas entendem que os 
preconceitos nascem na cultura e que a estratégia 
da sensibilização via manifestações culturais é 
mais produtiva; 2) criticam a aposta exclusiva nas 
propostas dos marcos legais, em especial quando 
essas estratégias e esses marcos reforçam normas 
ou instituições consideradas disciplinadoras das 
sexualidades e dos gêneros; 3) explicam a sexualidade 
e os gêneros para além dos binarismos, com duras 
críticas às perspectivas biológicas, genéticas e 
neutralizantes; 4) entendem que as identidades são 
fluidas e que novas identidades podem ser criadas 
e recriadas permanentemente; 5) a sua luta política 
é centrada ‘na crítica aos regimes de normalização’ 
(Miskolci, 2012: 27), dentro da perspectiva da diferença 
e não da diversidade. (COLLING, 2013, p. XX)

Identidade e diferença, então, se conectam ao regime de 
heteronormatividade, entendido

[…] como norma que articula as noções de gênero 
e sexualidade, estabelecendo como natural certa 
coerência entre sexo (nasceu macho, nasceu fêmea), 
gênero (tornou-se homem, tornou-se mulher) e 
orientação sexual (se é um homem, irá manifestar 
interesse afetivo e sexual por mulheres, e vice-versa). 
Esse modelo, binário e dicotômico, é entendido 
como natural e para muitos parece estar na “ordem 
das coisas”, o que faz com que indivíduos que não 
se reconheçam nele sejam percebidos como doentes, 
desviantes, perturbados, transtornados, pecadores, 
etc. (SEFFNER, 2013, p. 150)

Em uma perspectiva não normalizadora, a dramaturgia 
monstruosa seria uma ferramenta queerbocla para demonstrar 
que experiências até hoje invisibilizadas, não reconhecidas 
ou, mais comumente, violentadas, passem a ser incorporadas 
no cotidiano da arte.
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Em A ira do cordeiro podemos dizer que a personagem 
principal se entende como uma “corpolítica”31, que descreveria 
“[…] tecnologias decoloniais ratificadas pelos corpos que 
perceberam, primeiro, que eram considerados menos  
humanos e, segundo, que o próprio ato de descrevê-los 
como menos humanos era uma radical desumanização”  
(MIGNOLO, 2011, p. 140), ampliando a tese de que o 
racismo seria o principal pilar para o triunfo do capitalismo,  
apresentada por Achille Mbembe em Crítica da razão negra 
(2018). O “não-humano” ou “sub-humano” também é 
produzido por outros dispositivos. A pedagogia imediata 
e compulsória da heterossexualidade, por exemplo, impõe 
a naturalidade desta organização e faz orbitar em seu 
entorno um regime de signos sociais, materiais e sexuais que  
interditam prazeres fora do sexo pênis-vagina.

A ira do Cordeiro, na perspectiva de Thürler, seria uma 
dramaturgia monstruosa — “a antítese do ‘belo animal 
aristotélico’” (THÜRLER, 2021, p. 3) —, graças à violência 
com que excede as leis de uma sociedade e, também, 
porque provoca o pavor, o medo e o pânico nas convenções 
normatizantes, nesse caso, o imperativo heteronormativo da 
impenetrabilidade masculina. É teatro de provocação, política 
queer que encena certezas provisórias, novas experiências 
eróticas impensadas ou estigmatizadas e diferentes formas de 
estar no mundo, potência agenciadora de questionamentos 
à ordem estabelecida dos discursos de saber-poder que, 
historicamente, reduzem a heterossexualidade a uma 
identidade única e essencializadora.

4
A ira do cordeiro é também um devir erótico, uma pílula 

de pornografia, porque em sua disponibilidade de travessia 
quer “[…] causar um incômodo intencional, pronunciar o 

31 Corpolítica, em Mignolo, é algo como o reverso do biopolítico, conceito por meio do qual 
Foucault se referia às estratégias estatais de controle populacional que surgiram com a 
formação dos Estados modernos e que também foram aplicadas aos Estados coloniais.
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inominável, apresentar o velado, explicitar o subentendido, 
exagerar o já visto e, principalmente, testar fronteiras, ou seja, 
colocar ‘em cena’ o que se espera que esteja ‘fora de cena’.” 
(LEITE JÚNIOR, 2011, p. 12)

Especialmente na cena 3, a personagem central, brasileiro, 
sem nome, espera na antessala de um estúdio de produção 
de filmes pornográficos para fazer sexo anal passivo por US$ 
1.500,00, dinheiro suficiente para que pudesse retornar ao 
Brasil depois de ter exercido algumas subprofissões para sua 
sobrevivência nos Estados Unidos:

[…] gestos que faziam parte de um ator que deixou seu 
país, quase passou fome, tentou ser garçom, lixeiro, 
limpador de bunda de velho e, quando desistiu, não 
desistiu, começou a malhar oito horas por dia, pintou 
o cabelo de azul, se bombou como pode e, naquele 
instante, estava definitivamente preparado para dar 
a bunda por 500 dólares. E como iam ser três caras 
a enrabá-lo, ele sabia que dali haveria de sair com a 
grana suficiente pra completar a viagem do retorno 
ao Brasil. (THÜRLER, 2020, p. 8)

Em momento importante, o da revelação de sua orientação 
sexual, a personagem afirma:

Não sou bicha, viu? Sentei numa vassoura, vou dar o 
cu daqui a pouco e tudo mais, mas eu não sou bicha, 
juro! […] Pois é, moça, não sou bicha não, juro, sério, 
até um mês atrás, quer dizer, seis meses, enfim antes 
de chegar aqui eu podia até queimar bicha na rua se 
visse uma, sério mesmo, mas depois que cheguei por 
aqui, sei lá, as coisas mudaram, conheci John e John 
só parece um homem manso, um homem com quem 
eu posso falar um monte de merda sobre mim sem 
muita preocupação. Engraçado, se John me visse de 
pernas cruzadas de cuecas ou aqui de braços abertos 
sendo pintado ia cair pra trás e, se eu tivesse visto 
John assim que cheguei aqui, não tinha outra, tinha 
mandado fogo nele ou pelo menos um murro ou um 
tiro. (THÜRLER, 2020, p. 11)

Não ser bicha e fazer sexo anal passivo por US$ 1.500,00 
encerra um paradoxo importante, uma convivência de 
imaginários antitéticos: a masculinidade e a pornografia 
passiva, aludindo às diferentes maneiras de “ser homem” em 
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um exercício contrário ao essencialismo identitário que “[…] 
expressa as expectativas, as demandas e as obrigações sociais 
que derivam do pressuposto da heterossexualidade como 
natural” (MISKOLCI, 2009, p. 157-158), e “[…] especialmente 
para o homem, em termos gerais, a pederastia passiva 
implica deixar-se penetrar, abdicar de seu lugar ativo (leia-se 
masculino) para ocupar o papel (abjeto) de penetrado (leia-se 
feminino), dentro da constelação de relações eróticas baseadas 
na heteronormatividade patriarcal.”32 (PIERCE, 2018, p. 26) 
No final da peça, a personagem entra no estúdio de gravação 
e conclui: “[…] entrei na oca como um bom índio brasileiro 
pronto para gemer em inglês.” (THÜRLER, 2020, p. 16)

Durante o processo de encenação, o ator TC foi encorajado 
a fazer do espetáculo um ato de parresia, o ato corajoso “do 
dizer verdadeiro” (CHAVES, 2013, p. 16) cujo sujeito, ao dizer 
a verdade,

[…] marca como sendo sua opinião, seu pensamento, sua 
crença, tem de assumir certo risco, risco que diz respeito 
à própria relação que ele tem com a pessoa a quem se 
dirige. Para que haja parresia é preciso que, dizendo a 
verdade, se abra, se instaure e se enfrente o risco de ferir 
o outro, de deixá-lo com raiva e de suscitar de sua parte 
algumas condutas que podem ir até a mais extrema 
violência. (FOUCAULT, 2014, p. 12)

Essa posição parresista marca a cena contemporânea 
e convoca o artista a “[…] engajar-se em primeira pessoa 
e transformar a cena e a obra num depoimento próprio, 
afirmado, que não se confunde mais com o discurso de 
uma personagem ou um autor-dramaturgo que não seja ele 
próprio.” (LEITE, 2014, p. 37) Nesse sentido, insistimos que o 
fato de o ator TC praticar o sexo anal passivo era fundamental 
para a desconstrução da masculinidade da personagem, já 
que as restrições masculinas ao próprio corpo se localizam, 
principalmente, na castração anal; por isso, o

32 No original: “[…] especialmente para el hombre, en términos generales, la pederastia 
pasiva implica dejarse penetrar, abdicar su lugar activo (léase masculino) para ocupar el 
papel (abyecto) de penetrado (léase femenino), dentro de la constelación de relaciones 
eróticas basadas en la heteronormatividad patriarcal”.
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[…] cu cumpre um papel primordial na construção 
contemporânea da sexualidade, na medida em que 
está carregado de fortes valorações sobre o que é ser 
homem e o que é ser mulher, sobre o que é ser um 
corpo valorizado e um corpo abjeto, um corpo bicha 
e um corpo hetero, sobre a definição do masculino e 
do feminino. (SÁEZ; CARRASCOSA, 2016, p. 180)

Soma-se a isso o fato de A ira do cordeiro, o título, ser 
uma expressão de Paul B. Preciado, extraída do texto-fonte 
“Terror anal: apuntes sobre los primeros días de la revolución 
sexual”, epílogo do livro El deseo homossexual (2009), de Guy 
Hocquenghen, plot central da construção dramatúrgica desse 
espetáculo. Antes de entrar no estúdio, o personagem diz:

Nesse dia, nesse instante, enquanto eu me preparava 
pra dar a bunda por US$1.500,00, acabei me 
perguntando se um dia o homem heterossexual 
teve cu. E aí lembrei de um mito que criaram para 
explicar como nos tornamos esses hetero-humanos. 
O mito, eu conto de memória, talvez perca uma 
ou outra informação, diz que nós não nascemos 
homens ou mulheres, nem nascemos meninos ou 
meninas. Ao nascer somos um tecido de líquidos, 
sólidos e géis revestidos por um estranho órgão cuja 
extensão e peso supera a de qualquer outro: a pele. 
É esse tegumento, formado pela pele e seus anexos 
pêlos, cabelos, unhas e glândulas que é responsável 
por tudo o que permanece contido, preso, isolado, 
apresentando uma aparência de unidade instalada 
a que chamamos de corpo. Enrolada em torno do 
tubo digestivo, a pele abre em suas extremidades 
deixando a vista dois orifícios musculares: a boca 
e o cu. Não haveria então diferenças, todos nós 
somos um furo de pele que, respondendo às leis 
da gravidade, começa na boca e acaba no cu. Mas 
havia muita simetria entre esses dois orifícios, e os 
corpos — simples tubos pele — assustados com a 
sua potencialidade indefinida de gozar com tudo 
(a terra, as rochas, a água, os animais, outros tubos 
de pele) procuraram formas de controlar-se e de 
controlar. O medo de que toda a pele fosse um órgão 
sexual sem gênero lhes fez redesenhar os limites do 
corpo, definindo e marcando zonas de privilégio e 
zonas de abjeção. Os santos padres, temerosos de 
que o corpo nascido conhecesse o prazer de não-
ser-homem, de não-ser-humano, de rebolar entre 
os javalis e as flores, tomaram tudo o que tinham à 
mão (o fogo, a roda, a linguagem, a física nuclear, a 
biotecnologia…) e colocaram em marcha uma técnica 
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para remover do cu toda capacidade que não fosse a 
excremental. Depois de tentar muito, de dar muitas 
voltas, encontraram um método limpo para levar 
a cabo a castração do cu: meter um dólar no cu da 
criança, enquanto exclamavam: “não deixe ninguém 
tocar no seu cu e você será proprietário, terá mulher, 
filhos, objetos, terá pátria. A partir de agora você será 
o dono da sua identidade”. O cu castrado tornou-
se, então, um mero ponto de expulsão de detritos, 
orifício em que culmina o duto digestivo e pelo 
qual se expele bostas. Moça, tem alguém para falar 
comigo? Posto à disposição dos poderes públicos, 
o cu foi costurado, fechado, selado. Assim nasceu 
o corpo privado, os corpos castrados de cu, corpos 
feridos, maltratados e com ele a cidade moderna, com 
os seus paralelepípedos limpos e as suas chaminés 
poluentes. No homem hetero, o cu é entendido apenas 
como orifício excretor, não é um órgão. É a cicatriz, a 
marca em seu corpo da castração. O cu intocável é o 
preço que o corpo paga ao regime heterossexual pelo 
privilégio da sua masculinidade. O dano teve que 
ser substituído por uma ideologia de superioridade, 
para que eles só se lembrassem do cu ao defecar. 
Como fantoches pensamos que somos melhores, 
mais importantes, mais fortes… E nos esquecemos 
que nossa hegemonia se baseia em nossa castração 
anal. Os homens-de-cus-castrados construíram uma 
comunidade a que chamaram cidade, estado, pátria, 
cujos órgãos de poder excluíram todos aqueles 
corpos cujos cus permaneceram abertos: mulheres 
duplamente perfuradas pelos seus cus e suas vaginas, 
seu corpo inteiro convertido em cavidade uterina 
capaz de abrigar futuros cidadãos, mas, também 
corpos viados, que o poder não conseguiu castrar, 
corpos que negam o que os outros consideram 
evidência anatômica e que fazem da mutação uma 
estética de vida. Em torno dessa comunidade de 
cus castrados, as famílias com seu pai-analmente-
castrado e sua mãe-víscera-oca são apoiadas como 
colunas prontas para trazer ao mundo novos tubos 
de pele que terão seu cu arrancado em breve. Até o 
dia da ira do cordeiro chegar e os corpos não castrados 
se rebelarem. (THÜRLER, 2020, p. 15)

O dia da ira do cordeiro havia chegado. Numa conversa 
franca com o ator, afirmamos que essa experiência seria uma 
importante operação metonímica particular, individual, 
mas também coletiva. O cu simbolizaria o uso desviado e 
perigoso do corpo, um corpo heterossexual dissidente que 
escapa ao controle patologizante do Estado, enquanto oferece 
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a possibilidade de subversão dos mecanismos de dominação 
patriarcal (PIERCE, 2018). TC concordou com a experiência, 
compreendeu o panorama global de discursos e tecnologias 
de poder que normalizam as práticas heteroeróticas e que, a 
partir de uma estética queerbocla, poderia desestigmatizar esse 
tipo de prazer, os usos dissidentes do corpo e, em particular, o 
significado que a cena do “coito contranatural” representaria 
para o espetáculo: resistente, desafiante, desejante. A cena, 
também, foi muito estimulada pelo que a atriz Janaína Leite 
havia feito no espetáculo Stabat Mater, 

[…] filmar uma cena de sexo com um ator pornô, 
dirigida pela mãe. O ator pornô foi escolhido por 
testes, cujos registros são, em parte, compartilhados 
no espetáculo. Esse encontro, longe de ser um 
recurso polêmico vazio, se dá como um arriscado 
gesto de cura. Senão de cura, pelo menos de inversão 
simbólica. A ideia de fazer uma cena de sexo “de 
verdade” com um ator pornô, com a assistência da 
mãe, perfura duas condições problematizadas na 
peça: a ausência e a passividade. (SMALL, 2019, não 
paginado)

O passo seguinte foi pensar no entendimento do que 
queríamos como pornografia para a realização do filme que 
acontece dentro da peça. Quais configurações regem o olhar 
pornográfico? A primeira pista parte de Preciado e sua ideia 
de contrassexualidade,

[…] uma teoria do corpo que se situa fora das 
oposições homem / mulher, masculino / feminino, 
heterossexualidade / homossexualidade. Ela define 
a sexualidade como tecnologia, e considera que 
os diferentes elementos do sistema sexo/gênero 
denominados “homem”, mulher”, “homossexual”, 
“heterossexual”, “transexual”, bem como suas práticas 
e identidades sexuais, não passam de máquinas, 
produtos, instrumentos, aparelhos, truques, próteses, 
redes, aplicações, programas, conexões, fluxos de 
energia e de informação, interrupções e interruptores, 
chaves, equipamentos, formatos, acidentes, detritos, 
mecanismos, usos, desvios… (PRECIADO, 2014, p. 
22-23)
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Depois, concordando com Rodrigo Gerace, que escreveu 
sobre o erotismo e suas metáforas na história do cinema, no 
teatro também “[…] a percepção do que é sexo, bem como 
daquilo que é tido como ‘explícito’, esbarra nas construções 
políticas do desejo e suas representações visuais mutáveis de 
acordo com os níveis de obscenidade e apropriação do real 
em diferentes contextos.” (GERACE, 2015, p. 11) Para nós, 
portanto, começava a se delinear uma estética pornográfica 
que se aproximava do que definiu Ana Sofia Semedo Pereira 
Lopes, em sua dissertação de Mestrado na Universidade 
Autónoma de Lisboa: “[…] pornografia como qualquer 
material sexualmente explícito (imagens; fotografias; vídeo; 
áudio; jogos; textos e narrativas; “screensavers”; fundos) 
com exibição dos órgãos genitais e atos sexuais realmente 
praticados, com o objetivo de criar excitação sexual no 
espectador.” (LOPES, 2013, p. 4)

Outra fonte importante foi o filme francês Sauvage / 
Wild, de 2018, do escritor e diretor francês Camille Vidal-
Naquet. O filme “[…] não evita abordar certos perigos da 
prostituição. Leo é mostrado sendo graficamente violado.”33 
(KENIGSBERG, 2019, não paginado, tradução nossa) 

FIGURA 1 – Cartaz do filme Sauvage/Wild
Fonte: https://strandreleasing.com/films/sauvage-wild/. Acesso em: 28 jul. 2022.

A noção de que o ator poderia ser “mostrado sendo 
violado graficamente” concordava com a definição de 

33 No original: “doesn’t avoid addressing certain dangers of prostitution. Leo is shown 
being graphically violated.”
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pornografia proposta por Lopes (2013) e, por isso, a escolha 
do elenco ficou muito comprometida, porque pensávamos 
que atores profissionais não aceitariam, por desconforto, o 
convite por causa da exposição explícita da nudez e do sexo. 
Para driblar essa questão, passamos a pensar em alternativas, 
convidando primeiramente garotos de programa, designação 
utilizada para o prostituto viril que presta serviço quase 
sempre a homens, e que atuassem em saunas gays na cidade 
de Salvador. Essa primeira opção veio reforçada pela ideia de 
que era importante para esses “atores” terem

[…] um corpo marcado por insígnias que, 
convencionalmente, sinalizam a masculinidade: 
dorsos produzidos em academias de ginásticas 
remontando aos tipos gregos de outrora; posturas 
corporais típicas; gestos que retratam modos de ser 
supostamente viris, copiados de trabalhadores da cons- 
trução civil, estivadores, militares, caminhoneiros, 
entre outros. (FARIAS, 2013, p. 347) 

A busca por esses “atores” em aparelhos que ofertam 
publicamente esse tipo de serviço foi realizada em duas 
saunas, a Clube 11, no bairro do Tororó, e a Clube Olympus, 
no bairro Dois de Julho, ambas no Centro da cidade de 
Salvador. Essa busca, realizada por um dos produtores do 
filme, foi frustrada e a principal razão foi pela dificuldade da 
performance artística, feita em meio a uma equipe técnica e,  
em especial, pelo fato de ser registrada em vídeo. Essa 
negociação foi muito demorada, envolveu cerca de duas 
semanas da pré-produção e, por mais que insistíssemos em 
afirmar que não apareceriam os rostos, todas as tentativas 
foram frustradas.

A segunda tentativa foi realizada através do site Garoto 
com local. O produtor entrava nos perfis que correspondiam à 
descrição feita por Farias (2013) e iniciava uma lenta e longa 
negociação que ia dos papéis sexuais que desempenhariam 
na filmagem até o valor do cachê. De oito atores selecionados, 
fechamos com dois34 deles. A principal razão para que 
34 Importante dizer que no roteiro são dois médicos americanos a curar o vírus na tribo 
indígena na Amazônia.
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aceitassem foi, acreditamos, a semelhança do tipo de serviço 
que prestavam no site: receberiam um cachê negociado 
anteriormente para visitar um cliente em seu endereço (o da 
filmagem) para o desempenho de um papel sexual. A garantia 
de que os seus rostos não apareceriam garantiu, além do 
sigilo, maior liberdade em suas performances; afinal,

[…] o michê, boy, garoto de programa ou 
simplesmente GP normalmente não se considera 
homossexual, porque constrói sua masculinidade 
(papel do gênero) a partir de um comportamento 
sexual ativo. Essa construção é válida mesmo que o 
seu cliente seja um homem e desde que este adote 
um comportamento sexual passivo. Além do mais, 
muitos não se consideram profissionais do sexo, 
encarando a prostituição como uma atividade 
secundária ou provisória. (ANDRADE; TEIXEIRA, 
2004, p. 151)

Assim, Fernando Macedo e Gabriel Torquato35 compa- 
receram às gravações que aconteceram em 09 de março de 2020, 
na sede da ATeliê VoadOR Teatro, Companhia responsável 
pela encenação da peça, na cidade de Salvador (BA).

Figuras 2 e 3 - Fotos de Fernando Macedo e Gabriel Torquato

Com uma equipe reduzida de aproximadamente nove 
pessoas, incluindo seis atores, dois diretores e um auxiliar 
35 Os nomes são fictícios e, assim como as fotos das Figuras 2 e 3, foram encontrados nos sites 
https://garotocomlocal.com.br/acompanhante-masculino/fernando-macedo/ e https://
garotocomlocal.com.br/acompanhante-masculino/gabriel-torquatto/. Último acesso em: 
18 jan. 2022.

https://garotocomlocal.com.br/acompanhante-masculino/fernando-macedo/
https://garotocomlocal.com.br/acompanhante-masculino/gabriel-torquatto/
https://garotocomlocal.com.br/acompanhante-masculino/gabriel-torquatto/
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técnico, a cena foi filmada, mas não sem alguma tensão. TC, o 
ator profissional, estava bastante nervoso e precisou conversar 
com Fernando Macedo e Gabriel Torquato dizendo de sua 
disponibilidade para aquela cena, mas também afirmando 
sobre os papéis que estavam exercendo profissionalmente. TC 
não quis usar, mas tanto Fernando quanto Gabriel tomaram 
Viagra para a performance sexual dos “médicos ativos”. Vale 
ressaltar que a “concentração” dos garotos de programa era 
tamanha que não se importavam com nada do que acontecia  
no set de filmagem e, por isso, em alguns momentos, era  
possível vê-los ensaiando a ideia de prostituição viril 
(PERLONGHER, 1986) em flagras de controle sobre a 
virilidade do outro.

Depois disso, começamos a filmagem, mas após cerca de 
cinco minutos de tapas na bunda, punhetas, dedos no cu, os 
limites de TC em entender através de seu corpo o prazer anal 
como foco de resistência normativa logo vieram à tona, e ele 
não foi capaz de seguir na cena do coito anal, apesar de ter 
avançado em algumas limitações impostas ao seu próprio 
corpo. A desistência, no entanto, passou a fazer parte da 
dramaturgia e, por conseguinte, do espetáculo. Uma última 
cena foi escrita depois das gravações, em 09 de março de 2020:

Nessa cena eu deveria ser enrabado, foi essa a proposta 
do diretor, ele dizia “não se acaba com o patriarcado 
sem fuder o seu cu, tem que subverter esse dispositivo 
da heterossexualidade”. Durante o processo de ensaio, 
eu deveria ter entendido isso e teve um momento 
em que eu fui mesmo convencido, que o cu parece 
muito democrático, que todo mundo tem um… Mas 
é uma ilusão achar que todo mundo pode fazer o que 
quiser com o seu cu. Eu não consegui com o meu. Não 
consegui deslocar o cu desse imaginário coletivo que o 
coloca no lugar do insulto, da injúria, do “homem cu-
castrado, antes morto que penetrado”. Mas eu prossigo 
lembrando do educador Paulo Freire quando dizia que 
a escola não muda o mundo, mas muda as pessoas. 
Nesse sentido eu estou mudado e, para além de tomar 
consciência da falência desse modelo de masculinidade, 
é preciso assumir um compromisso ético com a 
desaprendizagem, a superação do paradigma dos 
delírios da ultramasculinidade — a violência, a frieza 
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emocional, a força, o dinheiro, o sexo e o poder — é 
uma utopia necessária, só que quase sempre a utopia 
é vista como sinônimo de impossibilidade. Mas não, o 
utópico indica uma direção, requer intencionalidade e 
ação. Concretizar utopias exige recriar vínculos, rever, 
reolhar, reelaborar práticas. Esse nosso encontro, então, 
é assim, uma espécie de interruptor, um dispositivo 
que desliga a corrente e que, por sua vez, permite que 
algo novo comece a andar. (THÜRLER, 2020, p. 16) 

Em seu fracasso, A ira do cordeiro põe em jogo o impossível, o 
improvável, o imprevisível, o inacabado e o irrelevante e deve 
ser lida como uma contribuição para o debate, ainda preliminar, 
sobre uma dramaturgia queerbocla articulada à emergência  
de uma (tecno)cena, que “[…] funciona como um território 
poético de heterogeneidade, hibridismo, estranhamentos e 
subversão” (THÜRLER; SOARES; WOYDA, 2019, p. 317). Se, 
nas palavras de Jack Halberstam,

[…] a partir de uma perspectiva do feminismo, 
o fracasso tem sido uma melhor aposta que o 
sucesso. Quando o sucesso feminino é medido por 
padrões masculinos e falhas de gênero, muitas vezes 
significam o alívio da pressão para atingir ideais 
patriarcais, não ter sucesso na feminilidade pode 
oferecer prazeres inesperados36 (HALBERSTAM, 
2011, p. 4, tradução nossa),

entendemos que o fracasso também pode oferecer prazeres 
inesperados, subjetividades outras e agenciamentos queer 
como respostas à masculinidade hegemônica, essa ficção 
patriarcal e heteronormativa entrelaçada à “[…] busca de um 
outro tempo que não o da mera produção, de uma outra vida 
que não a do trabalho dissociado da experiência e da vida” 
(LOPES, 2013, p. 81).

Desse modo, a inclusão da última parte do texto após a 
filmagem só se justifica porque estamos falando de A ira do 
cordeiro enquanto dramaturgia queerbocla e, sendo assim, 
ela nos ensina que “[…] escrever é como pegar um boi fujão 

36  No original: “From the perspective of feminism, failure has often been a better bet 
than success. Where feminine success is always measured by male standards, and gender 
failures often means being relieved of the pressure to measure up to patriarchal ideals, not 
succeeding at womanhood can offer unexpected pleasures.”
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no laço. Mostra que se a gente quer aquela palavra, aquela 
que não aparece porque se debandou, temos que ir atrás 
dela e apanhá-la de qualquer jeito, porque perder um boi 
ou uma palavra é uma preciosidade.” (HADOCK-LOBO, 
2020, p. 39-40) Trata-se de uma dramaturgia em estado de  
disponibilidade, de disponibilidade para as miudezas do 
cotidiano, para saber que a prática pode mudar radicalmente 
as suas perspectivas iniciais porque o saber precisa ser 
praticado (NASCIMENTO, 2018, não paginado). Uma 
dramaturgia reconhecida como “[…] um texto-tecido 
composto por diferentes atos enunciativos: palavra, gesto, 
corpo, som, público, espaço, e… e… e…” (CONCEIÇÃO, 
2016. p. 376), que “[…] é boca que tudo come e corpo que 
tudo dá” (SIMAS; RUFINO, 2018, p.10); e, implicada, dessa 
maneira, em questões ético-políticas contemporâneas que,  
em boa medida, marcam a produção teatral dos últimos dez 
anos e que “[…] parece[m] testemunhar a necessidade de 
abertura do teatro à alteridade, ao mundo e à história, em 
detrimento do fechamento da representação, predominante 
na década de 1980” (FERNANDES, 2013, p. 4); uma estÉtica 
que “[…] não mais emana de uma enunciação transcendente, 
de um código de lei ou de um deus único e todo-poderoso” 
(GUATTARI, 1992, p. 137); uma alternativa contracultural 
de renúncia, de negação, uma estratégia de perturbação de 
gênero e a busca pela desordem. 
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