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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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Apr esentação
 

 Este primeiro volume da coleção “Na literatura” sai a 
lume com a intenção de apresentar estudos que falem sobre 
a Identidade, essa nossa tão discutida abstração com a qual 
lidamos todos os dias e nunca sabemos como conformá-la ou 
adequar-nos a ela. Nada mais fugidio que a identidade, já sa-
bemos, em tempos pós-modernos, mas a pergunta continua, 
quando a identidade não foi assim, difícil de ser segura? Ela, 
como a água, é fluida, sendo apreendida de forma sempre 
muito equivocada pela cultura. Aquilo que nossos antepassa-
dos criaram enquanto discurso para se sentirem brasileiros ou 
pertencentes a alguma nação advinda do século XVIII, inven-
tando seu próprio passado, foi desmanchado quando o que se 
acreditava tão imóvel quanto as fronteiras e barreiras das dis-
tâncias linguísticas foram quebradas ou dissolvidas de algum 
modo pela prática de costumes. Ou seja, se algum dia existiu 
identidade fixa, ela nunca durou muito mais do que um tem-
po muito curto para que o sujeito se prendesse a ela. 

 Os sujeitos gostaram de se prender às suas identidades 
guiados por fatores econômicos, sociais e afetivos, reencena-
dos pelos discursos nacionalistas dos séculos XVIII em dian-
te, o que fez com que nossa identidade se reduzisse à nossa 
carteira de identidade ou às nossas crenças de pertencimen-
to, embora as pessoas acreditassem que elas tinham algo a 
apresentar aos outros. Cabe lembrar que os discursos sobre 
as identidades ditas fixas sempre se pautaram por apresentar 
identidades positivas, como aquelas que serviam à pedago-
gia das comunidades imaginárias apresentadas por Benedict 
Anderson, ou às identidades de pessoas que se irmanavam 
em ostentar determinados modos de vida que deveriam ser 
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seguidos. É necessário lembrar que os discursos sobre identi-
dade fizeram questão de separar o eu do outo, criando assim 
uma série de estranhos ao conceito de identidade ordenada 
para o bem viver em sociedade. Esses outros, estrangeiros, fo-
ram criados também com uma identidade fixa para que seus 
corpos fossem abandonados ou assimilados ou banidos, no 
dizer de Zygmunt Bauman. 

 Para concordar com Stuart Hall é necessário lembrar que 
a identidade ou os discursos sobre as identidades se formam 
no tempo. Não há identidade no sujeito em seu nascimento. 
São processos de formação montados no imaginário de povos 
inteiros, de grupos sociais, os quais precisam de uma união 
possível. A identidade está sempre a ser completada, produ-
zida, organizada pelo sujeito agente, embora ele não tenha 
plena consciência disso.

 Assim, este livro se propõe a tratar com o imponderável 
de algumas identidades estranhas à própria concepção do 
que seja uma identidade. Ao trabalhar com as identidades 
afrodescendentes, indígenas, lésbicas e bissexuais representadas 
Na literatura, os quatro artigos aqui apresentados refazem 
caminhos e apontam possibilidades estéticas com os quais o 
fazer dos diversos escritores que têm suas ficções analisadas 
optaram por trabalhar. Desse modo, os artigos contribuem 
para a discussão das identidades que podem ser nomeadas, 
mas que não podem ser consideradas como fixas, únicas, pois 
são singulares no momento de se produzir os textos ficcionais, 
contos, romances, músicas, poemas, assim como se organizam 
em relação com o contexto de produção dos mesmos. Assim 
os estudos literários podem se valer de uma série de aportes 
teóricos para elaborar suas análises, também demonstrando 
que muito pouco, em se tratando de identidade, é fixo ou que a 
fixidez de uma identidade é uma ilusão amparada na memória, 
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construída, quase sempre, sobre uma linha muito fina que a 
liga à realidade do sujeito que escreve e cria seus personagens 
de modo a tentar especular sobre o que seja esse objeto sobre 
o qual vamos continuar a nos debruçar sem termos nunca a 
garantia de uma unidade nada mais que aparente suturada 
pelo discurso, pela materialidade do corpo e do vestuário, 
sobre a materialidade da letra, o que Na literatura suporta 
as diversas possibilidades das representações identitárias há 
muito tempo. 

Fábio Figueiredo Camargo
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ORIXALIDADE E LITERATURA AFRO-BRASILEIRA: 
ALTERNATIVAS DE CONSTRUÇÃO PARA PERTENCIMENTO 

NACIONAL

Cintia Camargo Vianna

1 - Literatura Preta constrói nacionalidade?

Assumir como posição teórica a existência de um cânone 
Afro-Brasileiro significa assumir a possibilidade, por exemplo, 
de intersecções entre os Estudos Literários Tradicionais e os 
Estudos Culturais, intercâmbio esse razoavelmente recente no 
Brasil.

Os Estudos Culturais ocupar-se-iam, de modo amplo, 
de discussões sobre a natureza e a abrangência de produções 
culturais e, particularmente, sobre como se construiriam as 
identidades culturais por indivíduos, por grupos, além de 
pensar essas identidades inseridas em contexto de mercado, 
de Estado (as relações de poder e a indústria cultural), a mídia 
e as grandes corporações. Nesse caso, os Estudos Culturais 
incluiriam em seu cerne os Estudos Literários, visto que 
tratariam da produção literária na mesma condição que a de 
outros produtos culturais (HALL, 2013).

Para entender esse imiscuir, ainda que, muitas vezes, 
forçoso entre os campos de atuação dos Estudos Literários 
e dos Estudos Culturais, recupero brevemente um pouco da 
trajetória de desenvolvimento dos Estudos Culturais no cenário 
ocidental. Isso significa considerar a existência de uma dupla 
genealogia para os Estudos Culturais: uma vertente de origem 
francesa, que se origina no primeiro estruturalismo francês 
dos anos 1960, para a qual a cultura e a literatura estariam 
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inseridas num universo de práticas culturais, com fenômenos 
que precisam ser descritos. Uma das obras precursoras dessa 
vertente seria Mitologías (1999), de Roland Barthes.

A outra fonte para a compreensão do percurso assumido 
pelos Estudos Culturais é a obra Cultura e Sociedade, de 
Richard Hoggart, uma corrente anglo-saxã, que resgataria a 
construção de uma cultura operária, que se perdia na medida 
em que a cultura passava a ser identificada com a alta literatura 
(CULLER, 1999; HALL, 2003).

Assim, é sobre essa oposição entre duas vertentes, uma que 
prevê a cultura como expressão do povo e outra que prevê a 
cultura como uma imposição sobre o povo que se desenvolvem 
os Estudos Culturais. Nesse contexto, a importância de 
recuperar, estudar e sistematizar a cultura urbana, no cerne 
da qual estaria inserido o rap, seria a de entrar em contato 
com o que é importante para as vidas das pessoas comuns 
em oposição à alta cultura (a cultura erudita, da academia, 
dos professores, dos estetas); sem perder de vista, entretanto, 
a necessidade de indagar em que medida seriam as pessoas 
comuns manipuladas por produtos culturais.

Uma visão socializante do fenômeno literário ou ainda 
uma leitura literária de fenômenos ou textualidades não 
propriamente canônicas poderia causar, segundo a visão de 
alguns estudiosos da literatura, males irreparáveis para o 
espaço dos Estudos Literários, dentre os quais talvez o principal 
fosse a desconsideração da natureza específica do fenômeno 
literário que o distinguiria dos demais produtos sociais.

Alguns entre nós até admitem a necessidade de diálogo 
com outras ciências para que se empreenda uma prática de 
Estudos Literários mais atual e eficiente. Apesar disso, Leyla 
Perrone-Moisés (2007) destaca a necessidade de não limitar 
os Estudos Literários, com viés culturalista, à avaliação e 
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discussão sobre a temática tratada nos textos literários como se 
esse fosse o principal objeto da pesquisa. Além disso, aponta a 
deficiência no manejo das outras ciências humanas por parte 
dos culturalistas em virtude, entre outras coisas, da falta de 
formação específica.

Assim, o crítico fica diante de uma encruzilhada: os 
Estudos Literários vão ocupar-se apenas do cânone, daqueles 
textos que sejam a representação de excelência literária e, ao 
assumir esse critério, pode-se incorrer na adoção de posições 
não literárias que envolvem problemas de raça e gênero 
e, além disso, o outro ponto da encruzilhada seria qual o 
método para os Estudos Literários e qual o método para 
os Estudos Culturais. Antes, quando os Estudos Culturais 
estavam encerrados dentro dos Estudos Literários, aplicava-se 
instrumental próprio dos Estudos Literários a outros materiais 
culturais; com o desenvolvimento dos Estudos Culturais, até 
um momento em que seus praticantes já não são mais todos 
oriundos dos Estudos Literários, essa prática da análise literária 
se tornaria menos importante.

Um trabalho que se ocupe da análise de um rap e de texto 
literário dito afro-identificado facilmente seria classificado 
pelos Estudos Literários como um Estudo Cultural, pois se 
ocupa de textualidades não canônicas ou não incluídas no 
cânone, textualidades que necessitam de aporte analítico outro 
além daquele oriundo da teoria literária propriamente dita, são 
textualidades que apresentam uma demanda interdisciplinar 
para serem compreendidas.

Assim, posso afirmar que a discussão sobre Literatura 
e Identidade ganha força no cenário nacional especialmente 
no final do século XX e vem ganhando força na conformação 
de espaços críticos como os Estudos Culturais e dentro, 
evidentemente, dos próprios Estudos Literários. Nesse sentido, 
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o que proponho ao discutir a formação de uma Literatura 
Afro-brasileira constitui-se como um desdobramento da 
possibilidade de cruzamento entre o paradigma dos Estudos 
Literários e outras áreas, especificamente, os Estudos Étnico-
raciais.

2 - É Santo ou mitologia?

Assumo como perspectiva a formulação de Eduardo 
de Assis Duarte (2008), por julgá-la mais produtiva nesse 
momento, de avaliação da constituição de um perfil, de um 
cânone ou um rol de autores, de traços estéticos, de problemas 
temáticos para a literatura afro-brasileira. Tendo em vista a 
proposta de Duarte (2008), penso que um dos critérios a 
ser adotado para categorização dessa literatura seria o da 
representação do sujeito negro e de sua cultura, em textos 
escritos por negros ou não negros.

Proponho a análise de dois raps do CD Sobrevivendo 
no Inferno (1997), de Racionais MC’s, “Jorge da Capadócia”, 
regravação feita de oração de domínio público, e “Rapaz 
Comum”, de Edy Rock, além do conto “Corpo Negro Pelado” 
(2013), de Miriam Alves, a fim de verificar em que medida 
as representações de pertencimento vão se construir por 
intermédio da metaforização de fragmentos das narrativas 
tradicionais dos Orixás Ogum e Exu, retiradas da mitologia 
Iorubana, reconstruídas no seio das comunidades-terreiro e 
exportadas para o seio do Movimento Hip Hop e da literatura 
produzida dentro do Movimento Negro (SOUZA, 2005). Essa 
literatura apresentar-se-ia como uma alternativa de narrativa 
de pertencimento para o sujeito negro em comparação às 
representações veiculadas no cerne da Literatura Brasileira 
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canônica.

Talvez a principal tensão com a qual o estudioso 
se depare ao cotejar a Literatura Afro-brasileira seja 
a reformulação que essa produção apresenta para as 
representações de pertencimento nacional instituídas pela 
Literatura canônica, tendo como ponto de partida a presença e 
o protagonismo negro. Com essa literatura é possível construir 
um juízo alternativo para conceitos como nação, nacionalidade 
e nacionalismo e suas derivações como, por exemplo, 
territorialidade. Todas essas categorias são sabidamente de 
difícil definição, especialmente se considerarmos o papel 
subalterno desempenhado pelo sujeito negro e sua cultura na 
construção da nacionalidade brasileira.

No caso deste trabalho, os conceitos serão entendidos 
especialmente a partir da formulação de Benedict Anderson 
(1993), mas também dos desdobramentos da formulação 
desse autor para as ideias de nação, nacional, nacionalismo 
e pertencimento presentes na formulação de Homi Bhabha 
(1998), Hugo Achugar (2006), Gopal Balakrishnan (2000) e 
Partha Chatterjee (2000).

Para a compreensão de como o pertencimento à tradição 
dos Orixás para o povo negro no Brasil vai se desdobrar 
na representação literária como um viés de nacionalismo, 
a premissa que assumo é a de que o nacionalismo pode ser 
compreendido como um equivalente às relações de parentesco. 
Anderson destaca que nação “[…] é uma comunidade política 
imaginada – e que é imaginada ao mesmo tempo como 
intrinsecamente limitada e soberana.” (ANDERSON, 1993, 
p. 25). É imaginada em virtude da impossibilidade física de 
contato entre seus membros que, mesmo assim, compartilharão 
da ideia de que estão irremediavelmente ligados por sua 
origem. Sendo assim, quando o rapper negro ou o escritor 
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negro lança mão da Orixalidade como representação é, em 
última instância, ao pertencimento a uma origem comum que 
ele quer remeter.

No universo da mitologia Iorubá, os Orixás são deuses 
que receberam de Olodumaré ou Olorum, o ser supremo, a 
incumbência de criar e governar o mundo, ficando cada uma 
das divindades responsável por alguns elementos da natureza 
e por diferentes aspectos da vida em sociedade e da condição 
humana. O panteão iorubano na América é composto de pouco 
mais de 20 divindades e cabe destacar que a maioria dos Orixás 
cultuados em território americano é também cultuada em África.

Dentre as divindades cultuadas no Brasil, interessa aqui 
destacar a presença de duas divindades bastante relevantes 
no panteão iorubano e amplamente cultuadas: Exu e Ogum, 
que aparecem respectivamente recriados no conto “O corpo 
negro pelado”, de Miriam Alves, e nos raps de Mano Brown, 
no disco Sobrevivendo no Inferno, de 1997.

Assim, poder-se-ia entender o Candomblé e suas divindades 
como uma grande comunidade religiosa imaginada e, por 
extensão, produtiva e produtora de novas possibilidades para 
construção de pertencimentos vários; dentre eles, interessam-
me o pertencimento territorial e cultural produzidos pelo uso 
da orixalidade nos textos escolhidos, na medida em que essa 
produção resgata o Orixá e sua tradição milenar, retomando, 
em certa medida, a ideia de comunidade.

Como primeira letra do disco Sobrevivendo no Inferno 
(1997), o grupo Racionais MC’s apresenta uma regravação, 
em versão rap, de “Jorge da Capadócia”; a canção é também 
conhecida como Oração de São Jorge e de domínio público, 
e já era nacionalmente conhecida na voz de Jorge Benjor, 
também já tendo sido gravada por Caetano Veloso. São os 
versos iniciais da canção:
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Ogunhê
Jorge sentou praça
na cavalaria
E eu estou feliz porque eu também
sou da sua companhia

Eu estou vestido com as roupas
e as armas de Jorge.
Para que meus inimigos tenham pés
e não me alcancem.
Para que meus inimigos tenham mãos
e não me toquem.
Para que meus inimigos tenham olhos
e não me vejam.
E nem mesmo um pensamento eles possam ter
para me fazerem mal.

Ogum é a divindade que domina o ferro, a metalurgia, a 
guerra. É aquele que controla os caminhos, a tecnologia e as 
oportunidades de realização pessoal. Em tempos ancestrais, 
essa divindade aparece como orixá da agricultura, da caça e 
da pesca, atividades essenciais para a vida dos povos antigos. 
No Brasil, essa faceta da divindade foi esquecida, talvez pelo 
fato de que aqui o Candomblé tenha se formado como religião 
urbana.

Gostaria de destacar que é de autoria do grupo a introdução 
da saudação do orixá Ogum, “Ogunhê”, como primeiro verso 
da letra. Com isso, tem-se desvelada a sincretização entre o 
santo da Igreja católica, São Jorge, e o orixá do panteão afro-
brasileiro. Ao chamar o Orixá na letra que abre o disco, os 
rappers trazem à cena a narrativa ancestral de um Orixá 
guerreiro, que não se nega a nenhum embate, que é rei de Iré, 
como pode se verificar nos dois Itans1 de Ogum que transcrevo 
integralmente a seguir, dado o quase total desconhecimento 
por parte dos leitores dessas narrativas.
1 Itan é o nome que se dá às narrativas tradicionais associadas a diferentes passagens da trajetória das divinda-
des do panteão afro-brasileiro. Neste trabalho, utilizarei Itans de Exu e de Ogum, transcritos do livro Mitologia 
de Orixás, de Reginaldo Prandi (2001), no qual o autor compila os Itans das principais divindades cultuadas em 
território brasileiro.
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Ogum cria a forja

Ogum e seus amigos Alaká e Ajero foram consultar 
Ifá. Queriam saber uma forma de se tornarem reis de 
suas aldeias. Após a consulta foram instruídos a fazer 
ebó, e a Ogum foi pedido um cachorro como oferenda. 
Tempos depois, os amigos de Ogum tornaram-se reis 
de suas aldeias, mas a situação de Ogum permanecia a 
mesma. Preocupado, Ogum foi novamente consultar 
Ifá e o adivinho recomendou que refizesse o ebó. Ele 
deveria sacrificar um cão sobre sua cabeça e espalhar 
o sangue sobre seu corpo. A carne deveria ser cozida 
e consumida por todo seu egbé. Depois, deveria 
esperar a próxima chuva e procurar um local onde 
houvesse ocorrido uma erosão. Ali devia apanhar da 
areia negra e fina e colocá-la no fogo para queimar. 
Ansioso pelo sucesso, Ogum fez ebó e, para sua 
surpresa, ao queimar aquela areia, ela se transformou 
na quente massa que se solidificou em ferro. O ferro 
era a mais dura substância que ele conhecia, mas era 
maleável enquanto estava quente. Ogum passou a 
modelar a massa quente. Ogum forjou primeiro uma 
tenaz, um alicate para retirar o ferro quente do fogo. 
E assim era mais fácil manejar a pasta incandescente. 
Ogum então forjou uma faca e um facão. Satisfeito, 
Ogum passou a produzir toda espécie de objetos de 
ferro, assim como passou a ensinar seu manuseio. 
Veio fartura e abundância para todos. Dali em diante 
Ogum Alagbedé, o ferreiro, mudou. Muito prosperou 
e passou a ser saudado como Aquele que transforma 
a Terra em Dinheiro. (PRANDI, 2001, p. 95-96)

Ogum faz ebó e se torna uma potência

Um homem honesto e trabalhador era perseguido 
por seus rivais em todos os lugares por onde passava. 
Um dia mandaram-lhe fazer um ebó, para conseguir 
realizar seus desejos e vencer as dificuldades que lhe 
atrapalhavam a vida. Assim fez Ogum, tornando-se 
a mais temível potência naquelas paragens de Irê. 
(PRANDI, 2001, p.96)

 Observando o conteúdo das duas pequenas narrativas, 
deparamo-nos com um personagem que, por meio de sacrifícios 
e oferendas (ebós), transmutação (terra que se torna ferro) e 
mágica muda sua própria vida e a dos demais. Ogum é aquele 
que domina o ferro, é aquele que governa Iré, que é respeitado 
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e temido. Assim, quando os Racionais MC’s evocam Ogum 
logo no primeiro verso cantado em Sobrevivendo no Inferno, é 
esse poder que estão evocando.

No caso de “Corpo negro Pelado”, a narradora de Miriam 
Alves evoca Exu. Exu é um orixá muito presente nos cultos de 
matriz africana, pois o culto de cada um dos orixás do panteão 
iorubano depende do papel de mensageiro desempenhado 
por essa divindade. Exu é a divindade que traz movimento, 
mudança e reprodução, estando assim associado a diferentes 
facetas da vida humana como, por exemplo, trocas mercantis, 
fecundação biológica, resolução de toda sorte de problemas. 
Reginaldo Prandi (2001, p.21) destaca que já nos primeiros 
contatos entre missionários cristãos e os iorubas, Exu é 
identificado com o diabo cristão, pecha que carrega até a 
atualidade.

No trecho final de “Corpo Negro Pelado” lê-se:
A mulher nua tranquila em seu caminhar parecia uma 
entidade enviada pelo Orixá Exu, com luzes refletidas 
na pele noite como olhos indicando caminhos, desve-
lando os vários signos de palavras racistas, machistas 
e outras que cobrem os nossos corpos negros como 
vestimentas eternas e naturais.

E o relampejar o trovejar da tempestade de ideia se 
intensificou, os ventos formaram um rodomoinho e a 
chuva de palavras me encharcou desfazendo os sig-
nos de vestes palavras alheias que insistem em me 
vender em modelos formais congelados coisificando 
a literatura negra que faço. E fui ficando nua com as 
gotas de chuvas vogais e consoantes reluzindo outros 
significados, redescobrindo outros signos que resini-
ficassem a minha verdadeira nudez.

E ao olhar-me no espelho vi a mulher nua tranquila 
e me veio à mente uma frase de Nelson Rodrigues: 
“Toda nudez será castigada.” E a mulher nua sorriu; 
“Não toda nudez é exuzíaca”. (ALVES, 2013)

A narradora desse conto subverte a lógica da divindade. 
Exu é uma divindade essencialmente masculina, que ao 
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ser associada à imagem do corpo da mulher negra pelada 
empreende uma espécie de liberação desse corpo que, em 
princípio, é interditado, não deve estar desnudo, não deve, 
em virtude do machismo, empreender nenhuma aproximação 
de si.

Em um dos Itans de Exu transcrito por Reginaldo Prandi 
lê-se:

Exu atrapalha-se com as palavras
No começo dos tempos estava tudo em formação. 
Lentamente os modos de vida na Terra foram sendo 
organizados, mas havia muito a ser feito. Toda vez 
que Orunmilá vinha do Orum para ver as coisas do 
Aiê, era interrogado pelos orixás, humanos e animais. 
Ainda não fora determinado qual o lugar para cada 
criatura e Orunmilá ocupou-se dessa tarefa. Exu 
propôs que todos os problemas fossem resolvidos 
ordenadamente. Ele sugeriu a Orunmilá que a todo 
orixá, humano e criatura da floresta fosse apresentada 
uma questão simples para a qual eles deveriam dar 
resposta direta. A natureza da resposta individual 
de cada um determinaria seu destino e seu modo de 
viver. Orunmilá aceitou a sugestão de Exu. E assim, 
de acordo com as respostas que as criaturas davam, 
elas recebiam um modo de vida de Orunmilá, uma 
missão. Enquanto isso acontecia, Exu, travesso que 
era, pensava em como poderia confundir Orunmilá. 
Orunmilá perguntou a um homem: “Escolhes viver 
dentro ou fora?”. “Dentro”, o homem respondeu. E 
Orunmilá decretou que doravante todos os humanos 
viveriam em casas. De repente, Orunmilá se dirigiu 
a Exu: “E tu, Exu? Dentro ou fora?”. Exu levou um 
susto ao ser chamado repentinamente, ocupado que 
estava em pensar sobre como passar a perna em 
Orunmilá. E rápido respondeu: “Ora! Fora, é claro!”. 
Mas logo se corrigiu: “Não, pelo contrário, dentro”. 
Orunmilá entendeu que Exu estava querendo criar 
confusão. Falou pois que agiria conforme a primeira 
resposta de Exu. Disse: “Doravante vais viver fora e 
não dentro de casa”. E assim tem sido desde então. 
Exu vive a céu aberto, na passagem, ou na trilha, ou 
nos campos. Diferentemente das imagens dos outros 
orixás, que são mantidas dentro de casa e dos templos, 
toda vez que os humanos fazem uma imagem de Exu 
ela é mantida fora.” (PRANDI, 2001, p.66-67)
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Note-se que Exu é a divindade que “vive fora”, é o dono 
da rua dentro da cosmogonia das religiões de matriz africana. 
Assim, quando a narradora-autora afirma que não é a literatura 
negra que ela produz passível de ser catalogada e que a nudez 
do corpo feminino negro é “exuzíaca”, tem-se uma mulher 
negra que tem a rua também como seu espaço. Se antes a rua 
era dada aos homens, agora passa a pertencer a essa mulher 
de Exu, pois assim como a divindade, essa mulher está a céu 
aberto, na passagem.

No cerne da formulação de Benedict Anderson (1993) o 
que se verifica é que as comunidades serão distinguidas de 
acordo com a maneira como se imaginaram ou como são 
imaginadas. Para ele, as nações são sempre imaginadas como 
limitadas, concebidas de maneira horizontal e profunda. Com 
o Orixá Ogum e com o Orixá Exu presentes respectivamente 
no rap e no conto, o que se verifica é a reformulação de como o 
sujeito negro e sua cultura são imaginados dentro da narrativa 
de nacionalidade estabelecida culturalmente no Brasil e, 
consequentemente, há um reposicionamento desse sujeito e 
de sua cultura na narrativa nacional.

É necessário destacar a importância de se avaliar, quando 
se investiga as reflexões construídas sobre o nacionalismo, 
as comunidades religiosas e os reinos dinásticos. No caso da 
Orixalidade ou da tradição de Orixás reconstruída no Brasil, 
a memória dos Orixás constituir-se-ia como espaço para a 
recuperação da memória dos reinos em África, considerando 
que as divindades do panteão iorubano são a divinização de 
homens nobres que tiveram diferentes passagens na vida, em 
terras diferentes.

Assim, refletir sobre literatura e nacionalidade nessa chave 
da reminiscência das comunidades religiosas africanas oferece 
como ganho a possibilidade de concepção de comunidades 
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irmanadas pelo desconhecido, pelo religioso em seu sentido 
mais amplo – o elemento religioso é o que estabelece a 
irmandade, independentemente da língua que se fale, do 
lugar onde se more, posto que o sagrado é compartilhado. 
A literatura afro-brasileira e o Movimento Hip Hop irão 
reinventar a tradição dos Orixás, fragmento de herança vinda 
de diferentes partes de África, dentre outras coisas, na tentativa 
de construir representações alternativas de pertencimento 
para a narrativa de nacionalidade veiculada pela literatura.

Nos textos de Mano Brown e de Miriam Alves o que 
considerarei são os vestígios da mitologia iorubana que 
aparecem nos desdobramentos de Ogum a Preto Tipo A, no 
caso do rap, e na transmutação de Exu em feminino que se 
quer livre e devorador, como apresenta a narradora do conto 
de Miriam Alves.

Ainda do CD Sobrevivendo no Inferno (1997), no rap “Rapaz 
Comum”, de Edy Rock, vê-se um desdobramento de Ogum 
em busca do Preto Tipo A, personagem que se constrói ao 
longo da discografia dos Racionais MC’s. No caso dessa letra, 
o homem negro não alcança as possibilidades de transmutação 
positiva, como na narrativa do Orixá mencionada aqui.

Será que errar dessa forma é humano?
Errar a vida inteira é muito fácil.
Pra sobreviver aqui tem que ser mágico.
Me lembro de várias coisas ao mesmo tempo.
Como se eu estivesse perdendo tempo.
\“A ironia da vida é foda!\”
Que valor tem? Quanto valor tem?

Como pode se verificar no trecho acima transcrito, o 
que se tem ao longo de todo o CD são desdobramentos da 
imagem e das narrativas de Ogum. O sujeito negro positivado, 
que chega a Preto Tipo A, é aquele que mais se aproxima da 
magia transformadora de Ogum; quando ele se afasta dessa 
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reminiscência ideal, o que se tem é um rapaz comum, como 
afirma o refrão, e o negro comum, aquele que não preserva a 
sua glória, perece frente ao sistema racista, como se pode ver 
ao longo de toda a letra:

“Clip, clap, bum!”
Rapaz comum.
“Clip, clap, bum!”
“A lei da selva é assim”
“Clip, clap, bum!”
Rapaz comum.
“A lei da selva é assim”
“Clip, clap, bum!”
“Predatória”.
Rapaz comum.
“Preserve a sua glória!”

Em outro trecho do conto “Corpo negro pelado” (2013), de 
Miriam Alves, o que se tem é a contraposição de duas mulheres 
negras, a personagem, mulher recoberta pela ancestralidade 
de Exu, aquele que mora fora, que é o senhor da dinâmica, da 
comunicação, e a mulher negra recoberta por roupas de uso 
cotidiano, vestimentas ocidentais, que podem ser lidas como 
a representação do aprisionamento ou das limitações que a 
cultura ocidental representa.

Ela e eu andando em direção opostas, sua nudez ex-
posta, contrastava com minha nudez coberta em tra-
jes cotidianos com o complemento de um agasalho de 
moletom, porque àquela hora da noite o friozinho da 
madrugada se pronunciava. Os meus olhos se atenta-
ram no traçado triangular perfeito desenhado por pe-
los pubianos fartos encaracolados tendo como tela a 
confluência das coxas. Ela desfilava majestosa, passos 
lentos na face um ar de tranquilidade e confiança, ela 
vindo eu indo, quando os nossos caminhos se entre-
cruzaram os olhares por instante se encontraram. O 
meu olhar refletia espanto, encanto e um traço de per-
plexidade, nos olhos dela certezas, tranquilidade em 
contraste com um leve sorrir talvez sarcástico. Não 
sei definir o instante foi breve e rápido como a um 
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relâmpago cruzando os céus.

Ao me distanciar, alguns passos, eu ousei olhar para 
trás e vi as pernas roliças e a bunda carnuda arre-
dondada se movendo no caminhar como ondas oce-
ânicas de superfície, ondulando, ondulando. E assim 
a mulher se foi na noite ondulando sua vestimenta 
pele natural, e eu me fui, na noite com o meu corpo 
acobertado por tecidos transformados em roupas que 
com a justificativa de me proteger me aprisiona. Os 
meus pensamentos libertos ondulando interrogações 
inquietações com a imagem gravada daquele corpo 
negro mulher ondulando nudez na avenida e nem 
era carnaval. (ALVES, 2013)

Nos dois trechos elencados acima, do rap e do conto, 
verifica-se a recuperação da tradição Ioruba por intermédio 
da referência às narrativas de Ogum e de Exu, divindades 
do panteão afro-brasileiro, que reportam a uma comunidade 
religiosa ancestral, chamadas comunidade-terreiro, com ao 
menos duzentos anos de organização no Brasil que, por sua 
vez, reportam aos fragmentos de uma tradição antiquíssima 
em África.

A questão que se coloca nos raps escolhidos e no conto é 
a articulação dos vestígios da Tradição Nagô de religiosidade, 
uma tradição oral, que vai permanecer justamente pela 
manutenção das comunidades de pertencimento, a 
comunidade-terreiro, as Posses de Hip Hop e o Movimento 
Hip Hop. Esses espaços nos quais os Orixás e sua tradição se 
levantam são encarados como novos territórios, ocupados por 
aqueles que são os herdeiros da desterritorialização, produzida 
na/pela Diáspora Africana.
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3 - Somos todos Povo do Ketu – Exu e Ogum feitos letra na 
nação em que os pretos são protagonistas

A produção do grupo paulistano de rap Racionais MC’s é 
entendida como uma possibilidade de literatura afro-brasileira 
contemporânea. Dentre os traços estético-poemáticos que se 
pode destacar nos textos produzidos pelo grupo Racionais 
MC’s estão a evasão da realidade violenta e, talvez, o mais 
relevante aqui, a construção ao longo de toda a discografia 
do grupo de um personagem negro, marcado por momentos 
de ficcionalização, de uma representação para o sujeito negro 
ideal, que se constituiria como herdeiro de Orixás que foram 
reis e rainhas em tempos ancestrais em África.

Nesse caso, estaríamos diante de um material inserido em 
uma nova cartografia para a produção artística contemporânea, 
na qual não trabalharíamos exatamente com as categorias de 
nacional e internacional, por exemplo, mas, sim, num plano 
de redefinição para os pertencimentos.

Outro critério que ratificaria a condição dos raps 
produzidos pelos Racionais MC’s como literatura afro-
brasileira é o trabalho de trazer à luz, de retirar das sombras 
(GILROY, 2001) a realidade do afrodescendente, sua vida e 
suas histórias. O rap, nesse caso, auxiliaria no rompimento 
com a invisibilidade à qual estariam historicamente relegados 
os afrodescendentes e sua cultura. Ao cantar sua realidade, 
torna pública a experiência de violência que não é só dele, mas 
é também do anônimo coletivo que ele representa, daqueles a 
quem a voz é negada em virtude de sua condição. Nesse caso, 
o rapper aparece na condição de sacerdote (GILROY, 2001).

Pensando, por um lado, na ideia de construção de 
narrativas de nacionalidade e da presença ou da importância 
de mitos de origem para entender essas narrativas e, por outro 
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lado, na produção dos Racionais MC’s e de outros rappers 
de gerações posteriores como, por exemplo, Emicida, além da 
forte presença dos Orixás na produção literária afro-brasileira, 
desde Miriam Alves, Conceição Evaristo, chegando até as mais 
jovens representantes da escrita negra feminina, Livia Natália 
e Mel Adun, é que surge a ideia da Orixalidade, entendida 
aqui como uma cosmovisão herdada pela literatura e pelo 
movimento Hip Hop das comunidades-terreiro. Nesse sentido, 
considerando principalmente a produção dos Racionais MC’s, 
mais especificamente o disco Sobrevivendo no Inferno (1997), é 
que surgem Ogum e a necessidade de verificar o que motiva a 
presença desse Orixá na faixa de abertura do CD e de Exu, em 
“Corpo negro pelado”, de Miriam Alves.

Como nossa premissa, apresentada na primeira parte 
deste texto, é a da existência de uma literatura afro-brasileira, 
assumimos que essa literatura se constituiria como um contra-
cânone em termos de construção de narrativa de nacionalidade. 
Ogum, assim, aparece como um mito alternativo, que geraria 
a possibilidade de pertencimento positivo, posto que o Orixá 
tem em seus enredos, dentre eles aqueles transcritos na 
primeira parte deste texto, a difusão de valores associados à 
luta, ao domínio de tecnologia, à força e à bravura.

O uso dessas narrativas ancestrais na construção da poética 
dos Racionais MC’s e no conto de Miriam Alves funciona 
como um mecanismo de acionamento de outro universo de 
significados para a composição do pertencimento dos afro-
brasileiros, o que levaria essa população e sua cultura para um 
reposicionamento dentro da narrativa nacional, assumindo 
um lugar de resistência e nobreza, posto que Ogum, por 
exemplo, é o Orixá da luta por excelência, é aquele que vem à 
frente (VERGER, 1981).
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Dessa leitura para a presença da Orixalidade nos raps e no 
conto resta indagar se seriam as comunidades-terreiro o local 
no qual uma identidade narrativa alternativa (a da Orixalidade) 
se tornaria possível. Se no cerne dessa religiosidade afro-
brasileira se concretizaria para a população afro-descendente 
um local de pertencimento cultural (e místico, evidentemente). 
Quando os Itans (narrativas ancestrais) são incorporados às 
composições dos raps e na construção do conto, essas narrativas 
oferecem ancoramento para esses textos. A Orixalidade 
oferece a circularidade dos mitos de origem, posto que esse 
mito propõe a construção, ou ainda, a sistematização de uma 
outra cosmovisão para o pensamento contemporâneo, uma 
visão não domesticada para a população e a cultura negra. É 
possível afirmar, então, que é com a ideia de resistência que o 
grupo de rap e a escritora trabalham em seus textos.

Ao resgatar essa mitologia, o que desejam esses escritores 
é construir uma trajetória de resistência e pertencimento que 
só é possível pela ancestralidade, pela recuperação de valores 
negros que a Orixalidade proporcionaria em contrapartida aos 
processos de desumanização empreendidos pela colonização.

Além disso, é preciso considerar que tanto o Movimento 
Hip Hop quanto a Literatura Afro-Brasileira transportam para 
o seu cerne a ideia de família inventada, própria das religiões 
do povo do Santo. Nesse caso, a Orixalidade garantiria a 
manutenção da ideia de origem e descendência, a noção de 
família que vai ser usada para resistir, existir e permanecer.

As comunidades-terreiro aproximam-se da concepção 
de território no qual estão plantadas as raízes, as matrizes da 
família ancestral, oportunizando a seus fiéis a possibilidade 
de reorganização de identidade e pertencimento perdidos na 
Diáspora. Nesse caso, o rito e a performance encenados para 
os enredos de cada Orixá são entendidos como manutenção 



27

do mito fundador. A presença dessa mitologia nos raps e na 
literatura Afro-Brasileira oferece para esses textos o valor de 
verdade, de literatura nacional que propaga e recria mitos 
fundadores.

Considerações finais

Assim, se considerarmos que a cosmogonia afro-brasileira 
surge do cruzamento da cosmogonia africana e da cosmogonia 
cristã, é preciso destacar a importância do processo de resgate 
de valores positivos para a divindade Ogum e o resgate da 
importância dele dentro do panteão afro-brasileiro – é aquele 
que abre, depois de Exu, as festividades, as comemorações.

O resgate de Ogum e de Exu chama para a cena a ideia de 
sobrevivência e amparo para o povo negro, daqueles que são 
os senhores dos caminhos, das realizações. Assumir a presença 
dessa orixalidade é assumir que essas divindades e seus mitos 
dizem respeito não só ao que permanece, ao que regula, mas 
também ao que surge de novo e excede o limite do passado. 
Assim, a tradição desses Orixás cultuados nas comunidades-
terreiro e que, em certa medida, atravessam o Movimento Hip 
Hop e a Literatura Afro-Brasileira, é propor um novo modo 
de representação, não estático, marcado por movimentos de 
inovação, ruptura, liberdade.
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A IDENTIDADE INDÍGENA EM METADE CARA, METADE 
MÁSCARA, DE ELIANE POTIGUARA

Carlos Augusto de Melo

Heliene Rosa da Costa

No passado, nossas avós falavam forte
Elas também lutavam
Aí chegou o homem branco mau
Matador de índio
E fez nossa avó calar
[…] 
(POTIGUARA, 2004, p. 69)

A compreensão do termo identidade requer cuidadosa 
reflexão acerca de processos históricos e culturais, sobretudo 
aqueles impulsionados por grandes transformações, como, por 
exemplo, o colonialismo e a globalização. Stuart Hall (2013) 
aponta a identidade como espaço de movência, ressaltando o 
seu caráter transitório e particularizado. Ele argumenta que, 
em face dos processos da globalização, deslocamentos foram 
promovidos no interior das identidades culturais nacionais, 
voltando o foco para as identidades locais e regionais, assim 
como uma miscelânea das culturas de alguns povos, em fun-
ção das diásporas. Esse autor acredita que “as identidades for-
madas no interior da matriz dos significados coloniais foram 
construídas de tal forma a barrar e rejeitar o engajamento com 
as histórias reais de nossa sociedade ou de suas ‘rotas’ cultu-
rais.” (HALL, 2013, p. 41).

Essa fórmula se repete na história dos povos nativos ame-
ricanos, os quais, descaracterizados de sua autenticidade, vêm 
sendo vítimas das dinâmicas de dominação, de escravização e 
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de alienação intelectual, impostas pelas práticas e pelas visões 
eurocêntricas. No Brasil, pela diversidade étnica e onde convi-
vem várias etnias indígenas, esse aspecto torna-se potencial-
mente relevante. É bastante problemática a maneira como as 
identidades dos povos indígenas foram construídas na socie-
dade ocidental. Compreendeu violentas estratégias históri-
co-culturais de apagamento, de marginalização e de silencia-
mento desses sujeitos. Uma delas está relacionada ao discurso 
nacionalista:

O discurso nacionalista tem funcionado para a con-
figuração de imagens, disfarces, relatos e processos 
que, ao mesmo tempo em que ocultam uma identida-
de, constroem outra. Máscaras ou maquiagens discur-
sivas, posições de enunciação a serem ocupadas por 
um conjunto de indivíduos, ou por um sujeito que 
desse modo, propõe-se a ser o possuidor de um patri-
mônio, de uma história. Máscara ou maquiagem que 
esquece e encobre outros rostos, outras histórias, ou-
tras memórias, outras múltiplas memórias. (ACHU-
GAR, 2006, p.161).

Achugar acredita que a fundação rizomática da nação im-
plicou reconhecer os múltiplos cenários da memória nacional 
em que figuram a batalha pelo discurso e pela representação 
e a determinação de quem tem ou possui história para contar. 
No sentido de ser “autorizado” a narrar de forma a construir 
representações para si e para outrem. O autor retoma os mui-
tos sujeitos que foram relegados ao esquecimento na versão 
oficial da História, como, por exemplo, os povos indígenas, 
os quais tiveram suas narrativas esquecidas, suas culturas           
negligenciadas, suas populações escravizadas e, muitas vezes, 
assassinadas de forma brutal. A memória nacional relembra 
escassamente o genocídio desses habitantes originários dos 
países americanos. É nesse sentido que a centralidade da letra 
e do letrado protege e perpetua a centralidade do poder. Na 
teia intrincada do universo das culturas ágrafas, há um dis-
tanciamento ainda maior em relação a esse centro. Em outras 
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palavras, a exclusão adquire proporções ainda maiores, en-
volvendo comunidades sem potencial para se significar por 
meio da escrita.

O discurso nacionalista permitiu que os indígenas pas-
sassem a ser identificados e ressignificados, conforme Homi 
Bhabha (1998), a partir de parâmetros exóticos. Na literatura 
brasileira romântica, na qual vigorava o instinto de nacionali-
dade, sob a insígnia indianista, a imagem indígena:

Estava sempre sob a mira do olhar determinante do 
colonizador. Não possuía a validade da natureza 
pura, pois sua valentia fora herdada da influência 
medieval, que o colonizador inseriu no contexto e o 
escritor tomou para si como baliza. […]

Não foi impresso, no entanto, como figura humani-
zada, a exemplo das demais com as quais dividiu en-
redo. Foi, antes de tudo, um emblema, cerzido com 
as cores locais e que escondia, sob seus pontos em re-
levo, o constante matiz de nativo selvagem a quem 
o não índio deveria civilizar, impondo sua cultura. 
(SANTOS, 2009, p. 21).

O processo consiste em dar visibilidade ao diferente, usur-
pando-lhe a expressão, impossibilitando-lhe a exteriorização 
institucional. Dessa forma, constrói-se uma imagem distorci-
da, marcada pela lógica eurocêntrica e caracterizada pela au-
sência de interioridade. De acordo com Flávio Kothe:

Se é preciso apresentar como antepassado uma índia 
linda e maravilhosa ou índio corajoso e cavalheiresco, 
está-se mais no reino da fantasia, de querer que eles 
tivessem sido assim (e não os derrotados da história). 
[…] O índio é reduzido a um valente guerreiro, mas, 
quanto mais machão, mais ele é um índice da fraque-
za e do infantilismo de quem o sonha. O indianismo 
é uma fantasia compensatória. (KOTHE, 2000, p.80).

Os grupos indígenas foram mostrados, mas compreendi-
dos apenas pela sua exterioridade e pelos processos nomina-
tivos da cultura institucionalizada. A causa dessa impossibi-
lidade de identidade residia, entre outros fatores, na falta do 
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domínio e da apropriação da cultura escrita, em língua oficial, 
por parte desses povos aborígenes.

Há algumas décadas, subvertendo essa prática dominan-
te, os indígenas brasileiros passaram a utilizar o discurso lite-
rário como instrumento de luta contra os estigmas identitários 
com os quais, impositivamente, precisaram lidar desde muito 
cedo. Daniel Munduruku destaca que, a partir dos anos 1990, 
os escritores indígenas ficaram mais atuantes e ganharam cer-
ta visibilidade no circuito literário do país. Segundo ele, na 
atualidade, há uma produção literária bastante intensa que

[…] beira uma centena de títulos. São aproximada-
mente quarenta autores e autoras que lançam livros 
com alguma regularidade. Há centenas de “escritores 
indígenas anônimos” que mantêm blog, sites, perfis 
nas redes sociais. Há entidades indígenas preocupa-
das em utilizar a escrita como uma arma capaz de 
reverter situações de conflito, denunciar abusos in-
ternos e externos, mostrando que a literatura – seja 
ela entendida como se achar melhor – é, verdadeira-
mente, um novo instrumental utilizado pela cultura 
para atualizar a Memória ancestral. (MUNDURUKU, 
2014, p.181).

A apropriação da linguagem dominante, identificada nas 
produções literárias indígenas, como propõe Liane Schneider 
(2008, p. 61), possibilita “subverter seu sistema, recriando suas 
percepções alternativas de mundo através dela” e, também, 
questionar a literariedade, os gêneros literários e o cânone tra-
dicional. Esse foi o caminho escolhido pela fundadora do Gru-
po Mulher-Educação Indígena (GRUMIN), Eliane Lima dos 
Santos, conhecida como Eliane Potiguara2. Ela protagoniza, na 
história da literatura brasileira, o quadro de escritoras indíge-
nas que, sensivelmente, têm buscado a visibilidade e o respei-
to das/às culturas de seus povos ancestrais. Ela, como mulher 
2 Ela foi escolhida pelo Conselho das Mulheres do Brasil, em 1988, como uma das “Dez Mulheres do Ano”, pela 
criação da primeira organização de mulheres indígenas do país, voltada para a educação e para a integração 
dessas mulheres nos processos sociais, políticos e econômicos, o GRUMIN. Também no ano de 1988, participou 
da elaboração do texto da Constituição Brasileira. É professora com formação em Letras e Educação. Partici-
pa como conselheira da Fundação Palmares. Outras informações biográficas estão no site oficial da escritora: 
http://www.elianepotiguara.org.br/.
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indígena intelectual, aceitou o desafio de que “tem uma tarefa 
circunscrita que ela não deve rejeitar com um floreio.” (SPI-
VAK, 2010, p. 126).

O manejo de Potiguara com o discurso literário, em sua 
manifestação escrita em língua portuguesa, permite deses-
tabilizar a lógica de dominação do discurso hegemônico de 
manutenção do poder ocidental. Requisita, para os povos in-
dígenas, a garantia do direito ao protagonismo, a partir da 
conscientização de que podem ser autores de suas próprias 
histórias. É o reconhecimento de que a escrita literária seja 
uma das possibilidades do rompimento com o silenciamento 
pelo qual esses sujeitos passaram ao longo do tempo e, tam-
bém, de perpetuação do registro da tradição, da memória e da 
oralidade para a permanência da cultura ancestral indígena.

Percebe-se que os textos de Eliane Potiguara são revela-
dores dessa espécie de subversão aos padrões literários. Du-
rante a criação de Metade cara, metade máscara (2004), a escrito-
ra questiona as exigências formais da literatura europeia em 
um e-mail ao escritor indígena Daniel Munduruku:

Minha dúvida acerca desse trabalho, passa exclusi-
vamente pela forma e NÃO PELO CONTEÚDO, pois 
esse trabalho entremeia textos e cânticos. Alguém já 
me criticou dizendo, como? textos e poesia? Mas mi-
nha poesia são choros ou exaltação, são cânticos, são 
cantigas, que ilustram os meus textos analíticos con-
tidos nessa história, entende???? Eu analiso e choro, 
eu analiso e grito, eu analiso e canto. Eu berro!!!! Eu 
tenho esse direito de analisar e fazer o que quiser de-
pois… Não são poesias como a literatura formal base-
adas nos conceitos europeus querem. Quero quebrar 
essa forma. (POTIGUARA, 2002 apud GRAÚNA, 
2013, p. 182, grifos da autora)
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A obra de que trata Potiguara coloca em xeque a forma 
dos gêneros literários tradicionais, uma vez que representa 
uma escritura híbrida na qual poesia, narrativa, autobiografia 
e manifesto crítico-político coadunam-se em revelação das vo-
zes ancestrais que se posicionam em favor da formação iden-
titária dos indígenas na contemporaneidade. Os textos3 que 
compõem as sete seções do referido livro intercalam a narrati-
va sobre o casal Cunhataí e Jupiranga, cuja separação ocorreu 
por conta do processo violento de “invasão às terras indígenas 
e [d]a migração” (POTIGUARA, 2004, p. 23), as histórias e as 
reflexões críticas em torno da luta dos povos indígenas contra 
o colonialismo e o neocolonialismo e, por fim – e o que nos 
interessa mais de perto neste artigo −, a revelação de algumas 
expressões poéticas em versos sobre a temática indígena.

Como intelectual brasileira, mulher da etnia Potyguara, 
a autora consegue enunciar-se poeticamente de dentro de sua 
condição indígena e, assim, romper com os esquemas de ex-
clusão e silenciamento das tradições indígenas. Os textos de 
Potiguara adquirem um tom reivindicatório e político em que, 
numa interessante expressão polifônica, instaura a ligação en-
tre o presente e o passado, prenunciando o futuro, ao dar voz 
aos antepassados oprimidos e rechaçados, vítimas da violên-
cia e das matanças, em função dos processos de colonização 
e de globalização, historicamente constituídos e atuantes na 
história do Brasil. Cristina Ferreira-Pinto Bailey afirma:

Para Potiguara, militância política e trabalho literário 
representam duas facetas de uma mesma proposta e 
um mesmo engajamento. Contar as histórias, as lu-
tas e a memória dos povos indígenas é uma forma de 
realização do seu projeto maior: defender os direitos 
dos povos indígenas, resgatar o que lhes foi tomado 
pelos colonizadores e neocolonizadores, e preservar 
suas culturas. (BAYLEY, 2010, p. 202).

3 Eliane Potiguara disponibilizou alguns desses textos em seu blog antes de publicá-los pela editora Global em 
2004.



37

Nesse sentido, Eliane Potiguara, em sua expressão poéti-
ca, confere as vozes de resistência e de visibilidade, de caráter 
genuíno e legítimo, aos povos indígenas, de diferentes loca-
lidades, no continente americano. Ela consegue recuperar a 
memória ancestral e trazer à superfície a poeticidade das nar-
rativas deles. A identidade se revela em poesia. Como impor-
tante estratégia para a construção da identidade indígena em 
sua obra poética, Potiguara promove um jogo entre diferentes 
vozes que participam dos processos de enunciação na super-
fície textual e retoma o discurso ancestral ao trazer a voz dos 
antepassados, sua sabedoria, suas histórias e suas lutas.

Essas questões são perceptíveis, por exemplo, no poema 
“Identidade Indígena”, o qual foi escrito em 1975, em memó-
ria de seu bisavô desparecido, o índio Chico Sólon. Possivel-
mente, ele foi assassinado na Paraíba, por volta da década de 
1920, logo após a chegada da indústria algodoeira naquelas 
terras, o que oprimiu as famílias dos nativos por força da im-
posição do trabalho escravo:

Identidade Indígena
Em memória de meus avós, escrito em 1975
(Versão indígena)

Nosso ancestral dizia: Temos vida longa!
Mas caio da vida e da morte
E range o armamento contra nós.
Mas enquanto eu tiver o coração acesso4

Não morre a indígena em mim e
E nem tão pouco o compromisso que assumi
Perante os mortos
De caminhar com minha gente passo a passo
E firme, em direção ao sol.
Sou uma agulha que ferve no meio do palheiro
Carrego o peso da família espoliada
Desacreditada, humilhada
Sem forma, sem brilho, sem fama.

4 Em todas as citações diretas, mantivemos a grafia do livro consultado.
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Mas não sou eu só
Não somos dez, cem ou mil
Que brilharemos no palco da História.
Seremos milhões unidos como cardume
E não precisaremos mais sair pelo mundo
Embebedados pelo sufoco do massacre
A chorar e derramar preciosas lágrimas
Por quem não nos tem respeito.
A migração nos bate à porta
As contradições nos envolvem
As carências nos encaram
Como se batessem na nossa cara a toda hora.
Mas a consciência se levanta a cada murro
E nos tornamos secos como o agreste
Mas não perdemos o amor
Porque temos o coração pulsando
Jorrando sangue pelos quatro cantos do universo.
Eu viverei 200, 500 ou 700 anos
E contarei minhas dores pra ti
Oh!!! Identidade
E entre um fato e outra
Morderei tua cabeça
Como quem procura a fonte da tua força
Da tua juventude
O poder da tua gente
O poder do tempo que já passou
Mas que vamos recuperar.
E tomaremos de assalto moral
As casas, os templos, os palácios
E os transformaremos em aldeias do amor
Em olhares de ternura
Como são os teus, brilhantes, acalentante identidade
E transformaremos os sexos indígenas
Em órgãos produtores de lindos bebês guerreiros do
futuro
E não passaremos mais fome
Fome de alma, fome de terra, fome de mata
Fome de História
E não nos suicidaremos
A cada século, a cada era, a cada minuto
E nós, indígenas de todo o planeta
Só sentiremos a fome natural
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E o sumo de nossa ancestralidade
Nos alimentará para sempre
E não existirão mais úlceras, anemias, tuberculoses
Desnutrição
Que irão nos arrebatar
Porque seremos mais fortes que todas a células
cancerígenas juntas
De toda a existência humana.
E os nossos corações?
Nós não precisaremos catá-los aos pedaços mais ao 
chão!
E pisaremos a cada cerimônia nossa
Mais firmes
E os nossos neurônios serão tão poderosos
Quanto nossas lendas indígenas
Que nunca mais tremeremos diante das armas
E das palavras e olhares dos que “chegaram e não fo-
ram”.
Seremos nós, doces, puros, amantes, gente e normal!
E te direi identidade: Eu te amo!
E nos recusaremos a morrer
A sofrer a cada gesto, a cada dor física, moral e espi-
ritual.

Nós somos o primeiro mundo!

Aí queremos viver pra lutar
E encontro força em ti, amada identidade!
Encontro sangue novo pra suportar esse fardo
Nojento, arrogante, cruel…
E enquanto somos dóceis, meigos
Somos petulantes e prepotentes
Diante do poder mundial
Diante do aparato bélico
Diante das bombas nucleares

Nós, povos indígenas
Queremos brilhar no cenário da História
Resgatar nossa memória
E ver os frutos de nosso país, sendo divididos
Radicalmente
Entre milhares de aldeados e “desplazados”
Como nós.
(POTIGUARA, 2004, p. 102-104)
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Um poema relativamente longo: noventa e dois versos 
distribuídos em cinco estrofes assimétricas. Ele possui versos 
livres, compostos em diferentes tamanhos, cujos esquemas rít-
micos são variáveis. Esse formato irregular dos versos sugere 
as reverberações de um grito de resistência e de não aceitação 
da exclusão, da marginalização e da violência impostos histo-
ricamente aos povos indígenas. A extensão do poema sugere 
a existência de uma relação estreita com seu conteúdo semân-
tico: há muito a ser revelado/desvelado/denunciado. Após 
séculos de opressão e de silenciamento, as contingências são 
exteriorizadas e escancaradas em tom poético. No poema, faz-
-se referência à vida, à morte, à história de aniquilamento e de 
exploração. Nega-se a condição de inferioridade. Aponta-se 
para um futuro de superação da dor, do sofrimento e da con-
dição de subalternidade, apoiando-se, com esperança, numa 
perspectiva de convivência pacífica e respeitosa entre todos os 
povos. Anuncia-se, de forma coletiva, o direito de expressão a 
todos os indígenas, tanto os aldeados quanto os não aldeados, 
do resgate da memória e da participação radical na divisão 
das riquezas do país. Como afirma Gehlen (2011, p. 89), o tex-
to poético de Eliane Potiguara é “para ser falado, para ser lido, 
como se a marca das violências sofridas ficasse mais evidente 
se lida em voz alta, a solidão do ato de ler não dá conta de ex-
pressar um grito veemente de justiça.”

O poema configura-se como um intenso desabafo de uma 
mulher indígena, a qual assume as vozes dos ancestrais mas-
sacrados “no palco da História”. Já no primeiro verso da pri-
meira estrofe, recorre-se ao uso do pronome possessivo, fle-
xionado na primeira pessoa do plural “nosso” que acompanha 
o termo “ancestral” para recorrer à sabedoria do discurso de 
seus antepassados que confirma o sentimento de coletividade: 
“dizia: Temos vida longa”. Essa recorrência à ancestralidade 
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é vital. Fortalece o sujeito lírico em seu compromisso de lutar 
pela sua “gente”:

Nosso ancestral dizia: Temos vida longa!
Mas caio da vida e da morte
E range o armamento contra nós.
Mas enquanto eu tiver o coração acesso
Não morre a indígena em mim e
E nem tão pouco o compromisso que assumi
Perante os mortos
De caminhar com minha gente passo a passo
E firme, em direção ao sol.
[…]
(POTIGUARA, 2004, p. 102)

Nesse sentido, o poema apresenta constante flutuação 
enunciativa: as vozes alternam-se em primeira pessoa no sin-
gular (caio; range; morre; sou; carrego) ou no plural (brilha-
remos; seremos; precisaremos; viverei; contarei; morderei; 
tomaremos). Claramente, percebe-se que se trata de uma mu-
lher indígena insistindo em trazer as vozes de seu povo à re-
velação poética. Esse fluxo entre coletividade e singularida-
de da expressão lírica evidencia um conjunto de vozes que 
“conquistam sua participação no universal”, pois “o poema 
não é mera expressão de emoções e experiências individuais” 
(ADORNO, 2012, p. 66). Os versos a seguir são exemplo dis-
so. Primeiramente, o sujeito lírico fala em nome do coletivo 
(“não perdemos o amor/porque temos o coração pulsando”), 
revelando a vitalidade do sentimento indígena. Em seguida, 
singulariza-se para, diante de sua interlocutora “identidade”, 
propagar o seu papel de narradora de sua própria história:

E nos tornamos secos como o agreste
Mas não perdemos o amor 
Porque temos o coração pulsando
Jorrando sangue pelos quatro cantos do universo.
Eu viverei 200, 500 ou 700 anos
E contarei minhas dores pra ti 
Oh!!! Identidade 
[…] 
(POTIGUARA, 2004, p. 103)
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Essa alternância ocorre também com os tempos verbais, 
o que enfatiza o movimento do “eu-lírico” na instauração de 
sua ancestralidade. A flutuação do tempo concorre para o re-
encontro com os antepassados, numa retomada da memória 
coletiva dos povos indígenas vitimizados e excluídos, ao lon-
go da história, numa clara manifestação do desejo de corrigir 
as injustiças, recuperando “o tempo que já passou”, fazendo 
emergir os conflitos passados, de forma a reconstruir memó-
rias e revelar o outro lado que a história “oficial” não apresen-
ta. A esse respeito, Graça Graúna corrobora:

Pensar a poesia em Eliane Potiguara é reconhecer a 
construção da diferença, pois trata-se de uma poesia 
em que a identidade literária se constrói à luz das tra-
dições: como quer a voz da enunciação indígena […]. 
Nesse percurso, a ligação com o passado (ancestral) 
faz a diferença; reafirmando por meio da poesia a 
busca identitária num processo em que a polifonia de 
vozes remete à questão do lugar/entre/lugar, identi-
dade/alteridade e “auto-história”. (GRAÚNA, 2013, 
p.98).

Como vimos, no poema “Identidade Indígena” há a sen-
sível presença da voz poética feminina. O domínio da criação 
poética e o poder de resgate das memórias revelam-se, então, 
por meio da palavra de uma mulher indígena. A manifestação 
da subjetividade feminina retoma, de certa forma, os poderes 
de criação das deusas matriarcas da antiguidade, em sua con-
dição de guardiã, nutriz e mantenedora dos vivos e da memó-
ria dos mortos. A construção identitária, na voz de uma mu-
lher indígena, é exteriorizada por processos de nominação de 
si (“Não morre a indígena em mim”, “eu sou agulha que ferve 
no meio do palheiro”, “eu viverei 200, 500, 700 anos”, etc.) e 
de pertencimento dos outros (“De caminhar com minha gente 
passo a passo”).

O “eu-lírico” revela-se como uma verdadeira mulher indíge-
na compromissada inteiramente com sua função de representar 
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a etnia à qual pertence. Como uma guerreira, ela encara, deter-
minada, o fardo do passado ancestral, sempre rememorado 
com pesar e sofrimento por conta das mazelas pelas quais os 
seus ancestrais passaram. Os verbos “carrego” e “suportar”, 
estabelecidos com seus complementos “o peso” e “esse far-
do”, respectivamente, potencializam essa vivência:

Sou uma agulha que ferve no meio do palheiro
Carrego o peso da família espoliada
Desacreditada, humilhada
Sem forma, sem brilho, sem fama.

(POTIGUARA, 2004, p. 102)

Ou

Encontro sangue novo pra suportar esse fardo
Nojento, arrogante, cruel…

(POTIGUARA, 2004, p. 104)

De modo geral, no poema “Identidade Indígena” as es-
colhas lexicais retomam o campo semântico da qualidade de 
quem é guerreira: “firme”, “coração pulsando/jorrando san-
gue”, “mais firmes”, “poderosos”, etc. Esses traços reforçam 
as características da identidade indígena, tendo como referên-
cia Cunhataí, personagem lendária retomada ao longo do li-
vro Metade cara, metade máscara.

Dos momentos em que a voz do sujeito lírico feminino, 
na primeira pessoa do singular, aparece, três são bastante sig-
nificativos para composição da temática do poema. Pode-se 
dizer que, também, são aqueles em que a revelação da sub-
jetividade lírica é mais contundente e expressiva. Trata-se da 
presença da figura personificada da identidade no plano da 
interlocução. Em recorrência a essa personificação, o “eu-líri-
co” declara-se: “Oh! Identidade!”, “E te direi identidade: Eu te 
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amo!” e “E encontro força em ti, amada Identidade!”. Todas 
essas declarações são marcadas pelo uso do ponto de excla-
mação, pouco presente nas outras partes do poema. Essa rela-
ção íntima entre a mulher e a identidade indígenas não deixa 
dúvidas quanto à importância da valorização da identidade 
indígena como questão de fortalecimento e de resistência dos 
povos indígenas.

No primeiro momento, esse “eu-lírico” feminino vê a iden-
tidade como uma confidente (“contarei minhas dores para ti”) 
ao passo que revela seu desejo antropofágico (“morderei tua 
cabeça”) de conseguir fortalecer-se por meio do “conjunto de 
referências culturais por meio do qual uma pessoa ou um gru-
po se define, se manifesta e deseja ser reconhecido” (CHIRI-
BOGA, 2006, p. 44-45), ou seja, no caso da identidade indígena 
do poema: força, juventude, poder, tempo. De algum modo, 
pode-se perceber que, no poema em questão, a caracterização 
de identidade converge com a da ancestralidade, uma vez que 
ambas concentram todas as qualidades referidas acima. Além 
disso, é interessante observar que essas duas referências (iden-
tidade e ancestralidade), conjuntamente com a do “eu-lírico”, 
aparecem na esfera do feminino, o que reforça a visibilidade 
da mulher na luta pelos direitos indígenas.

Mais adiante, no segundo momento, a evocação da iden-
tidade ocorre como uma declaração futura pelos benefícios 
conquistados por meio do cultivo das qualidades identitárias, 
principalmente, pelo que parece, a da força e da coragem de 
resistência. Há uma gratidão pelas conquistas, realizações e 
resistências previstas. O ponto alto é a declaração de resistên-
cia, evidenciada pelo termo “recusar” e os complementos “a 
morrer” e “a sofrer”:
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E te direi identidade: Eu te amo!
E nos recusaremos a morrer
A sofrer a cada gesto, a cada dor física, moral e espi-
ritual.
(POTIGUARA, 2004, p. 104)

Ação presente também no último momento de revelação 
da voz, em primeira pessoa do singular, do sujeito lírico:

Aí queremos viver pra lutar
E encontro força em ti, amada identidade!
Encontro sangue novo pra suportar esse fardo
Nojento, arrogante, cruel…
(POTIGUARA, 2004, p. 104)

O ato de resistência, advindo da voz de uma mulher in-
dígena, avulta nesse poema de Eliane Potiguara. Revela-se a 
resistência à condição de subalternidade imposta aos povos 
indígenas e, em particular, às suas mulheres ao longo dos tem-
pos. Nesse último caso, torna-se a possibilidade de subverter 
a constante obscuridade em torno do subalterno feminino, o 
que nos remete, em partes, às ideias de Spivak (2010, p. 67): 
“Se, no contexto da produção colonial, o sujeito subalterno 
não tem história e não pode falar, o sujeito subalterno femini-
no está ainda mais profundamente na obscuridade.” Esse pro-
tagonismo feminino confirma a condição participativa e igua-
litária das mulheres nas culturas indígenas. O poder feminino 
de lutar pelas histórias desse povo fortalece a relação entre os 
homens e as mulheres, tornando-os mais fortes pelo amor.

Em seu grito, a indígena desestabiliza a visão etnocêntri-
ca do discurso hegemônico e, por conseguinte, exercita sua 
subjetividade a favor da luta pela autonomia e pelo protago-
nismo de seus compatriotas:

Nós, povos indígenas,
Queremos brilhar no cenário da História
(POTIGUARA, 2004, p. 104)
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O poema demonstra as expectativas indígenas de descons-
truir os seus papéis e seus lugares de subalternidade, enten-
dendo, aqui, subalterno enquanto categoria que é silenciada, 
impossibilitada de ser ouvida pelo discurso dominante e de 
possuir um espaço do qual possa falar. (SPIVAK, 2010). Colo-
ca-se, aqui, a ideia de que sejam expectativas, uma vez que, no 
plano do poema, a remissão ao plano futuro é constante diante 
da significativa utilização de verbos no futuro (“brilharemos 
no palco da História”, “seremos milhões”, “transformaremos 
em aldeias de amor”, “só sentiremos a fome natural”, entre 
outros mais). A recorrência a esse tempo verbal impregna a 
sensação de uma identidade em constante construção dian-
te das violências, tanto físicas quanto simbólicas, enfrentadas 
cotidianamente.

Essas breves reflexões sobre o poema “Identidade Indíge-
na” permitem acreditar que Eliane Potiguara busca, por meio 
do acesso ao universo literário, proporcionar aos indígenas um 
(re)encontro com a sua identidade, resgatando valores ances-
trais e direitos como cidadãos. Ao mesmo tempo em que, por 
conceder voz ao seu povo e por trazer à tona conhecimentos 
relevantes sobre eles e sobre a sua filosofia de vida, estimula o 
desenvolvimento de visões não estigmatizadas, não preconcei-
tuosas em relação aos indígenas. A contribuição poética dessa 
escritora confirma aquilo que Alfredo Bosi (2000, p. 227) con-
cluiu: “A poesia traz, sob as espécies da figura e do som, aque-
la realidade pela qual, ou contra a qual, vale a pena lutar.”
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IDENTIDADE E BISSEXUALIDADE EM O SEXO PORTÁTIL,

DE LUIZ CANABRAVA

Fábio Figueiredo Camargo

Em 1968, Luiz Canabrava publica seu romance O sexo 
portátil. Ano emblemático para a liberação sexual e ao mes-
mo tempo para o aumento da repressão em decorrência da 
ditadura militar no Brasil. O livro é saudado por Gasparino 
Damata, na orelha da primeira e única edição, como “[...] livro 
tocante, sem falsas ilusões, escrito numa linguagem crua, que 
poderá chocar a muitos, mas verdadeiro e sincero e que subju-
gará a todos com seu fascínio e maldição.” (DAMATA, 1968). 
É digna de nota a importância do argumento de Gasparino 
Damata, pois ele, juntamente com alguns poucos autores bra-
sileiros, fez questão de publicar e dar espaço para que se pu-
blicassem textos ficcionais sobre homoerotismo pelas editoras 
sediadas no Rio de Janeiro, principalmente nos anos 1960 a 
1980.

Sobre o livro de Luiz Canabrava não há material nos jor-
nais da época e de anos posteriores, embora o autor tenha 
sido vencedor do Prêmio de Contos Fábio Prado pelo livro 
O sangue de Rosaura, outorgado pela Associação Paulista de 
Escritores em 1954. Praticamente as informações veiculadas 
nos jornais dizem respeito à carreira de artista plástico de Luiz 
Canabrava, pouco se atendo à sua carreira de escritor. O autor 
nasceu em Curvelo, Minas Gerais, em 1926, foi artista plástico 
e escritor, sendo praticamente esquecido pelo público.

Nesse sentido, o que nos resta enquanto fortuna críti-
ca mínima é a orelha do livro de Canabrava, assinada por             
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Gasparino Damata. Nesta, a afirmativa de Damata sobre o 
texto de Luiz Canabrava já demonstra uma preocupação com 
os leitores, pois ele informa que alguns ficarão chocados, mas 
também reafirma o caráter de verdade na obra, ligado ao fato 
de que Canabrava mostraria o cotidiano de um rapaz recém-
-chegado do interior de Minas Gerais ao Rio de Janeiro. A lin-
guagem, que Gasparino Damata nomeia de crua, está ligada 
ao realismo da narrativa assim como às cenas sexuais homo-
eróticas existentes, bem como à descrição da vida “desregra-
da” do personagem principal.

Outro fato que não pode passar desapercebido na decla-
ração de Damata é a ideia de maldição que o texto traria, liga-
da diretamente ao modo de se nomear narrativas e produções 
de toda ordem que lidavam diretamente com as questões ta-
bus naquele momento em que se começava a quebrar os pa-
radigmas sobre sexualidade no ocidente e, principalmente, no 
Brasil, onde até hoje muitas pessoas consideram homossexu-
ais sujeitos perversos e doentes.

Para Michel Foucault, em sua História da sexualidade, o 
“[...] homossexual do século XIX torna-se uma personagem: 
um passado, uma história, uma infância, um caráter, uma for-
ma de vida; também é morfologia, com uma anatomia indis-
creta e, talvez, uma fisiologia misteriosa” (FOUCAULT, 2005, 
p. 43-44). Isso não significa que não existissem sujeitos que 
praticassem atos homoeróticos, mas que o homossexual pas-
sou a ser visto como uma personagem estranha e facilmente 
classificável, necessária à ciência para uma possível cura, visto 
como algo negativo dentro da sociedade reprodutiva patriar-
cal ocidental judaico-cristã.

As inferências médicas, por exemplo, ainda segundo 
Foucault, passaram a organizar uma espécie que não mere-
ce mais do que o estudo da medicina para sua redenção, o 
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que colocava o homossexual como alguém alienado de seu 
próprio processo de subjetivação, incapaz de fazer suas esco-
lhas e incompetente até mesmo para gerenciar sua vida, dig-
no de pena e receptáculo de todas as formas de negatividade 
que a sociedade pudesse conceber. A literatura irá se apro-
priar desse personagem e representá-lo de acordo com a vi-
são do autor e seu tempo, dependendo, muitas vezes de que 
tipo de efeito o autor quer produzir. No caso do romance de                              
Luiz Canabrava aqui analisado, a identidade da personagem 
principal será confrontada às bases do que a sociedade acredi-
tava ser uma identidade homossexual, embora a personagem 
não se encaixe nesse estereótipo facilmente, o que a faz buscar 
um novo modo de ser ou viver os conflitos necessários para a 
construção de sua identidade estranha.

Em 1968, ano da produção do romance de Canabrava, a 
questão da identidade começava a ser desconstruída, pois ain-
da estava atrelada à noção da identidade nacional que agluti-
naria as características que produziriam a identidade de todos 
os cidadãos de uma determinada nação. Stuart Hall, citando 
Kobena Mercer, para quem “a identidade somente se torna 
uma questão quando está em crise, quando algo que se su-
põe como fixo, coerente e estável é deslocado pela experiência 
da dúvida e da incerteza” (MERCER, 1990, p.43 apud HALL, 
2001, p. 9), desenvolveria mais tarde a ideia de que as identi-
dades não são fixas, podendo ser transformadas pelos sujeitos 
cotidianamente. No entanto, essa teorização, como iremos co-
nhecer nos anos 1990, ainda está longe de ser configurada to-
talmente quando da publicação do romance, o que dá ao livro 
de Canabrava um tom de vanguarda, embora, logicamente, 
não se configure pela narrativa simples e direta que o texto 
concretiza, pois não há interesse em quebrar com os modos de 
representação produzidos, por exemplo, desde o século XIX.
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O romance vai ficar justamente obliterado por optar por 
uma narrativa em primeira pessoa, o que seria mais adiante 
aclamado como relatos de retorno do exílio, como O que é isso 
companheiro, publicado em 1979, por Fernando Gabeira, bem 
como sua maldição, apontada por Gasparino Damata, estaria 
vinculada ao fato de não ser um romance de crítica ao regime 
militar, como, por exemplo, A festa, publicado por Ivan Ân-
gelo em 1976. O romance provavelmente teve pouca acolhida 
junto ao público ou à crítica devido ao fato de ser uma narra-
tiva fora do tempo, anacrônico, pois, em sua também estranha 
identidade. Não é um romance de costumes, não se organiza 
como um relato de uma vida no exílio, ou não se quer como 
um texto exemplar, sendo, portanto, tomado como texto sem 
brilho ou sem importância naquele momento complicado da 
vida nacional, em que se queria por demais afirmar o caráter 
nacional da literatura brasileira tanto favorável quanto contra 
a ditadura militar.

Portanto, do ponto de vista identitário, o romance é bas-
tante problemático, pois por um lado discute uma importante 
questão identitária, a do sujeito e sua sexualidade em meio à 
dita liberação sexual; por outro lado, se coloca na contramão 
do romance da identidade nacional brasileira, sem sequer de-
sejar ser sua contracorrente, pois não é um texto que lide com 
a crítica ao regime militar, conforme será norma para a litera-
tura engajada da época. É um texto em tom menor, nada épi-
co, cotidiano, mas de um cotidiano mesquinho, sem grandes 
lances, sem moralismos, e o relato de uma vida sem graça, de 
uma vida quase infame, não fosse pela questão identitária do 
sujeito narrador, confuso em suas escolhas, que oscila entre 
o passado, sua formação na pequena cidade de Mata da Cor-
da, e seu presente, uma vida desajustada no Rio de Janeiro, 
na qual o narrador se vê sem perspectivas de futuro. A pro-
blematização do romance se dá pelo viés identitário, pois o 
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narrador não sabe como levar sua vida, em meio à preguiça, à 
falta de meios, as marcas de um passado de pobreza e repres-
são, e o contato com novos modos de vida no Rio de Janeiro 
dos anos 1960.

Apesar de parecer que tomamos o ano emblemático de 
1968 como um todo homogêneo e já sabendo de antemão que 
a história não se organiza desse modo, é realmente o ano em 
que todos os deslocamentos parecem ter começado a se fazer 
mais claros. De acordo com Eric Hobsbawm (1997), em 1968 
a guerra do Vietnã tem seu começo; Martin Luther King é as-
sassinado, acirrando ainda mais a luta pelos direitos civis dos 
afrodescendentes nos EUA, e o presidente Lyndon Johnson 
assina a Lei dos direitos civis, sete dias depois; as tropas da 
União soviética invadem Praga; os estudantes em Paris mon-
tam barricadas, a Sorbonne é invadida pelas tropas do gover-
no francês e os estudantes fazem passeatas nas ruas da capital 
francesa. No Brasil, já são do conhecimento público, a partir 
da pesquisa de Zuenir Ventura (2008), tantos eventos contra o 
golpe militar, como a passeata dos cem mil, a reunião da UNE 
reprimida em Ibiúna, o que culmina com a publicação do Ato 
Institucional número 5, dando início à fase mais pesada da Di-
tadura militar brasileira. De acordo com Maria Paula Araújo:

[…] 68 não está relacionado apenas à política; ele diz 
respeito, igualmente, a uma série de questões com-
portamentais e culturais (a liberação sexual, o uso de 
drogas lisérgicas, a contracultura, o anti-consumismo, 
o cabelo grande, etc.) e também é visto como sinôni-
mo de uma revolução cultural – pelo menos numa 
parte do mundo ocidental. (ARAÚJO, 2008, p. 103)

1968 também é o ano em que as identidades, que nunca 
foram coesas, mas apenas ficções de coesão, começam a ruir 
definitivamente. De acordo com James Green, em entrevista à 
Revista Carta Capital:
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Os anos de 1967 e 1968 foram muito importantes 
mundialmente porque foi um momento de questio-
namento de papéis de gênero, sexualidade, identida-
de. Surgem novas propostas identitárias, movimen-
tos sociais de gays tanto na Europa, quanto nos EUA 
e América Latina. Aqui no Brasil também surgem, 
nesse período, novas maneiras de entender o corpo, a 
sexualidade e o gênero. (GREEN, 2014).

E não é por acaso que o personagem de O sexo portátil está 
em processo de (re)conhecimento ou de construção de uma 
possível identificação que seja diferente daquela à qual ele está 
acostumado ou foi acostumado de acordo com sua família e a 
sociedade na qual ele se criou. Sua sexualidade se encontrará 
em xeque, devido a uma série de fatores que fazem parte da 
crise de identidade no mundo do qual ele faz parte, no qual 
tudo ruiu definitivamente. Para Stuart Hall:

A identidade é um desses conceitos que operam “sob 
rasura”, no intervalo entre a inversão e a emergência: 
uma ideia que não pode ser pensada da forma antiga, 
mas sem a qual certas questões-chave não podem ser 
sequer pensadas. (HALL, 2001, p.104)

O que é uma identidade e como ela é construída está di-
retamente ligado ao modo como o sujeito lida com o mundo 
ao seu redor e como ele é capaz de estabelecer seus laços de 
amizade, familiares, afetivos, sociais e econômicos de reco-
nhecimento. No emblemático ano de 1968 tudo estava por de-
mais em movimento para que diversas pessoas não concebes-
sem suas vidas mudando de lugar e de formato. A identidade 
muda de acordo com o contexto no qual o sujeito se encontra, 
ligando o pessoal ao social; conectando o que o sujeito pensa 
de si com o que os outros veem ou pensam dele. Além de que, 
através da identidade, o sujeito fica consciente de quem ele é 
pelo que as outras pessoas definem e categorizam. É também 
a maneira como o sujeito se reconhece marcadamente diferen-
te de algumas pessoas e igual a outras; há ainda o modo como 
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as identidades mudam em situações diferentes e através dos 
tempos. E no meio do caminho do sujeito há a identidade na-
cional, advinda anteriormente a ele e com a qual ele tem que 
lidar.

A identidade nacional, que, embora pensada como natu-
ralizada, nada mais é do que um produto discursivo formado 
no interior da representação cultural de um estado-nação, o 
qual Stuart Hall define como “[…] uma comunidade simbó-
lica […]” (HALL, 2001, p. 49), gera um sentimento de perten-
cimento, de identificação e de lealdade no sujeito. As culturas 
nacionais são modernas, recentes, sendo formadas por trans-
ferência, o que antes era uma identificação tribal, religiosa e 
regional. As culturas nacionais podem ser lidas como o ro-
mantismo literário o fez, pois buscou imprimir um espaço ge-
ográfico unificado, uma língua nacional, tentando criar uma 
cultura homogênea e mantendo instituições culturais nacio-
nais. Hall afirma ainda que esse processo de formação da cul-
tura nacional é um dispositivo da modernidade; porém “[…] 
as identidades nacionais [que] foram uma vez centradas, coe-
rentes e inteiras, […] estão sendo agora deslocadas pelos pro-
cessos da globalização.” (HALL, 2001, p. 50).

O século XX é um século de mudanças que, produzidas 
sob a égide do progresso, gera muitas transformações sociais 
inclusive nas identidades dos indivíduos, que também serão 
alteradas ou deslocadas. Em um mundo em transformação fo-
ram postos à prova a vida social, o mercado de trabalho e a 
família, conforme afirma Hall, ao falar sobre o que ele chama 
de último descentramento, o feminismo: “Aquilo que come-
çou como um movimento dirigido à contestação da posição 
social das mulheres expandiu-se para incluir a formação das 
identidades sexuais e de gênero” (HALL, 2001, p. 45-46).
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Em termos de Brasil, a ideia de identidade estava asso-
ciada a toda uma política da qual a literatura é grande par-
tidária, pois esta ajudou por demais a difundir uma iden-
tidade nacional brasileira a partir do século XVIII, na qual 
se levantavam questões que consolidariam aquilo que se 
acreditava o modo de ser brasileiro. Portanto, nossa identi-
dade se inscreve como uma identidade consolidada através 
do discurso literário pelo movimento de independência em 
1822, levado com força e brilho pelos românticos brasileiros 
a partir de 1836, ordenando-se com os realistas e naturalis-
tas dos fins de século XIX. O movimento Modernista retoma 
muito da identidade nacional brasileira, mesmo parecendo 
colocá-la em xeque. Essa versão nacional filtrada pelo olhar 
modernista, carnavalizador, vai permanecer durante muito 
tempo na literatura de um modo geral, não deixando es-
paço a outros modos de representação identitária que não 
fossem aqueles já consolidados. Principalmente em se tra-
tando de identidades sexuais, não havia muito espaço para 
textos que lidavam com o assunto. De acordo com Silviano 
Santiago, seria a partir dos anos 1960 que essas outras iden-
tidades apareceriam na literatura brasileira:

[…] o escritor brasileiro pós-64 coloca em segundo 
plano nos seus textos a dramatização dos grandes 
temas universais e utópicos da modernidade, da 
mesma forma como guarda distância dos temas 
nacionais clássicos, e ainda discute sem piedade os 
temas oriundos de 22 que falavam da indispensá-
vel modernização industrial do país.

A opção dramática é, de maneira geral, pelos te-
mas que, no particular e no cotidiano, na cor da 
pele, no corpo e na sua sexualidade, representa-
riam uma alavanca que pudesse balançar a sólida 
e indestrutível planificação do estado militarizado 
e o aprisionamento de uma população pelas fron-
teiras “naturais” do país.   (SANTIAGO, 2002, p. 
19)
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Silviano Santiago percebe a emergência de textos sobre 
corpos diferentes em que a cor da pele e a sexualidade surgem 
de um modo diverso do tratamento dado pela literatura bra-
sileira até então. Interessante notar que isso advém das mu-
danças sociais e da produção de sujeitos que se sentem inco-
modados com o modo de representarem suas identidades na 
literatura ou do modo como não se veem representados pela 
literatura. O modo de lidar com a identidade nacional que 
sempre balizou o trabalho dos escritores brasileiros não deixa 
espaço até os anos 1960 para sujeitos emergentes ou apenas 
deixa que se percebam como corpos moldáveis e à disposição 
para serem ordenados ou docilizados pelos discursos da na-
ção. Assim, mulheres, homossexuais, afrodescendentes e indí-
genas eram representados muitas vezes como sujeitos a serem 
adestrados para o melhor funcionamento da nação. Nesse sen-
tido, 1968 é emblemático para que esses textos sobre homoero-
tismo venham à luz. Gasparino Damata especializa-se em lançar 
autores e incentivar ficções com essa temática a serem publicadas.

Sobre os homossexuais, importa dizer que a maior parte 
dos textos escritos antes de 1968 representava-os como sujei-
tos patológicos cercados de miséria e crime ou sujeitos rele-
gados a vidas sem rumo, tendo muitas vezes finais trágicos. 
Podemos citar como exemplos o caso de O cortiço, de Aluísio 
Azevedo, publicado em 1891; Bom crioulo, de Adolfo Caminha, 
de 1895; as personagens de João do Rio, nos anos 1910; Mundos 
mortos, de Otávio de Faria, publicado em 1937; as personagens 
de Lúcio Cardoso em O desconhecido, 1940, e Crônica da casa assas-
sinada, em 1959; e Lady Hamilton, de Jorge Jaime, publicado em 
1953. Assim a identidade cultural, embasada numa identifica-
ção ao bem da nação, não permite a existência desses sujeitos 
ou os representa como patologias a serem curadas. Seguindo 
o raciocínio de Silviano Santiago, é a partir dos anos 1960 que 
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esse quadro começaria a mudar e características identitárias 
subsumidas sob a identidade nacional começariam a povoar 
o universo literário brasileiro, como a homossexualidade vis-
ta como algo positivo ou em processo de descoberta, a cor da 
pele negra ou indígena percebida como diferença e sendo ca-
paz de produzir sujeitos conscientes, como o gênero que rece-
beria mais espaço nas letras, principalmente o feminino.

Em O sexo portátil o leitor acompanhará as desventuras de 
Camilo, recém-chegado de Mata da Corda ao Rio de Janeiro, 
e tendo que se haver com sua identidade sexual conturbada, 
com sua fama de desastrado e inútil propalada por seu pró-
prio pai. A narrativa é feita em primeira pessoa por um Camilo 
que oscila entre seu passado no interior de Minas Gerais e sua 
vida presente no Rio de Janeiro. De acordo com o narrador, o 
pai era seu inimigo, “[…] não havia dúvida, sentia isto no seu 
olhar de reprovação a tudo que eu fazia e que eu era – um ra-
paz introvertido e canhestro, meio débil mental, aluado, não o 
filho com que sonhara […]” (CANABRAVA, 1968, p. 19).

De acordo com Stuart Hall: “A identificação é construída a 
partir do reconhecimento de alguma origem comum, ou de ca-
racterísticas que são partilhadas com outros grupos ou pessoas, 
ou ainda a partir de um mesmo ideal” (HALL, 2014, p.106). No 
caso da personagem do romance, advinda de uma cidade do 
interior mineiro, ainda com um perfil rural, seu grupo familiar 
é o ponto mais importante de concepção ou de fundamento de 
sua identidade. Fruto de uma sociedade patriarcal baseada no 
uso da terra, Camilo aprende desde cedo o que deva ser um 
homem, incluindo as críticas feitas pelo pai de que homens 
não podem ser desastrados, devem ser úteis e produtivos, ati-
vos, não podendo ser pouco racionais, conforme ele atesta ao 
demonstrar como o pai o olha no trecho supracitado. A situa-
ção de Camilo nos lembra da afirmação de Stuart Hall:
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Como todas as práticas de significação, a identifica-
ção envolve um trabalho discursivo, o fechamento e 
a marcação de fronteiras simbólicas, a produção de 
“efeitos de fronteira”. Para consolidar o processo, ela 
requer aquilo que é deixado de fora – o exterior que a 
constitui. (HALL, 2014, p. 106)

Na relação com a família a identidade vem à tona ou vai 
se moldando, embora o sujeito possa alterá-la à medida que 
vai se envolvendo com o exterior. No caso, vamos nos ater à 
identidade sexual, calcada na noção de gênero, construída a 
partir de uma noção binária em nossa cultura, deixando claro 
que uma identidade sexual é antes de mais nada uma iden-
tidade cultural. Nossa cultura reconhece apenas a possibili-
dade de duas identidades de gênero: ou se é masculino ou 
se é feminino. Essa classificação é bastante arbitrária e muito 
cristalizada, estando naturalizada como formas de organiza-
ção do corpo dos diversos sujeitos. Desse modo reconhece-se 
que o gênero masculino deve agir conforme uma série de ca-
racterísticas e ações muito firmemente amarradas em seu cor-
po, assim como o feminino. No entanto, é mais do que sabido 
da impossibilidade de isso se concretizar na realidade, sendo, 
portanto, imaginada também. Assim traça-se, por exemplo, 
que a identidade de gênero masculina não poderia se rela-
cionar com outro de igual gênero, pois é necessário que os 
gêneros se relacionem em forma cruzada, criando-se assim a 
identidade sexual, ou o modo como o sujeito se vê a partir dos 
modos de usar sua sexualidade. À identidade masculina, ter 
sua sexualidade organizada significa ter relações sexuais com 
mulheres e não abrir mão de traços como virilidade, força, ra-
zão. Para Pierre Bourdieu, a virilidade seria um

[…] investimento primordial nos jogos sociais (illu-
sio), que torna o homem verdadeiramente homem 
– senso de honra, virilidade, manliness, […] –, é o 
princípio indiscutido de todos os deveres para con-
sigo mesmo, o motor ou móvel de tudo que ele se 
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deve, isto é, que deve cumprir para estar agindo cor-
retamente consigo mesmo, para permanecer digno, a 
seus próprios olhos, de uma certa ideia de homem. 
(BOURDIEU, 2014, p. 73)

A epopeia de Camilo no Rio de Janeiro faz dele mais um 
dos tantos migrantes das cidadezinhas do interior nas gran-
des metrópoles, apresentando ao leitor sua iniciação em um 
mundo novo que lhe permite o contato com seu corpo e com 
novas possibilidades de experiências, sejam elas sexuais, sen-
soriais, com o uso de entorpecentes, assim como a falta de di-
nheiro que ronda sua vida. Camilo, que circula entre os bair-
ros de Laranjeiras, Flamengo e Santa Teresa, passará a encarar 
as investidas de Renato, com quem dividirá um quarto, assim 
como se relacionará sexualmente com Zaíra, dividindo teto 
com ela, na tentativa de se estruturar como homem heteros-
sexual. Na situação em que Camilo se encontra é fácil perce-
ber como se dá sua perda de virilidade, ou melhor, como sua 
virilidade será afrontada pela sua posição de sujeito. Em um 
primeiro momento, Camilo é o estrangeiro em uma cidade 
grande, o que o torna um sujeito passivo diante daquilo que 
lhe é desconhecido, o Rio de Janeiro. Cidade que lhe impõe 
novas regras e novos hábitos. Sua falta de dinheiro também o 
condiciona a ser um sujeito subalternizado, e, portanto, passi-
vo diante das opções que o mundo dispõe para ele. Como não 
tem dinheiro, passa a ser dependente da bondade de Rena-
to, que o acolhe em seu apartamento, tentando seduzi-lo. Do 
mesmo modo, sua relação com Zaíra o coloca na dependência 
desta, pois ela é quem detém o poder na relação. Nesse senti-
do, aquilo que garantiria a virilidade de Camilo, sua força, seu 
poder de escolha, ser aquele que controla seu destino ou sua 
vontade, praticamente inexiste, deixando com que ele fique à 
mercê dos outros, sejam eles a cidade, o amigo ou a amante.
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Recorto algumas cenas sexuais homoeróticas na narrativa 
de Camilo para delimitar a dificuldade e a luta do persona-
gem para se pensar enquanto alguém que pode lidar com seu 
corpo de um modo menos heteronormativizado. Hoje, pro-
vavelmente Camilo seria reconhecido ou poderia se reconhe-
cer como bissexual, mas nos finais dos anos 1960 isso não era 
possível dentro da sua esfera de relações. O sujeito bissexual 
é aquele que se relaciona afetiva ou sexualmente com pessoas 
tanto do gênero masculino quanto feminino, e, muitas vezes, 
esse tipo de relações se dá concomitantemente. Anthony Giddens 
afirma:

[…] a bissexualidade é ainda mais difícil de ser en-
tendida porque parece ser uma mistura de homo e 
heterossexualidade, comprovando a teoria maior de 
que a orientação sexual pode se manifestar por vários 
caminhos e que existe mais de uma possibilidade de 
relacionamentos afetivo-sexuais. (GIDDENS, 1993, p. 
203)

Das experiências de Camilo podemos depreender que 
seu caminho não é fácil, assim como ele não obrigatoriamen-
te se filia a uma identidade completa e acabada, seja ela ho-
mossexual, heterossexual ou bissexual, mas, sendo assediado 
por Renato, percebendo os sujeitos que frequentam o quarto 
deste, ele não se identifica com os mesmos, pois enxerga em 
Renato e seus amigos a imagem da decadência, figurada justa-
mente na construção que sua família e seu grupo social fazem 
dos homossexuais, conforme Michel Foucault demonstra em 
seus estudos, visão corroborada pela medicina e pela religião.     
Camilo também enxerga nestes a falta de virilidade que, se-
gundo Bourdieu, é “[…] construída diante de outros homens, 
para os outros homens e contra a feminilidade, por uma espé-
cie de medo do feminino, e construída, primeiramente, dentro 
de si mesmo” (BOURDIEU, 2014, p. 79). Daí sua dificuldade em 
se reconhecer sexualmente identificado com esses sujeitos, que 
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muitas vezes performatizam sua sexualidade de um modo re-
lacionado ao que a cultura denomina como gênero feminino.

Em Renato, seus amigos e suas vidas estranhas, Camilo 
percebe a abjeção. Eles seriam o que Michel Foucault deno-
minou como o homossexual inventado como espécie. Sujei-
tos decadentes, afeminados, sem importância, que levam a 
vida na esbórnia ou podem ser desclassificados por qualquer 
um. Olhando para esses sujeitos, Camilo se pergunta: “Até 
que ponto pertenceria eu à espécie de gente que frequentava 
o quarto de Renato, os pederastas, já que fracassara na minha 
única experiência com uma mulher, a mulher da Zona de Mata 
da Corda?” (CANABRAVA, 1968, p. 41) Diante da pergunta 
de Camilo, fica claro que ele só conhece uma questão binária 
para sua sexualidade, pois se ele não deu certo com a prosti-
tuta em Mata da Corda, e o leitor também saberá que ele teve 
uma tentativa frustrada com uma empregada doméstica, ele 
pertenceria à espécie dos pederastas. Mas é importante notar 
que ele não tem certeza disso, ele vai oscilar durante a narra-
tiva ao mesmo tempo em que experimenta o sexo com outros 
homens e com algumas mulheres, como Zaíra e Regina. Virão 
à tona também suas relações com o vaqueiro da fazenda do 
pai, de nome Totonho, de quem Camilo fala: “Uma vez, es-
condera-me para vê-lo mijar. Outra, em que tínhamos ido ao 
pasto buscar vacas, montados num mesmo cavalo, Totonho 
apertou-me com força e beijou-me repetidamente na nuca, 
com gula, boca úmida e quente e agora, pensando bem, acho 
mesmo que ele gozou num estertor” (CANABRAVA, 1968, 
p. 49). Camilo também fala de um colega de escola, chama-
do Nelson Girafa, com quem manteve relações sexuais, e de 
um primo, Erasmo, a quem desejava platonicamente. Dessas 
poucas relações, pouco ou nada resolvidas, advém a confu-
são identitária de Camilo, que não sabe muito bem o que seja 
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ele, pois não se quer identificar com os pederastas amigos de 
Renato, mas não se dá bem com mulheres também, não se 
identificando com o código misógino da virilidade. Portanto, 
este sujeito identitariamente não consegue se identificar com 
o código posto, e sente-se deslocado completamente diante de 
tal imposição: homens fazem sexo com mulheres e são bem 
sucedidos; homens não fazem sexo com homens e os evitam. 
Não cumprindo esse papel, resta pouco espaço para Camilo 
poder se constituir como sujeito de sua vontade.

Há na narrativa uma cena sexual homoerótica em que 
Camilo é assediado por Renato, com quem passa uma noite 
no quarto deste, tentando encontrar um lugar para ficar no 
Rio de Janeiro, visto que sua primeira hospedagem, a casa dos 
pais de Erasmo, foi frustrada pelos pais do amigo. Camilo en-
contra Renato em uma busca por emprego, e este o incentiva 
a procurá-lo caso Camilo precisasse de ajuda. É no quarto de 
Renato que Camilo irá conhecer o favor que lhe foi prestado:

Ali estive, sem problemas, à janela, feliz, vendo gente 
passar, os carros, até que o sono me chegou. Deitei-
-me na cama grande, de lençóis encardidos, manchas 
de esperma, um cheiro de suor. Deitei-me e dormi.

No meio da noite, acordei-me com um corpo ao meu 
lado. Era Renato. Bêbado. Apalpava-me e beijava-me 
o rosto, dizendo:

−My poor little boy! My poor little boy!

Estava bem claro o que ele queria. “Está bem – pensei 
– não há outro jeito, tenho que pagar pela hospeda-
gem”. Disposto a retribuir-lhe os carinhos, passei-lhe 
as mãos nas pernas, quando me dominou um mal-es-
tar insuportável. As pernas de cabelos raspados eram 
ásperas. Não me contive, empurrei-o. Ele levantou-
-se, incontinenti, subitamente embravecido. (CANA-
BRAVA, 1968, p. 35)

O narrador está vivendo de favor no quarto de Renato, e 
quando este o assedia ele se sente na obrigação de pagar pela 
hospedagem com favores sexuais. Chama atenção o quanto 
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Camilo cede fácil às investidas de outros homens, pois Renato 
é um deles, o que demonstra que ele pende muito mais para 
a homossexualidade, mas também pende para sua situação 
sempre vulnerável, de sujeito que não tem poder sobre sua 
própria vontade. Inclusive, na fala de Renato, ao chamar Ca-
milo de “poor little boy”, há a indicação de que Camilo está 
sob a sua proteção ou que precisa desta para sobreviver. Aqui-
lo que é da ordem do carinho inscreve o sujeito em mais um 
lugar de subalternidade, ele é pobre, é pequeno, aquilo que 
nenhum homem deve ser, pois sua virilidade deve se inscre-
ver como poder, como força, como riqueza. No entanto, as 
características de Renato trazem de volta a repulsão de Cami-
lo por seres dessa espécie. A abjeção de Renato se dá desde o 
momento em que Camilo se deita na cama dele, que lembra 
algo sujo, e as pernas do sedutor que possuem cabelos raspa-
dos, o que as torna ásperas. A aspereza, que lembra a Camilo 
outro homem, traz a lembrança da família de que ele não pode 
se relacionar sexualmente com seres iguais. Na educação que 
Camilo recebeu de Leonarda, uma das solteironas católicas na 
casa de quem ele fica por um tempo quando criança, isso é 
contra a natureza, são bobagens, são pecados. Desse modo, a 
experiência é frustrada e o personagem segue na narrativa sua 
sina de ter suas relações sexuais, tanto com homens quanto 
com mulheres, abortadas.

Em outro momento, Camilo nos informa:
Mas eu não tinha o que fazer aos sábados e voltava 
sempre às reuniões no quarto de Renato. Numa de-
las, embebedei-me diante de dois rapazes que sussur-
ravam entre si. Não podia distinguir o que diziam, a 
música era alta e Renato procurava vencê-la, gritan-
do. Os dois rapazes puseram-se a dançar. Constran-
gido, mas sem que me animasse a deixar o quarto, 
procurei a janela. O sol forte do fim da tarde calorenta 
doeu-me nos olhos. Suava, de costas para o barulho. 
[…] Virei-me. Ao meu lado, um rapaz de camisa azul. 
Esquecido dos bacilos que, na certa, pairavam no ar, 



65

comecei a dançar, sem que sentisse nenhum prazer 
na dança, ou no contato do corpo do parceiro de ca-
misa azul. Todos dançavam. Uma repentina lucidez, 
um asco repentino levou-me a dizer:

− Espera aí. Vou beber mais um pouco.

Desmanchado o nó, submergi como um escafandrista 
na escuridão, que já invadia o quarto, onde repousa-
vam os corpos dos rapazes. Pesquisava, relutante. O 
ar era ignóbil: fervilhava de pastosas bolhas amarelas, 
que me dificultavam a visão. As ramagens úmidas e 
as algas, pelos que se esvaneciam ao menor contato, 
diminuíam o poder de percepção dos meus dedos 
ágeis. Contei vinte membros em duplicata e vinte 
troncos exatamente iguais. Os sexos e as bocas não 
eram iguais. Nenhum deles tinha a mesma consistên-
cia, nem odor. Os sexos assemelhavam-se a cordões 
umbelicais. (sic) Como um escafandrista, retornei à 
superfície. No quarto, que no primeiro minuto ainda 
julgava com a mesma gente, estava apenas Renato, 
deitado na cama, a respiração estertorosa de bêbado.   
(CANABRAVA, 1968, p. 42-43)

Da narração dessa cena salta aos olhos o modo como o 
narrador faz questão de salientar seu estado de espírito. Pri-
meiro a afirmação de que ele não fazia nada aos sábados, e 
por isso tinha que ir à casa de Renato, a sua vulnerabilidade. 
Não fazer nada indica sua inutilidade na regra da masculini-
dade, pois um homem, segundo a noção de gênero comum, 
está sempre ocupado com seu trabalho; mesmo em um sába-
do, é bom que ele faça algo e não se entregue ao ócio, produ-
tor de tolices ou de desvios. Segundo,  o quanto ele achava o 
ambiente decadente, e mais uma vez o quanto ele não se sente 
pertencente àquele mundo. Os bacilos no quarto e o ar ignó-
bil, conforme ele conta a seu leitor, estão a compor um lugar 
de abjeção, contagioso, de odor fétido, no qual o sujeito mal 
respira, sentindo-se parte de um mundo marcado pela doen-
ça, pela patologia constituinte da identidade do homossexual 
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visto como pervertido. Contribui para isso a necessidade de 
o narrador beber mais para se envolver em uma cena em que 
mais de dois homens estão a se beijar ou a copular. Ao invés 
de narrar a cena, explicitando o que aconteceu, ele prefere a 
metáfora do escafandrista. É digno de nota que ele utiliza nes-
se trecho a imagem duas vezes, sempre se colocando “como 
um escafandrista”, o que significa que ele precisa se transfor-
mar em algo que ele não é para estar naquele lugar. O termo 
escafandrista é comum de dois gêneros, e significa sujeito que 
mergulha utilizando um escafandro para fazer seu trabalho. 
O escafandro é uma vestimenta impermeável, hermeticamen-
te fechada, que impermeabiliza o sujeito que trabalha mer-
gulhando por muitas horas dentro d’água. Portanto, Camilo, 
como um escafandrista, mergulha no fundo das águas, e essas 
águas estão abarrotadas de signos da confusão, pois onde ele 
mergulha tem muitas algas, ramos, bolhas amarelas. Essa re-
alidade espessa, lodosa, na qual ele mergulha contribui para 
sua sensação incômoda de não pertencimento. Se a metáfora é 
para proteger os leitores de verem uma orgia, ao mesmo tempo 
ela reforça a dificuldade de Camilo em se relacionar com sua 
própria sexualidade, para a qual ele desejaria estar impermeabi-
lizado. Mas ainda assim vemos que os membros, sexos e bocas 
se tocaram e o narrador emerge para a “realidade” tendo Rena-
to deitado a seu lado. O retorno à realidade é sempre negativo 
para Camilo, como se sua vida fosse sempre muito difícil. Um 
presente incômodo, para o qual o sujeito quer sempre encontrar 
razão de ser em seu passado traumático na cidade do interior.

Camilo irá se envolver com Zaíra, mulher de espírito li-
vre, e inadaptada também, boêmia, que deseja ter outros ho-
mens e outras mulheres com ela, amante da noite, que detes-
ta a solidão. Os dois se juntam no apartamento dela, e ele, 
por um tempo, pensa que encontrou a mulher de sua vida. 
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Os dois são sujeitos que, por não constituírem uma família e 
procriarem, são considerados não produtivos pela sociedade 
heteronormativa. É emblemática a cena em que Camilo inter-
pela Zaíra sobre seu desempenho sexual:

Eu desejava conhecer-me, situar-me, compreender 
minha vida e o que eu era, ficar face a face comigo 
mesmo, sem nenhum véu. Observava o modo de agir 
comum entre meus companheiros de escritório e me 
certificava de que jamais poderia conformar-me como 
eles se conformavam à vida, a vida assim não teria 
sentido – de que outra maneira teria? – e eu preci-
sava, quando nada, encontrar-me comigo mesmo. A 
experiência com Zaíra, que eu considerava definitiva, 
ia aguando-se numa repetição que conduzia ao fim, 
nossas pequenas discussões e nossos recalques. Mes-
mo agora, que considerava superado o problema de 
amar uma mulher, sentia-me marcado para sempre 
com o fracasso com a prostituta de Mata da Corda.

− Zaíra, tenho jeito de fresco?

− Você na cama é mais homem do que qualquer um.

− Não digo na cama, digo no comum, pareço bicha, 
essas coisas?

− Já disse que não. Você não é casca-grossa como ou-
tros, é mais educado, mas não tem nada de bicha. De-
pois, é na cama que se tira a prova. (CANABRAVA, 
1968, p. 119)

Na sequência apresentada, o narrador demonstra seu in-
cômodo devido à sua inadaptação ao mundo masculino, con-
forme organizado e ordenado. Não é só quanto à sua sexuali-
dade que Camilo se sente mal, mas a toda e qualquer situação 
de conformismo com a qual os seres humanos, tanto no meio 
urbano quanto no rural, estão acostumados. Mas a sua insatis-
fação, devido aos traumas da infância e da adolescência, prin-
cipalmente no âmbito sexual, demonstra sua desconfiança de 
si mesmo, devido ao modo como os papéis de gênero devem 
ser desempenhados. Camilo está em busca de quem ele é, de 
sua identidade, seja esta social ou sexual. Não quer ser como 



68

os outros, mas não consegue pensar em si mesmo a partir de 
um novo paradigma. Sua identidade é sempre pensada a par-
tir da norma, da classificação organizada pela cultura, essa 
fronteira que não permite ultrapassagem ou condena quem a 
ultrapassa. Por isso ele pergunta se ele é fresco, classificação 
muito comum aos homossexuais abjetos com os quais ele não 
quer se identificar. No entanto, nem mesmo a fala de Zaíra, 
que afirma sua masculinidade, resolverá seu problema, pois 
ele sempre estará fascinado com outros homens. Sua indecidi-
bilidade ou sua dificuldade em se resolver sexualmente será 
sempre motivo de problematização por parte do narrador. 
Sua identidade, portanto, está sempre assentada em algo ins-
tável, fora do que ele gostaria ou aprendeu que deveria estar, 
a masculinidade concretizada através da identidade de gêne-
ro heteronormativizada. Um homem seria aquele que possui 
um pênis e dá conta de mantê-lo ereto, conforme a frase de 
Zaíra, pois “é na cama que se tira a prova”.

Os órgãos sexuais dos homens serão, para ele, elemento 
de incômodo. Ele descreverá vários personagens que mostram 
sua genitália, assim como também se depara fascinado por 
estes. No entanto, embora Camilo afirme não gostar de olhar 
para os pênis, fica demonstrado na narrativa o poder que es-
tes detêm na sociedade heteronormativa. Os órgãos genitais 
masculinos são um ponto de contato entre os homens, pois é 
através destes que é medida a força e o poder de suas virilida-
des, mas aquilo que é demonstração de poder para uns tam-
bém é lugar de desejo e de vontade de posse, trazendo sempre 
sua contrapartida de fascínio e mistério, de desejo e horror, 
daí ser o lugar sacralizado pela cultura, mas cujo toque deve 
ser evitado sob a pena de ser tomado como sujeito feminino, 
por exemplo. Mas ao mesmo tempo em que o sexo masculino 
é importante, é de um sujeito assumidamente homossexual 
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que vem a frase que informa ao leitor sobre o título do roman-
ce. Para Renato, para quem Camilo é antiquado, por não reco-
nhecer e assumir sua sexualidade, tudo é muito simples: “[...] 
tenho o sexo postiço e portátil. Uso os dois. O outro está den-
tro da bolsa. Ora uso um, ora uso o outro. […] Não tenho fór-
mulas, nem preconceitos, comigo vale tudo. Não estou certo?” 
(CANABRAVA, 1968, p. 139) Renato, o sujeito abjeto pelo qual 
Camilo tem horror e ao mesmo tempo fascínio é quem afirma 
a necessidade da quebra com o antigo modelo. Note-se que ele 
chama o narrador de antiquado. Também Renato quer que não 
haja preconceitos, embora ele tenha apresentado muitos deles 
para com os objetos sexuais, os garotos de programa, com os 
quais convivia, e que separava entre femininos e masculinos. 
No entanto, a frase de Renato é dita em um dia de carnaval, e 
nesse dia tudo parece ser possível. Mas não deixa de ser inte-
ressante o quanto a ideia de portabilidade do sexo, que pode 
ser lida como portabilidade do gênero, não é saudável no uni-
verso arcaico de Camilo, mas parece ser uma saída no univer-
so “moderno” de Renato. Ter dois sexos e experimentar a vida 
trocando-os parece uma ótima saída, bem como simplifica a 
vida de todas as pessoas, pois cessa a regra cristalizada e gera 
a convivência com as diferenças. Não ter fórmulas vai muito 
além da vida sexual, mas parece ser um dado importante para 
o mundo em geral, que poderia facilitar a vida de todos os 
sujeitos, que não precisariam passar pela humilhação de não 
se identificarem com um único modo de usar o seu sexo ou de 
viver sua sexualidade.

Ao fim do romance, Camilo se tornará mais e mais diva-
gador. O romance, inclusive, tem uma queda de ritmo muito 
grande, mas que serve para o personagem cada vez mais se 
ensimesmar, perdido que está em seus pensamentos e sofri-
mentos que continuam, e de acordo com ele: “[…] não tinha 
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resolvido nenhum dos problemas que os moços da minha ida-
de pareciam considerar elementares e sem importância; não 
estava casado, não amava, não tinha dinheiro, não gostava de 
trabalhar, sequer tinha um objetivo” (CANABRAVA, 1968, p. 
162). Camilo é um compêndio de negações, o que o coloca fora 
da norma (re)produtiva da cultura. Sua desistência aparece 
quase como resistência, pois se resigna a ser nada. No entan-
to, toma a decisão final, embora sempre comprometida por 
sua falta de potência na vida: “Este corpo é meu, disporei dele 
como bem entender” (CANABRAVA, 1968, p. 193). Finalmen-
te Camilo parece entender que sua sexualidade só depende de 
como ele lida com ela, sem ter obrigações sociais que o enges-
sem em papéis ordenados. Seu sexo é portátil, ele pode levá-lo 
aonde quiser, pode utilizá-lo com quem ele quiser, ultrapas-
sando a noção de gênero ordenadora, libertando seu corpo 
da heteronorma, produzindo-se como sujeito pleno talvez por 
saber o que fazer finalmente com sua sexualidade. Conforme 
ele mesmo afirma: “É essencial ousar e experimentar e cons-
truir e recomeçar sempre. E ser livre, embora a liberdade em 
si não deva ser um objetivo, mas sim uma consequência das 
nossas tarefas bem feitas” (CANABRAVA, 1968, p. 194).
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IDENTIDADE LÉSBICA E SEXUALIDADE EM AS TRAÇAS

Flávia Benfatti

Introdução

O romance As Traças, de Cassandra Rios, escrito em 1985, 
trata de uma excitante história de amor, desejo, atração e fixa-
ção de uma jovem estudante de 17 anos, Andréa, por sua pro-
fessora de História, Berenice, uma mulher altamente sedutora 
e dominadora. Tal fixação leva a garota ao extremo da pai-
xão a ponto de imaginar, em delírios, muitas vezes sob efeito 
de barbitúricos, como seria a relação sexual entre ambas com 
descrições picantes de teor pornográfico até que a tão espera-
da aproximação corporal acontece, o que a leva ao deleite e à 
prática sadomasoquista.

Considerando o contexto histórico da narrativa, é de se 
esperar, nas palavras de Rick J. Santos, no prefácio à obra, que 
o “lesbianismo e outras formas alternativas de amar” fossem 
socialmente vistas sob uma perspectiva negativa, embora ain-
da hoje, com todos os avanços e conquistas femininas no âm-
bito da sexualidade, os preconceitos e tabus insistam em per-
severar. Ainda assim, a personagem protagonista, Andréa, vai 
em busca de seu autoconhecimento a fim de romper com as 
amarras patriarcais. Portanto, a autora almeja tirar a sexuali-
dade feminina do ostracismo, delineando uma narrativa cheia 
de emoções, conflitos e dor, trazendo reflexões importantes 
quanto aos desejos e prazeres femininos nas relações com o 
mesmo sexo.

Assim, discutir-se-á, neste artigo, como se manifesta o dese-
jo sexual dessa jovem, na medida em que ela vai se descobrindo 
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como um ser sexuado que possui uma forte e incontrolável 
atração por uma mulher mais velha. Tal desejo, ao ser descri-
to, primeiramente, em cenas de masturbação, gera um conflito 
grande na personagem que tenta, a princípio, negá-lo, já que 
há, consciente e/ou inconscientemente, um poder regulatório 
perpassando sua mente em função de seu background hetero-
normativo. No entanto, Andrea, aos poucos, deixa aflorar esse 
sentimento avassalador e acaba vivenciando aquilo que tão 
ardentemente deseja, embora a “norma regulatória” do poder 
disciplinador dos corpos (FOUCAULT, 1987) se faça presente 
na narrativa, ao entendermos, nas páginas finais, que Berenice 
não assume sua “lesbianidade” por completo e sua vida con-
tinua atuando dentro dos moldes heteronormativos, já que o 
narrador revela que a professora possui um noivo com o qual 
irá se casar. Para esclarecer esse ponto, Judith Butler afirma 
que

[…] a materialidade do corpo não pode ser pensada 
separadamente da materialização daquela norma re-
gulatória. O “sexo” é, pois, não simplesmente aquilo 
que alguém tem ou uma descrição estática daquilo 
que alguém é: ele é uma das normas pelas quais o 
“alguém” simplesmente se torna viável, é aquilo que 
qualifica um corpo para a vida no interior do domínio 
da inteligibilidade cultural. (BUTLER, 2001, p. 154-
155).

Diante dessa afirmação de Judith Butler, pode-se inferir 
que, embora o sexo seja algo que torna o indivíduo “cultu-
ralmente inteligível”, ele é permeado pelas relações de poder 
que, inseridas nos seios das sociedades ocidentais, ditam as 
regras de comportamentos desejáveis, não os possíveis. As-
sim, o “tornar-se viável” por meio do sexo faz de Berenice 
uma presa da sociedade do status quo, especialmente porque 
parece haver nela um medo adjacente de se expor em função 
de sua profissão e de seu prestígio, o que não ocorre com sua 
parceira sexual preferida, Andréa.
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Kate Millet, em Sexual Politics (2000), esclarece que o ter-
mo “política” se refere às relações estruturadas sob a égide do 
poder, ou seja, o poder de um grupo de pessoas sobre outras. 
Nesse sentido, há uma política sexual estruturada no patriar-
calismo, tão forte em nossa sociedade (as sociedades ociden-
tais, em geral) que mesmo estando diante de uma provável 
quebra de tabus, no caso, as relações lésbicas retratadas em 
As Traças, ainda assim, percebe-se que, no domínio do prazer, 
há uma distância entre o poder heteronormativo que busca 
manter o controle sobre a sexualidade e a realização dos dese-
jos em relacionamentos do mesmo sexo. De qualquer forma, 
a personagem Andréa representa uma tentativa de transposi-
ção das limitações impostas pelas normas de uma conduta se-
xual socialmente afirmada para uma conduta sexual desejada.

A seguir, passemos à análise da personagem protagonis-
ta do romance em foco, buscando mostrar ao leitor como se dá 
a trajetória de Andréa no que tange aos seus desejos homoafe-
tivos a fim de construir sua identidade sexual.

A construção de uma identidade lésbica e as relações sadoma-
soquistas

A narrativa mostra que as relações lésbicas caracterizam, 
de forma significativa, o contexto escolar, já que há várias alu-
nas lésbicas, como também professoras. Assim, cria espaços 
íntimos desvinculados da tradição heterossexual nos quais a 
autora problematiza o conceito de gênero na medida em que 
conduz o leitor ao universo feminino lésbico, cujas relações de 
poder se dão nesse contexto. No entanto, o postulado da hete-
rossexualidade como norma dominante no seio das socieda-
des não deixa emperrar alguns comportamentos das persona-
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gens, especialmente Andréa e Berenice. Ainda assim, diante 
de possíveis obstáculos, buscam romper com esse paradigma, 
embora, no caso de Berenice, essa ruptura seja apenas aparen-
te.

Segundo Judith Butler:
Se a sexualidade é construída culturalmente no inte-
rior das relações de poder existentes, então a postula-
ção de uma sexualidade normativa que esteja “antes”, 
“fora” ou “além” do poder constitui uma impossibili-
dade cultural e um sonho politicamente impraticável, 
que adia a tarefa concreta e contemporânea de repen-
sar as possibilidades subversivas da sexualidade e da 
identidade nos próprios termos do poder. (BUTLER, 
2003, p.55).

Em As Traças, essa tarefa de se pensar outras possibilidades de 
subversão da categoria sexual dominante existe, na proposta da au-
tora, ao inserir as relações lésbicas no contexto escolar daquele perí-
odo e promover diálogo respeitoso, não sem algumas doses de con-
flito, nesse ambiente, entre os personagens homo e heterossexuais.

No excerto a seguir, Andréa, em uma conversa com a amiga 
Bárbara (que nutre grande paixão a ela), é instigada a confessar sua 
homossexualidade. No entanto, Andréa, no início da narrativa, he-
sita em tecer comentários a esse respeito. De fato, ela esconde de si 
mesma seu desejo por mulheres porque está construindo sua iden-
tidade sexual, tentando entender as mudanças que estão ocorren-
do em sua vida em função da paixão avassaladora pela professora     
Berenice:

Andréa desdenhou, a voz fugindo sem conseguir re-
tê-la, calar, como gostaria de fazer tudo o que Bárbara 
dissesse, mas reconheceu que havia muitos eus den-
tro dela que não conhecia ainda, e um deles manifes-
tava-se na curiosidade disfarçada em ironia:

−Por que, ela é sua? Sai com ela? (referindo-se à Berenice)

−Saía. Às vezes, ela dá bola.

−Então me responda, quando você percebeu que era 
assim? (Bárbara pergunta)
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Atravessaram a avenida. Andréa mordiscou os lá-
bios. Olhou para o rosto atento de Bárbara. Ela estava 
displicente, espontânea, natural. Respondeu:

−Eu não percebi: eu senti. Você percebeu ou sentiu?

−Acho que as duas coisas, foi instintivo. Percebi que 
estava olhando pra mulher, em vez de olhar pra ho-
mem. E como você analisou o que sentiu?

−Eu não analisei; entendi, e depois que entendi foi 
que analisei. (RIOS, 2005, p.65, grifos meus). 

Segundo Adrienne Rich: “A existência lésbica sugere tan-
to o fato da presença histórica das lésbicas quanto nossa con-
tínua criação de significado daquela existência”5 (RICH, 1996, 
p.135, tradução minha). É dessa forma que Andréa constrói 
dia a dia o significado de sua existência lésbica em cenas de 
masturbação até se entregar, primeiro, à Bárbara e, finalmen-
te, à sua amada Berenice, em meio a conflitos, perturbações 
mentais e sentimento de culpa.

No trecho a seguir, o narrador onisciente intruso revela 
ao leitor a mente conturbada da protagonista diante da reali-
dade que se descortina:

Era uma vergonha o que fizera. Masturbara-se. Ama-
ra o próprio corpo num delírio doentio, como uma 
débil mental, imaginando que estava sendo possuída, 
estuprada. Por Berenice. Por Berenice?! Como? Ideias 
absurdas, pensamentos incríveis criavam cenas na 
sua mente alucinada (RIOS, 2005, p.85).

Ao desabafar com a própria Berenice, após terem tido re-
lação sexual, praticamente no final da narrativa, Andréa ava-
lia que não deveria sentir esse amor que toma conta de todo 
o seu ser e contra o qual não consegue lutar, referindo-se aos 
princípios morais nos quais fora criada:

− O amor nos cega. Nos quebra, nos arrasa, nos tor-
na imprudentes. Eu caí. Estou caindo cada vez mais. 
Acho que enlouqueci, mudei muito. Como pude mu-
dar tanto? Arrasei todos os meus princípios morais, 

5 “Lesbian existence suggests both the fact of the historical presence of lesbians and our continuing 
creation of the meaning of that existence”.
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tornei-me instrumento de um desejo poderoso que 
me arrasta para você. Estou doente. Muito doente de 
amor. Não sei o que fazer. Não sou dona de mim. Sou 
um boneco. As emoções me manobram. Estou perdi-
da. (RIOS, 2005, p.268, grifo meu). 

De acordo com Reich (1968), a moral sexual se pauta em 
regulamentos humanos arbitrários que não são saudáveis do 
ponto de vista da saúde física e mental. Portanto, para o psica-
nalista, a atração sexual natural, que não é moral e nem imoral, 
não deve sofrer privações, pois a satisfação das necessidades é 
condição de harmonia vital. Nesse sentido, os “princípios mo-
rais” a que Andréa se refere “fomentam as atuais condições 
sociais em que prevalecem a hipocrisia sexual e a abstinência 
forçada, as doenças físicas e outros males” (REICH, 1968, p. 
46).

No romance em questão, percebe-se que o conflito sexu-
al em que vive a personagem está fortemente relacionado à    
moralidade e isso pode explicar por que a protagonista se tor-
na cada vez mais dependente de barbitúricos, a ponto de a 
narrativa conduzir o leitor a um final disfórico no qual a pro-
tagonista se encontra hospitalizada.

Tomada por emoções fortes e contraditórias, a adolescen-
te segue seu caminho na tentativa de descobrir-se e viver uma 
vida verdadeira sem esconder o que é, ainda que hesitante, 
como já dito, no início da narrativa.

No trecho a seguir, a protagonista tenta se convencer de que 
ser lésbica é algo “normal”, mas percebe que seu background fa-
miliar e social pesa na postura que quer assumir, travando uma 
luta entre seu “eu” mais autêntico e a sociedade da qual é fruto:
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Somente uma mulher poderia despertar nela a magia 
do amor. Por quê? Procurara explicações em leituras e 
não se contentara com nenhuma. Chegara a rir, como 
se fosse uma sumidade no estudo do visado problema 
do homossexualismo […] Podia entender muito bem 
e estabelecer que, assim como existem depravações 
e anomalias entre os heterossexuais, haveria também 
entre homossexuais […] Entre os heterossexuais, des-
tacava os bissexuais com lástima, os depravados, os 
masoquistas, os sádicos e tantas outras degenerações. 
Mas se sentir essencialmente, genuinamente homos-
sexual, lésbica, era lindo, puro, normal. NORMAL. 
Ela pensava que a força da palavra sobressaía como 
se em negrito de sua mente (RIOS, 2005, p.82, grifo da 
autora).

Judith Butler afirma que:
Cada indivíduo é limitado não só pelo que é difícil de 
imaginar, mas pelo que radicalmente permanece im-
pensável: no âmbito da sexualidade, essas restrições 
incluem o impensável desejo radical por algo diferen-
te, a não tolerância radical de desejar algo diferente, 
a ausência de certos desejos, a compulsão repetitiva 
de outros, o permanente repúdio de algumas possibi-
lidades sexuais, pânico, atração obsessiva e a ligação 
entre sexualidade e dor. (BUTLER, 1993, p.59, tradu-
ção minha).6

Nesse sentido, o “fantasma da heterossexualidade com-
pulsória” ronda a personagem que, em um esforço de pensar 
o impensável e sentir o que teme sentir, acaba sendo compe-
lida a pensar em anomalias (por desejar diferente, como pon-
tua Butler) ao mesmo tempo em que se sente feliz por possuir 
esse desejo. Assim, uma gama de sentimentos contraditórios 
e conflituosos toma conta da personagem em um vai e vem de 
questionamentos acerca de seus sentimentos e ações.

No entanto, em um crescendo na narrativa, a protagonis-
ta, aos poucos, passa a construir sua identidade lésbica e a se 

6 “Every such being is constrained by not only what is difficult to imagine, but what remains radically unthinkable: in the 
domain of sexuality these constraints include the radical unthinkability of desiring otherwise, the radical unendurability 
of desiring otherwise, the absence of certains desires, the repetitive compulsion of others, the abiding repudiation of some 
sexual possibilities, panic, obsessional pull, and the nexus of sexuality and pain”.
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aceitar como é devido à grande paixão que a move. Seus dese-
jos e delírios seguem até o momento em que o ato sexual entre 
ambas é consumado, quando então se entrega à paixão:

Realizava o impensado, e aquilo não era um simula-
cro, acontecia mesmo. Contorcendo-se de dor, gemendo 
de prazer, apertando-a contra si, soergueu as pernas 
e, como se tivesse prática, abraçou-a com as pernas, 
auxiliando-a naquele trabalho que a estava matando 
de gozos sucessivos e intermináveis porque era Bere-
nice quem a possuía de modo tão extravagante, an-
tinatural, mas poderosamente emocional e excitante 
[…] Berenice beijou-lhe o corpo todo, lambeu-a, su-
gou-a, fez com que ela sentisse mais e delirou quando 
Andréa gozou em sua boca […] (RIOS, 2005, p.183, 
grifos meus).

Percebe-se, na descrição acima, uma cena ardente, de con-
teúdo pornográfico e masoquista que, conduzida pelo narra-
dor, nos leva a perceber o quão forte é o desejo e o prazer de 
uma adolescente cuja obsessão pela professora a conduz a uma 
quase loucura. Corroborando a cena anterior, os excertos a se-
guir exemplificam o autoerotismo de Andréa, como também 
sua primeira relação sexual, que fora com Rosana.

O primeiro trecho apresenta uma das várias cenas de mas-
turbação de Andréa quando se encontra em casa, pensando em 
Berenice sob efeito dos medicamentos barbitúricos:

Lutava para vencer a ânsia que lhe intumescia o sexo, 
obrigava a deslizar as mãos para mais abaixo do ven-
tre e acariciar-se para conseguir estancar a sede que 
a alucinava […]. Suava, esgotava-se em movimentos 
histéricos, contorcendo-se, gemendo, rindo, choran-
do feito uma doida […] Doía, sentia prazer, náusea, 
parecia que estava sangrando, como se aquela mão 
que se enterrava em sua vagina lhe estivesse arran-
cando tudo. (RIOS, 2005, p.162-163).

No segundo excerto, Andréa, pela primeira vez, tem re-
lação sexual com Rosana. No entanto, não a ama, e pensa em 
Berenice no momento em que Rosana a seduz, estremecendo-
-se, até ser conduzida ao gozo por Rosana:
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Rosana deslizou o corpo mais para baixo, levou o 
seio à sua boca. E se fosse Berenice? Andréa estre-
meceu […] Rosana assanhou-se e sugou-lhes o seio 
com sofreguidão. Rosana percebeu que Andréa esta-
va se entregando, debruçou-se inteira em seu corpo, 
apoiando-se sobre a perna fora do sofá, calcando o pé 
no chão; a outra movimentando-se entre as coxas de 
Andréa […] As mãos ágeis e atrevidas tateando, pu-
xou o vestido para cima desnudando-lhe as pernas, 
deslizou pelo seu corpo abaixo, enfiou a cabeça no 
meio das coxas e beijou-a lá. Ficou tecendo carícias 
com a língua até que Andréa se contorceu num gozo 
demorado. (RIOS, 2005, p. 155).

Lucy Irigaray afirma que a mulher possui órgãos sexuais 
e sente prazer em quase todos os lugares do corpo, sendo a 
geografia de seu prazer múltipla e diversificada (1996, p.81). 
É dessa forma que Andréa, mostrando sentir prazer em suas 
masturbações e nas relações sexuais de forma intensa, explora 
as várias partes de seu corpo.

Tamara Packard e Melissa Shraibman comentam sobre 
a pornografia tanto homo quanto heterossexual como algo a 
ser praticado pelas mulheres, a fim de libertar a sexualidade 
feminina dos padrões masculinos e romper com as tentativas 
de silenciá-las. No trecho abaixo, as autoras definem a porno-
grafia lésbica:

Nós definimos pornografia lésbica como um material 
sexualmente explícito feito por e para mulheres que 
têm interesse erótico em outras mulheres […] as lésbi-
cas, as bissexuais e as heterossexuais podem e devem 
utilizar da ferramenta pornográfica masculina e rein-
ventá-la com nossos próprios significados […]. Nós 
podemos e devemos usar a pornografia para resgatar 
e liberar a sexualidade feminina das definições mas-
culinas e opor-nos diretamente a qualquer tentativa 
de nos silenciar. (PACKARD;       SHRAIBMAN, 1994, 
p.302, tradução minha)7.

7 “We define lesbian pornography as sexually explicit material made by and for women who have erotic interest in other 
women […] lesbians, bisexual women, and straight women can and should take the traditionally male tool of pornography 
and reinvest it with our own meanings […] We can and should use pornography to reclaim and liberate women’s sexuality 
from male definitions and directly oppose any attempts to silence us.”
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Ainda, nas palavras das teóricas:
A pornografia lésbica fornece um lugar para as lésbi-
cas se reinventarem, discutirem, re-erotizarem-se, e 
promoverem a sexualidade lésbica; é um lugar para 
desafiar estereótipos negativos, descrever fantasias, 
explorar mitos, ir além dos limites das fronteiras se-
xuais estreitas das mulheres, e abraçar o poder sexu-
al. (PACKARD; SHRAIBMAN, 1994, p.314, tradução 
minha)8.

Tanto no ato sexual entre Andréa e Berenice quanto em 
suas masturbações, Andréa possui, surpreendentemente, um 
lado masoquista, pois de menina “virgem”, criada sob os pa-
drões heteronormativos, se transforma em uma mulher segu-
ra e dotada de fortes emoções:

− Me bate…tenho vontade de apanhar, que você me 
machuque, que…me morda…bate, Berenice, bate…
quero chorar de dor…meu corpo arde…essas cores 
invadindo meu corpo…invadindo […]

−Louca, minha menina doida…

−Doida, é uma doidura mesmo. Está certo? Doidura? 
O que é? Por que me olha e me aperta? Por que não 
faz logo?

− Fazer o quê?

− Me fode.

[…]

−Me trepa. Não é isso? Me faz. Vá buscar. Põe em 
mim outra vez. Penetre-me como naquela vez. Faça 
tudo. Machuque meu corpo. (RIOS, 2005, p.223).

A relação entre dor e prazer pode ser explicada por meio 
de um dos postulados de Sigmund Freud no que diz respeito 
às relações masoquistas. Carvalho e Peres, no artigo intitula-
do “O masoquismo na teoria de Freud”, avaliam que

[…] em textos anteriores (“Pulsões e Destinos da Pul-
são” e “O Homem dos Lobos”) Freud havia afirmado 
que o castigo apazigua a consciência de culpa e satis-
faz a tendência sexual masoquista, sem explicar a ori-

8 “Lesbian pornography provides a location for lesbians to reinvent, discuss, re-eroticize, and publicize lesbian sexuality; it 
is a place to challenge negative stereotypes, depict fantasies, explode myths, push beyond the confines of women’s narrow 
sexual boundaries, and embrace sexual power.”
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gem desta última. Em “Batem em uma Criança” ele 
esclarece a questão, mostrando que o fantasma (refe-
rindo-se ao fantasma de espancamento do menino pelo pai 
na relação edipiana) suporta o desejo como substituto 
da relação edipiana interditada, propiciando a excita-
ção libidinal associada ao castigo. Pode-se, portanto, 
entender a paradoxal associação da dor com a excita-
ção sexual. Esta, segundo Freud, é a essência do ma-
soquismo.                (CARVALHO; PERES, s/d, p.148, 
grifos meus).

Assim, de acordo com Freud (1989), o masoquismo é ca-
racterizado por atitudes passivas perante o objeto sexual e a 
dor possibilita sensação prazerosa, já que a libido possui um 
fator agressivo. Nesse sentido, Andréa parece se satisfazer com 
esse sofrimento, tão forte é a descarga de adrenalina quando 
está sob os poderes de Dona Berenice, ou mesmo quando pen-
sa nela.

Diferentemente do postulado feito por algumas feminis-
tas quanto ao sadomasoquismo como forma de opressão mas-
culina à mulher dentro das relações heterossexuais, Pat Califia 
(1996)9, contrariamente, o defende na relação lésbica. Segundo 
o escritor, o sadomasoquismo não é uma forma de ataque se-
xual, mas envolve papéis polarizados, sensações intensas e ne-
gociação numa relação de confiança entre as partes. Para ele, 
discursos feministas contrários a essa prática derivam de um 
gênero de pornografia comercial – o da dominação masculina 
e da submissão feminina que encorajam a violência contra mi-
norias sexuais, em especial, os sadomasoquistas.

Na relação entre Andréa e Berenice, percebe-se uma cum-
plicidade nesse sentido. Andréa gosta da dor, do sofrimento 
que lhe traz prazer e Berenice, por sua vez, ativa seu lado sá-
dico mesmo porque, sendo ela a professora, a experiente, a 
“detentora do poder”, se sente “apta” a infligir dor durante a 
copulação. Assim, as relações de poder no contexto mulher-

9 Pat Califia é transhomem, por isso o tratamento pelo pronome “ele”.
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-mulher acontecem de forma negociada e não desnivelada, 
como, muitas vezes, nas relações homem-mulher.

De acordo com Stevi Jackson:
[...] em termos de aprendizado sexual em nossa socieda-
de, experiências adolescentes envolvem um rompimen-
to com o passado. É neste período da vida que o indiví-
duo se torna completamente consciente dos significados 
sexuais ligados a certos aspectos do seu ambiente social, 
ele (o indivíduo) vem a ser definido como um ator sexual 
e começa a construir uma imagem de si como tal. (JACK-
SON, 1996, p.69, tradução minha, grifo meu)10.

Nesse sentido, Andréa se porta como “agente” de sua 
própria trajetória sexual ao construir uma identidade lésbi-
ca na medida em que a narrativa se desenrola para a relação 
física entre ela e Berenice. Andréa, ao se soltar frente ao ato 
sexual, deixa para trás toda sua insegurança e se porta como 
uma mulher que busca a verdade de sua identidade sexual. 
Após, então, finalizarem o ato, Andréa, mais segura de si, diz 
a Berenice:

− Não se sinta responsável, eu queria de todo modo 
deixar de ser virgem, ser deflorada por uma mulher. 
Sou lésbica, isso para mim foi um ritual, meu corpo é 
livre. Vibrei com você, saí de casa pura e volto como 
uma puta (RIOS, 2005, p.189).

Portanto, no momento da relação entre Andréa e Berenice, 
a adolescente liberta sua sexualidade sem medo e sem culpa, 
rompendo com os tabus que carregava ao realizar fantasias 
e fetiches de forma livre e avassaladora, não demonstrando 
nenhum temor em revelar seus desejos mais profundos. Des-
sa forma, Andréa se reinventa, desafia seus limites, “abraça 
o poder sexual” na medida em que “dá ordens” a Berenice 
de como quer que ela explore seu corpo, proporcionando-lhe 

10 “[…] in terms of sexual learning in our society adolescent experiences do involve a significant break with the past. It 
is in this period of life that the individual becomes fully aware of the sexual meanings attached to certain aspects of her or 
his social environment, comes to be defined as a sexual actor, and begins to build an image of herself or himself as such.”
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intenso prazer. Berenice, por sua vez, se satisfaz ao satisfazer 
Andréa, entregando-se também a essa louca paixão. Porém, 
todo esse desejo ardente entre ambas somente acontece quan-
do estão entre quatro paredes. Fora do ambiente íntimo, An-
dréa ainda sente culpa e medo por ser lésbica. Nos trechos a 
seguir, observamos esse fato em diálogos com a professora:

Você não está vendo, Berenice? Está escorrendo san-
gue pelas minhas pernas, você me machucou e meus 
pais vão se matar de desgosto por isso. Buby vai sair 
gritando que sou uma lésbica e que você me pene-
trou, que horror! (RIOS, 2005, p.227).

Às vezes raciocino que eu mesma estabeleci que as 
pílulas me dão força e que, na realidade, não dão for-
ça nenhuma, é pura ilusão. Mas o fato é que, sob efei-
to delas, o tempo voa, tudo voa, tudo passa […] você 
existe e não existe, eu sinto, eu vibro, perco o medo das 
coisas, das pessoas, do que sou e depois fico apavorada pelo 
que estou fazendo e no que estou me tornando. Eu tenho 
medo…medo…medo… […] (RIOS, 2005, p. 266, grifo 
meu).

Berenice, apesar de toda sua experiência com mulheres, 
alunas e professoras, inclusive de outras gerações, como a 
própria mãe de Andréa – revelação feita no final da narrativa, 
provocando uma ruptura na expectativa do leitor, que jamais 
imaginaria esse fato –, esconde sua atração por mulheres e não 
apenas nega sua identidade lésbica perante a sociedade como 
também irá se casar com um homem, fato conhecido de todos, 
embora Andréa não pareça se importar muito com isso. Dessa 
forma, por trás de toda a força e poder de uma mulher apa-
rentemente decidida e forte, revela-se também uma mulher 
incapaz de assumir sua verdadeira identidade.

Judith Butler afirma que:
Não ter o reconhecimento social como heterossexual 
efetivo é perder uma identidade social possível em 
troca de uma que é radicalmente menos sancionada. 
O impensável está assim plenamente dentro da cultu-
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ra, mas é plenamente excluído da cultura dominante. 
(BUTLER, 2003, p.117).

Talvez seja exatamente isso que Berenice teme – perder 
sua identidade social e, sendo ela uma professora conceitua-
da, assumir sua identidade lésbica pode acarretar problemas 
que queira evitar.

Por fim, descobre-se que Berenice possui uma amante, da 
mesma idade, e que, segundo Bárbara (em conversa com An-
dréa, que se sente totalmente decepcionada), nunca irá deixá-
-la. Pressupõe-se, portanto, que a professora viverá uma vida 
dupla, enganando a si mesma, já que seu desejo por mulheres 
é o que a move. Quando descobre sobre essa outra mulher na 
vida da professora, Andréa demonstra mais pesar do que pelo 
fato de a professora ter um noivo.

Esses conflitos identitários e negações dos seus “eus”, nos 
quais Andréa e Berenice se veem, podem ser pensados junta-
mente com a afirmação de Simone de Beauvoir, em O segundo 
sexo: “[…] o certo é que até aqui as possibilidades da mulher 
foram sufocadas e perdidas para a humanidade e que já é tem-
po, em seu interesse e no de todos, de deixá-la enfim correr to-
dos os riscos, tentar a sorte” (BEAUVOIR, 1980, p.483).

Berenice, de fato, não é capaz de correr riscos, de se rein-
ventar e enfrentar o sistema heteronormativo. Andréa, a meu 
ver, por ser ainda jovem, teria chances de se assumir por com-
pleto e enfrentar os desafios e preconceitos sociais. Berenice, 
no final da narrativa, faz uma comparação entre ela e Andréa, 
alegando que ambas são duas traças e, embora Andréa negue 
a comparação, Berenice atesta: “sinto-me como a traça que se 
esconde entre as costuras dos livros para, no fim, morrer es-
magada entre suas páginas” (RIOS, 2005, p. 226).
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Conclusão

Cumprindo com o propósito de se autodescobrir, Andréa 
supera seus próprios tabus e, assim, seu desejo em ter relação 
sexual com a professora Berenice, finalmente, é satisfeito. Se-
gundo Jeffrey Weeks, o sexo é

[…] não apenas uma força absolutamente avassala-
dora: ele também é, aparentemente, um elemento es-
sencial na feitura corporal de uma pessoa (“constitui-
ção”), é o determinante de nossas personalidades e 
identidades. (WEEKS, 2001, p.40).

Portanto, diante da premissa acima, pode-se afirmar que 
Andréa passa a assumir sua identidade sexual lésbica na me-
dida em que procura se libertar das amarras sociais que a pren-
deriam a um relacionamento heterossexual (há um persona-
gem, Lauro, que é apaixonado por ela e do qual se esquiva o 
tempo todo). Assim, a força da paixão e do desejo pelo mes-
mo sexo descortina o imaginário machista de que essa forma 
de atração física e amor evidenciariam “sujeitos” constituídos 
pela “falta”, como teorizou Lacan. O que ocorre, no romance 
As Traças, é exatamente o contrário: há uma representação do 
amor e do desejo carnal de forma bastante humana, eviden-
ciados por uma escrita feminina que passa um sentido de ver-
dade – a verdade da ficção, que é a própria verdade da vida.

Assim, as personagens femininas do romance seguem 
suas trajetórias em busca da descoberta de si mesmas quando 
se deixam e se permitem enveredar pelo caminho da satisfação 
de um desejo sexual que contradiz o padrão heteronormativo. 
Os poucos personagens masculinos do romance são persona-
gens secundários, que atuam como contraponto na trama, na 
qual as relações lésbicas predominam. No entanto, apesar de 
o foco ser nas relações com o mesmo sexo, o espectro da hete-
ronormatividade sutilmente penetra a relação entre Andréa e 
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Berenice. Como mencionado anteriormente, Berenice mantém 
um parceiro masculino (seu noivo) enquanto desfruta de mu-
lheres. Isso parece retratar que a construção social da heteros-
sexualidade como uma condição sine qua non no regimento e 
na regulação dos corpos e dos relacionamentos é um fantasma 
que ainda ronda outras formas de amor.
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