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O presente artigo apresenta uma leitura analítico-interpretativa de
base imanentista das representações da homossexualidade nos romances O
Ateneu (1888), de Raul Pompéia, e O cortiço (1890), de Aluísio Azevedo. Em O
Ateneu, embora creiamos que Sérgio, o protagonista, não seja homossexual,
O
cortiço
homossexualidade por meio dos personagens Albino, Pombinha e Léonie.
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Embora não apresentem a homossexualidade como assunto
central de suas narrativas, O Ateneu, de Raul Pompéia, e O cortiço,
de Aluísio Azevedo, são alguns dos primeiros romances da literatura brasileira nos quais a homossexualidade foi representada1.
Levando em consideração as concepções e valores sociais atribuídos
apresentamos, aqui, uma leitura analítico-interpretativa de base
imanentista dos romances de Pompéia e de Azevedo, centrando-se
na manifestação da homossexualidade. Iniciemos, pois, por O Ateneu.

O Ateneu
Publicado em 1888 sob o formato folhetim na Gazeta de Notícias
e editado em livro no mesmo ano, O Ateneu constitui-se como um
romance de memórias do protagonista Sérgio. Esse dado é impor-

impressões do protagonista. Levando em consideração tais caracteno romance, é modulada pela perspectiva de tal foco narrativo.
Vejamos, então, como a homossexualidade é trabalhada no romance.

1

foram feitas nos seguintes romances: Mulheres de mantilha (1870), de Joaquim
Manuel de Macedo; Memórias de um condenado, publicado em folhetim em A
Gazetinha em 1882 e, depois, editado sob o formato de livro com o nome de A
condessa Vésper, de Aluísio Azevedo; Um homem gasto (1885), de Lourenço Ferreira
da Silva Leal.
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Em um dos primeiros momentos de convívio com outros alunos no internato, Sérgio, então com 11 anos, recebe um conselho do
personagem Rabelo:
são brandamente impelidos para o sexo da fraqueza; são
dominados, festejados, pervertidos como meninas ao
colégio é a melhor das vidas, com o acolhimento dos mais
velhos, entre brejeiro e afetuoso, estão perdidos... Faça-se
(POMPÉIA, 2004, p. 31).

A partir desse fragmento, percebemos a maneira pela qual os ho-

o discurso machista daquele contexto social. Além disso, percebe-se,

do patriarcalismo. Portanto, o homossexual e a mulher são, na fala de
sonagem sugere que a virilidade e o poder de proteção e dominação
coincidem com o comportamento masculino heterossexual, ao passo
que a homossexualidade se vincula a um comportamento passivo.
Essa não é apenas a opinião do personagem Rabelo, mas também é a
síntese da maneira como a homossexualidade é encarada no romance,
pois, ao longo da narrativa, a vinculação entre homossexualidade e
Vejamos, então, que o próprio Sérgio admite sua efeminação:
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pessoal do Rabelo, eu notaria talvez que pouco a pouco
me ia invadindo, como ele observara, a efeminação mórbida
das escolas. [...]. A letargia moral pesava-me no declive. E,
formação sexual do indivíduo, sentia-me possuído de certa
necessidade preguiçosa de amparo, volúpia de fraqueza em
39 – grifos nossos).

A ideia de efeminação, nesse fragmento, não indica, necessariamente, a homossexualidade. Entretanto, é de se observar que a
base a partir da qual esta ideia de efeminação é construída repousa
sobre os valores do patriarcalismo e do machismo, remetendo – no
caso dos meninos e adolescentes do sexo masculino – a um ideal que
que o comportamento efeminado e, por extensão, a possível homossexualidade, eram vistos como algo doentio, conforme se percebe na
própria escolha vocabular, como, por exemplo, no uso do adjetivo

sobre a homossexualidade e a efeminação, que eram tidas como
comportamentos desviantes e inadequados. Conformado com o seu
desvio (no caso, a efeminação), Sérgio tem o seu primeiro protetor e,
consequentemente, seu primeiro relacionamento, com o personagem
Sanches.

depois de ele ter sido salvo por Sanches na piscina do colégio – aci-
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dente que, posteriormente, o narrador-protagonista pensa ter sido
causado pelo próprio colega para aproximar-se dele –, Sérgio passa
ambos passaria a aumentar, com maiores demonstrações de afeto:
Sanches foi-se aproximando. Encostava-se, depois, muito a
mim. Fechava o livro dele e lia no meu, bafejando-me o rosto
com uma respiração de cansaço. Para explicar alguma coisa,
distanciava-se um pouco; tomava-me, então, os dedos e
amassava-me até doer a mão, como se fosse argila, cravanexpansões de afeto e a leitura prosseguia, passando-me ele o
braço ao pescoço como um furioso amigo (POMPÉIA, 2004, p.
44 – grifos nossos).

Sanches é quem seduz. Curiosamente, tende, dado o contexto da
época (e aquele vigente no colégio) a não ser visto como efeminado –
ao menos não imediatamente. Depois, sua atividade sedutora passa
a signo de homossexualidade, pois revela desejo por indivíduos do
mesmo sexo.
plano de rompimento em ideia; embargado, todavia, pela falta de coragem
tentativa de sedução na mente de Sérgio e ela não se concretiza sob
traço masculino.
De aproximações no ambiente de estudo, Sanches passa a progredir nas investidas:
Sanches, como os mal-intencionados, fugia dos lugares con-
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cingindo-me nervosamente, estreitamente até levantar-me do chão. Eu

grifos nossos).

-

vir a ser um traço da homossexualidade, não é, necessariamente, o
que a determina.
O relacionamento entre os dois não duraria muito. Sanches,
talvez encorajado pelo comportamento passivo de Sérgio, diz algo
ao protagonista subitamente. Vejamos a reação de Sérgio:
Só a voz, o simples som covarde da voz, rastejante, colante,
como se fosse cada sílaba uma lesma, horripilou-me, feito o
contato de um suplício imundo. Fingi não ter ouvido; mas
houve intimamente a explosão de todo o meu asco por semelhante
indivíduo, e, muito calmo desviando apenas a vista, pretextei

Note-se como, nesse fragmento, a representação de Sanches
destaca a sua sedução como signo negativo. E a descrição das ações
sugere um réptil (voz rastejante) – o que evoca conotações negativas
ção de Eva pela serpente, sugerindo tentação e pecado. Destaqueinstalam no campo semântico do nojo, da imperfeição, o que condiz
com o pecado. A reação de Sérgio indica mais do que a mera reação
física. Ela demonstra como os valores socioculturais participam das
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soluta ou apenas biologicamente determinada no campo das reações
emocionais e afetivas humanas (e, também, no campo do desejo).
O romance não apresenta o que Sanches diz, mas, pela reação do
protagonista, pressupõe-se que o colega tenha feito uma proposta
de cunho sexual, o que choca Sérgio e faz com que ele passe a repelir
contro depois do rompimento, o homem viu que estava tudo acabado.
(POMPÉIA, 2004, p. 48).

mento por Alves:
A amizade do Bento Alves por mim, e a que nutri por ele,
tanto indignava ao Rabelo, certa efeminação pode existir
como um período de constituição moral. Estimei-o femininamente, porque era grande, forte, bravo; porque me podia
valer; porque me respeitava, quase tímido, como se não
tivesse ânimo de ser amigo (POMPÉIA, 2004, p. 90 – grifos
nossos).

comportamento feminino e, talvez por esse motivo, não delineie categoricamente seus sentimentos enquanto manifestações de natureza
homossexual. Considere-se, também, que a estima de Sérgio pelo
companheiro se dava pela possibilidade de proteção que o outro lhe
ofertava, o que reforça a sua passividade. No entanto, o comportamento passivo era restrito ao relacionamento com o companheiro.
Percebe-se que Sérgio modulava seu comportamento com os outros
-
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Embora Sérgio não demonstrasse um sentimento profundo pelo
companheiro, percebe-se que Bento Alves o fazia:
do outro lado da mesa central de pano verde, com a mão
eu o sentia sem levantar a vista, compreendendo no mais
traduzia o horror do ridículo, proverbial em Bento Alves,
manietando-lhe rijamente uma demonstração efusiva. Não
fosse a crítica uma criatura do tempo, eu poderia achar
cômica a situação dos personagens desta cena de platonismo. Não havendo a crítica para falsear a psicologia por
desdobramento, limitava-me a ser sincero, como o pobre
origem (POMPÉIA, 2004, p. 91).

O platonismo talvez acontecesse por causa das interdições
sociais sobre o relacionamento homossexual. Tais interdições também poderiam ser o motivo para que os relacionamentos de Sérgio
acontecessem obliquamente, uma vez que o internato, institucionalmente, é um espaço marcado pela moralidade e pelo heterossexismo. Outro sentido possível do platonismo, nesse trecho, seria
a associação a O banquete, de Platão, no qual as posições sociais
de cada uma das pessoas no relacionamento – erastes, o homem
mais velho que se envolve com erômeno, um adolescente (ou seja,
alguém mais jovem), que adota um papel passivo. Essa associação
entre O banquete e O Ateneu
é mais velho do que Sérgio e viril, ao passo que o protagonista é
mais jovem e passivo.
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Destaque-se, portanto, na relação entre Sérgio e Bento Alves,

trações afetivas próprias de um casal, como, por exemplo, beijos.
tal construção, o romance destaca essa delimitação, vinculando a
homossexualidade a comportamentos essencialmente femininos.
Existe a possibilidade de que esse dado expresse a concepção social da
época sobre a homossexualidade, que a tratava como inversão sexual
e, consequentemente, como um comportamento fundamentalmente
-

as convenções sociais, homens fazem a mulheres. Reconhecendo tais
uma namorada
tes que vissem (POMPÉIA, 2004, p. 103 – grifos nossos). A expressão
narrativa, explicita a questão dos papéis sociais dos envolvidos no
relacionamento, e reforça a efeminação de Sérgio.
O relacionamento entre Sérgio e Bento Alves termina repentinamente, depois de Bento, sem motivo aparente, bater em Sérgio e
abandonar o Ateneu. É nesse período que o diretor Aristarco encontra

2004, p. 132). Trata-se de uma carta de Cândido, assinada com o
nome de Cândida, ao personagem Emílio Tourinho. Note-se a rigi-
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fala-nos da segurança do lugar, do sossego do bosque, da solidão

punições do internato, na qual o diretor expõe grande preconceito

pegou o beijo santo das mães... caiu-lhes a vergonha como
dignidade, agravam ainda a natureza; esquecem as leis
tram colegas assaz perversos, que os favorecem, calando
a reprovação, furtando-se a encaminhar a vingança da
2004, p. 137).

Percebe-se que a fala de Aristarco expõe um ponto de vista no

portanto, a sutileza da cadeia cultural de valores que tem como efeito
a demonização da homossexualidade, ou, ao menos, sua concepção
como valor absolutamente negativo.
Voltando aos relacionamentos de Sérgio, temos, agora, o último deles, com o personagem Egbert. Vejamos a comparação que o

amizade de Bento Alves fora verdadeira, mas do meu lado
todos os elementos de uma forma passiva de afeto, em
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descanso e de sono. Do Egbert, fui amigo. Sem mais razões,
que a simpatia não se argumenta. Fazíamos os temas de
dever. Entretanto, eu experimentava a necessidade deleitosa
da dedicação. Achava-me forte para querer bem e mostrar.
Queimava-me o ardor inexplicável do desinteresse (POMPÉIA,
2004, p. 141-142 – grifos nossos).

A partir desse fragmento, percebemos que os relacionamentos
de Sérgio são gradativos e, por esse motivo, o envolvimento com
Sanches e com Bento Alves seriam uma espécie de preparação
para o relacionamento com Egbert, que viria a ser mais intenso. O
narrador-personagem modula a perspectiva que se tem das relações
entre Sérgio e os colegas, que são distintas em nível de afetividade.
Observemos, então, um exemplo da admiração de Sérgio por Egbert,
que é maior do que ele tivera por Sanches e Bento Alves:
pertencia, era comum. Eu por mim positivamente adorava-o
e o julgava perfeito. Era elegante, destro, trabalhador, gene-

complementares como duas condições recíprocas de exis-

seu asco da efeminação e da homossexualidade antes de abordar o
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amor desinteressado por Egbert. O devotamento, aí, seria o signo do
desinteresse que fundamentaria um amor sem desejo (e, por extensão,
sem sexo), próprio da amizade verdadeira.
ida de Sérgio a um jantar na casa de Aristarco. D. Ema, a esposa do
diretor, passa a ser desejada pelo garoto, o que faz com que Sérgio
jantar:
De volta ao Ateneu, senti-me grande. Crescia-me o peito
por dilatação. Sentia-me elevado, vinte anos de estatura,
um milagre. Examinei então os sapatos, a ver se haviam
crescido os calcanhares. Nenhum dos sintomas estranhos
constatei. Mas uma coisa apenas: olhava agora para Egbert
como para uma recordação e para o dia de ontem.
Daí começou a esfriar o entusiasmo da nossa fraternidade
(POMPÉIA, 2004, p. 149).

Sérgio, que até então era descrito com modos femininos, ganha
traços masculinos. Como se passasse por uma metamorfose, os traços
masculinos afetam, inclusive, os seus sentimentos. Por causa disso,
terceira pessoa. Eu preferia
-

quarto por causa de sua idade, ele descreve grupos de estudantes e,
entre eles, o grupo dos homossexuais. Vejamos:
impetuosos, apregoando-se por gosto, que não perdoavam
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nhecidos publicamente e satisfeitos com isto, protegidos
por um favor de simpatia geral, inconfessado mas evidente,

traziam pulseiras; ao banho triunfavam, nus, demorando
mesquinha de esqueletos sem carnes nas tangas de meia, e
carnes sem forma (POMPÉIA, 2004, p. 156-157).

Por meio de estereótipos, essa descrição fornece uma visão de
homossexuais assumidos. Talvez seja essa a primeira descrição de
um grupo de homossexuais na literatura brasileira.
Portanto, a representação da homossexualidade em O Ateneu

latente e se manifesta no comportamento de alguns personagens e
revela ideias e valores da época.

O cortiço
O romance O cortiço

Vejamos, pois, o primeiro personagem.
co, cor de espargo cozido e com um cabelinho castanho, deslavado

que sugere a homossexualidade do personagem, e o uso dos dimi-
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um grau de delicadeza ao rapaz e reforçam a ideia de que ele seria
homossexual.

contexto histórico no qual a narrativa foi produzida, o personagem posdisso, a diferença do relacionamento das lavadeiras com Albino em
relação aos demais homens era enorme, sugerindo que ele era tratado

de trabalho, por sugestão, ocorria porque a sua personalidade e o seu
comportamento assemelhavam-se, portanto, aos das mulheres.
que Albino
não arredava os pezinhos do cortiço, a não ser nos dias

Tinha verdadeira paixão por esse divertimento; ajuntava
dinheiro durante o ano para gastar todo com a mascarada
(AZEVEDO, 1981, p. 32).

Note-se que, mais uma vez, é utilizado o diminutivo para referir-se a uma característica do personagem, com sentido pejorativo.
Destaque-se, ainda, que Albino aproveitava o carnaval, ainda que
momentaneamente, para expressar sua identidade afeminada por
meio de sua fantasia caracterizada essencialmente pelo traço feminino: a fantasia de dançarina. Talvez o carnaval2 fosse tão importante
2

Segundo Góes (2007), o que conhecemos por carnaval começa a se caracterizar na
segunda metade do século XIX. Por isso, pode-se perfeitamente vincular o carnaval
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de brincar de virar o mundo do avesso, própria do carnaval, funciona
como um processo de dessublimação repressiva. No caso da fantasia
de dançarina, ressalte-se que ela é uma liberação consentida apenas
são de metamorfose, de violação dos limites, de ridicularização: um
apud PORTO,
2005, p. 86). Albino vale-se dessas possibilidades numa metamorfose
carnavalesca: ele se libera por meio da fantasia, ao mesmo tempo em
Continuando com a descrição de Albino, nota-se que o narrador
constrói uma imagem efeminada do lavadeiro por meio de certos
elementos como, por exemplo, a sua vestimenta. Segundo o narrador,

caia sobre as pernas como uma saia
nossos). Destaque-se a imagem do avental-saia, o que também faz,
Note-se, também, a personalidade lânguida do personagem, que,
segundo o narrador, saracoteava os quadris e suspirava no trabalho.
A feminilidade de Albino era conhecida pela comunidade e
tal característica era motivo de zombaria do personagem. Em certa

O cortiço por questões cronológicas.
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pamonha não conhece mulher?...
-

— Se eu soubesse que era para isto que me chamaram não

Note-se que toda a zombaria era feita em torno da languidez
do personagem ou de seu comportamento sexual, o que revela a
O último dado que analisaremos, aqui, sobre Albino, corresponapresentado pelo narrador:
Os companheiros de estalagem elogiavam-lhe aquela ordem
e aquele asseio; pena era que lhe dessem as formigas na
Albino estava sempre coberta de formigas. Ele a destruí-las,
e o demônio do bichinho a multiplicar-se cada vez mais e
mais todos os dias. Uma campanha desesperadora, que o
trazia triste, aborrecido da vida (AZEVEDO, 1981, p. 140).

Sobre este episódio, Mendes (2000) destaca o fato de as formigas
afastarem Albino de sua natureza e, também, de o impedirem de

a cama de Albino lhe é interditada, mesmo que o visitante que nunca
migas na cama é, cremos, uma alegoria da situação sexual de Albino.
Na narrativa, o lavadeiro é exposto como um indivíduo afeminado,

194

Representações da Homossexualidade nos Romances O Ateneu e O Cortiço

que, por sugestão, sequer existiam, o que indica mais um aspecto
que pesa negativamente contra Albino: a virgindade.
bichinha – com todas as conotações de que o termo vem carregado – da
seu caso, a homossexualidade é representada como um papel social

atividade sexual.
A personagem Pombinha, cujo nome sugere pureza e delicadeza,
é descrita como uma jovem de 18 anos muito bonita e adoentada. A

tuta (signo negativo; algo que também é caracterizado como vício e
pecado) que nutria desejo por ela e tentava seduzi-la.
Ao visitar a casa de Leónie com a sua mãe, Pombinha é violentada pela prostituta enquanto a mãe dormia sob efeito de vinho:
deixando-se cair sobre um divã. Sabes? Eu te quero cada
E devorava-a de beijos violentos, repetidos, quentes, que
sufocavam a menina, enchendo-a de espanto e de um instintivo temor, cuja origem a pobrezinha, na sua simplicidade,
não podia saber qual era (AZEVEDO, 1981, p. 92-93).

Pombinha reluta, mas acaba sendo despida e recebe as investidas
de Léonie. No entanto, o que era constrangimento acaba se tornando
prazer:
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Pombinha arfava, relutando; mas o atrito daquelas duas
grossas pomas irrequietas sobre seu mesquinho peito de
donzela impúbere e o rogar vertiginoso daqueles cabelos
nilidade, acabaram por foguear-lhe a pólvora do sangue,
desertando-lhe a razão ao rebate dos sentidos.
Agora, espolinhava-se toda, cerrando os dentes, fremindo-lhe
a carne em crispações de espasmo (AZEVEDO, 1981, p. 93).

O corpo, nesse fragmento, cede ao instinto sexual. Ou seja: é
concebido como organismo que, excitado, responde mecanicamenreduz o desejo (que é algo complexo) a uma mera resposta física a
um estímulo qualquer. Essa é uma visão redutora e perigosa, que,
aliada ao Determinismo, produz preconceitos. Observemos, agora,
o comportamento de Léonie durante o ato sexual:
[...] a outra, por cima, doida de luxúria, irracional, feroz,
revoluteava, em corcovos de égua, bufando e relinchando.
E metia-lhe a língua tesa pela boca e pelas orelhas, e esmaespuma, e mordia-lhe o lóbulo dos ombros, e agarrava-lhe
punhados. Até que, com um assomo mais forte, devorou-a
num abraço de todo o corpo, ganindo ligeiros gritos, secos,
soltando de instante a instante um soluço estrangulado
(AZEVEDO, 1981, p. 93 – grifos nossos).

Note-se que a prostituta possuía, de fato, desejo homoerótico,
dor. Esse é, pois, um traço que diferencia as personagens: a atração
homoerótica concebido como instinto animal, o que pode sugerir a
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homossexualidade da cocote. Por meio de um tratamento simbólico
e ideológico, esse desejo, no romance, é reduzido a um instinto
animal degenerado (por ser de orientação homoerótica e por vir de
uma prostituta). No entanto, Pombinha não compartilha o mesmo
tipo de desejo. Um exemplo disso é o arrependimento da jovem logo
após o ato sexual com Léonie, pois, apesar de ter sido praticamente
violentada pela prostituta, vimos que, a partir de certo momento, ela
se entrega ao ato. Além disso, observemos outro momento:
Pungia-lhe na brancura da alma virgem um arrependimento
incisivo e negro das torpezas
da por essa recordação, toda a sua carne ria e rejubilava-se,
pressentindo delícias que lhe pareciam reservadas para
mais tarde, junto de um homem amado, dentro dela balbuciavam desejos, até aí mudos e adormecidos (AZEVEDO,
1981, p. 95 – grifos nossos).

Note-se que Pombinha via a relação que tivera com Léonie de

como marca indelével: uma vez iniciada no e pelo vício (Leónie), ela
se torna vil para todo o sempre.
em sua trajetória na narrativa, pois, além de ser a sua iniciação ao
sexo, é a partir e por causa dela que a jovem passa por um processo
ciedade da época. De menina virgem e meiga, ela se torna, após ser
uma esposa adúltera, uma mulher divorciada e prostituta requisita-
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-

pessoas do cortiço. Nessas ações, destaque-se o amparo prestado por

e continuaria interminavelmente; o cortiço estava preparando uma
nova prostituta naquela pobre menina desamparada, que se fazia

uma tese determinista perigosa: a de que o organismo que não realiza
as funções na hora certa degenera. Transferida mecânica e diretamente
para o campo da sexualidade, essa ideia revela como, no século XIX,
mada como degeneração, depravação físico-moral e, portanto, signo
uma das muitas versões que a literatura abriga do relacionamento
entre o vício e a virtude. As vinculações ideológicas, aí, evidenciam os
limites e os preconceitos postos em ação e funcionamento, remetendo,

Em O Ateneu, do amor desinteressado e sublimado, Sérgio passa
philia para o amor eros. Pode-se interpretar essa mudança, a partir do
que o romance apresenta, como uma espécie de amadurecimento. O
período de constituição moral apontado pelo protagonista, no qual
-
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do Sérgio passa a nutrir desejo erótico por D. Ema. Como se podia
esperar de um romance do século XIX, a heterossexualidade é tida
possa conceber Sérgio como homossexual enrustido ou inconsciente
de uma possível própria homossexualidade.
O cortiço, conclui-se que a homossexualidade é representada de duas maneiras: a primeira delas, no caso de Albino, de
modo estereotipado e oblíquo, na qual ela funciona como caracterizador de um tipo social; a segunda, no caso de Pombinha e Léonie,
materializada sob a forma de ato sexual, no qual o desejo, concebido
como instinto animal degenerado (por ser de orientação homoerótica
e por vir de uma prostituta), emerge a partir da personagem Léonie.
Nesse caso, no entanto, ela não se sustenta como algo duradouro, pois
da homossexualidade num grande romance, ainda que timidamente,
prenunciava a possibilidade do fenômeno da homossexualidade vir
a ser explorado mais vezes na literatura brasileira.
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