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RESUMO

A partir da investigação e percepção do trabalho literário, esta tese discute aspectos
relacionados aos estudos sobre o homoerotismo e estilos de vida nas obras Dancer
from the dance (2001) de Andrew Holleran e Pela noite (2010) do autor brasileiro
Caio Fernando Abreu. Considerando que as questões sobre beleza, desejo e estilo
de vida configuram recortes importantes para as narrativas, propomos uma
discussão através da análise das obras que marcam desde os primeiros momentos
de liberação sexual nas festas de Nova Iorque com as peculiaridades de estilos
próprios que caracterizaram as personagens de Andrew Holleran rostificadas por um
ethos que compôs durante aquele momento a abertura para a liberdade sexual de
sexualidades desviantes. Em Pela noite, reiteramos uma continuação do momento
de abertura no Brasil para as personagens gays de Caio, levando em consideração
que o início da década de 1980 constitui para aquelas personagens as primeiras
“sombras" da aids e o conhecimento de si, no qual suas personagens convivem com
o medo, anonimato e reminiscências da homofobia como pano de fundo para as
discussões pontuais que são desencadeadas pelo autor. Para compor um recorte
teórico que subsidie este trabalho, elencamos os trabalhos de Michel Foucault
(2007, 2010a, 2010b), Eve Kosofsky Sedgwick (2008), Didier Eribon (2008), David
Cartier (2004), David Eisenbach (2006) e outras contribuições que foram, sem
dúvida, imprescindíveis a este empreendimento.
Palavras-chave: Desejo; Estilo de vida gay; Identidade; Subcultura gay.
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ABSTRACT

From the research and awareness of literary work, this thesis discusses aspects
related to the study of homoeroticism and lifestyles in the works Dancer from the
Dance (2001) by Andrew Holleran and Pela noite (2010) by Brazilian author Caio
Fernando Abreu. Whereas issues about beauty, desire and lifestyle shape cutouts
important to the narrative, I propose a discussion by examining the works that mark
from the first moments of sexual release party in New York with the peculiarities of
their own styles that characterized the Andrew Holleran characters rostificadas by an
ethos that he composed during this time opening for freedom of sexual deviant
sexualities. In Pela noite, we reiterate a continuation of opening moment in Brazil for
gay characters Caio , assuming the early 1980s for those characters is the first "
shadows " of AIDS and knowledge of self , in which his characters living with fear,
anonymity and reminiscences of homophobia as a backdrop to the discussions that
are triggered off by the author . To compose a theoretical framework to subsidize this
work , we selected the works of Michel Foucault (2007 , 2010a , 2010b ) , Eve
Kosofsky Sedgwick (2008 ) , Didier Eribon (2008 ) , David Cartier (2004 ) , David
Eisenbach (2006 ) and other contributions that were undoubtedly essential to this
endeavor.
Keywords: Desire; Gay lifestyle; Identity; Gay subculture.
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RESUMEN

De la investigación y el conocimiento de la obra literaria, esta tesis analiza los
aspectos relacionados con el estudio de homoerotismo y estilos de vida en el Dancer
from the dance (2001) de Andrew Holleran y Pela noite (2010) por el autor brasileño
Caio Fernando Abreu. Considerando que las cuestiones sobre la belleza, el deseo y
el estilo de vida de forma recortes importantes a la narrativa, propongo una discusión
mediante el examen de las obras que marcan desde los primeros momentos de la
fiesta de la liberación sexual en Nueva York, con las peculiaridades de sus propios
estilos que caracteriza la Andrew Holleran caracteres rostificadas por un ethos que
compuso durante este tiempo de apertura de la libertad de las sexualidades
desviadas sexuales. Sobre Pela Noite, reiteramos una continuación de la apertura
de momento en Brasil por personajes gays en Caio, suponiendo que a principios de
1980 para esos personajes es el primer "sombras" del SIDA y el conocimiento de
uno mismo, en el que sus personajes que vivían con el miedo, el anonimato y
reminiscencias de la homofobia como un telón de fondo de los debates que se
disparan fuera por el autor. para redactar un marco teórico para subsidiar este
trabajo , se seleccionaron los trabajos de Michel Foucault ( 2007 , 2010a , 2010b ) ,
Eve Kosofsky Sedgwick ( 2008 ) , Didier Eribon ( 2008 ), David Cartier ( 2004 ),
David Eisenbach (2006) y otras contribuciones que eran , sin duda, esencial para
este esfuerzo.
Palabras clave: Deseo; El estilo de vida gay; Identidad; Subcultura gay.
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INTRODUÇÃO

Certo dia, assistindo a um documentário sobre a biografia de Vito Russo e a
história do movimento ativista gay norte-americano, dei-me conta da importância
deste trabalho para os estudos gays e para todo um percurso histórico que
desencadeou no mundo pós-moderno uma espécie de conscientização a respeito
das diferenças, no campo das sexualidades e, sem dúvida, um novo olhar para o
trabalho literário de temática gay.
O interesse por desenvolver esta pesquisa surgia há quatro anos quando se
concluíam meus estudos no mestrado, cujo foco de análise estava ligado aos
estudos de duas obras consagradas na Literatura brasileira naturalista, a saber, Bom
Crioulo e O ateneu. Era um momento de grandes revelações e insights, visto que
após um confronto com toda a carga ideológica desencadeada pelo olhar naturalista
dos autores daquelas obras, perturbava-me e provocavam um sentimento de
impotência no percurso da própria história da homossexualidade. Até então, tudo o
que se esperava de ficção homoerótica, resvalava para um enredo trágico e
melancólico, cujas temáticas pareciam confirmar aquilo que durante muito tempo se
acreditava: anti natura.
No entanto, o encontro com as obras que escolhemos para esta pesquisa,
revolucionou todo o arcabouço referente às ideias sobre uma literatura de temática
gay que parecia sempre encaminhar-se para o trágico, o doentio. A nova descoberta
com as obras de Andrew Holleran e Caio Fernando Abreu, respectivamente, Dancer
from the dance (2001) e Pela noite (2010), abria uma fenda entre toda uma
construção ideológica que mantinha gays e a história da homossexualidade nos
limites de uma moral que foi se deteriorando e se transformando no que até o início
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do século XX ainda se acreditava: a imagem abjeta do doente, criminoso e pecador
(FOUCAULT, 2002).
Ao contrário de tudo aquilo que se encontrava na literatura naturalista,
tínhamos uma nova maneira de narrativa da homossexualidade que rompia com
toda a tradição heterossexual-branca-judaica-cristã e compunha, de certo modo,
uma representação de personagens “normais”, bonitas e humanas que destroçava
toda a construção monstruosa de um passado ainda recente no âmbito da tradição
literária.
Sem dúvida, o encontro com o romance de Holleran possibilitou uma nova
imagem dos estratos gays exatamente em um momento de grande importância para
a configuração de um novo modo de vida que se instaurava na cultura norteamericana, inicialmente, e depois no mundo ocidental. Era um momento de
liberação sexual e lutas de movimentos sociais como os feministas, os negros, os
hippies, os índios, entre outros. Era a eclosão da “Era disco” e com ela a dança
possibilitava uma libertação frenética nos locais de vivência daquelas personagens e
reiterava uma afirmação de sua existência.
O Brasil também daria os primeiros passos na luta pelos direitos de gays e
lésbicas, a exemplo dos Estados Unidos, em um contexto bem mais perigoso da
ditadura e os anos 1980 chegariam com todo o frenesi da dança e da música que
embalava as personagens de Caio Fernando Abreu.
É importante ressaltar que Dancer from the dance e Pela noite aproximam-se,
temporalmente, entre 1978 e 1983. Apesar da proximidade temporal e continental,
há diferenças culturais e históricas que os distinguem sobremaneira. Enquanto
Holleran comemora a liberação em Nova Iorque de fins dos anos 1970 com todo o
glamour e excitação daquela época nas discotecas e do hedonismo como forma de
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afirmação, Caio nos leva ao encontro dos grandes dilemas pós-modernos e pósrevolução que contrastam, em certa medida, com o outro. Seria um momento de
grandes medos com a chegada da aids e suas personagens iriam refletir e
representar todos os traumas de uma vida regida por fantasmas do passado que
confluíam numa escrita líquida do seu Triângulo das águas.
A compreender que as discussões desses textos literários poderiam
esclarecer novas formas de abordagem da homossexualidade, esta pesquisa
pretende confrontar estilos e performances da homossexualidade no contexto pelo
qual as personagens de Holleran e Caio se tornam sujeitos e produtores de
subcultura no âmbito literário.
A relevância dessas discussões destaca-se, sobremaneira, não apenas por
levantar questões e tensões de um mundo pós-moderno ou, simplesmente, por
abordar a subcultura de minorias sexuais como os gays. É capital, para esta
pesquisa, retratar, a partir da literatura, a representação de personagens que se
destacam no mundo ficcional e por adotarem posturas e comportamentos aquém
daqueles cujo perfil ocidental marcou como modelo, como norma. Não queremos,
apenas, acompanhar o desenvolvimento de um momento literário flagrante nas
escrituras de fins do século XX, como foi a liberação sexual, mas também
acompanhar os fatores e os “estilos” que tal fato inaugurou tanto no plano político
como ontológico. Nesse contexto, é importante atentar para uma postura antiessencialista que nos coloca frente a esses atores como detentores de identidades
em trânsito, todavia, sem descuidar dessas identidades enquanto forma de
representação como podemos perceber em Barry (2002, p. 146), quando expõe que:
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We construct instead an anti-essencialist, postmodernist concept of
identity as a series of masks, roles, and potentialities, a kind of
amalgam of everything which is provisional, contingent, and
improvisatory. The politics consequence is that when we claim that
gayness, or blackness, is merely a shifting signifier, not a fixed entity,
then it becomes difficult to imagine how an effective political
campaign could be mounted on its behalf. For in the name of antiessencialism we have removed these bottom line concepts on which
all forms of "identity politics" depend1.

Dessa forma, entendemos que nossa pesquisa se pretende como uma
pequena contribuição não só do ponto de vista dos estudos literários e dos estudos
culturais, mas também como uma maneira de compreender as novas tendências de
um mundo em que os sujeitos gays possam expressar-se livremente numa
sociedade destituída de preconceito e homofobia. Trazer para a Academia este
empreendimento enriquece não somente os discursos acerca de um diálogo na
cultura, mas também o olhar de todo um momento vivenciado numa época em que o
mundo começa a reconhecer o sujeito gay como pessoa, como grupo, como uma
identidade.
No primeiro momento, abordam-se algumas questões de cunho biográfico e
de interesse exterior às obras que nos parecem, sem dúvida, importantes para
destacar o desvelamento que os autores Andrew Holleran e Caio Fernando Abreu
provocam a partir de suas criações.
Profundamente subversivo, Holleran expõe de modo hilário e poético um estilo
bastante em voga nos primeiros momentos de liberação gay na Nova Iorque do fim
da década de setenta e estabelece um marco na produção literária de temática gay

1

Nós construímos em vez de um conceito de identidade anti-essencialista e pós-moderna, uma série
de máscaras, funções e potencialidades, uma espécie de amálgama de tudo que é provisório,
contingente e improvisado. A consequência política é que, quando afirmam que homossexualidade,
ou raça , são apenas uma significante mudança, não uma entidade fixa, então torna-se difícil
imaginar como uma campanha política eficaz pode ser montada em seu nome. Pois, em nome do
anti-essencialismo, nós removemos esses conceitos de linha de fundo em que todas as formas de
"política de identidade" dependem. (BARRY, 2002, p.146 – TRADUÇÃO NOSSA).
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que transgride os padrões de “normalidade" ou das ideias anti-natura que até pouco
tempo atrás compunham a idealização da comunidade gay nos Estados Unidos e no
mundo ocidental. O choque provocado por uma demonstração de aspectos
importantes da virada sexual revolucionária que reveste o romance de modo mais
implícito reitera os ânimos que aquela subcultura gay já vivenciava no interior dos
espaços de interação social e revelam importantes condicionamentos e estilos que
vigoravam durante aquela época. Para Holleran, a linguagem e os relacionamentos
daquelas personagens convocam o leitor a tomar parte no cenário revolucionário que
propiciou – ainda que tardiamente – um olhar menos preconceituoso para o
comportamento e o desencadeamento dos papéis sexuais dentro de uma lógica
desconstrucionista que pretendia desarraigar qualquer forma de condicionamento a
uma ordem heterossexista.
Apesar de a questão da homossexualidade em Dancer from the dance (2001)
tomar direcionamentos menos políticos ou uma forma de engagée, o romance já
opera em um modo pelo qual suas personagens já reiteram uma nova maneira de
viver a sexualidade como se já não existisse um mundo cerceado pelo preconceito e
perseguição homofóbica através da dança como forma de libertação.
A narrativa é introduzida por um estilo epistolar e é através dele que o leitor
pode situar-se quanto às ideias que serão discutidas durante a leitura. Talvez, mais
como uma forma de transgressão da linguagem que com uma preocupação atenta
do autor, as cartas introduzem a linguagem camp de homens que se nomeiam e se
tratam no feminino e misturam as sensações de nostalgia e excitação em trazer para
a sociedade norte-americana um romance de temática gay.
Seguindo uma linha de pensamento Deleuziana e Guattariana, discutimos a
fabricação do desejo como uma intensidade a preencher os espaços vazios daquelas
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personagens como um "corpo sem órgãos” que opera como abertura para o desejo,
mas não se pretende matéria para o pertencimento e, em vez disso, intensifica as
intensidades como modo de preenchimento dele.
Ainda neste primeiro momento, discutimos aspectos da obra de Caio
Fernando Abreu que distingue, de certo modo, de uma noção identitária vinculada
aos moldes políticos e ativistas, mas que se desenvolve a partir de questionamentos
acerca da própria noção dos desejos nos espaços e no anonimato. Neste sentido,
Pela noite (2010) reitera as ideias do autor acerca da própria experiência na cidade
com suas frustrações, medos e reminiscências. Longe de pretender atrelar a obra ou
reduzi-la a um condicionamento biográfico, Caio pontua os temas da sexualidade
gay no espaço urbano anônimo e os desdobramentos psicológicos de suas
personagens cujos pensamentos são povoados por reminiscências de um passado
que parece reger o estilo de vida pelo qual interagem nos espaços pelos quais
circulam.
Neste momento, também, discute-se um pouco sobre a produção literária de
Caio e dos norteamentos que o autor tomava para escrever a sua obra. Para isso,
nos detivemos em cartas do autor e no trabalho de Jeanne Callegari (2008) para
entrever os “mapeamentos" que levaram a sua produção a compor o Triângulo das
águas (1983) e os respectivos desdobramentos de suas personagens paranóicas
diante de um mundo em mudança com a chegada do vírus da aids.
Para este capítulo, ainda, trazemos algumas considerações sobre as
personagens de Pela noite (2010) que abordam os dramas psicológicos nos espaços
de solidão, o conhecimento de si e a configuração de sujeito como engendramento
da noção de emancipação que perpassa a performance de Pérsio e Santiago,
entrelaçando posicionamentos e questionamentos acerca do auto-conhecimento de
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si como gays numa teatralização que transgride com os papéis daqueles atores e
transborda a noção da identidade. Assim, nossa discussão se queda sobre os
dilemas das personagens em resistir às mudanças de um mundo cuja noção de
realização encontra-se estilhaçada pelas sombras do medo que as persegue e das
ilusões desfeitas e que se apresentam em um estado de liquidez que escorrem no
fechamento do triângulo das águas com as chuvas de julho.
No segundo capítulo, achamos importante pontuar os aspectos históricos e
teóricos a respeito dos movimentos de liberação gay desde fins dos anos 1960 até os
primeiros passos da Teoria queer nos Estados Unidos.
À primeira vista, entendemos que traçar um mapeamento dos momentos
decisivos do movimento gay norte-americano e dos movimentos de esquerda no
Brasil tornava mais plausível a discussão sobre as obras, visto que o desencadear
das personagens de Holleran e Caio já haviam percorrido um caminho que os
situava no espaço e no tempo de uma época libertária. Sem dúvida, a trajetória do
movimento gay é imprescindível para a compreensão do estilo de vida e dos
posicionamentos das personagens em um contexto literário como representação do
real.
Certamente, a discussão em torno das lutas sociais e sexuais compõe um
arcabouço teórico importante para a compreensão das obras que analisamos não
somente por trazer à tona o espectro de uma época de revolução, mas também por
situar no tempo real e imaginário os desafios e as posturas vanguardistas de
representação homossexual no campo político da identidade.
E, realmente, as discussões desencadeadas a partir de uma luta pelos ideais
igualitários, inicialmente, propiciou uma posição mais ativa no campo político por
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parte dos gays norte-americanos que culminaria com o levante de gays e lésbicas no
que ficou conhecido como O levante de Stonewall no ano de 1969.
A partir daí, seria indelével para a história do movimento gay nos Estados
Unidos e no mundo, o orgulho pelo qual homens e mulheres gays levantariam a
bandeira do movimento e da liberação numa configuração conscientizada da noção
de direitos e afirmação identitária que priorizava, desde então, o sujeito marginalizado
pelos dispositivos do poder e agora se voltavam contra a opressão política e
religiosa a que eram submetidos por séculos.
E, a tomada de posição política que os movimentos de liberação propiciaram
produziu uma série de “ondas" – para parafrasear o feminismo – que exigiam os
direitos da comunidade gay nos Estados Unidos e possibilitaram uma leitura menos
assimilacionista do ponto de vista dos comportamentos gays. É nesse ínterim que
surgem as primeiras discussões de uma teoria da homossexualidade que subverte o
pensamento ativista acerca da aceitação do outro como imagem e postura do
modelo heterossexual. Neste sentido, os estudos de Sedgwick (2008), retomam a
linha de pensamento de Michel Foucault e sua História da sexualidade para compor
uma nova visão da homossexualidade dentro de um bojo desconstrucionista que
pretendia subverter a ordem e os discursos em torno das sexualidades desviantes.
O trabalho de Sedgwick e Judith Butler inauguram o que se tornou, no início
dos anos 1980, a Teoria Queer. Com efeito, a tradução de “queer" reitera a
subversão

do

discurso

homofóbico

através

da

própria

afirmação

de

um

posicionamento transgressor que caracterizava os grupos gays. A palavra carregava
todo o teor psicológico e ideológico da abjeção com a qual gays e lésbicas eram
rotulados no espectro da heterossexualidade.
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Para os teóricos queer, aceitar e se afirmar enquanto “estranhos" ou
“esquisitos”, “bichas" ou “sapatões" era uma forma reacionária de exigir a liberação
e posicionar-se enquanto diferentes numa sociedade que se pretendia igual do
ponto de vista sexual, e reiterava a diferença como característica imprescindível para
os grupos gays na sociedade e se colocava em oposição ao assimilacionismo com o
qual o movimento gay pretendia promover uma aceitação da homossexualidade.
No terceiro capítulo, discutimos o desejo gay no momento de hedonismo e
liberdade sexual que caracterizou o fim da década de 1970 em Dancing from the
dance de Holleran. A ascensão da visibilidade gay, do corpo como representação do
desejo pelo igual promove, do ponto de vista desta pesquisa, uma estilização das
personagens gays do romance que configuram o clone como estilo de vida.
Neste sentido, estilo e padrões de estética compõem parte importante da obra
de Holleran, visto que as discussões entre as personagens giram sempre em torno
da busca pelo sexo e pelo corpo perfeito. A própria ideia de amor confunde-se com
aspectos superficiais do corpo como instância de beleza e atrativo sexual.
Ainda nesta perspectiva, a dança e a música configuram parte imprescindível
para a compreensão da estética e do desejo sexual por aproximar as personagens
de um mundo cujas normas morais os distingue, do ponto de vista heterossexual. A
Twelfth Floor, como espaço de diversão e busca por “amor" integra o estilo de vida
gay que marcou aquela década, no romance, compondo uma estética voltada para
um grupo cujas normas de comportamento transgrediam os espaços sociais de fora
daquele microcosmo.
A dança estabelece, para aquelas personagens, uma mudança quase
religiosa nas suas vidas. Para elas, a fuga da opressão vivenciada no dia a dia, seja
por questões corriqueiras seja pela opressão homofóbica, revigora o posicionamento
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ao lado de sua convicção de que é possível viver livre naquele espaço. A música e a
dança funcionam, na narrativa, como únicas possibilidades de assumirem para si
mesmos o desejo como linha de fuga em um contexto majoritariamente
heterossexual.
Dessa forma, a dança e estilo de vida no romance, asseguram para aquelas
personagens, uma inscrição na cultura e o estabelecimento de uma subcultura,
nomeadamente, gay que propicia um fator importante para nossa linha de
pensamento pautada na compreensão e análise de um estilo que marcou as décadas
de 1970 e 1980 como parte da história da homossexualidade no mundo
contemporâneo. Após Stonewall, o que se pode ver é um avanço na visibilidade gay
e no respeito às diferenças a partir das lutas travadas pelos grupos hostilizados por
um discurso heterossexista e a manutenção da subcultura gay através da leitura de
Holleran sobre esse mundo. Não foi à toa que escolhemos o título deste capítulo
“Estética do desejo e do corpo”; nele, reúnem-se características das personagens e
do contexto que conferem à nossa análise um olhar menos tendencioso daquela
subcultura.
Ainda seguindo uma análise da subcultura gay na narrativa, destacamos duas
personagens centrais na trama de Holleran: Malone e Sutherland. O primeiro, como
protagonista, reitera os padrões de estética e desejo configurados pela exigência
pontual dos requisitos daquela comunidade. O segundo, como figura queer da
subversão masculinizada da drag queen.
No quarto e último capítulo, trataremos da novela Pela noite (2010) de Caio F.
e de como o fechamento da nossa análise discorre pela escrita deste autor em um
momento cujas mudanças indeléveis para a subcultura gay – agora no Brasil –
encerram a ideia de um fim de uma época para a comunidade gay.
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Comparando-se a metáfora de um Eldorado com o início das primeiras
sombras, discutiremos em Caio os grandes dilemas e confusões de suas
personagens na noite paulista, embaladas pela música, drogas e álcool numa
tentativa alucinógena de apagar as marcas profundas pelas quais elas transitam.
Neste momento, busca-se compreender os aspectos que dominam o
sofrimento de Pérsio e os fantasmas que o perseguem em um momento delicado
para a subcultura gay. As lembranças de um passado de perseguições homofóbicas,
rejeição e aprisionamento no “armário" são os artefatos com os quais a narrativa
procura encontrar soluções para o conhecimento de si e a aceitação da sexualidade
em um mundo em desfazimento.
Os medos, paranoias e o anonimato são, na novela, uma composição
dramática do cotidiano das personagens Pérsio e Santiago cujas vidas são
atravessadas pelos traumas da perda e do afeto numa lógica homoerótica. Assim, os
encaminhamentos para a “saída do armário” são mais uma luta para a aceitação de
si do que uma compreensão do outro.
Enfim, as duas obras em análise, apresentam os focos de interesse desta
pesquisa que pretende compreender aspectos da homossexualidade, estilo e desejo
na pós-modernidade, especificamente, nas décadas de 1970 e 1980 por
configurarem momentos importantes de transformações e confecção de identidades
ou não-identidades cambiáveis e passíveis de negociação. Nesta tese, discutimos os
posicionamentos e uma cartografia dos espaços gays nos textos literários que
encerram uma visão descentralizada da homossexualidade como possibilidade de
um devir real. Na verdade, a literatura como espaço outro da cultura, possibilita-nos
observar esses desdobramentos e as transformações de um mundo cujo modelo
pode ser imitado e, por vezes, representado a partir da arte.
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1 A materialização do desejo em Dancer from the dance e Pela noite

1.1 Nightlife style em Holleran: desejo, busca e subversão

A composição deste trabalho reitera as ideias que nos propiciaram um olhar
crítico sobre os estudos sobre a homossexualidade do ponto de vista acadêmico,
cujo valor e importância ressoam, sem dúvida, nos estudos literários comparativos
do corpus que elegemos para análise.
Pensar em um estilo próprio vivenciado no estado subjetivo da arte enquanto
suporte para as vivências do mundo ficcional, importa estabelecer os campos de
atuação das personagens imbricadas nos processos de materialização dos desejos
e se realiza a partir do olhar do leitor e de suas intenções de promover uma ligação
com o mundo real, sem, com isso, atribuir-lhe papéis de atores reais.
Dessa forma, o desencadeamento da nossa análise conforma os interesses
reais desta pesquisa em compreender aspectos relacionados às personagens,
enquanto sujeitos, no que tange aos relacionamentos e complicações dos papéis
sexuais e de gênero que norteiam as reflexões aqui propostas. Sem dúvida, as
proposições que relacionamos consistem na análise dessas configurações de estilo
de vida propiciadas pela narrativa da vida e das representações de personagens
gays no romance em estudo.
O trabalho desenvolvido por Andrew Holleran em Dancer from the dance
(2001)2 perfaz o caminho de personagens e fatos de um momento importante para o
mundo daquela época e para a compreensão das mudanças e reinvenções dos

2

A publicação original é de 1978.
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estilos de vida que hoje conhecemos. Sendo seu primeiro trabalho como escritor, o
romance celebrou o fim dos anos 1970 com uma estadia nas boates, praias e
saunas de presença marcadamente gay, em Nova Iorque e Fire Island e trouxe para
a sociedade norte americana um mapeamento do circuito gay, até então ignorado
pelo público heterossexual.
Aclamado pela crítica jornalística da época, Holleran percorre um estilo
próprio de criação que mais tarde também irá influenciar em outras obras de
temática gay como Nights in Aruba (1983) e Beauty of men (1997).
Conforme pesquisa e tentativas de contato com o autor, pouco se encontrou
de fortuna crítica acerca do romance, salvo notas gerais em sites da internet e no
trabalho de Mark Lilly Gay men’s literature in the twentieth century (1993), no qual a
discussão reduz o conteúdo a uma comparação estilística do romance de Holleran
ao romance de Franz Scott Fitzgerald O grande Gatsby de 1925.
No entanto, é importante ressaltar que a obra de Holleran constitui um marco
para os estudiosos de literatura gay do século XX, sendo citada e aclamada como
um dos primeiros trabalhos dessa temática após os eventos de Stonewall.
Para discutir as questões relacionadas ao estilo noturno vivenciado pelas
personagens, Holleran estabelece uma cuidadosa narrativa através de uma
personagem cujo nome não nos é apresentado no romance. Entretanto, a noção de
um cuidado com a linguagem e os clichês introduzidos através das falas das
personagens reiteram o zelo com que o autor aprimorou sua escrita para colocar em
xeque preconceitos e lugares-comuns do gay style de fins de 1970.
Por configurar uma obra voltada para um público em êxtase com a revolução
sexual, Dancer from the dance desloca o leitor para um desfazimento de
circunstâncias opressoras e restabelece um possível “Eldorado” gay que precede os
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anos loucos e exagerados posteriores. Neste sentido, parece-nos inadequada a
comparação com O grande Gatsby visto que a obra de Holleran reinventa a noite e
as festas novaiorquinas vestindo-as de glamour e tom poético, sem, com isso, imitar
ou revestir a narrativa de plágios ou imitações grotescas que viessem a desmerecer
ou relegar o seu primeiro romance ao esquecimento ou ostracismo.
Consideramos que há semelhanças entre Holleran e Fitzgerald no que se
trata dos dois romances. De fato, em entrevista a Paul Morton (2007) na página
Bookslut, ele revela sua admiração por Scott Fitzgerald e, mais ainda, pelo The
Great Gatsby, conformando que a ideia de semelhança entre os dois pode ter
surgido de forças inconscientes que podem ter feito emergir uma criação na qual se
pode perceber um estilo ou releitura d’O Grande Gatsby.
Apesar de a produção acerca do romance nos parecer escassa, a obra
proporciona um recorte importante e revelador dos momentos decisivos daquelas
personagens em um mundo repleto de festas, futilidades e desejo pelo corpo como
um tipo de reterritorialização que desintegra, a partir do fora, os resquícios de
identidade em um mundo em fragmentos vividos pelas personagens de Holleran.
Na verdade, o romance discute posicionamentos e melancolia, amor e
frustração, sexo e desejo, busca e desencontros. A começar pelas primeiras
páginas, Holleran configura um pouco da experiência pessoal, enquanto autor, gay e
espectador, colocando as cartas entre personagens não identificadas na narrativa
para introduzir a fábula criada a partir das experiências do anonimato que
frequentemente enfatizam a solidão e o desespero das escritas epistolares como
linha de fuga para o fora. Então, não nos surpreende que Holleran tenha justificado a
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introdução do romance com o gênero carta para compactuar suas próprias vivências
da linguagem camp3 e diversões com amigos distantes, conforme relata:

A linguagem eu posso explicar muito facilmente. Você está certo em
dizer que [Dancer] foi um exercício de camp. Eu estava aqui na
Flórida. Estava longe de Nova York. Eu estava escrevendo cartas
para amigos que estavam em Nova York. Era um tempo antes dos
computadores e as pessoas escreviam sete, oito páginas e iam para
as caixas de correio; foi realmente uma coisa emocionante. E eu tinha
amigos que estavam escrevendo desta forma muito extrovertida e
notei, quando fui a bares gays, que havia esses brindes, muitas vezes
decorados por drag queens. E eu disse para mim mesmo: "Eu
realmente amo essa linguagem. Eu me pergunto: como você poderia
escrevê-lo? Como você pode usá-lo em um livro?” Então, eu comecei
o Dancer, escrevendo as cartas nesse sentido exagerado. E o resto
do livro, tipo de extrusão próprio daquelas letras. (HOLLERAN, 2001,
s/p – TRADUÇÃO NOSSA)4.

A estrutura da narrativa nos leva a imaginar uma função metalinguística da
fábula em Dancer from the dance, uma vez que as cartas introdutórias e finais
discutem a produção de um romance a partir das vivências gays de uma das
personagens anônimas. Tal técnica reflete os contatos de Holleran com a linguagem
camp comum aos gays nos fins dos anos 1970 (e isso não se restringe apenas a
esses anos) configurando um tom hilariante das emoções e glamourização dos
sujeitos gays, inclusive na maneira como se tratavam no feminino.
O tom camp e as descrições poéticas dominam a narrativa desde as cartas
trocadas no início do romance. Na primeira carta, enviada por uma personagem que
se subscreve Agathe-Hélène de Rothschild, podemos perceber um estilo camp

3

Por linguagem camp, entenda-se um modo particular e procedente dos grupos gays da época no
qual se faz perceber os jargões, estilos e bordões criados por esses sujeitos.
4 The language I can explain very easily. You’re right in saying [Dancer] was an exercise in camp. I
was here in Florida. I was away from New York. I was writing letters to friends who were in New York.
It was the time before computers and people would write seven, eight page letters and going to the
mailboxes was really an exciting thing. And I had friends who were writing in this very campy way and
I noticed when I went to gay bars that there would be these giveaways often with columns by drag
queens. And I said to myself, “I really love this language. I wonder how you could write it. How could
you use it in a book?” So I started Dancer by writing those letters in that campy way. And the rest of
the book kind of extruded itself from those letters.
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misturado ao tom melancólico e poético dominante nas descrições que faz após sua
saída-fuga de Nova Iorque. Podemos perceber que a narração da personagem
reitera ideias de frustração com aquele estilo de vida noturna e exagerada em New
York:
É, finalmente, fim de primavera aqui no Chattahoochee - as azaleias
em flor, e todo mundo está morrendo de câncer. Estou escrevendo
muito tarde da noite. Temos apenas uma lâmpada de querosene, e
os insetos estão fora espancando positivamente a tela ao meu lado,
tentando chegar à luz - como tantas pessoas que conhecíamos em
Nova York, tentando conseguir o Amor, n'est-ce pas? - [...] Eu não
posso voltar. Eu prefiro morrer como um animal no campo, Amigo,
com o meu rosto para a lua e o céu vazio de estrelas, do que voltar;
expirar com o orvalho nas minhas faces (HOLLERAN, 2001, p. 9)5.

As marcas inconscientes ou não de uma persona melancólica apresentam-se
na descrição da personagem com a omissão da palavra outono, visto que a relação
das flores com a morte estabelecem um paradoxo que inibe ou traz à tona um
discurso carregado de nostalgia com as primeiras referências do que pode ter sido o
início das mortes por HIV na comunidade gay de fins dos anos 19706. Com efeito, o
discurso de Agathe-Hélène de Rothschild resume marcas de uma frustração com a
vida e o lifestyle associados a momentos anteriores em Nova Iorque. Na sua
descrição, podemos perceber a resistência com que ela afirma posicionamentos da
fuga da cidade em detrimento da liberdade propiciada pelos grandes centros nos
quais grande parte de gays preferiram habitar conforme Eribon (2008), visto que as
grandes cidades ofereciam a vantagem do anonimato e da estilização do desejo

5

It's finally spring down here on the Chattahoochee - the azaleas are in bloom, and everyone is dying
of cancer. I am writing you very late at night. We have just one kerosine lamp, and the bugs outside
are positively battering the screen at my elbow, trying to get at the light - like so many people we knew
in New York trying to get Love, n'est-ce pas? - [...] I cannot go back. I would rather die like a beast in
the fields, amigo, with my face to the moon and empty sky and the stars, than go back; expire with the
dew on my cheeks.
6 Embora os primeiros relatos de morte por Aids só venham, de fato, aparecer nos anos 1980, a
descrição das mortes por câncer bem pode ser uma visão prévia da personagem sobre um tipo de
câncer provocado pela doença nos seus estágios finais.
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característicos de vilas e pequenas cidades interioranas. Neste sentido, a
personagem atribui a busca por Amor (grafado com maiúscula “Love”) em N.Y. 7
com um tom irônico que destitui a palavra do sentido mais profundo para indicar a
preocupação com que as pessoas buscavam o sexo como forma de se identificar
com o estilo de vida gay pautado por uma epistemologia do desejo e que para a
personagem não resolve sua problemática com a identidade.
A resposta à carta de Agathe Hélène de Rothschild, no romance, advém de
N.Y. assinada por Madeleine de Rothschild. Nela, há uma narração dos embalos
noturnos da cidade e de como a vida tem passado rápido depois que Hélène se foi.
Sendo as duas personagens homens gays, a narrativa retoma aspectos de uma
linguagem camp, como dissemos antes, para conferir ao romance uma ligação
particular com o mundo no qual se estrutura. A partir dessa carta, conhecemos o
narrador do romance apenas pelo pseudônimo feminino, o que nos faz perceber que
há, realmente, laços de semelhança entre autor/narrador, visto que Holleran já fez
uma alusão a esta particularidade.
Madeleine de Rothschild conforma os modelos de sexualidade e percepção
do desejo fundamentados na trajetória noturna das festas e orgias que
contextualizam o mundo gay na N.Y. de fins dos anos 1970. A partir de uma
linguagem peculiar, descreve a fantasia do hedonismo que reveste o cenário
citadino e de como a satisfação do desejo conforma os ideais de liberdade e
aprisionamento concomitantemente numa perspectiva alucinógena. A sexualidade
narrada revela a importância conferida ao desejo como dispositivo de afirmação do

7

A partir daqui, utilizarei esta forma para me referir à cidade de Nova Iorque.
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eu em um grupo cujas perspectivas de identidade se pautavam pelo “conhecimento
de si” nas palavras de Foucault (2010). Assim, a característica presente da vontade
de promover uma narrativa marcadamente gay, constitui a síntese da criação do
narrador e de suas vivências na fábula como personagem efetivamente ligado aos
prazeres sexuais e identificação com o desejo pelo outro igual como pano de fundo
para o romance:

Eu também estou fazendo um monte de coisas para atletas, por
cinqüenta dólares em jogo (menos o preço da jockstrap8, que eles
conseguem manter). Eu tenho um homem na Sexagésima Quarta
Rua que derrama vinho Bosco e chantilly na minha jockstrap
enquanto estou lá, e ele se masturba até gozar! [...] Eu tenho mais
uma coisa para te dizer. Mais chocante que a minha nova carreira,
sem dúvida, veja: enquanto me recuperava do interrogatório da noite
passada, comecei a escrever um romance que eu quero que leia. Um
romance gay, querida. Sobre todas nós. Você gostaria, poderia dar
uma lida nele? (HOLLERAN, 2001, p. 13-14)9

Sem dúvida, para a personagem, a ideia de produzir um romance sobre a
vida daquele grupo, direciona a narrativa para uma produção voltada para a
ficcionalização de uma realidade que se fez notar no cenário norte-americano que
dava os primeiros passos para o “boom” do movimento libertário de gays e lésbicas
inseridos numa revolução sexual. A preocupação do narrador em falar de si e do
grupo com o qual estabelece um vínculo identitário confere a importância de como a
subjetividade dessas personagens configuraram um estilo de vida pautado pela
noção da identidade gay e do cuidado com o “self” que nos faz compreender a sua

8

Cueca específica para atletas e bem consumida pelo público gay por sustentar apenas os órgãos
genitais e manter as nádegas livres.
9I'm also doing lots of jockstrap things, at fifty bucks a throw (less the price of the jockstrap, which they
get to keep). I have a man on Sixty-fourth Street who pour Bosco and whipped cream into my jock
while I stand there, and he jerks off!! I have one more thing to tell you, more shocking than my new
career, no doubt, and it’s this: While recuperating from last night’s “interrogation” I’ve started writing a
novel that I want you read. A gay novel, darling. About all of us. Would you, could you, give it a read?
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fala como interlúdio do que compreendeu Foucault acerca do princípio do cuidado
de si de forma perturbadora:

[...] o princípio do cuidado de si foi formulado, convertido em uma
série de fórmulas como “ocupar-se consigo mesmo”, “ter cuidados
consigo”, “retirar-se em si mesmo”, “recolher-se em si”, “sentir prazer
em si mesmo”, “buscar deleite somente em si”, “permanecer em
companhia de si mesmo”, “ser amigo de si mesmo”, “estar em si
como uma fortaleza”, “cuidar-se” ou “prestar culto a si mesmo”,
“respeitar-se”, etc. Ora, nós bem sabemos, existe uma certa tradição
(ou talvez várias) que nos dissuade (a nós, agora, hoje) de conceber
a todas essas formulações, a todos esses preceitos e regras, um
valor positivo e, sobretudo, de deles fazer o fundamento de uma
moral. [...] Soam como uma espécie de desafio e bravata, uma
vontade de ruptura ética, uma espécie de dandismo moral, afirmaçãodesafio de um estádio estético e individual intransponível.
(FOUCAULT, 2010, p. 13 - grifos do autor).

A carta de Madeleine constitui o pontapé inicial para o desenvolvimento de
uma narrativa declaradamente preocupada com o estilo de vida dos gay, dilemas e
erotismo constituintes da inserção deles naquele contexto. Vale salientar que o fim
dos anos 1970 preconiza uma modificação nos valores pertinentes à sexualidade,
sobretudo no que tange à liberdade dos sujeitos em afirmarem-se enquanto gays,
mulheres e outras identidades. Neste sentido, a configuração dos modelos de
pensamento passa, de fato, por um processo modalizante que reitera a ideia
foucaultiana do oráculo de Apolo do “cuidado de si” para constituir, no romance, a
noção de identidade daquele grupo e da preocupação consigo enquanto sujeitos
identitários.
Em resposta ao pedido de Madeleine, encontramos uma Hélène resistente à
ideia de conceber um romance sobre gays. Apesar de ter interesse em ler o
romance, a personagem questiona a amiga sobre impacto ou frustração do que seria
um trabalho ficcional voltado para uma sociedade cujo foco de interesse estava
voltado para as questões mais tradicionais de um grupo preocupado com a sua
própria manutenção. O discurso de Hélène - agora de Sevigné - reitera a ideia de
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uma personagem frustrada com o gay lifestyle, mas sobretudo, com o reducionismo
do que se apresenta como prioridades para a sociedade norte-americana e no
pensamento contemporâneo àquela época. Sem dúvida, o posicionamento da
personagem reitera um discurso melancólico acerca de uma vida desperdiçada em
festas, regadas a álcool, drogas e hard sex:

Por favor, envie-me o seu romance. Este é o lugar perfeito para ler e
isso é tudo o que eu quero fazer a respeito daquela vida - ler sobre
ela. [...] Contudo, preste atenção, querida: essas coisas podem ser
interessantes para nós, mas quem se interessaria em ler sobre
bibas?A vida gay te fascina somente porque é a vida que foi
condenada a viver. [...] As pessoas estão cansadas de ouvir coisas
sobre sexo, em todo caso. E a história de amor de um garoto por
outro nunca vai atrair o coração do mundo como a de uma garoto por
uma garota (ou de um garoto pelo seu CÃO - se você contar essa
história novamente, este país faria você rica como Croesus!) [...] Por
favor, querida, não há muita variação de opinião neste país, ou em
outro qualquer sobre este assunto; todo o mundo quer ser como My
three sons. Então, as pessoas iriam vomitar em um romance sobre
homens que chupam pau (para não mencionar as Outras Coisas!).
(HOLLERAN, 2001, p. 14-15 – TRADUÇÃO NOSSA)10

As discussões desencadeadas nas correspondências entre as duas
personagens promovem uma visão prévia da narrativa e dos pontos a serem
levantados nela. A troca de pseudônimos entre as personagens no diálogo epistolar
e as convicções de cada uma delas conforma a ideia central do romance enquanto
espaço de dualidade e fragmentação do devir gay. Enquanto se percebe um ar
melancólico de uma delas, há na personagem-narradora um vigor excitante em

10

Please do send your novel on. This is the perfect place to read, and that is all I want to do with that
life - read about it. However, I must caution you: Those things may be amusing to us, but who, after
all, wants to read about sissies? Gay life fascinates you because it is the life you were condemned to
live. People are tired of hearing about sex, anyway. And the story of a boy’s love for a boy never
capture the world’s heart as the story of a boy’s love for a girl. (Or a boy’s love for his DOG - if you
could tell that story again, this country would make you rich as Croesus!) Please, darling, there is not
much variation of opinion in this country, or any country, for that matter; the whole world wants to be
like My Three Sons. So (a) people would puke over a novel about men who suck dick (not to mention
the Other Things!).
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contribuir para o conhecimento das outras pessoas sobre a viga daquelas pessoas
cujo assentamento social e político ainda estava em um processo de construção.
Dessa forma, o romance também levanta questões pontuais sobre uma afirmação
identitária daquelas personagens em um contexto de mudanças radicais na vida e
no modo de vida dos gays norte-americanos. Não se trata apenas de retratar, a
partir da literatura, partes do real ou mímese do mundo, mas também promover um
conhecimento dos posicionamentos ontológicos de personagens e vivências
passíveis de compor um retrato daquele grupo cuja constituição e luta foi tão cara ao
mundo ocidental. Sendo assim, o jogo de prazeres e angústias nas cartas
introdutórias do romance, conferem por si os processos emancipatórios pelos quais
tais personagens pautaram suas vidas dentro de uma lógica plausível de realidade
ficcional. Conforme se pode perceber, a técnica usada por Holleran conduz-nos a
uma visão dos espaços no romance como lugares de transição e afirmação de uma
identidade que foi pauta de uma agenda política da época. Sem dúvida, não se pode
pensar a ficção apenas como fabulação destituída de conteúdo ou, simplesmente,
como material linguístico. Para além disso, há na literatura um locus de discussões
que se não apontam para o real, ao menos compõe uma realidade ficcional com
material poético de devir mundo. Considerar que essas personagens em Dancer
from the dance estão aquém de uma discussão pontual do contexto que integram, é
posicionar o material literário aquém de suas possibilidades interpretativas.
O diálogo estabelecido pelas personagens através das cartas, conduz-nos à
compreensão dos posicionamentos e discussões a serem propiciados pela narrativa.
A questão estética, bastante relevante para nosso trabalho, está no cerne do que
podemos chamar de pulsão sexual e do desejo pelo sexo igual na obra de Holleran.
Essas configurações de desejo e estética corporal parecem elevar características
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particulares de um modelo pré-estabelecido pelas personagens cuja padronização
dispensa uma essencialidade do corpo para a concretização do desejo. Conforme
podemos perceber, as relações entre as personagens de Dancer from the dance
giram em torno desse triângulo epistemológico: desejo,estética,estilo de vida. Não
surpreende,

então,

que

tais

relacionamentos

pudessem

provocar

nessas

personagens a fragmentação e partição da ideia de identidade imposta pelas
discussões políticas de afirmação como “gay is good” propagado pelo movimento de
liberação gay 11 . Portanto, pensar afirmação de uma identidade no contexto
romântico dessas personagens é constatar rupturas e fragmentações nos discursos
revestidos de desejo e hedonismo que, de certa forma, rompia com posições
identitárias e movimentos binários vistos como pontos a serem acertados para uma
integração dos grupos gays no seio da sociedade dita normal.
Esse jogo de pseudônimos entre o narrador e seu interlocutor, reitera o
desfazimento de posicionamentos rígidos e identidades fixas e imutáveis conforme
Hall (2000). Na penúltima carta do narrador - agora assinada Victor Hugo verificamos uma confirmação dos ideais que permeiam os espaços e subjetividades
das personagens de Holleran:

O homem é tão bonito, e tão inteligente e tão encantador - recitou
salmos para mim, e então tinha de espancá-lo com a coronha de um
facão e cuspir na sua face (a tensão de ser popular, eu acho). [...] Eu
não posso ajudar seu ser gay. Eu sou uma bicha em tempo integral
desde os últimos cinco anos, percebi outro dia. Todo mundo que

11 Conforme

tais grupos uniam-se para reconfigurar a imagem desses sujeitos marginalizados e
criminalizados por uma identidade homossexual, os ativistas gays iniciaram o processo de afirmação
da identidade gay e a legalização das relações homoafetivas privadas, segurança para empregados
gays tanto nos órgãos governamentais como na esfera privada, cidadania e serviço militar. Inspirados
pelo movimento negro, o movimento gay produz o slogan que mudaria, de forma significativa, o jeito
de ser de uma nova geração de gays e de como os heterossexuais compreendiam a
homossexualidade: “Gay is Good” (EISENBACH, 2006, p. 50).
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conheço é gay, tudo que faço é gay, todas as minhas fantasias são
gays, eu sou o que Gus chamou a essas pessoas que nos
habituamos a ver nas discotecas, bares, banheiros, saunas, todo o
tempo - lembra? Essas pessoas que nos habituamos a ver em toda
parte, cada cada vez que saímos, de modo que você queria chamar a
polícia para prendê-los? - Eu sou uma bicha condenada (HOLLERAN,
2001, p. 16-17 – TRADUÇÃO NOSSA).12

E contrapõe: “Eu GOSTARIA de ser um advogado, casado, com uma casa nos
subúrbios, 2,6 filhos, e uma caminhonete na qual iria dirigir a cada verão para ver o
Grand Canyon, mas eu não sou! Eu sou completamente, perdidamente gay!”
(HOLLERAN, 2001, p. 17)13.
E pensar o desejo na noção de identidade parece reduzir as intensidades com
que essas personagens

dialogam no campo de atuação inconsciente para

configurar o que Deleuze e Guattari (2012 - v. 3) estabelecem como espaços-limites
do corpo sem órgãos destituído das significações incutidas pela noção de fantasma
psicanalítica. Ora, o desejo sexual, neste sentido, atua numa instância parcial da
comunicação corporal destituída dos sentidos de fantasma visto que o corpo sem
órgãos, conforme Deleuze e Guattari (2012 - v. 3) é habitado por um maquinário que
limita e contém as forças justificáveis do desejo:

Um CsO é feito de tal maneira que ele só pode ser ocupado, povoado
por intensidades. Somente as intensidades passam e circulam. Mas o
CsO não é uma cena, um lugar, nem mesmo um suporte onde
aconteceria algo. Nada a ver com um fantasma, nada a interpretar. O
CsO faz passar as intensidades, ele as produz e as distribui num

12The

man is so handsome, and so witty, and so charming - he recited psalms for me, and then had
beat him up with the butt of a machete and spit all over his face (the strain of being popular, I guess).
[...] I can't help its being gay. I have been a full-time fag for the past five years, I realized the other day.
Everyone I know is gay, everything I do is gay, all my fantasies are gay, I am what Gus called those
people we used to see in the discos, bars, baths, all the time - remember? Those people we used to
see EVERYWHERE, every every time we went out, so that you wanted to call the police and have
them arrested? - I am a doomed queen.
13I would LIKE to be a happily married attorney with a house in the suburbs, 2.6 kids, and a station
wagon, in which we would drive every summer to see the Grand Canyon, but I'm not! I am completely,
hopelessly gay!
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spatium ele mesmo intensivo, não extenso. Ele não é espaço e nem
está no espaço, é matéria que ocupará o espaço em tal ou qual grau grau que corresponde às intensidades produzidas (DELEUZE &
GUATTARI, 2012, p. 16).

Dessa maneira, o desejo atrelado à dor, ao sofrimento masoquista para a
personagem de Holleran não conforma a ideia de um fantasma ou castração, mas,
tão-somente, como processo de produção que atua na constituição do prazer como
forma de de preenchimento desse corpo sem órgãos no dizer dos autores. De fato,
para o narrador do romance, as instâncias de uma definição de identidade
extrapolam o essencialismo com que se pensou em momentos anteriores à noção
de sujeito. Em sua fala, o que se deixa entrever é mais uma impossibilidade de
compreender os processos imbricados no desejo sexual do que a culpa que se pode
querer interpretar a partir de sua fala. Com efeito, a personagem se reveste de um
discurso no qual assume a impossibilidade de conter o desejo pelo outro igual, o que
poderia promover uma interpretação errônea a respeito das questões ontológicas e
do conhecimento de si. Mas, no entanto, o que se pode perceber nesse discurso não
é uma crise identitária ou frustração com o desejo sexual, mas sim o esvaziamento
das significâncias para a atuação do desejo no corpo sem órgãos como instâncias
do prazer. Assim, configuram, neste sentido, a metáfora do padre em Deleuze e
Guattari (2012 - v. 3) como dispositivos de poder e vigilância que durante séculos,
conforme Foucault (2007) colocaram os desvios da sexualidade dominante como
instâncias de aprisionamento e categorizados como transgressores da norma
vigente14.

14Deste

modo, o discurso sobre o sexo ganha uma intensidade incomum. Em vez de se proibir o
conhecimento do sexo e das sexualidades, produz-se uma série de discursos que visam a dar conta,
da melhor maneira, de todo o conhecimento acerca das “aberrações” e desvios sexuais, no intuito de
promover uma scientia sexualis para esconder a verdade “insuportável e excessivamente perigosa
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Certamente, o contexto de Dancer from the dance desloca-se, de modo
anacrônico, dos dispositivos que regeram, durante o século XIX, a sexualidade,
todavia, o espectro dos discursos opressores ressoam durante o século XX,

e

conformam uma espécie de medo do coming out, produzindo, assim, sujeitos
amedrontados com a ideia da saída do armário, vinculados com uma visão vitoriana
de moral alicerçada nas normas heterossexuais15.
Ainda na penúltima carta do narrador, compreendemos a intenção de
descrever e narrar a vida e os lugares de grupos e identidades gays em N.Y. Porém,
a necessidade de fabular essas vivências, não justifica um levantamento de todo o
estilo de vida ligado à homossexualidade. Convém verificar que a narração a ser
apresentada foca-se em grupos de homens gays cujo estilo de vida era pautado por
uma busca incessante de amor através da dança e da música nos ambientes
noturnos de N.Y. e Fire Island: “Então, como vê, eu escrevi sobre um pequeno
substrato apenas, escrevi sobre bichas condenadas. Capisce?” 16 (HOLLERAN,
2001, p. 18).
Neste sentido, o narrador estabelece um local próprio para discutir questões
de cunho existencial e ontológico a partir da narração de histórias vividas pelas

sobre o sexo” (FOUCAULT, 2007a, p. 61). Portanto, não surpreende que o século XIX tenha sido
norteado pelas investigações científicas voltadas para as elucubrações sobre o sexo enquanto
trabalho da disciplina médica e psiquiátrica. Na verdade, escondia o discurso científico sobre o sexo e
elevava as suas “aberrações” como uma maneira de esquivar a verdade sexual enfocando os desvios
e perversões, e aqui cabe a homossexualidade, num discurso subordinado a uma moral adotada
pelas ciências médicas e jurídicas (FOUCAULT, 2007).
15As razões pelas quais os estudos sobre a homossexualidade passaram a ser questionados diante
de um percurso cuja tradição os relegou a discursos médicos, jurídicos e religiosos. Após os eventos
de Stonewall, tais questionamentos configuraram o que chamamos de um “coming out”, “uma saída
do armário” para iniciar uma série de debates acerca das posturas sexuais de gays e lésbicas não
mais como determinismo biológico ou evolução do meio social, mas como performance do desejo
pelo igual dentro de um bojo de sexualidades e papéis sexuais historicamente construídos. Para
tanto, é imprescindível compreender tais papéis dentro de uma lógica binária da sexualidade e de
como os queer studies desconstroem essa lógica como “linha de fuga” para contribuir com o
conhecimento científico voltado para uma epistemologia das sexualidades desviantes.
16 So you see I’ve written about a small subspecies only, I’ve written about doomed queens. Capisce?
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personagens Anthony Malone e Andrew Sutherland dentro dos espaços de
convivência e diversão da N.Y. de fins dos anos 1970, cujas palavras de ordem
eram sexo, drogas e dança. Assim, o narrador deixa explícita a sua intenção de
perscrutar os aspectos existenciais daquelas personagens: “É sobre isto que eu
quero escrever — por que a vida é triste. E o que as pessoas fazem por amor (tudo)
— quer sejam gays ou não”. (HOLLERAN, 2001, p. 18).17
A busca por “Amor” reflete as mudanças paradigmáticas pelas quais a
sociedade norte-americana vivia durante a Revolução sexual e o coming out gay.
Não

podemos

conjecturar

apenas

uma

fabulação

destituída

dos

fatores

extraliterários que compõem a narrativa como se pode perceber nas referências aos
bares, boates, saunas, estações de metrô, nas ruas e no convívio nos apartamentos
dessas personagens antenadas com seu tempo e seu modus vivendi, mas, também,
uma inserção no interior de suas convicções e desejos. Dessa forma, a arte
representa os fatos externos à ficção não apenas como mecanismos miméticos para
contextualização, mas acima disso, compõe com eles a literariedade e a
aproximação da ficção com os paradigmas de um devir real, tornando, assim, os
estratos sociais externos parte dos aspectos internos da obra de arte - neste caso, a
literatura - conforme Candido (2000).
Como materialização do desejo, as cartas entre as personagens imagetizam
os confrontos e os encontros com um devir identitário que perpassa a noção de
sujeito, desterritorializando “lugares” e posicionamentos fixos, no dizer de Deleuze e
Guattari. Contudo, desejo e pertencimento desfazem a fixidez dos lugares-comuns
pré-estabelecidos por uma visão romântica de idealização do amor. Em Holleran, o

17

THAT is what I want to write about - why life is SAD. And what people do for Love (everything) whether they’re gay or not.
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que se pode conceber é a satisfação do desejo como um corpo sem órgãos que
reterritorializa a noção de identidade e materializa a criação artística em um devir
real característico daquele contexto.

1.2 Caio F., a cidade e o desejo pelo anônimo

A escolha da novela Pela noite (2010), do escritor gaúcho Caio Fernando
Abreu, é parte do corpus desta pesquisa cujo interesse está voltado para as
questões relacionadas ao âmbito da Literatura comparada e às reflexões sobre os
meandros da sexualidade, desejo e anonimato presentes na sua fabulação.
Caio Fernando Abreu destaca-se no palco literário brasileiro como um
importante escritor reconhecido nacional e internacionalmente por discutir na sua
obra questões pontuais sobre temas tabu como homossexualidade, drogas e solidão
no seio de uma sociedade ainda marcada pela Ditadura Militar (1964-1985).
O caminho percorrido pelo autor provocou o interesse pela sua obra dentro e
fora da academia por enquadrar não somente a subjetividade de personagens
urbanos e comuns, mas também por apropriar-se do sentimento e ressentimentos
de um mundo em mudança, cujos valores pareciam questionáveis do ponto de vista
social e estético.
A obra de Caio Fernando Abreu constitui todos os textos literários e teatrais
escritos no período dos anos 1970 a 1996 — ano da morte do autor — além de um
grande acervo de cartas escritas editadas pelo escritor Ítalo Moriconi e a amiga
Paula Dipp. É, também, nas cartas de Caio, que podemos traçar algumas
comparações e perceber aspectos importantes do ato de criação de sua literatura.
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O início da carreira literária de Caio F. consiste dos primeiros escritos de
contos que viriam a se tornar em 1970 o Inventário do irremediável, livro pelo qual
seria premiado e o consagraria como um escritor atualizado e “antenado” com o seu
tempo. Sem dúvida, o romance iniciado antes do livro só estaria terminado em 1971
com o título Limite branco, no qual o autor já imprimia em suas páginas o estilo e as
marcas de sua subjetividade e influências marcantes de autoras como Clarice
Lispector e Hilda Hilst pelas quais Caio tinha grande admiração e amizade.
A grande afeição por Clarice Lispector ficará patente no livro O ovo
apunhalado (1975), no qual Caio estabelece uma catarse com a liquidez de sua obra
e a aparente fascinação por Clarice presente na imagem do ovo e do estilo
hermético da escritora.
Depois, viriam Pedras de Calcutá (1977), Morangos mofados (1982),
Triângulo das águas (1983), cujo interesse desta pesquisa se volta para este último
e para um dos textos nele presente: Pela noite. Obviamente, a obra de Caio não
parou até o ano de sua morte. Dono de uma escrita voraz, Caio escreveu para
revistas, jornais nanicos e de circulação maior, textos teatrais e um outro romance
que o consagraria no cinema após a sua morte: Onde andará Dulce Veiga? (1990).
Coincidentemente, as cartas na vida e obra de Caio também reiteram um
aprofundamento na sua atividade de escritor. Assim como no romance de Holleran
elas situam o leitor nas questões e temática da obra, as cartas de Caio podem ser
consideradas

verdadeiras

obras

literárias

trocadas

entre

amigos,

amigas,

namorados e namoradas, enfim um admirável acervo no qual se pode entrever o
lado inquieto, estrangeiro e queer do autor.
É importante ressaltar — para fins do nosso interesse — que Caio Fernando
Abreu era homossexual assumido e transitou por experiências bissexuais durante
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sua vida. Sem dúvida, a sua sexualidade e estilo de vida faziam parte da conjuntura
de sua obra, mesmo que, segundo o autor, não levantasse qualquer bandeira do
movimento gay (CALLEGARI, 2008).
O livro Triângulo das águas (2010) é dividido em três novelas que constituem
o que Caio chamava de circuito astrológico dos três signos do elemento água.
Escrito logo após Morangos mofados, o livro constitui uma oposição às questões
tematizadas e o estilo “porra-lôca” presente nos Morangos. Neste momento, Caio
estava no Rio de Janeiro no hotel hippie de Santa Tereza (CALLEGARI, 2008).
Afinal, o distanciamento de São Paulo sempre se mostrava bom para o autor que
mantinha uma relação de amor e ódio com a cidade, mas com a qual ele lapidou a
sua obra voltada para a convivência urbana e fragmentária das ruas e solidão
indizível constantes de sua escrita:

Triângulo das águas apresenta uma construção narrativa estruturada
em princípios astrológicos. Através dos três signos de elemento Água
— Câncer, Escorpião e Peixes —, é representado o processo de
transformação interior de seus personagens. O elemento Água
simboliza os sentimentos e os estados inconscientes e anímicos [...]
É noturno também o tempo em que ocorrem, pois as três histórias se
desenrolam no período de uma noite, terminando ao amanhecer, com
a luz que traz a redenção e liberta da angústia e do medo, salvando
os seres perdidos na escuridão (COSTA, 2011, p. 80-81).

A novela Pela noite constitui o último signo do zodíaco do circuito da água,
representado pelo signo de Câncer. Caio, além de escritor, também era considerado
bruxo e mantinha relações com várias concepções religiosas como o candomblé, a
astrologia, santo Daime, mesmo que com esses trânsitos pela espiritualidade não
constituísse um seguidor fiel ou convicto dessas crenças.
No Triângulo das águas, precisamente em Pela noite, Caio engendra a trama
dramática de duas personagens masculinas, narrada em 3ª pessoa, cujas
identidades são omitidas, configurando uma característica do anonimato na cidade
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grande e das relações de ambiguidade e incertezas do desejo gay em um mundo de
mudanças e inconstâncias vividas na complexidade das relações homoafetivas
daquelas personagens.
De fato, o contexto da época configura o medo, a fragmentação e os desejos
transgressores do ponto de vista normativo da sexualidade subvertidos pelas
transformações que estavam acontecendo no Brasil e no mundo. Certamente, a
obra de Caio também emergia do estilhaçamento das ilusões hippies e da
contracultura que via o desmantelamento das instituições reguladoras frente aos
movimentos sociais que direta ou indiretamente influenciaram a sua obra 18 . É
conhecido o fato de Caio não apoiar ou participar do que ele chamava de “guetos”
como os movimentos de liberação gay, no entanto, não se pode afirmar que não
tenha sido afetado ou influenciado pelas modificações e transformações do
pensamento e das ideologias dos discursos acerca da visão de um novo mundo no
qual todas as pessoas de diferentes posturas culturais exigissem direitos
historicamente negados, sobretudo identidades gays.
Caio também é um escritor do seu tempo. Não surpreende que a temática gay
fosse um aspecto importante da sua obra, visto que o assunto era não só algo de
relevância da sua própria vida, como também um aspecto crucial para os momentos

18Considerando

que essas mudanças na sociedade reiteram a transformação histórica das políticas
sociais no Ocidente, os grupos minoritários como negros, mulheres e gays aparecem no cenário
ocidental como sujeitos legítimos, portadores de direitos questionados historicamente e confere a
especificidade “que não é uma busca desesperada de almas mortas, mas um encontro com seres de
carne e osso que são contemporâneos daquele que lhes narra a vida” (CHARTIER apud ARAUJO,
2000, p. 14).
Marcados, pontualmente, pela dissidência, os grupos minoritários se destacaram por questionarem
uma ordem dominante, atacando profundas feridas do Comunismo e legitimando sua luta por uma
política de minorias através de movimentos alternativos que desconheciam fronteiras e proliferaramse por todo o mundo. Tal fenômeno, caracterizou uma ruptura no modelo político e social que, longe
de apagar um passado de discriminações e perseguição, pretendia repaginar a história de minorias e
sua legitimação histórica, conformando a ideia de pluralização das identidades e afirmações de tais
grupos.
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decisivos que marcavam o final do século XX que remetia à liberdade sexual e de
gênero. Na verdade, o autor já havia escrito em 1982 os contos “Aqueles dois” e
“Sargento Garcia” em Morangos mofados (1982), e não seriam os únicos durante
sua trajetória literária.
Mesmo sem se filiar ou “levantar-a-bandeira” do movimento gay, sua literatura
voltada para a sexualidade gay constitui um material importante do ponto de vista
literário e histórico, pois nos leva a empreender um mapeamento dos circuitos
literários e extraliterários dos anos “exagerados” que representaram a década de
1980 cantada pela voz do amigo e ídolo Cazuza que viria a tombar, assim como
Caio, mais tarde, vítima do vírus da aids.
O trabalho literário de Caio F. constitui um acervo de intensidades no campo
das pesquisas sobre literatura e despertou o interesse de acadêmicos no Brasil e no
exterior. Sendo um dos autores que melhor representou sua época, sua produção foi
estudada principalmente por destacar o cosmopolitismo e a poesia “concreta” das
ruas, sobretudo, de São Paulo, cidade pela qual foi atingido indelevelmente e cuja
relação, por vezes, misturava nuances depressivas e excitantes numa época em que
os sonhos de liberdade chocavam-se com os desmantelamentos provocados pela
ditadura militar.
Os espaços de solidão vivenciados e preenchidos pelas suas personagens
configuram um estilo coerente da urbanidade e da experiência do autor na grande
São Paulo. Apesar de viver intensamente o caos desencadeado pela cidade, é nela
e a partir dela que sua produção se torna mais madura e frenética.
Os períodos de extrema solidão eram uma constante na vida do escritor e
marcavam um ponto de ebulição para as ideias que se transformariam em textos
carregados do lirismo endurecido pela experiência da cidade com todas as suas
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belezas e dores. Caio não apenas vivenciaria muitos desses períodos como também
imprimiria à sua obra as marcas deixadas pela experiência da devastação causada
pela solidão que sentia. Essas cicatrizes ficariam registradas em carta aos pais:

As vezes que tentei morrer foi por não suportar a maravilha de estar
vivo e de ter escolhido ser eu mesmo e fazer aquilo que gosto —
mesmo que muitos não compreendam ou não aceitem. [...] E as
pessoas que passam por mim não saberão jamais que nasci em
Santiago do Boqueirão e um dia fui estudar em Porto Alegre, que eu
era tímido e agressivo, porque me achava horroroso com aquele
bigodinho precoce (hoje, querem pintar retratos, me acham parecido
com Cristo, dizem que tenho olhos lindos!). Acho graça, acho muita
graça. Tão estranho carregar uma vida inteira no corpo, e ninguém
suspeitar dos traumas, das quedas, dos medos, dos choros
(CALLEGARI, 2008, p. 49).

Caio também sentia dificuldades com qualquer obrigação moral ou filosófica
que constituísse uma responsabilidade perante si mesmo ou perante o mundo.
Parece-nos, dessa forma, que sua condição “estrangeira” em todos os lugares
reiterava

uma

não-possibilidade

de

constituir

responsabilidades

pelos

desencadeamentos de sua literatura como pano de fundo para mudanças e posturas
que caracterizavam um movimento de transformação pelo qual passava o Brasil a
partir dos anos 1970 “Escrevo por uma espécie de incompatibilidade-de-gênios com
a vida, escrevo para reinventar, para organizar o caos, para não enlouquecer de
impotência, para re-fazer. Mas não pense que não sei do inútil disso” (CALLEGARI,
2008, p. 74).
Os posicionamentos de Caio em não sentir-se comprometido como “portavoz” ou retrato daqueles anos que sua obra inaugurava, parece-nos constituir uma
necessidade de desintegração de paradigmas que a pós-modernidade traria à baila
e corrobora a visão do “rosto” como impressão das constituições e estruturas em
desfazimentos, reiterando que:
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A tal ponto que, se o homem tem um destino, esse será mais o de
escapar ao rosto, desfazer o rosto e as rostificações, devir
imperceptível, devir clandestino, não por um retorno à animalidade,
nem mesmo pelos retornos à cabeça, mas por devires-animais muito
espirituais e muito especiais, por estranhos devires que certamente
ultrapassarão o muro e sairão dos buracos negros, que farão com
que os próprios traços de rostidade se subtraiam enfim à organização
do rosto, não se deixem mais subsumir pelo rosto, sardas que
escoam no horizonte, cabelos levados pelo vento, olhos que
atravessamos ao invés de nos vermos neles, ou ao invés de olhá-los
no morno face a face das subjetividades significantes (DELEUZE &
GUATTARI, 2012, p. 40, v. 3).

Neste sentido, as rostidades que compõem suas personagens não pretendem
explicar ou esclarecer questões interpretativas, mas, tão-somente, configurar uma
poiésis de anonimato e estilhaçamentos presentes na maneira como dialogam um
devir representação como maneira de expressão dos desejos, medos e
desfazimentos que desestabilizam a noção de “inteiro” ou fixo em um mundo cujas
perspectivas não apontam para uma integração do sujeito, mas para a
desintegração das identidades.
Dessa forma, há de se compreender a a narrativa de Caio sob o viés de um
corpo sem órgãos, uma fuga do “rosto” conforme Deleuze e Guattari (2012).
Qualquer tentativa de elucidação que busque uma análise pragmática e coerente
justificadas pelos modelos racionalizados pode ser perigosa para a imersão no
universo literário de Pela noite, uma vez que a lógica narrativa não presume apenas
um desenvolvimento concatenado de ideias, mas, além disso, configura uma
estética de desejos e de rostificações a-significantes.

1.3 Pela noite: teatralização e liquidez

Diferentemente de outros textos anteriores de Caio, Pela noite (2010), traz,
em sua gênese, aspectos de uma escrita voltada para a interiorização e
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questionamentos subjetivos misturados a uma musicalidade que permeia o início da
novela numa teatralização narrada em 3ª pessoa que se faz marcar por estratégias
de movimentação de cenas no "palco" de um apartamento no centro urbano da
grande São Paulo:

— Como esta música — disse, aumentando o volume do som
enquanto caminhava pela sala abrindo os grandes vidros da janela
para deixar o gemido do sax contaminar ainda mais o ar sujo das
ruas, da noite, da cidade. — Exatamente como esta música ( ABREU,
2010, p. 105).

O movimento da personagem, a música, as ruas, a cidade, configuram os
espaços de solidão pelos quais circulam boa parte dos escritos de Caio.
Precisamente nesta novela, percebemos uma espécie de overture que nos introduz
no espaço e no tempo da narrativa. A cidade, as ruas com sua “sujeira” parece
constituir o pano de fundo necessário para o narrador, uma vez que o
desenvolvimento da ação da personagem, em sua performance, reitera os rituais de
sacralização como o de um incenso que se espalha para purificar o ar. No entanto, o
som do sax mistura-se com aspectos de sujeira das ruas, promovendo uma
integração daquele espaço com o mundo exterior. A linguagem do narrador promove
um desvio consciente do sentido de “contaminação” do ar que nos faz perceber o
clima de tensão e medo vivenciados no início da década de 1980 e da
representação do espaço no qual circulam as personagens da novela.
É mês de julho e a garoa cai sobre a cidade “infectada” pela solidão daqueles
espaços de encontros e desencontros. Como se sabe, a novela em análise foi
escrita por Caio para desencadear um circuito astrológico do elemento água. A
escolha do mês de julho indica o escoamento das águas que deveriam limpar as
ruas e, inconscientemente, promover o crescimento espiritual daquelas personas
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com a purificação das águas. Certamente, para Caio, essa seria a justificativa para a
produção do Triângulo das águas.
A música naquela cena inicial assume um lugar de destaque para o início da
novela, promovendo uma performance que integra os movimentos de tensão e
delírio que preenchem o espaço físico e psicológico das personagens. Comum à
escrita de Caio, a música é uma constante na sua produção, que mistura ao
desenvolvimento de suas narrativas o som como efeito de forças interiores e
exteriores aos acontecimentos que se desencadeiam na sua literatura. Como se
estivesse em um espaço teatral, as suas personagens dramatizam os grandes
temas urbanos ao som da música que permeia cada ato, como em uma peça.
Assim, a imagem traduzida na narrativa de Pela noite produz uma espécie de tensão
psicológica que nos coloca de frente com as neuroses e traumas daquelas
personagens, dos medos e introspecção que norteiam o caminho pelo qual
percorrem:

— Percebe como ela se contrai? Feito uma pessoa que tivesse
levado um soco inesperado. Bem na boca do estômago, assim —
voltou de repente e deu um salto para dentro da sala, a cara violenta,
o punho fechado, estendido em direção à barriga do outro. Que se
desequilibrou um pouco sobre o sofá, descruzando as pernas, os pés
bem plantados no chão, o cálice de vinho numa das mãos, a outra
parada tensa no ar, pronto para defender-se. Mas ele recuou sem
tocá-lo, sorriu de lado e foi andando, novamente de costas, em
direção à janela.
— Depois se estende outra vez. Lentissimamente, está ouvindo? É
agora, daqui a pouco, quando entra o acordeom. Acordeom não.
Bandoneón, é assim que eles dizem lá. Presta atenção. Você
percebeu. O sax é o soco (ABREU, 2010, p. 105-106).

O movimento desencadeado pela personagem confere uma representação
aquática que projeta naquela cena uma espécie de ondulamento em Pérsio e nas
ligações dele com o outro. Sem dúvida, a música produz uma circunstância
esquizofrênica na qual se poderia interpretar como delírio ou devaneio da
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personagem, no entanto, conserva a ideia apologética aos signos da água cuja
importância permeia boa parte da obra de Caio F. Todavia, analisando o momento
do “soco" podemos perceber que há uma transformação no plano inicial da
personagem de impressionar o seu ouvinte. A ideia de um clímax com o gemido do
saxofone estabelece uma espécie de establishment no tocante a uma transformação
que, parece-nos, modifica ou desloca a personagem de um lugar a outro. Neste
sentido, a mudança operada pela cena confere um movimento de saída do estado
latente da personagem com a própria noção de sujeito que encontramos na filosofia
kantiana com a ideia de “Ausgang”, uma saída de determinadas circunstâncias para
um encontro consigo alhures e que, conforme Foucault, não resolve a questão da
emancipação do sujeito:

Ora, aqui também se coloca um problema que é o de saber: o que é
esse homem, o que é esse agente da saída do homem? Mas, muito
exatamente, trata-se mesmo de um agente de saída? Em outras
palavras, trata-se de um processo ativo ou passivo? […] pode querer
dizer que, efetivamente, o homem, por um ato decisório, se arranque
do estado em que estava. Pode querer dizer também que ele está
preso no interior de um processo que o desloca e que faz que ele
passe do interior para o exterior, de um lado ao outro. E, além disso,
não se pode evidentemente deixar de colocar a questão de saber o
que é esse homem que sai assim (FOUCAULT , 2010, p. 27b).

Por considerarmos que a estratégia da personagem reitera uma saída ou uma
conscientização dos processos emancipatórios que vigoram no conhecimento de si,
do ponto de vista foucaultiano e kantiano, a problematização da identidade reivindica
o posicionamento desse sujeito nos ditames de um discurso que opera a partir da
linguagem e dos movimentos de entrada e saída que a narrativa configura numa
imagem noturna da escuridão como instância de autoconhecimento e realização dos
processos emancipatórios que regem o status de sujeito para a personagem. Deste
modo, a personagem Pérsio conforma o papel dos sujeitos que encontram-se no
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limite das forças interiores que impelem os movimentos de saída de um estado
latente de não-conhecimento para o renascimento do sujeito. Embora a saída pela
qual a personagem escapa pouco ou nada se ligue à ideia iluminista de sujeito, há,
na sua saída-fuga, um desmantelamento que instaura o momento preciso no qual o
encontro com o self desintegra as idealizações de um sujeito centrado do ponto de
vista iluminista. Com efeito, a noção de identidade e de conhecimento de si na
narrativa pressupõe mais uma imersão na desilusão dos ideais do que na
representação de uma construção identitária:

Qualquer coisa como uma quebra? Qualquer coisa como a decepção
da alegria entrevista nítida, pouco antes, bem ali, guardada no ar, a
milímetros da extremidade dos dedos, ele vira. E isso doía mais que a
outra dor, assim humano, carente, incompleto. Então ele, que agora
era o outro, interrompeu por um momento aquela dança torcida para
dizer:
– E volta o sax. Quando volta o sax, volta o soco. Mas não um soco
duro, você me entende? Um soco manso. Como se a tua barriga
fosse uma almofada macia. Como se o próprio punho que bate
estivesse meio acolchoado. Tudo macio. Não há roído. Só uma coisa
fofa. Uma dor lenta, vaga. Uma dor que começa a ser dor só aos
poucos, não de repente, porque é aos poucos que você começa a
perceber que ela existe, a dor ( ABREU, 2010, p. 108).

O estado de mudança operado pela autoconscientização da personagem nos
leva a conjecturar uma desestruturação do ponto de vista identitário que revela a
fragilidade do encontro consigo como fuga da “menoridade" kantiana. Neste sentido,
há um desmantelamento do drama encenado na narrativa que promove a saída da
personagem do estado de menoridade para uma instância do conhecimento de si
que integra o saber como linha de fuga para configurar um processo de
autoconhecimento que se desdobra pela dor como forma de emancipação e
conscientização.
A dor que “só aos poucos” se percebe que é dor introduz-nos no universo
tenso e noturno do espaço narrativo que também integra o perfil psicológico da

47

personagem no processo de saída. Assim, a representação ao som do saxofone
metaforiza, a partir da performance teatral, o nascimento de um sujeito consciente e
estilhaçado pela dor do conhecimento de si. E conhecer-se, dessa forma, não
estabelece uma concretização da identidade, mas conforma a condição de solidão
que rodeia as personagens da novela em uma cidade atormentada pela
“contaminação" não só do ponto de vista sexual, mas também da noção de
socialização com o outro que produz o espelhamento do conhecimento de si no
dizer lacaniano. Dessa forma, é importante perceber, como mostra Foucault acerca
do pensamento kantiano, que:

[…] se os homens estão nesse estado de menoridade, se eles se
colocam sob a direção dos outros, não é que os outros se apossaram
do poder, nem tampouco que lhes tenham confiado poder, num ato
essencial, fundador e instaurador. É, diz ele, porque os homens não
são capazes ou não querem dirigir a si mesmos e que outros se
apresentam obsequiosamente para tomá-los sob a sua direção. Ele
se refere a um ato, ou antes, a uma atitude, a um modo de
comportamento, a uma forma de vontade que é geral, permanente e
que não cria em absoluto um direito, mas simplesmente uma espécie
de estado de fato em que, por complacência e de certo modo por um
obséquio levemente matizado por artimanha e de astúcia, pois bem,
alguns assumiram a direção dos outros (FOUCAULT, 2010, p. 29b).

De fato, seguindo a lógica kantiana na discussão de Foucault (2010), há de se
compreender que o surgimento da ideia de conscientização em Pérsio reitera a
necessidade que ele tem de se construir a partir do seu interlocutor Santiago.
Levando em consideração o momento histórico e revolucionário que preenche as
páginas da novela, parece-nos viável uma discussão acerca do desmantelamento da
identidade como pano de fundo para o desencadeamento do nosso pensamento,
visto que ao contrário do que se pode pensar, a construção de uma identidade fixa
acabaria por mascarar a frustração daquelas personagens em um contexto cuja
predisposição para um posicionamento linear, sem dúvida, é impossível.
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A configuração das posturas essencialistas que durante o século XIX
permearam o pensamento ocidental acerca da noção da identidade, acabariam por
perder o fôlego com o desfazimento da ideia de totalidade e unidade no que tange à
noção da identidade. Com efeito, o campo das sexualidades não ficariam incólumes
ao pensamento pós-moderno e ao estilhaçamento dos ideais de uniformidade no
quadro binário masculino-feminino. Sem dúvida, a quebra desencadeada pelo
pensamento pós-estruturalista desenvolveu uma outra linha de discussão que não
pretendia, apenas, colocar as sexualidades no “hall" da agenda de integração dos
grupos de homossexuais, mas fariam muito mais que isso desconstruindo pilares do
pensamento científico positivista com as discussões acerca das dicotomias
hetero/homo.
E é nesse “caldeirão" em ebulição que a obra de Caio F. explora os conflitos
das personagens Pérsio e Santiago. Dois rapazes vindos do interior e cujo
reencontro acontece na cidade de São Paulo no início dos anos 1980. Configurados
como os anos “exagerados”, Caio leva as suas personagens a percorrer a cidade
através de suas páginas numa viagem alucinógena e vertiginosa que, como num
delírio, caem no íntimo de si mesmos; desprovidos de história, de nomes ou
reminiscências. O que se pode entrever, é o vazio do ser naqueles atores. Uma falta
de algo – Das Ding? – cujo preenchimento não se dá pelos processos de
identificação com o mundo, mas com os deslocamentos operados pelo que Deleuze
e Guattari chamam de desterritorialização, no cosmos das territorialidades que se
deslocaram para constituir um mundo rizomático cuja linearidade se perdeu e desfez
as estruturas nas quais o mundo ocidental se sustentava.
Portanto, para compreender os processos de desterritorialização, é
imprescindível percorrer o caminho pelo qual se modificou o pensamento sobre as
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sexualidades desviantes. Dessa forma, daremos início, a seguir, ao percurso dos
estudos gays, das lutas e conquistas desses grupos marginalizados até os
processos desconstrucionistas da Queer Theory, cuja importância para este trabalho
é muito cara.
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2. Do Gay Pride à Queer theory

2.1 Uma revolução sexual: a luta pelo direito de ser

Enquanto o século XIX justificou uma busca em torno da verdade sexual
atrelada aos moldes e recortes positivistas e cientificistas, visando a uma “caça às
bruxas” dos desvios sexuais, buscando na ciência uma explicação que desse conta
de uma scientia sexualis, corroborando ideias de perversão, doença e uma moral
vitoriana até o início do século XX (FOUCAULT, 2007); os anos de 1960 iriam
configurar o início de uma luta de vários grupos da sociedade por direitos igualitários
que desembocariam nos anos 1970 com uma representação de sujeitos marcados
pelo estigma da diferença num mundo em fragmentos, caracterizado como pósmoderno.
Não é possível construir uma ideia de liberação sexual sem pensar nos
movimentos sociais desenvolvidos em fins do século XX. A constituição de uma
política da diferença remonta a uma série de lutas desencadeadas por grupos
minoritários que estiveram em cena naquilo que chamamos “revolução sexual”.
Para desenvolver uma exposição do que foram tais movimentos, é necessário
estabelecer um recorte daqueles de um ponto vista sociológico para se compreender
a evolução de uma sociedade estruturada em estratos marginalizados num mundo
pós-moderno em vias de transformações e purgações de um passado positivista que
deixaria marcas indeléveis em tais grupos.
Considerando que essas mudanças na sociedade reiteram a transformação
histórica das políticas sociais no Ocidente, os grupos minoritários como negros,
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mulheres e gays aparecem no cenário ocidental como sujeitos legítimos, portadores
de direitos questionados historicamente e confere a especificidade “que não é uma
busca desesperada de almas mortas, mas um encontro com seres de carne e osso
que são contemporâneos daquele que lhes narra a vida” (CHARTIER apud
ARAUJO, 2000, p. 14).
Marcados, pontualmente, pela dissidência, os grupos minoritários se
destacaram por questionarem uma ordem dominante, atacando profundas feridas do
Comunismo e legitimando sua luta por uma política de minorias através de
movimentos alternativos que desconheciam fronteiras e proliferaram-se por todo o
mundo. Tal fenômeno, caracterizou uma ruptura no modelo político e social que,
longe de apagar um passado de discriminações e perseguição, pretendia repaginar a
história de minorias e sua legitimação histórica, conformando a ideia de pluralização
das identidades e afirmações de tais grupos.
Os anos de 1970 pretendiam resgatar a história dos estratos sociais
estigmatizados, colocando na esteira política e social as discussões de gênero, raça
e representação política como pauta principal de sua agenda, justificando a
heterodoxia de uma luta por direitos historicamente negados e agora questionados:

Esses movimentos criticavam a noção de representação política
(representação partidária ou sindical), alegando que as formas de
representação mais gerais diluíam as especificidades de grupos
minoritários. Valorizavam o “falar em nome próprio” de uma condição
particular e específica de vida e de opressão. Os movimentos faziam
irromper discursos que não apenas falavam de condições específicas
de vida e de opressão mas que construíam, a partir dessa
especificidade, a noção de uma identidade particular. Exatamente
como os movimentos de mulheres, que falavam em nome da
especificidade da condição feminina, os demais movimentos
lançavam mão de discursos específicos: falava-se “enquanto negro”
ou “enquanto homossexual”, sendo posta em questão uma noção de
identidade pública e política diferente da do “cidadão” e do “proletário
revolucionário”. Esses movimentos encerravam uma noção de sujeito
político distinta da idéia (sic) do “sujeito universal” presente, de modo
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geral, tanto no liberalismo quanto no marxismo; fazendo aflorar, na
cena política dos anos 1970, identidades fragmentadas que
buscavam formas de expressão (ARAUJO, 2000, p. 18 – grifos da
autora).

Tomando a noção de representação política dessas minorias, afirmação de
identidades “suturadas” (HALL, 2001) e legitimação discursiva desses atores, a
literatura também não se furtou, enquanto instituição de representação, de mostrar no
mundo ficcional o “falar enquanto...”, justificando as afirmações de sujeitos como
gays,

lésbicas,

mulheres

transgressoras,

negros,

índios

e

outros

grupos

marginalizados.
No Brasil, tais configurações também ganharam voz na imprensa durante os
anos de 1970-1980, com a veiculação de jornais dedicados à causa gay como o
Gente gay (direção de Agildo Bezerra), Aliança de ativistas homossexuais, Boca da
noite e O lampião da esquina. Dentre seus conselhos editoriais circulavam nomes
como Aguinaldo Silva, Clóvis Marques, Darcy Penteado, João Silvério Trevisan e
Peter Fry.
O debate acerca das diferenças constitui o que chamamos também de
contracultura que foi um movimento de questionamento dos valores estéticos e
sociais a partir da arte e configura uma transgressão dos padrões vigentes de “boa
literatura” com um debate voltado para as questões pontuais da arte enquanto forma
de expressão e representação nas vozes dos “poetas malditos”.
Em linhas gerais, os anos de 1970 e início dos anos 1980, consagram um
marco histórico na busca por direitos fundamentais para os grupos sociais
minoritários. Eles refletem o clima intelectual e político de um “caldeirão em ebulição”
fermentado a partir da insatisfação de grupos e minorias iniciada na década de 1960.
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Discutem as novas tendências artísticas, as polêmicas em torno da sexualidade e os
debates em torno de um novo pensamento figurado na literatura e no mundo pósVietnã. Nesse clima, a identidade ou as identidades reiteram o sentimento dos ideais
democráticos que refletem as buscas desses grupos através de sua subjetivação e
representação, confirmando que:

A valorização da subjetividade pode ser entendida como uma
conseqüência (sic) radical da idéia (sic) de democracia direta e
participativa. Recusar a “diluição da representação”, falar em nome de
si próprio, de sua vivência pessoal; afirmar a especificidade de uma
condição minoritária; valorizar sentimentos e emoções. Esses foram
alguns dos postulados trazidos por grupos e movimentos de esquerda
alternativa em todo o mundo (ARAUJO, 2000, p. 43 – grifos da
autora).

Contudo, por trás de todo o movimento gay que se tornou conhecido nos anos
1970 e 1980, havia uma história de lutas e perseguições que datavam de séculos.
Todavia, é nos Estados Unidos que uma grande mudança fará acontecer aquilo que
conhecemos como movimento gay.
Apesar de conhecermos, de modo superficial, uma América democrática,
pautada pela liberdade de crença e de expressão, um American way que se coloca
como modelo veiculado por uma mídia importada, muito pouco se sabe a respeito do
que foi a vida de milhares de gays que viviam nos Estados Unidos antes dos
eventos de Stonewall. Para compreender as razões que desencadearam o levante
de gays, lésbicas e travestis, é importante buscar na história desses grupos o
silenciamento e o confinamento pelos quais estiveram relegados durante o século
XX.
A perseguição e confinamento pelos quais homossexuais foram execrados da
vida pública, considerados “pervertidos” e rotulados como pedófilos e subversivos
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reflete, com efeito, os posicionamentos de um governo formado por presidentes com
filosofias militaristas e asseguravam uma moral que reiterava a consciência
positivista e cientificista do século XIX. Neste clima político, há de se questionar
sobre as identidades transgressoras que aparecem no afã de um mundo moderno e
de “um novo modo de vida” que começa a dar seus primeiros passos para um tipo
preliminar de libertação em espaços de silenciamento. Assim, podemos compreender
o clima daquele momento através de um levantamento histórico que começa a
“retirar do armário” os gays americanos:

O gay novaiorquino, em meados do século XX, habitava um mundo
estranho de liberdade e opressão. Vivendo em meio ao que o New
York Times chamou de "a maior população homossexual no mundo",
ele gostava de adequar oportunidades sexuais e sociais. Se ele fosse
talentoso e inteligente, ele também tinha acesso a posições de poder
e influência em todos os campos profissionais, dos negócios e das
artes à religião e à política. Riqueza e status desde que com
vantagens óbvias, mas também poderia tê-lo forçado a manter duas
vidas: a uma reta (heteronormativa) no trabalho e, por vezes, em
casa, outra nos bares, salas da estação dos homens de metrô, ou em
Fire Island. Apesar de ter vivido essa vida dupla sozinho, ele
aprendeu através do "videira gay" de outros poderosos enrustidos
nova-iorquinos, entre eles Roy Cohn do pesado Partido Republicano,
e Philip Johnson, um dos arquitetos mais famosos do mundo. Ele
ainda ouviu rumores sobre o arcebispo de Nova Iorque, o Cardeal
Francis Spellman, e os meninos do coro da Broadway com quem Sua
Eminência foi dito praticar favores. Enquanto a elite gay de Nova
Iorque não constituía, de fato, "uma comunidade", na metade do
século, o gay de Nova Iorque teria encontrado algum consolo em
saber que tantos outros compartilhavam em seu secreto e
emocionante mundo perigoso (EINSENBACH, 2006, p. 1 – tradução
nossa)19.

19 The gay New Yorker in the mid-twentieth century inhabited a strange world of freedom and
opression. Living amid what the New York Times called "the greatest homossexual population in the
world", he enjoyed umparalleled sexual and social opportunities. If he were talented and smart, he
also had acces to positions of power and influence in every professional field, from business and the
arts to religion and politics. Wealth and status provided the gay New Yorker with obvious advantages
but also might have forced him to maintain two lives: a straight one at work and sometimes at home,
another in the bars, the subway station men's rooms, or out on Fire Island. Although he lived this
double life alone, he learned through the "gay grapevine" of other powerfull, closeted New Yorkers,
among them Republican Party heavyweight Roy Cohn, and Philip Johnson, one of the world's most
famous architects. He even heard rumors about the archbishop of New York, Cardinal Francis
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Seguindo essa esteira, a América desencadeava um “boom” que estilhaçava
toda uma tradição puritana a partir de um novo modo de ver e compreender as
questões ligadas à homossexualidade e de como esses sujeitos compunham uma
comunidade representativa e em grande escala. Configurando “A maior população
gay do mundo”, Nova Iorque irá refletir o exílio de inúmeros gays em busca de
liberdade e direitos políticos, que mais tarde iria desencadear o Levante de
Stonewall. De fato, há na história do movimento gay norte-americano uma luta pelo
direito de “ser” que movimenta uma série de intelectuais, artistas, jornalistas e toda
uma comunidade intelectual. Sem dúvida, a visão dessas pessoas destoa de uma
construção arquetípica do gay estereotipado e reitera um novo olhar sobre a
homossexualidade do ponto de vista humano e político, contrapondo-se aos
modelos psiquiátricos e jurídicos em voga, ainda, naquele momento.
Um dos primeiros livros acerca da homossexualidade que rompia com a
tradição puritana e cientificista nos Estados Unidos aparece em 1951, intitulado The
homosexual in America, escrito por Edward Sagarin sob o pseudônimo de Donald
Webster Cory:

Cory ofereceu a seus leitores heterossexuais um olhar para o mundo
"gay" e sua linguagem. Ele explicou que a palavra "gay" deriva da
palavra gaie Frensh do século XVI, que fez o seu caminho para o
Inglês até o início do XX. Cory também revelou como nos
heterossexuais, a partir de gírias, homossexuais não-afeminados
eram chamados de "direitos", os homossexuais efeminados, "camps",
e gays hipermasculinos eram "Rough Trade". [...] Ele argumentou que

Spellman, and the Broadway chorus boys whom His Eminence was said to favor. While the New York
gay elite did not quite constitute "a community", the midcentury gay New Yorker found some
consolation in knowing that so many others shared in his secret, exciting, dangerous world.
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os gays e lésbicas não mereciam apenas compreensão e respeito,
eles possuíam uma "criatividade especial homossexual, muitas vezes
livre de pensamento convencional, com imaginação fértil e irrestrita ...
presente nos homens da ciência e da indústria, de educadores,
líderes religiosos, inventores. [...] em vez disso, descreveu uma
cultura gay que contribuiu para a gloriosa diversidade da cultura
americana. Numa altura em que os homossexuais estavam sendo
expulsos do Departamento de Estado e "varridos" a partir de parques
públicos, as observações de Cory sobre o valor de ser gay teve um
impacto revolucionário em seus leitores (EISENBACH, 2006, p. 13).20

No contexto de aparecimento do livro de Cory, havia um crescente interesse
da psicanálise em tentar converter homossexuais em heterossexuais cujos
procedimentos terapêuticos visavam a uma busca do self com o desejo pelo sexo
oposto. O próprio Cory fizera anos de terapia na busca de uma “conversão”
seguindo a esteira psiquiátrica, mas logo compreenderia que a homossexualidade
independia desses pressupostos ditados por uma tradição heteronormativa,
chegando à conclusão de que poderia ajudar a si e a outros gays com o incentivo às
terapias de grupo que promoviam uma auto aceitação e as discussões acerca da
identidade enquanto configuração da diferença: “[...] seus problemas pessoais e
psicológicos, seus medos e fobias, suas frustrações e humilhações” (EISENBACH,
2006, p. 13)21.

20 Cory offered his heterosexual readers a look into the "gay" world and its language. He explained
how the word "gay" derived from the sixteenth-century Frensh word gaie, which made its way into
English by the beginning of twentieth. Cory also disclosed how in the gay argot heterosexuals were
called "straights", effeminate homosexuals, "camps", and hypermasculine gays were "rough trade".
[...] He argued that not only were gays and lesbians worthy of understanding and respect, they
possessed a special "homosexual creativity, so often freed from conventional thought, with
imagination unbound and unfettered...present in men of science and industry, in educators, religious
leaders, inventors. [...] Instead it described a gay culture that contributed to the glorious diversity of
American culture. At a time when homosexuals were being hounded out of the State Department and
"swept" from public parks, Cory's observations on the value of being gay had a revolutionary impact
on his readers.
21 “[...] “their personal and psychological problems, their fear and their phobias, their frustrations and
humiliations”.
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Desse modo, as ações pioneiras de Cory no campo do desenvolvimento
humanizador dos gays na América iriam produzir o que mais tarde também
caracterizaria os processos de conscientização dos grupos minoritários e sua busca
por legitimação enquanto sujeitos e minorias com representação e plenos direitos de
cidadania. Sem dúvida, só vinte anos após as iniciativas de Cory, o mundo assistiria,
perplexo, uma minoria em busca da conscientização e dos direitos civis
reconhecidos não enquanto parcela do todo social, mas como grupo distinto, que
durante séculos foi reduzido à vergonha e ao estigma da injúria.
As discussões de Cory a respeito da homossexualidade nos Estados Unidos
eram revestidas por uma possibilidade de se falar livremente dessas sexualidades
desviantes em todos os meios de comunicação, nas escolas e, não, apenas, em
grupos circunscritos. Conforme sua observação, a partir dos anos de 1940, grandes
nomes da literatura já “quebravam” o silêncio a partir da arte para falar do desejo gay
e das relações homoeróticas longe do papel atribuído a estas pela tradição puritana e
vitoriana. Escritores como Gore Vidal, James Baldwin e Tennessee Williams, entre
outros, já dialogavam questões gays em seus romances e peças de teatro a partir de
uma escrita comprometida com o início de uma postura diferente daquelas que
relegaram ao silenciamento “o amor que não ousa dizer o nome”. Conferir status de
vanguarda a esses artistas, coloca em discussão a importância de uma escrita
pautada nas diferenças como face transgressora e subversiva das artes e consolida
o que, mais tarde, viria a ruir: uma “conspiracy of silence” (EINSENBACH, 2006).
O desmantelamento dessa “conspiracy of silence” inicia com um “empurrão”
dado pelos meios de comunicação americanos através de um dos mais populares
jornais, O New York Times. Abrindo ao público o segredo de uma vasta população
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gay nas manchetes de 1963, noticiaria o espanto pela abertura de duas
organizações minoritárias de militantes gays, a saber, Mattachine Society e
Daughters of Bilitis (EISENBACH, 2006). De fato, a comunidade gay americana dava
um salto de qualidade e começava a dar os primeiros passos para uma abertura na
luta por direitos e afirmação enquanto minoria. Seguindo as premissas de Donald
Webster Cory, que os convidada a agir contra os mecanismos de poder
governamental e policial, iniciava-se, assim, uma quebra nos padrões vigentes até
aquele momento.
O início das organizações de minorias gays é, caracteristicamente, situado na
formação do grupo Mattachine Society, em Los Angeles, no mesmo ano em que
Cory publica seu livro sobre a homossexualidade na América. Fundado por Henry
Hay, um membro do partido comunista que chamava para a luta gays de uma
esquerda já perseguida, para formar uma organização que combatesse os meios
opressores de uma política hegemônica e heterossexista com a esperança de que a
luta empreendida por eles pudesse elevar o orgulho de ser gay e reconfigurasse a
visão psiquiátrica e criminal acerca da homossexualidade, garantindo-lhes proteção
enquanto minoria.
Em dois anos, o Mattachine Society estaria fundando dois grupos em Oakland
e San Francisco. A necessidade por um ativismo político que desse conta de toda
uma população gay na América reforçou a tática do grupo em discutir suas ideias e
objetivos na imprensa através de uma publicação impressa que discutia as questões
ligadas à homossexualidade e às lutas travadas pelo grupo por uma representação
igualitária através do jornal One que tinha como editor o ativista e escritor Donald
Webster Cory e “ecoava” as ideias desenvolvidas por ele no seu livro sobre a
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homossexualidade, opondo visões tradicionais com o novo modo de compreender
as identidades desviantes como forma de regular os princípios de liberdade dos
cidadãos enquanto gays, e confirma a luta desse grupo para afirmar-se,
comprovando o que Cory já imaginava: “A imprensa gay quebrou a conspiração do
silêncio que manteve discussões sérias sobre a homossexualidade e os direitos gays
fora das páginas das publicações tradicionais” (EISENBACH, 2006, p. 24)22.
No entanto, com a entrada de novos membros e a pluralização de ideias, o
grupo começa a apresentar algumas divergências na compreensão dos ideais iniciais
do movimento. Neste sentido, o consenso de minoria e diferença começa a ser
minado por ideias generalizadas do gay enquanto cidadão e, não mais, como uma
representação de minoria, exigindo, dessa forma, a integração desse grupo na
sociedade. A diferença sexual, nessa nova visão, se resumiria numa ideia simplista
de “interesses sexuais diferentes”, o que não poderia compreender toda a carga
ideológica que arrolava a situação e representação de sujeitos gays numa tradição e
cultura cujas prerrogativas estavam fundamentadas na hegemonia heterossexual,
estabelecida há séculos, e em toda uma esteira interpretativa da homossexualidade
enquanto pecado, transgressão e doença.
De fato, novos grupos surgiram nos Estados Unidos e, em sua pauta, traziam
o ativismo político ampliado através da incorporação de novos membros e militantes
que viam nos movimentos de “liberação” uma porta para os direitos gays. A
imprensa, sem dúvida, tornava-se uma aliada dos grupos militantes no que tange à

22 The gay press broke the conspiracy of silence that kept serious discussions of homosexuality and
gay rights off the pages of mainstream publications.
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propagação das ideias revolucionárias de seus membros, o que provocaria grandes
discussões

em

estados

mais

conservadores,

forçando,

assim,

para

uma

manifestação política que desencadeasse um novo olhar para as pessoas
envolvidas.
A partir de novas propostas de aceitação dos gays enquanto pessoas
“normais”, manifestações públicas em massa tornaram-se uma atitude importante
para configuração de gays e lésbicas enquanto cidadãos plenos numa democracia
que se dizia “livre”. Ora, se havia uma esteriotipação dos gays enquanto “esquisitos”
e afeminados, tais manifestações celebrariam o impacto da diferença das
convenções acerca de uma grupo “comportado” e movido por questionamentos
políticos como forma de expressão. Os esforços da década de 1950 não seriam
injustificados para uma mobilização dos grupos gays que se levantariam contra a
opressão policial e governamental nas décadas seguintes. Com efeito, as
contribuições de Cory e outros militantes que o seguiram, se encarregariam de
mostrar às forças policiais e governamentais o poder dos grupos minoritários em um
momento crucial da história norte-americana e mundial, conformando que:

Em meados da década de 1960, os militantes visíveis como Kameny,
Nichols, Wicker e Gittings apresentaram uma alteração gritante com
os líderes homossexuais que tinham tomado o movimento pelos
direitos dos homossexuais na década anterior. Eles rejeitaram a
necessidade de simpáticos porta-vozes “retos”, abraçaram o status
de minoria de homossexuais e usaram a mídia para divulgar sua
mensagem. Ao incorporar as ideias radicais de Donald Webster Cory
em sua ideologia, os homossexuais radicais definiram o cenário para
a ascensão revolucionária do movimento de libertação gay dos anos
1960 e 1970 (EISENBACH, 2006, p. 37)23.

23By the mid-1960s, visible militants like Kameny, Nichols, Wicker, and Gittings presented a stark
alterative to the homophile leaders who had taken over the gay rights movement a decade earlier.
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Os anos seguintes iriam apresentar mudanças significativas para os grupos
de minorias gays nos Estados Unidos. Conforme tais grupos uniam-se para
reconfigurar a imagem desses sujeitos marginalizados e criminalizados por uma
identidade homossexual, os ativistas gays iniciaram o processo de afirmação da
identidade gay e a legalização das relações homoafetivas privadas, segurança para
empregados gays tanto nos órgãos governamentais como na esfera privada,
cidadania e serviço militar. Inspirados pelo movimento negro, o movimento gay
produz o slogan que mudaria, de forma significativa, o jeito de ser de uma nova
geração de gays e de como os heterossexuais compreendiam a homossexualidade:
“Gay is Good” (EISENBACH, 2006, p. 50).

2.2 O levante de Stonewall

Para compreender a importância dos acontecimentos desencadeados pelo
Levante de Stonewall, é necessário conhecer os fatores que levaram centenas de
gays e lésbicas a um confronto com a polícia em um momento crucial da luta pelos
direitos gays. Sem dúvida, o desenvolvimento desse marco para os estudos sobre a
homossexualidade confere a relevância dessa “tomada de posição” enquanto
reafirma o caminho traçado por gays, lésbicas e pessoas comprometidas com os
direitos de liberdade daquele grupo num contexto em que a grande mobilização de

They rejected the need for sympathetic straight spokespeople, embraced the minority status of
homosexuals, and used the media to spread their message. By incorporating the radical ideas of
Donald Webster Cory into their ideology, the homophile radicals set the stage for the revolutionary rise
of gay liberation movement of the late 1960s and 1970s.
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movimentos sociais buscavam visibilidade e nivelação de direitos e políticas
igualitárias. Sem dúvida, a discussão desses acontecimentos conforma o
questionamento das identidades que se afirmaram durante o percurso dos anos
1960 através dos movimentos gays iniciados nos Estados Unidos e justificam o
posicionamento que essa luta travaria no Ocidente.
The Stonewall Inn foi um bar situado em Greenwch Village na cidade de Nova
Iorque, nos Estados Unidos. Situado em uma área privilegiada da cidade, o bar foi
fundado por Fat Tony, filho de um abastado homem da máfia de Nova Iorque. Em
sua aparência, Stonewall Inn, parecia mais uma garagem adaptada, às pressas,
para funcionar como um clube noturno, visto que suas paredes foram pintadas de
preto para economizar dinheiro e esconder, facilmente, as marcas de um incêndio
recente (CARTER, 2004).
Sendo um bar cuja clientela, na sua maioria, era de gays e lésbicas, Stonewall
Inn se resguardava do olhar de heterossexuais e da polícia com uma série de
medidas preventivas através de uma estrutura de proteção que consistia num reforço
de suas janelas e um sistema de “senha” secreta e descrições do local por dentro e
de iluminação para indicar a entrada de seus clientes:

Quando um cliente tinha passado pela inspeção, a porta era aberta e
os seguranças encontravam-se sentados em uma mesa para recolher
$ 1,00 para admissão durante a semana e $ 3,00 nos fins de semana.
Nos fins de semana, depois de um patrão arremessar seu dinheiro
para baixo, um dos porteiros teria de rasgar dois bilhetes fora de um
rolo e entregá-los a ele. Cada ingresso podia ser trocado por uma
bebida. (Rolos de bilhetes de cores diferentes foram rodados para
impedir os clientes de fraude em matéria de readmissão e / ou com
bilhetes não utilizados para um fim de semana mais tarde.) Uma
lâmpada especial também foi usada para o controle da porta: os
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clientes que queriam sair e voltar mais tarde poderiam dizer ao
porteiro que estavam voltando novamente, e ele iria carimbar suas
mãos com uma tinta invisível que iria aparecer sob a luz azul da
lâmpada (CARTER, 2004, p. 69 – tradução nossa)24.

Conforme se percebe nos relatos da época (CARTER, 2004), a entrada em
Stonewall Inn era, sem dúvida, um procedimento de reconhecimento de seus
clientes e do reconhecimento dos porteiros para saber se aquelas pessoas não
estavam, simplesmente, querendo investigar as atividades naquele local. Para
despistar curiosos e a própria polícia, em alguns dias o bar permanecia com suas
janelas abertas e um livro na entrada para ser assinado pelos supostos “sócios”,
dando a entender que o local era um clube privado. Alguns clientes se subscreviam
como “Elizabeth Taylor”, “Donald Duck” como forma de se proteger contra
represálias, caso houvesse uma intervenção policial que viesse a comprometer suas
verdadeiras identidades numa investigação.
O Stonewall Inn promoveu as primeiras possibilidades de vivenciar alguns
momentos de liberdade e afirmação da identidade gay naqueles dias que
antecederam a Liberação Sexual nos Estados Unidos. Com efeito, a convivência
dentro daquele espaço, favorecia a integridade de homens e mulheres com desejos
“diferentes” e desconstruía a ideia de “certo e errado” num jogo de identidades
transgressoras, do ponto de vista tradicional, e reiterava uma luta através de suas

24 When a costumer had passed inspection, the door was opened and the bouncers would be found
sitting at a table to collect $1.00 for admission on weekdays and $3.00 on weekends. On the
weekends after a patron plunked his money down, one of the doormen would tear two tickets off a roll
and hand them to him. Each ticket could be traded for a drink. (Rolls of tickets of different colors were
rotated to prevent customers from cheating on readmission and/or holding unused tickets for a later
weekend.) A special lamp was also used for door control: customers wanting to step outside and
return later could tell the doorman they were coming back, and he would stamp their hands with an
invisible ink that would show up under the lamp's blue light.
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vivências e, mais tarde, se transformaria numa ação concreta. A música e a dança
eram, sem dúvida, uma forma de interação entre aquelas pessoas que desintegrava
a visão heterossexista de normalidade. Dançando juntos homens com homens ou
mulheres com mulheres, o clima de igualdade no local era uma oportunidade de
vivenciar a própria sexualidade sem os traumas psicológicos e as ameaças de
agressão de uma sociedade ainda em transformação que começava a dar os
primeiros passos para uma subversão da ordem dominante. Em relatos posteriores,
frequentadores do bar contariam como foi o choque provocado pelas posturas
assumidas pelos clientes do bar e de como essa afirmação identitária consolidaria
uma aceitação de si mesmos: “E lá havia homens dançando com homens. E quando
eu vi os dois – havia vários casais dançando juntinhos – eu senti um frio na barriga
de emoção. Era como um choque elétrico. E era uma puta emoção” (CARTER, 2004,
p. 71 – tradução nossa)25.
A música e a dança apresentam, no contexto de liberação sexual, fortes
características da afirmação gay nos anos 1970 e 1980, e reiteram ideais de
liberdade patenteados por um estilo de vida gay que buscava nos “embalos” da
música e da dança uma libertação dos seus corpos, de suas identidades e desejos e
conforma uma característica peculiar dos primeiros momentos da aceitação dos gays
em fins do século XX. Trataremos desse assunto posteriormente, neste trabalho.
Mas os dias de calmaria em Stonewall Inn estavam perto de terminar. No dia
27 de junho de 1969, forças policiais e agentes de uma organização de “defesa da

25 “And there were men dancing with men. And when I [saw] the two men – there were several
couples dancing together – I had such a thrill in my stomach. It was...like na eletric shock. And it was
so fucking exciting”.
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moral e dos bons costumes” liderados por Seymour Pine – um policial de Nova
Iorque – planejaram uma batida policial com a justificativa de que o bar não tinha
licença para vender bebida alcoólica e era mantido pela máfia de Nova Iorque.
O planejamento da ação policial vinha sendo preparado com antecedência,
visto que o cuidado com a entrada e saída dos clientes de Stonewall interferia na
ação que tinham em mente. Então, Pine organiza uma força policial masculina e
feminina para que, disfarçados, alguns entrem no recinto e averiguem os
procedimentos de reconhecimento.
Na madrugada do dia 28 de junho de 1969, as forças policiais entram no bar e
iniciam a operação de busca e apreensão de bebida alcoólica, causando uma
surpresa desagradável aos presentes, todavia, achava-se que era mais uma batida
policial, sem mais consequências.
No entanto, aquela ação policial não seria apenas um trabalho de rotina.
Conforme relatos colhidos, mais tarde, por David Carter (2004), o clima daquele
procedimento modificaria, de forma indelével, a vida de gays e lésbicas por todo o
mundo. De fato, a busca pelas bebidas era, também, uma oportunidade para
perseguir os grupos de gays e lésbicas, sobretudo os mais “aparentes” e prendê-los
juntamente com os donos e funcionários do bar que trabalhavam para a máfia.
A invasão da polícia causa um distúrbio entre os frequentadores do bar, mas
não justifica uma prisão deliberadamente preventiva. No entanto, o que acontece
durante esse evento é uma demonstração de perseguição às identidades
transgressoras da ordem e dos “bons costumes” vigentes naquele momento. A
polícia prende, juntamente com os funcionários, várias travestis e outros exaltados
contra o abuso de poder da polícia. De acordo com os relatos, o acontecimento
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causa uma comoção geral, na qual parece que um movimento de indignação começa
a desencadear naquelas pessoas uma espécie de resistência, demonstrando uma
modificação do pensamento que já vinha sendo trabalhado pelos movimentos de
afirmação gay desde o início dos anos 1960:

No entanto, esta noite, de acordo com Pine, as travestis resistiram e
se recusaram a entrar nos banheiros de Stonewall e serem
"examinadas". "Nós separamos as poucas travestis que tínhamos, e
elas estavam muito barulhentas naquela noite. Normalmente, elas
apenas sentavam lá e não diziam uma palavra, mas agora elas estão
agindo com superioridade: ‘Tire suas mãos de mim!’ ‘Não me toque!’
Elas não queriam entrar, por isso era uma questão de empurrá-las,
combatê-las " (CARTER, 2004, p. 140-141 – tradução nossa)26.

Sem dúvida alguma, a atividade policial em Stonewall não era uma rotina ou
algo, de fato, isolado. Outros estabelecimentos de Nova Iorque cujos frequentadores
eram, em sua maioria, gays, lésbicas e travestis estavam sendo fechados e seus
clientes humilhados, discriminados. Levando em consideração os relatos sobre
esses eventos, há de se compreender a magnitude do trabalho policial e os
verdadeiros objetivos envolvidos no caráter daquelas apreensões. Dessa forma,
percebe-se que não havia um interesse puramente legal, do ponto de vista das
pessoas presentes no local, mas sim uma perseguição em cadeia de gays e lésbicas
e, principalmente, de travestis ou outros sujeitos cuja aparência transgredisse os
padrões de indumentária e comportamento da ideia heterossexual.

26 However, this night, according to Pine, the transvestites resisted by refusing to go into the
Stonewall's bathrooms to be "examined". "We separeted the few transvestites that we had, and they
were very noisy that night. Usually they would just sit there and not say a word, but now they're acting
up: 'Get your hands off me!' 'Don't touch me!' They wouldn't go in, so it was a question of pushing
them in, fighting them".
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Diferentemente de outras batidas policiais, essa marcaria um evento novo na
cena gay de Nova Iorque e repercutiria na imprensa e no pensamento das pessoas
envolvidas ou não naquele acontecimento. Com o recolhimento das travestis, fica
marcado o início das hostilidades entre a polícia e a multidão do lado de fora de
Stonewall. Após recolherem algumas travestis, a polícia retira uma lésbica do bar –
descrita como um búfalo, por conta de sua força e determinação – para levá-la presa,
certamente por conta dos trajes masculinos e configurar, como as travestis, um
estilo transgressor.
Durante o episódio, as pessoas de fora começavam a perceber a multidão em
frente ao bar e corriam para ver o que estava acontecendo. Nesse momento,
chegavam jornalistas, curiosos, outros gay que não estiveram no local, alguns
ligavam para amigos para presenciarem aquele acontecimento. Apesar de haver,
conforme relatos futuros, um clima estranho naquela situação, a resistência era
pacífica. No entanto, a prisão da lésbica e sua luta com os policiais parece constituir
o estopim do levante desencadeado na Village:

Não há dúvida de que, furiosa por qualquer motivo, ela colocou-se em
uma luta. Yates diz: "Ela estava dando-lhes o que mereciam", e
lembra-se que havia três ou quatro policiais sobre ela. Ela lutou
contra eles todo o caminho da entrada de Stonewall Inn até a porta
traseira de um carro da polícia à espera. [...] De acordo com outra
fonte, por volta desse momento, uma mulher - possivelmente a
mesma lésbica - exortou os homens gays que assistiam sua luta para
ajudá-la: "Por que vocês não fazem alguma coisa!" [...] À medida que
a luta heroica pela lésbica que tinha escapado duas vezes do carro
da polícia se aproximava do fim, a multidão entrou em erupção
(CARTER, 2004, p. 151 – tradução nossa)27.

27 There is no doubt that, furious for whatever reason, she put up a fight. Yates says, 'She was giving
them their money's worth', and remembers that there were three or four policemen on her. She fought
them all the way form Stonewall Inn's entrance to the back door of a waiting police car. [...] According
to yet another account, at around this time a woman - possibly this same lesbian - urged the gay men
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A partir desse episódio, a multidão se rebela contra a força policial, vira o
carro da patrulha e começa a atirar coisas que encontram no chão contra eles.
Trava-se uma luta entre os poucos policiais e uma multidão revoltada pelas
agressões gratuitas de uma instituição controladora e discriminatória que marca um
momento decisivo na história da homossexualidade no Ocidente e que ficou
conhecido como “O levante de Stonewall”.
De fato, o marco na luta pelo direito de “ser” constitui uma tomada de posição
dos gays e lésbicas americanos que configura os ideais de democracia e direitos
humanos divulgados por aquele país, até então negados a esses grupos.
Justificados pela história, gays, lésbicas e travestis iniciam um movimento de
mudanças indeléveis na constituição dos movimentos de liberação sexual e levantam
uma série de questionamentos acerca da liberdade e afirmação identitária constantes
de uma pauta que, mais tarde, iria compor a agenda gay para os movimentos
sociais. Conforme nos diz David Carter (2004, p. 162 – tradução nossa):

É como se na manhã de 28 de junho de 1969, a América,
simbolicamente, recebesse de volta a raiva que tinha criado, pela
negligência aos seus filhos mais desprezados: os gays, drag queens
e sapatões que ela tinha tão completamente abandonado, dizendo
que não os queria28.

watching her struggle to help her: "Why don't you guys do something!" [...] As the heroic fight by the
lesbian who had twice escaped the car neared its end, the crowd erupted.
28 It is as if on the morning of June 28, 1969, America symbolically got back the anger she had
created by her neglect of her most despised children: the fairies, queens, and nelly boys she had so
utterly abandoned, saying she did not want them.
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Gay power! Era a palavra de ordem para os insurgentes de Stonewall. O
levante inaugurou o front gay pela libertação de um sistema opressor e
discriminatório que relegou, durante séculos, os “desviados” de uma participação
efetiva da cidadania e emancipação de direitos universais de liberdade e igualdade.
A palavra de ordem da agenda gay pós-Stonewall é “luta”. Luta por reconhecimento
e militância em prol das políticas identitárias que, mais tarde, iriam caracterizar o
movimento gay nos Estados Unidos e no mundo Ocidental. Nas palavras do ativista
gay Bob Martin, Gay Power:

[...] É uma exigência a ser reconhecida como uma minoria poderosa,
justo com direitos que não foram reconhecidos, é uma insistência de
que a homossexualidade tem feito a sua própria contribuição para a
construção de nossa civilização e vai continuar a fazê-lo, e é a
percepção de que a homossexualidade, enquanto moralmente e
psicologicamente,
está
em
pé
de
igualdade
com
a
heterossexualidade, mas que, no entanto, tem aspectos únicos, que
demandam seus próprios padrões de avaliação e de sua própria
subcultura (EISENBACH, 2006, p. 122 – tradução nossa)29.

Nesse sentido, a contribuição de gays, lésbicas, travestis, intelectuais e outros
grupos de aceitação social foram de importância pontual no que tange às exigências
por um novo olhar sobre as sexualidades desviantes. O levante de Stonewall tornouse, assim, o estopim para uma luta que não acabaria naquele momento. Ele mostrou
que era possível desconstruir padrões e normas estabelecidos por uma tradição que
começava a se despedaçar em um mundo que ruía e exigia mudanças significativas
na ordem dos compromissos das agendas dos movimentos sociais e de liberação

29 [...] It is demanding to be recognized as a powerful minority with just rights which have not been
acknowledged; it is an insistence that homosexuality has made its own unique contribuition to the
building of our civilization and will continue to do so; and it is the realization that homosexuality, while
morally and psychologically on a par with heterosexuality, does nonetheless have unique aspects,
which demand their own standards of evaluation and their own subculture.
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sexual. Longe de encerrar a luta que se iniciara, o movimento gay dava início, assim,
a uma modificação profunda no pensamento americano e no mundo ocidental.
Stonewall caracteriza um marco para os estudos gays que se desenvolveriam mais
tarde em várias áreas do conhecimento, tais como os Estudos de gênero, a Queer
theory e a emancipação de uma Literatura gay, como veremos a posteriori.

2.3 O interesse pelo “estranho”: coming out e queer studies

Para iniciar este tópico, foi importante compreender as razões pelas quais os
estudos sobre a homossexualidade passaram a ser questionados diante de um
percurso cuja tradição os relegou a discursos médicos, jurídicos e religiosos. Após os
eventos de Stonewall, tais questionamentos configuraram o que chamamos de um
“coming out”, “uma saída do armário” para iniciar uma série de debates acerca das
posturas sexuais de gays e lésbicas não mais como determinismo biológico ou
evolução do meio social, mas como performance do desejo pelo igual dentro de um
bojo de sexualidades e papéis sexuais historicamente construídos. Para tanto, é
imprescindível compreender tais papéis dentro de uma lógica binária da sexualidade
e de como os queer studies desconstroem essa lógica como “linha de fuga” para
contribuir com o conhecimento científico voltado para uma epistemologia das
sexualidades desviantes.
Após os momentos de luta e afirmação da identidade gay na busca por
direitos igualitários e representação política, os debates acerca da homossexualidade
ganham visibilidade e se tornam questionáveis algumas reflexões teóricas no campo
das ciências humanas e sociais. Com efeito, a liberação sexual nos anos 1970 e
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início dos anos 1980 colocam em xeque as posições binárias do gênero e
sexualidade enquanto assimilação de uma postura sexual de gays e lésbicas pelo
modelo heterossexual vigente. Partindo dessas discussões, alguns intelectuais do
campo das ciências humanas iniciam uma crítica e reflexão da História da
sexualidade de Foucault para compreender e reiterar uma teoria voltada para a
transgressão do gênero enquanto construção histórica em detrimento de um modelo
binário de homossexualidade/heterossexualidade.
Compreendendo que os binarismos em voga no discurso heterossexual
conformavam a ideia dos gêneros masculino e feminino enquanto modelo de uma
lógica dicotômica cujo padrão era a heterossexualidade e tudo o que subvertia a
norma era, dessa forma, anormal, intelectuais como Judith Butler, Eve Kosofsky
Sedgwick, David Halperin, entre outros, iniciam algumas discussões no campo da
sexualidade e do gênero que modifica a lógica falocêntrica para pensar na
heterossexualidade como construção histórica e, não mais, como uma determinação
natural.
Sem dúvida, Butler inicia o que conhecemos como Queer theory ao
desconstruir as estruturas binárias e questionar a fixidez das identidades cujos
sujeitos acreditavam ser determinantes e imutáveis. E justificar as normas
heterossexuais com base em uma naturalização dessa identidade coloca em xeque
as próprias estruturas do discurso masculino, uma vez que a homossexualidade,
enquanto identidade, só aparece no século XIX, reiterando um saber sobre o sexo
que desconstrói e estilhaça a noção de uma identidade fixa. Nesse sentido, Spargo
(2006, p. 41) confronta tal noção, questionando “Se a homossexualidade é, como
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afirmou Foucault, um produto cultural, então o que é a heterossexualidade? E por
que ela é vista como natural, normal?” e completa:

[...] o reconhecimento de uma identidade homossexual distinta
inevitavelmente reafirma uma oposição binária e desigual entre
homossexual e heterossexual. Assim, em vez de tentar desconsiderar
ou inverter a oposição, a teoria queer pode ser entendida como o
exame das maneiras pelas quais essa oposição modelou hierarquias
morais e políticas de saber e poder (SPARGO, 2006, p. 44).

Seguindo essa esteira, Butler (2008) expõe através de uma série de
questionamentos e reflexões a identificação da identidade com as formações
discursivas e as configurações do poder enquanto reflexo do pensamento cartesiano
fundamentado por uma “racionalidade universal” transformada em linguagem. Desse
ponto de vista, o que Butler contribui para os estudos sobre a homossexualidade é,
exatamente, uma postura desconstrucionista que coloca em xeque a identidade e os
sistemas binários como forma de coerção às formas transgressoras de sexualidades
desviantes.
Desconstruindo, então, a visão dominante de um sujeito único e insolúvel, os
estudos de Butler (2008) configuraram os posicionamentos de grupos homossexuais
que discordavam do assimilacionismo com que os movimentos de afirmação gay
pautavam sua luta por direitos igualitários, reafirmando a lógica binária da
homossexualidade num conformismo que viria a ser incomodado pelos teóricos
queer. Assim, a visão da desconstrução em Butler, reconfigura e questiona as bases
da identidade, conformando um novo modo de compreender o gênero e as
sexualidades, tendo em vista que:

Em que medida é a “identidade” um ideal normativo, ao invés de uma
característica descritiva da experiência? E como as práticas
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reguladoras que governam o gênero também governam as noções
culturalmente inteligíveis de identidade? Em outras palavras, a
“coerência” e a “continuidade” da “pessoa” não são características
lógicas ou analíticas da condição de pessoa, mas, ao contrário,
normas de inteligibilidade socialmente instituídas e mantidas. Em
sendo a “identidade” assegurada por conceitos estabilizadores de
sexo, gênero e sexualidade, a própria noção de “pessoa” se veria
questionada pela emergência cultural daqueles seres cujo gênero é
“incoerente” ou “descontínuo”, os quais parecem ser pessoas, mas
não se conformam às normas de gênero da inteligibilidade cultural
pelas quais as pessoas são definidas (BUTLER, 2008, p. 38 – grifos
da autora).

Com razão, os posicionamentos de Butler (2008) causariam uma grande
revolução no campo de estudo das sexualidades, sobretudo, no que tange às
questões gays e dos movimentos ligados à afirmação da identidade desse grupo.
Ora, para o movimento gay ativista, a normatização de uma identidade
fundamentaria a sua assimilação numa sociedade pautada por uma lógica
heterossexual e falocentrista. No entanto, a grande “cartada” da teoria queer é,
exatamente, desconstruir essa lógica e reinventar a noção de homossexualidade
numa esteira da subversão da identidade que contrapõe a noção fixa de “ser” ao
modelo historicamente construído.
Considerando a fragmentação e a destituição da identidade como reguladora
dos discursos binários no campo das sexualidades, Butler inaugura o conceito de
performatividade, no qual os sujeitos não são, efetivamente, os modelos de uma
inscrição corporal preexistentes ao ser. Nesse sentido, Butler retoma conceitos
foucaultianos para teorizar o corpo como uma instituição passiva cuja inscrição
histórica o significa. Sem dúvida, torna-se difícil questionar o corpo como lugar das
inscrições culturais “normais” tendo em vista que tais conceituações reiteram as
ideias cristãs e cartesianas do corpo enquanto “depósito” vazio e inerte que passa a
significar a partir do discurso de inscrição na identidade que deve regulá-lo
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(BUTLER, 2008). E, assim, a ideia da identidade como simulacro do corpo reflete o
pensamento queer e a transgressão dos gêneros reinventados por uma leitura do
corpo significado e da identidade significante como performance:

Entretanto, segundo a compreensão da identificação como fantasia ou
incorporação posta em ato, é claro que essa coerência é desejada,
anelada, idealizada, e que essa idealização é um efeito da significação
corporal. Em outras palavras, atos, gestos e desejo produzem o efeito
de um núcleo ou substância interna, mas o produzem na superfície do
corpo, por meio do jogo de ausências significantes, que sugerem,
mas nunca revelam, o princípio organizador da identidade como
causa. Esses atos, gestos e atuações, entendidos em termos gerais,
são performativos, no sentido de que a essência ou identidade que
por outro lado pretendem expressar são fabricações manufaturadas e
sustentadas por signos corpóreos e outros meios discursivos. O fato
de o corpo ser marcado pelo performativo sugere que ele não tem
status ontológico separado dos vários atos que constituem sua
realidade (BUTLER, 2008, p. 194 – grifos da autora).

Dessa forma, a noção de performatividade solapa as estruturas dos
movimentos identitários de afirmação gay, uma vez que colocam em pauta uma
noção de resistência e subversão em detrimento de uma política identitária com
vistas a contribuir para uma “aceitação” do sujeito pelo modelo heterossexual,
conformando a ideia de assimilação da matriz convencional dos papéis sexuais
aceitáveis da sociedade heteronormativa. Nesse sentido, estudiosos queer como
Nikki Sulivan (2003) questionam os movimentos de liberação gay nos Estados
Unidos, colocando em xeque as aspirações assimilacionistas de gays e lésbicas
como forma de serem incluídos numa sociedade cujos valores estavam assentados
em constituições heteronormativas de uma classe média branca e “bem educada”
(SULLIVAN, 2003), conformando, assim, que:

Os liberacionistas também tentaram substituir o entendimento da
homossexualidade como congênita pela noção de escolha. O
raciocínio por trás dessa mudança é que o modelo biológico ou "sem-
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escolha" da homossexualidade permite que gays e lésbicas ‘para
sermos aceitos só por representar a nós mesmos como vítimas ... de
desejos sobre os quais não temos controle’. Associado a isso, é claro,
a implicação de que se pode escolher ser de outro modo, para ser
linear, então poderia. Tal posição, argumenta Sartelle, constitui tanto a
abdicação de responsabilidade de seus próprios sentimentos e ações,
e uma capitulação aos discursos heteronormativos hegemônicos e
práticas discursivas que, finalmente, funcionam para destruir (e / ou
curar) a diferença. Novamente, pode-se ver a importância desta
mudança, mas, ao mesmo tempo, a alegação de que a orientação
sexual é livremente escolhida tem uma série de inconvenientes
(SULLIVAN, 2003, p. 30 – tradução nossa)30.

Certamente, a reflexão de Sullivan (2003) acerca da agenda política dos
liberacionistas, dos movimentos pós-Stonewall, conduz a uma fragilidade teórica do
ponto de vista da noção de identidade quando afirmam a escolha da
homossexualidade como assimilação das conveniências sociais através de um
“lifestyle” que tanto poderia inseri-los na política de aceitação como poderia execrálos, enquanto transgressores.
Seguindo essa linha de pensamento, os movimentos de liberação gay não
davam conta da diversidade de papéis sexuais envolvidos nas questões de gênero
desencadeadas pela fragilidade da identidade. Para os estudiosos queer, além de
não sustentar a variedade de performances possíveis, a noção de identidade sofre o
estilhaçamento de sujeitos fragmentados que não sustentam mais, na pósmodernidade, a rigidez de padrões pré-estabelecidos por uma ordem dominante de
matriz heterossexual estigmatizadora, possibilitando, dessa forma, pensar as

30 Liberationists also attempted to replace the understanding of homosexuality as congenital with the
notion of choice. The reasoning behind this shift is that the biological or 'no-choice' model of
homosexuality allows gays and lesbians 'to be accepted only by representing ourselves as victims...of
desires over which we have no control'. Associated with this is, of course, the implication that if one
could choose to be otherwise, to be straight, then one would. Such position, argues Sartelle,
constitutes both the abdication of responsability for one's own feelings and actions, and a capitulation
to hegemonic heteronormative discourses and discursive practices which ultimately function to destroy
(and/or cure) difference. Again, one can see the importance of this shift, but at the same time the
claim that one's sexual orientation is freely chosen has a number of drawbacks.
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sexualidades desviantes como modus vivendi, levando em consideração que as
identidades não são a-históricas e universalizantes, mas são historicamente
construídas, sendo, então, passíveis de performativizarem-se.
Entretanto, no contexto de liberação sexual, o século XX revivia o espectro de
um passado de vergonha e medo. Configurado na perseguição homofóbica de
dispositivos de poder, aparece uma imagem que reflete a censura dos sujeitos
sexualmente desviantes na figura do que Sedgwick (2008) chama de “closet”. Na
verdade, a ideia do armário como proteção dos “desvios” da norma dominante
constitui uma imagem de um passado marcado pela negação de um saber sobre o
sexo que encerra a possibilidade de “sair” do “armário” sob pena de conhecer a
verdade sobre o sexo, neste caso, sobre a homossexualidade. Conforme nos lembra
Sedgwick (2008), o binarismo conhecimento/ignorância reflete o controle exercido
sobre a verdade do sexo que deve esconder na ignorância o conhecimento de si e
do desejo pelo igual.
De acordo com a visão de Sedgwick (2008), o armário reflete uma condição
opressiva que encerra a o medo e a hostilidade vivenciadas por gays e lésbicas,
reiterando a lógica binária da diferença enquanto mantenedora de um dispositivo de
poder cuja cadeia de produção exclui e discrimina tais sujeitos. Desta maneira, a
saída do armário conforma uma tomada de posição frente às instâncias de poder que
propagam a homofobia e discriminação de gays e lésbicas, propiciando, assim, uma
visibilidade desses sujeitos numa sociedade moderna cujas prerrogativas estão
fundamentadas nos compassos binários refletidos em sistemas de comparação. Com
efeito,
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A imagem da ‘saída’ interage regularmente as imagens do armário, e
sua localização pública, aparentemente sem ambivalência, pode ser
contraposta como uma salvação epistemológica certamente contra a
privacidade muito equivocada conferida pelo armário: "Se cada
pessoa gay saísse do armário para sua família”, o mesmo artigo
continua, "uma centena de milhões de americanos poderiam ser
trazidos para o nosso lado. Empregadores e amigos heterossexuais
poderiam significar mais cem milhões (SEDGWICK, 2008, p. 71)31.

O trabalho de Sedgwick, bem como o de outros intelectuais, ganham
visibilidade na academia e no cenário político dos Estudos Gays. Sem dúvida, os
Queer Studies refletem uma luta pela afirmação de posturas desviantes, levando em
consideração não apenas a aceitação de gays e lésbicas como integrantes de uma
sociedade igualitária, mas também como parte de uma sociedade cuja diferença
compõe o status desses sujeitos. De fato, a posição queer de gays e lésbicas não
pretende configurar uma ordem dicotômica ou reiterar uma identidade gay fixa e
imutável, na verdade, queer se destaca pela desconstrução das imagens e discursos
estáticos que excluíram e perseguiram, durante séculos, homossexuais e outras
categorias marginalizadas pelo estigma da “estranheza”.

31 The image of coming out regularly interfaces the images of the closet, and its seemingly
unambivalent public siting can be counterposed as a salvational epistemologic certainly against the
very equivocal privacy afforded by the closet: "If every gay person came out to his or her family", the
same article goes on, "a hundred million Americans could be brought to our side. Employers and
straight friends could mean a hundred million more.
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3. Estética do desejo e do corpo

3.1 Fire Island e Nova Iorque: o circuito de um Eldorado

Neste capítulo, pretendemos desenvolver algumas ideias acerca das relações
estéticas de desejo e sexualidades no romance Dancer from the dance (2001) de
Andrew Holleran e de como tais relações compõem as definições de beleza e o
referencial estético ditado pelo circuito literário das personagens do romance,
configurando, assim, a cidade como espaço de busca pelo corpo fetichizado através
da liberalização, da dança e do espírito dionisíaco que norteia a vida daquelas
personagens.
O romance se desenvolve na Nova Iorque de fins de 1970 com suas
discotecas, praias, saunas e espaços de busca pelo amor livre, confirmando que o
mundo pós-moderno parece se configurar a partir de uma lógica libertária, precedida
pelas lutas dos movimentos sociais e marcado pela liberação sexual como pano de
fundo para o tecido literário que desencadeia a narrativa daquelas personagens no
microcosmo de espaços de busca pelo corpo marcado pelo desejo e impresso das
marcas de uma estética que, durante o romance, parece constituir uma coerência
com a dança, a música e os embalos da década de 70.
É importante ressaltar que o narrador também é uma das personagens que
vivenciou os momentos decisivos daquelas noites e festas na cidade e Fire Island e
descreve, com certa melancolia, os acontecimentos e o percurso das duas
personagens principais do romance: Malone e Sutherland. Com efeito, o narrador se
posiciona como observador, mas não se exime de sua convivência dentro dos
espaços pelos quais circulavam, em sua maioria, gays, drags e outras sexualidades
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desviantes, e recorda com um tom, por vezes, arrependido, os perigos daquela
busca por amor configurado no corpo do outro “the Dangerous Island (dangerous
because you could lose your heart, your reputation, your contact lenses), they put an
even more disdainful distance between themselves and America: free, free at last”
(HOLLERAN, 2001, p. 24)32.
A liberdade da qual o narrador fala e ironiza com a liberdade americana
pretende resolver a ideia que as personagens tinham da própria noção de ser livre
para amar e buscar naqueles espaços – como Fire island – uma aproximação com os
ideais que reiteravam a revolução sexual como ápice da emancipação pessoal deles
como gays e sujeitos. Na verdade, a ideia veiculada pelo narrador deve ser
compreendida pelo viés do distanciamento pelo qual ele narra, posteriormente, os
fatos e a experiência vivida de um passado do qual ele acredita ter sido dispendioso,
do ponto de vista de valoração que assume, quando narra. Na verdade, a ideia de
liberdade experimentada em Fire Island com os encontros sexuais e nos circuitos
gays é agora compreendida como forma de aprisionamento:

Mas esses táxis de verão levavam, inevitavelmente, através deles,
como vans que carregam presos que estão sendo transferidos de
uma prisão para outra – de Manhattan a Fire Island – quando tudo o
que sonhamos, na verdade, em nossos sonhos mais profundos, era
apenas como uma cidade como esta, calma, verde, não perturbada
pelas esnobices e ambição de um mundo maior, o mundo do qual
não podíamos sair (HOLLERAN, 2001, p. 24)33.

32

Ilha Perigosa (perigosa porque você pode perder seu coração, sua reputação, suas lentes de
contato), eles colocaram uma distância ainda maior entre eles e a América: livre, finalmente livre.
33
But those summer taxis drove inevitably through it, like vans bearing prisoners who are being
transferred from one prison to another – from Manhattan to Fire Island – when all we dreamed of,
really, in our deepest dreams, was just such a town as this, quiet, green, untroubled by the snobberies
and ambition of the larger world; the world we could not quit.
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Mas o desejo livre do qual o narrador fala com certo arrependimento,
representa com eficácia o estilo de vida pelo qual as personagens de Dancer from
the dance viviam numa época cujas prerrogativas exigiam daquelas personas um
posicionamento, sobretudo no que tange à sexualidade e às exigências do corpo
reinventado pela ótica do belo. Aliás, as mudanças ocorridas na América pósStonewall revigoravam a luta por representação e, de algum modo, modificaram as
posturas de homens gays em relação ao comportamento e estilo de vida, refletidos a
partir da literatura, na obra em estudo. Neste sentido, a ideia de liberdade ressoa
como o ressurgimento das forças ou um “estado de vigor” como diz Nietzsche (2010,
p. 433) que revigora os sentidos acerca do belo por força da imagem e do desejo em
seus estados animais.
De fato, para as personagens do romance, não há outra saída ou modo de
escapar dos prazeres da vida atrelada ao desejo sexual, à dança e à busca pelas
emoções despertadas no circuito gay de Nova Iorque/Fire Island. Isso pode ser
percebido a partir das visões das personagens principais Malone e Sutherland:

Malone disse um dia: "Eu não irei desperdiçar o próximo verão aqui,
irei para o oeste, vou viver em uma barraca na África, eu vou fazer
qualquer coisa, mas não perder mais um verão na ilha".
"Desperdício?", Disse Sutherland, virando um pouco a cabeça, como
se tivesse um pássaro piando atrás dele nos arbustos. "Quem pode
desperdiçar um verão na ilha? Ora, é o único antídoto contra a morte
que temos. […] “Não pense nem por um momento em escapar. Você
não pode! (HOLLERAN, 2001, p. 26)34.

34

Malone said one day: "I am not spending next summer here, I'll go out west, I'll live in a tent in Africa,
I'll do anything but waste another summer on the Island".
"Waste?"said Sutherland, turning his head slightly as if he had a bird shirp behind him in the bushes.
"Who can waste a summer on the Island? Why, it's the only antidote to death we have. […] Dont’t
think for a moment of escaping. You can’t!
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O mundo como espaço de convivência e afirmação gay, no romance, toma
forma a partir de uma identificação de algumas personagens com o estilo veiculado
e assumido dentro daquele microcosmo. Ora, considerando que o início do romance
traz a voz de um narrador melancólico, cuja vida “perdeu-se” nas ilhas de
Manhattan, havemos de perceber que a narrativa dialoga dois lados de uma mesma
moeda: a vida gay e os problemas que ela carrega em si. Não se trata, apenas, de
determinar que o lado obscuro que o narrador descreve das noites, festas e
desperdícios de vida nas palavras de Malone, configurem o eixo central do romance
e assuma uma postura melancólica de uma vida desperdiçada; mais que isso,
mostra a duplicidade que integra as noções de um processo de “maioridade”, no
sentido kantiano, que dissolve, a partir da maturidade, um conhecimento de si
daquele narrador e uma certa amargura com os embalados dias vividos na
metrópole.
É fato que a vida gay se caracterizou bastante, nos últimos séculos, por uma
identificação com o perfil noturno e rotulado por aspectos sexuais transgressores,
muitas vezes taxada de perversão (ERIBON, ?). Mas também se sabe que há muito
existia uma movimentada população que saía em busca de “amor”, sexo e encontros
com amigos, mas que não podia manifestar em público sua maneira de viver a
sexualidade. Característico exemplo temos em Stonewall que, durante anos, abrigou
gays, lésbicas e outras sexualidades até a perseguição que obrigou uma saída do
armário e a luta por direitos, como vimos no capítulo anterior.
Após Stonewall, nada mais seria igual em Nova Iorque. Isso fica bastante
explícito na narrativa das personagens de Holleran. Apesar de, em alguns
momentos, o narrador reiterar o discurso, por vezes, tradicional, ele rememora os
verões vivenciados em Fire island como os dias de uma juventude cuja única regra
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era não ter regras. Certamente, o tom nostálgico que carregam suas palavras e
perspectivas de valoração da vida, desintegrem o que consideramos ser um dos
principais aspectos presentes na narrativa: a beleza e a jovialidade.
Apesar de discutir importantes considerações sobre o modus vivendi dos gays
de fim dos anos 1970, a narrativa apresenta a superficialidade com que se davam as
relações entre as pessoas que buscavam, incessantemente, o prazer como fórmula
libertadora da opressão que até há pouco conheciam. Com efeito, Holleran é
influenciado por Fitzgerald, visto que O grande Gatsby dialoga também a ostentação
de camadas sociais privilegiadas e o consumo como única solução plausível para
suas inquietações. No entanto, assim como n’O Grande Gatsby, a busca por amor
desintegra e é desintegrada pelas forças de influência das expressões de
superficialidade com que os grupos interagem. Há, sem dúvida, em Holleran, uma
inquietação com a busca de valores românticos como o amor, a vida em comum e
outras conveniências sociais, todavia, o que se pode entrever é um despertar gay
diante de uma sociedade em mudança, cuja esfera de influência abaria o mundo e
estilhaçaria os valores tradicionais que foram erguidos à custa do silêncio e
opressão daqueles indesejáveis.
A banalização com que as personagens do romance interagem nas praias,
discotecas e outros espaços configuram uma característica presente no submundo
gay dos anos 1970, em Dancer from the dance, e confere uma estética do belo a
partir do consumo e entretenimento presentes nos locais de representação daquela
parcela de gays novaiorquinos:

As roupas! As camisas polo Ralph Lauren, os ternos Halston, as
jaquetas Ultrasuede, blusas de todos os matizes, desgastadas e
branqueadas calças jeans de pintor, camisas xadrez, cintos
transparentes de plástico, jaquetas jeans e jaquetas de bombeiro,
uniforme de combate e calças corduroy velhas, camisas suadas com
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capuz, bonés de beisebol e sapatos alinhados sob uma floresta de
árvores de sapato no chão, alguém teve uma vez que deixar a casa e
tudo o que ele poderia dizer a seus amigos é que Malone tinha
quarenta e quatro árvores de sapato em seu armário. Havia gavetas e
gavetas de macacões, camisas da Ronald Kolodzie, loções
adstringentes de Estée Lauder, e gavetas e gavetas de roupas de
banho, de quando ele tinha vinte e oito anos, de corridas e estilos
pugilista (HOLLERAN, 2001, p. 28)35.

A descrição feita pelo narrador sobre as roupas, marcas e estilos usados por
Malone confirma o status pelo qual as personagens do romance se caracterizavam
naquele contexto. Longe de discutir questões de cunho social, do ponto de vista
marxista, o romance dialoga com uma parcela da comunidade gay que ostenta, além
da beleza física, o poder econômico e a representação daqueles atores no palco de
uma sociedade marcada pela influência capitalista e pelos pressupostos de uma
ditadura do corpo e da moda. Sem dúvida, há um crescimento e conscientização dos
papéis sociais naquele momento que configuram um coming out, levando em
consideração o status das personagens no submundo gay de fins dos anos 1970 e a
emergência de uma nova inscrição na cultura do consumo como forma
emancipadora daqueles sujeitos. Conforme Gilbert Herdt (2001), não se trata
apenas de uma “estilização" do gays como definidora de um status quo que os
marque ou defina, mas que:

Essas mudanças históricas e políticas sugerem que a cultura gay
está agora criando, simultaneamente, um novo rumo para a vida gay
na América. Este "curso da vida cultural" (para usar o conceito de
Robert LeVine) encarna o desejo pelo mesmo sexo e a que muitos se
referem a objetivos como "estilo de vida" e redes sociais. "A verdade

35

The clothes! The Ralph Lauren polo shirts, the Halston suits, the Ultrasuede jackets, T-shirts of
every hue, bleached fatigues and painter's jeans, plaid shirts transparent plastic belts, denim jackets
and bomber jackets, combat fatigues and old corduroys, hooded sweat shirts, baseball caps, and
shoes lined up under a forest of shoe trees on the floor; someone had once time left the house and all
he could tell his friends was that Malone had fourty-four shoe trees in his closet. There were drawers
and drawers of jump suits, shirts by Ronald Kolodzie, Estee Lauder lotions and astringents, and
drawers and drawers of bathing suits, of which he had twenty-eight, in racing and boxer styles.
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da matéria", disse Martin Levine, "é que estilos de vida gay estão
muito longe de imagens estereotipadas" e variam na mesma medida
como os de heterossexuais (HERDT, 2001, p. 14)36.

Certamente, a reflexão proposta por Levine apud Herdt (2001), busca colocar
os "estilos de vida gay” num patamar de paridade com os heterossexuais seguindo
um ponto de vista evolutivo da sociedade, sobretudo, no que tange ao acesso aos
bens materiais e ao poder de consumo daquela parcela da sociedade. Todavia, a
questão que discutimos quanto a “estilo de vida gay”, neste trabalho, distingue-se do
olhar sociológico com que Levine e Herdt (2001) abordam o tema, visto que
pretendemos analisar um estilo que marcou, no romance, aquelas personagens num
contexto menos generalizante e individual.
Dessa forma, nos atemos aos eventos e lembranças do narrador, sobretudo,
no que diz respeito aos acontecimentos desencadeados nos espaços de interação
gay de Holleran na narrativa. É imprescindível reiterar a importância dos fatos em
contraposição com os aspectos relacionados com o mundo real a partir da obra em
estudo. Estamos certos de que a ficção, enquanto obra de arte e imitação do real,
pressupõe um estado de devir que conforma dados das experiências do mundo
numa consolidação do material artístico enquanto mundo da imaginação. E é com
esta visão que compreendemos a necessidade de uma postura comparativa entre o
material literário e os fundamentos teóricos que abordam as discussões acerca de
gênero e sexualidade.

36

These historical and political changes suggest that gay culture is now simultaneously creating a new
life course for the gay in America. This "cultural life course"(to use Robert LeVine's concept) embodies
same-sex desire and what many refer to as "life-style"goals and social networks. "The truth of matter",
said Martin Levine, "is that gay life-styles are a far cry from stereotyped images" and vary to the same
extent as those of heterosexuals.
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Encontramos, na obra em estudo, material, sem dúvida, importante para
discutir os aspectos relacionados com a experiência de evolução ou liberação das
personagens gays no momento de uma revolução sexual situada nas casas de
banho, discotecas e outros espaços de frequência, majoritariamente, gay em Nova
Iorque. De fato, os espaços descritos no romance, materializam a independência de
um grupo cuja liberdade há poucos anos atrás era vigiada e perseguida por uma
ordem dominante heterossexual. Seguindo essa concepção, temos uma espécie de
pequena evolução no comportamento daquelas personagens em comparação aos
momentos que antecederam o período que marca o romance.
A melancolia do narrador nas primeiras páginas de Dancer from the dance
(2001) se constitui pelo desaparecimento da personagem principal do romance:
Malone. Esta é a figura central em torno da qual toda a narrativa se desenvolve e é
através dela que se metaforiza os ideais de beleza masculina atrelada ao desejo
gay, configurando uma estilização do corpo físico enquanto suporte para a
fetichização erotizada do corpo, do macho man.
No primeiro capítulo do romance, o narrador-personagem 37 situa o leitor a
respeito dos locais de convivência gay e da personagem Malone e Sutherland.
Levando em conta que as cartas que antecedem a narrativa dão conta do romance
escrito por uma das personagens e concebem uma história da vida gay, temos,
neste sentido, uma espécie de locução projetada para aspectos metalinguísticos,
visto que há na narrativa inicial um projeto de criação literária cujo resultado é o
próprio romance.

37

O narrador é, também, personagem do romance. No entanto, seu nome não é mencionado,
marcando, assim, o anonimato com o qual narra a vida gay nas noites de Nova Iorque e Fire Island,
da qual ele recorda com nostalgia e sensação de tempo perdido.
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A lembrança do narrador em relação a Anthony Malone permeia quase todas
as páginas do romance. É a partir do seu desaparecimento que a narrativa se
compõe e ganha força para os desdobramentos criativos daquele outro. Sendo
assim, a voz narrativa adentra numa espécie de “túnel do tempo” para contar a
história de um “bando" de homens – do qual também fez parte – pela noite da
metrópole e pelos desdobramentos da vida gay de fins dos anos 1970.
A noite e o circuito metropolitano por onde passam as personagens do
romance, reflete, com efeito, a cidade como refúgio para a possibilidade de assumir,
ou talvez, poderem vivenciar a sexualidade em plenitude, visto que o percurso
anônimo pelo qual se transitava na Nova Iorque dos anos 70 já possibilitava o
distanciamento das intimidades e familiaridades com que se podia perceber em
cidades menos populosas, tornando-se, assim, o Eldorado gay norte-americano,
onde aquelas personagens podiam desfrutar dos espaços livres de perseguição e
homofobia:

Isso explica por que se desenvolveu, na cultura gay, no imaginário
coletivo da homossexualidade, desde o fim do século XIX (e, com
certeza, bem antes), uma verdadeira mitologia da cidade e da capital:
Paris, Londres, Berlim, Amsterdã, Nova York, San Francisco foram os
símbolos maravilhosos de uma certa liberdade e fizeram sonhar todos
os que liam livros e jornais (mesmo quando a imagem dada por essas
fontes de informações era pejorativa, talvez até insultuosa) ou ouviam
os relatos feitos pelos mais afortunados, aqueles que tinham
conseguido fazer uma viagem à capital ou à metrópole (George
Chauncey cita testemunhos de gays que resolveram deixar as
cidades pequenas onde moravam depois que um amigo lhes falou de
uma estada em Nova York (ERIBON, 2008, p. 32).

O cenário da cidade possibilita a interação entre os sujeitos gays, sem, com
isso, despertar especulações homofóbicas ou moralizantes que venham tolher, nas
personagens, o desejo pelo sexo igual e a liberdade adquirida através das lutas que
antecederam a revolução sexual. Trata-se de espaços de busca pelo encontro com
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o outro igual, configurando, dessa forma, o imaginário gay acerca das idealizações
da cidade como local de agenciamentos em meio a “estranhos" como forma de
preservação do anonimato (ERIBON, 2008).
Nesse contexto, a cidade e seus espaços de circulação gay abrem as portas
para a socialização daquelas personagens e promove possibilidades de sintonizar a
busca pelo sexo com uma estilística do desejo através das manifestações
reacionárias tais como o uso de drogas como o Popper e Angel Dust que
proporcionavam uma liberação libidinal e alucinógena nas pistas de dança e
marcaram a década de 1970 junto à música psicodélica que tocava e embalava os
corpos ávidos por liberdade e sexo livre, como podemos perceber em Dancer:

O verão longo e louco voltou no calor daquele sol pálido, distante que
queima acima do mar deserto. Os shorts de ginástica de verão
tornaram-se moda, roupas de banho, o verão em que Frank Post (que
a cada primavera contemplava em suicídio, porque não podia subir
para a ocasião mais uma vez – de ser o mais voluptuoso, belo
homem na ilha, o mito homossexual que todo mundo adorou – mas
conseguiu ir para a academia, tomar suas pílulas, mais que na outra
temporada) raspou a corpo e usava jockstraps para a Tea Dance, e
seu amante morreu de uma overdose de Angel Dust e Quaaludes. [...]
O verão que começou com Leo Party e terminou com a Pink e Green
Party (que Sutherland tinha dado, e da qual Malone havia
desaparecido) (HOLLERAN, 2001, p. 31 – grifo nosso)38.

As festas nas quais as personagens circulavam, eram, além do modo de
entretenimento, eventos que marcavam uma espécie de transformação em suas
vidas. Nelas, podiam experienciar uma dinâmica do corpo, a partir da dança, mas,

38

The whole long, mad summer came back in the warmth of that pale, distant sun burning high above
the deserted sea. The summer gym shorts had become fashionable as bathing suits, the summer
Frank Post (who each spring contemplated suicide because he could not rise to the occasion again –
of being the most voluptuous, beautiful man on the Island, the homosexual myth everyone adored –
but managed to go to the gym, take his pills, and master yet another season) shaved his body and
wore jockstraps to Tea Dance, and his lover died of an overdose of Angel Dust and Quaaludes. [...]
The summer that began with Leo Party and ended with the Pink and Green Party (which Sutherland
had given, and from which Malone had vanished).
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mais que isso, podiam reverenciar o momento de liberdade que em outros lugares
jamais poderiam imaginar. Ainda assim, a plenitude libertária que as festas
pretendiam provocar chocava-se com a desilusão de perceber que o mundo, a
beleza e o prazer eram efêmeros e o Eldorado constituia-se da fantasia com a qual
as pessoas imaginavam se completar e frustravam-se, esquecidas de que a vida era
uma passagem cuja intensidade parecia intocável. Nas palavras do narrador, isso
fica bastante intensificado, visto que o sonho de completude atrelado às
conveniências da vida social na ilha e nas festas não davam conta da ideia utópica
do sonho gay de uma vida constituída apenas da beleza e do desejo como formas
de realização:

[...] Era um borrão, tudo isso, de rostos e festas, e fins de semana e
tempestades, que desapareceram; assim como todas as semanas,
meses, anos em Nova York, em um borrão indistinguível, vida
acelerada, a vida tão cheia que nada se destacava em relevo, e as
pessoas esperavam, já que tinham um fim de semana de outono aqui,
por um furacão que fornecesse algum tipo de clímax sublime que
nunca veio… (HOLLERAN, 2001, p. 32)39.

Sem dúvida, a descrição do narrador de Dancer from the dance reitera a
noção de um quadro cujos rostos e corpos se tornam indistinguíveis, visto que
exprimem a ideia de uma massa clonificada pelo simulacro do clone. O conceito do
clone-gay de Martin P. Levine (2001), parece-nos bastante pertinente para este
estudo, visto que analisa o estilo de vida gay a partir da metade dos anos 1970 e de
como a massificação da população gay novaiorquina constituía o que o narrador do
romance chama de “um borrão indistinguível” de rostos e corpos.

39

[...] it was a blur, all of it, of faces, and parties, and weekends and storms; it vanished, as did all
weeks, months, years in New York in one indistinguishable blur, life speeded up, life so crowded that
nothing stood out in relief, and people waited, as they had one autumn weekend here, for a hurricane
to provide some kind of sublime climax that never came...
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Para Levine (2001), há uma mudança social no comportamento dos gays nos
anos 1970 que modificou o pensamento ocidental-norte-americano de toda uma
construção ideológica acerca da homossexualidade. De fato, há que se pensar nos
eventos que antecederam essa mudança e os efeitos que tiveram sobre esses
atores. As profundas mudanças no pensamento norte-americano provocadas pelas
políticas feministas e os movimentos de liberação de outras minorias, afetariam,
indelevelmente, as posturas éticas e religiosas até então vigentes. Com efeito, a luta
dos movimentos sociais dos anos 1950 e 1960 provocaram uma revolução no
âmbito dos estudos sobre a (s) sexualidade (s) e marcaria, com a chegada dos anos
1970, o ápice da liberação sexual nos Estados Unidos e no mundo ocidental.
É, portanto, nesse contexto, que uma explosão de coming out acontece no
seio das grandes cidades como Nova Iorque. Não se pode deixar de perceber que a
"saída do armário” provocada pela abertura sexual dos anos 70 constituía uma
confirmação da identidade gay e configurou um estilo de vida ligado ao hedonismo
dominante e à clonificação do comportamento e ethos gay ligados ao consumismo
como nova ética (LEVINE, 2001):

A restrição ética considerava que contingências bio-psicossociais
restringiam drasticamente o prazer das necessidades e desejos
interiores. Sustentava que buscas materialistas e hedonistas tinham
que ser pesadas contra limitações econômicas, sociais e físicas.
Como resultado, sancionou uma forma de hedonismo contido em que
a indulgência sensual estava amarrada ao bem-estar físico e a uma
forma de materialismo expressivo em que buscas materialistas
estavam ligadas à autonomia e criatividade. Desta forma, idealizou-se
a auto-disciplina na busca de hedonismo e do materialismo contido
expressivo (LEVINE, 2001, p. 71-72)40.

40

The constraint ethic held that biopsychosocial contingencies sharply restrict gratification of inner
needs and desires. It contended that materialistic and hedonistic pursuits had to be weighed against
economic, social, and physical limitations. As a result, it sanctioned a form of restrained hedonism in
which sensual indulgence was tied to physical well-being and a form of expressive materialism in
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Essa característica de um ethos gay ligado ao hedonismo e consumismo
(inclusive de drogas), se materializa nas personagens de Holleran exatamente
porque

configuram

um

recorte

da

sociedade

e

dos

grupos

homossociais/homossexuais de fins dos anos 1970 em Nova Iorque cujos ideais de
vida limitavam-se, naquele contexto, ao hedonismo e clonificação dos corpos como
se pode perceber a partir da própria narrativa:

Malone seria memorizado nas fofocas. Ele seria rememorado em
inúmeros jantares no próximo verão ou naquelas conversas depois do
sexo, nas quais dois estrangeiros descobririam que eles conheciam
as mesmas pessoas e viviam, exatamente, as mesmas vidas
(HOLLERAN, 2001, p. 33)41.

As personagens de Holleran confessam a superficialidade com que
vivenciaram os anos finais da década de 1970, caracterizando a personagem
Malone como ícone de beleza física e desejo idealizado. De fato, a supervalorização
da beleza masculina constitui o cerne da busca incessante das personagens em
encontrar o homem perfeito nos bares, discotecas, saunas e Fire Island, locais cuja
presença masculina era predominante e cujos modelos de beleza não se
distanciavam da exigência estética procurada por elas. Era a necessidade do belo
que satisfazia o gosto de Malone e da maioria daquelas personagens quase “iguais"
pelo estilo:

which materialistic pursuits were linked to autonomy and creativity. In this way, it idealized selfdiscipline in the quest for restrained hedonism and expressive materialism.
41
Malone would be memorialized in gossip. He would be remembered at a dozen dinner parties nest
summer, or in those casual conversations after sex in which two strangers discover they know exactly
the same people and live exactly the same lives.
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Pode-se perder uma vida? Especialmente agora? "Bem", Malone
caracterizaria em dizer quando alguma beleza vaidosa recusava até
mesmo olhar em seus olhos, "somos todos parte do ciclo de
nitrogênio." [...] Ele queria ser amado, e por isso ele fugiu para Nova
York – longe da família – e desapareceu em Manhattan, que é muito
mais fácil do que desaparecer nas selvas de Sumatra. E o que ele
fez? Em vez de tornar-se o sucesso que esperavam que ele fosse,
em vez de se tornar um advogado corporativo, ele foi atrás, como
cães de caça à raposa, das coisas mais baratas na vida: beleza,
glamour ... todas as razões desta praia que uma vez nos emocionou
até a morte. Mas as festas, as drogas, as camisetas, a música eram
tão capazes de dar-lhe a sua felicidade, assim como este mar, que
eu sentei ao lado agora, era de açoites sob os chicotes de Xerxes em
seus servos desviando das ondas que engoliriam seus navios
(HOLLERAN, 2001, p. 34)42

Desta forma, podemos compreender que uma estética física e material
constituem, no romance, o ideal daquelas personagens alucinadas pelo desejo
narcisista de se verem no corpo do outro, nas roupas, festas e delírios aos quais
estavam, todas, envolvidas. O circuito Fire Island/New York, constitui na narrativa
uma construção do estilo daqueles atores num círculo identitário cujas prerrogativas,
anseios e ideais giravam na mesma direção, caracterizando, assim, um lifestyle
noturno e dionisíaco próprio de um grupo ansioso por liberdade e intensidade no
curso de sua geração. Toda a representação das personagens de Holleran parecenos confeccionar um retrato da geração gay novaiorquina dos anos 1970, sobretudo,
aqueles que frequentavam os circuitos sociais das festas e eventos de
entretenimento dos quais o romance dá conta. Longe de comportar todos estilos de
vida gay que, sem dúvida, se firmariam na América e no mundo, a narrativa nos

42

Can one waste a life? Especially now? "Well," Malone woud say when some conceited beauty
refused to even meet his eyes, "we're all part of nitrogen cycle." [...] He wanted be liked, and so he ran
away to New York – away from this family – and he vanished on Manhattan, which is a lot easier than
vanishing in the jungles of Sumatra. And what did he do? Instead of becoming the succes they
expected him to be, instead of becoming a corporate lawyer, he went after, like hounds to the fox, the
cheapest things in life: beauty, glamour... all the reasons this beach had once thrilled us to death. But
the parties, the drugs, the T-shirts, the music were as capable of giving him his happiness as this sea I
sat beside now was of stinging beneath the whips that Xerxes had his servants turn on the waves for
swallowing up his ships.
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apresenta aquele cujo hedonismo e preocupação com a estética se fez mais notar,
principalmente, pela propagação dos espaços pelos quais foi possível constituir tal
estilística: as discotecas. No próximo tópico, trataremos desses espaços de
interação e realização pessoal para o público gay, levando em consideração os
anseios libertários que a dança possibilitou para as personagens de Holleran e para
o mundo gay no devir literário.

3.2 A dança como libertação do corpo na subcultura gay

Body... Wanna feel my body
Body... Such a thrill my body
Body... Wanna touch my body
Body... It's too much my body
Body... Check it out my body
Body... Don't you doubt my body
Body... Talkin' bout my body
Body... Check it out my body
(Village people)

Durante séculos, a dança faz parte da vida e da arte na humanidade tanto
quanto linguagem – expressa em signos – como modo de entretenimento. Suas
origens datam da antiguidade clássica, quando, então, era parte das artes cênicas e
cuja expressão estava vinculada às narrativas teatralizadas e, com o passar do
tempo, toma parte nas manifestações folclóricas, religiosas e pagãs até chegar aos
tempos modernos nas discotecas, danceterias, dança de rua e educação física.
Para esta pesquisa, a dança tem uma forte manifestação da expressão das
personagens do romance Dancer from the dance (2001), cujo título já nos permite
perceber a relação intrínseca entre narrativa e a dança. Como se sabe, estamos nos
reportando a meados dos anos 1970, na narrativa em estudo, e a contextualização
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deste tópico com a liberação sexual gay torna-se, sem dúvida, um movimento
sincrônico na busca daquelas personagens pela liberdade nos espaços de
convivência que formaram e alicerçaram uma subcultura gay que já existia em Nova
Iorque de modo velado, conforme Herdt (2001), Aldrich (2006).
De fato, a discoteca foi um fenômeno que marcou as décadas de 1970 e 1980
tanto nos Estados Unidos quanto no mundo, além de outros espaços de
homossociabilidade gay como saunas, parques, estações de metrô43. No entanto, a
manifestação de tantos espaços homossociais de presença massivamente gay
representou uma emancipação desses sujeitos frente à liberação e desfazimentos do
pensamento tradicional acerca da(s) sexualidade(s) e proporcionaram uma
estilização

dos

sujeitos

gays

que

eram

frequentadores

das

discotecas

indissoluvelmente até o advento da AIDS no início dos anos 1980. Eram espaços de
interação e “idealização" de uma identidade gay que rompia com os desdobramentos
sociais vigentes e promoviam, ao mesmo tempo, uma revolução no modo de viver e
de pensar daquelas personas. Não se trata, exclusivamente, de uniformização do
comportamento, mas também uma força reacionária advinda das lutas anteriores e
afirmação da diferença a partir do desejo, numa visão queer da homossexualidade
em espaços homossociais:

Este mundo também se tornou cada vez mais especializado, com
locais específicos e atraentes para grupos específicos: os ativistas
gays, por exemplo, ou os homens em couro, dragqueens, ou homens
mais jovens ou mais velhos. Enquanto beber e embriaguez tinha sido
sempre uma parte da esfera social, as discotecas dos anos 1970 e
1980 viram o uso de drogas também. A dança de salão em estilo
antigo se transformou em discoteca: enquanto o acompanhamento

43

Esses outros espaços constituem locais de busca por sexo casual no romance de Holleran.
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preferido tinha sido o popular ou chansons francesas, pop e disco
music – a banda sonora para a revolução sexual – assumiram; e a
valsa elegante dos casais foi substituída por clones em jeans azul
apertado, camisetas e coturnos, dançando loucamente (HEKMA,
2006, p. 333)44.

Esse recorte nos dá uma mostra do que, realmente, representou a revolução
sexual nos interstícios entre a década de 1970 e o romance em estudo. A narrativa
se desenvolve a partir da descrição das discotecas e de suas características
modernas em relação com outros espaços anteriores. É nesse clima de revolução e
mudanças drásticas que a cidade transforma o décimo segundo andar de uma
antiga fábrica em Nova Iorque na discoteca onde se desencadeiam os principais
fatos do romance: The Twelfth Floor, cujo funcionamento acontecia nas noites de
sexta e sábado, modificando, sem precedentes, o silêncio reinante naquela região e
que marcaria o espaço pelo qual as personagens do romance circulavam e que :
“Qualquer um que fosse lá naquele primeiro ano concordaria: Não havia nada antes
e ainda agora mais maravilhoso” (HOLLERAN, 2001, p. 37)45.
De fato, a discoteca era um espaço para todos aqueles cujas vidas ainda
estavam presas às conveniências sociais ditadas por critérios do comportamento de
uma lógica heterossexual. Os desdobramentos e transgressões da sexualidade se
davam, em certa medida, nos espaços onde era possível vivenciar sem receio a
própria sexualidade. E, sem dúvida, a discoteca era, para aquelas personagens, um

44

This world also became increasingly specialized, with particular venues appealing to particular
groups: gay activists, for example, or men in leather, drag artists, or younger or older men. While
drinking and drunkenness had always been a part of the social sphere, the discos of the 1970s and
1980s saw the use of drugs as well. The old-style dance parlour turned into a discotheque: whereas
the preferred accompaniment had been folk or French chansons, pop and disco music – the
soundtrack to the sexual revolution – took over; and the elegant waltzing of couples was replaced by
clones in tight blue jeans, t-shirts and work boots dancing wildly.
45
Everyone who went there that first year agrees: There was never anything before or since so
wonderful.
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espaço de liberdade e terreno fértil para o encontro com o outro igual. Podemos
falar, neste sentido, de um espaço de solidariedade e identificação que promovia
não somente segurança para elas, mas também uma espécie de subcultura regida
por um grupo que tinha em comum os mesmos anseios e gostos, como nos diz o
narrador: "Eles estavam unidos por um amor comum a um certo tipo de música,
beleza física e estilo – todas as coisas que não se deve jogar fora um grama de
seguimento de energia, e, por vezes, jogavam fora uma vida, perseguindo-as”
(HOLLERAN, 2001, p. 38)46.
O que se pode perceber é que essas personagens buscavam um lugar onde
pudessem experimentar a liberdade que se buscou através das lutas por direitos de
expressão e identidade. Certamente, as condições e os enfrentamentos pelos quais
grupos identitários e ativistas lutaram antes e após Stonewall não apareçam
explícitos no romance, mas foram, sobremaneira, essenciais para que se pudesse
desfrutar de uma vida “em comum” em locais cuja identidade gay pudesse ser,
plenamente, aceita. E a discoteca era o lugar onde essas personagens poderiam,
efetivamente, experimentar o desejo pelo outro igual sem reservas ou medos da
discriminação. Era o espaço do anônimo, do clone, onde apenas música e dança
embalavam e constituíam uma espécie de convivência democrática ditada pelo
desejo dos corpos e da beleza física como determinantes para eles:

Eles nunca estavam em casa, ao que parecia, mas viviam apenas no
fluxo incessante de movimentos desta pequena da sociedade. Eles
raramente pareciam felizes. Passavam uns pelos outros sem uma
palavra no elevador, como sombras silenciosas no inferno, que
teimam em seu próximo olhar de um estranho bonito. A próxima

46

They were bound together by a common love of a certain kind of music, physical beauty, and style –
all the things one shouldn't throw away an ounce of energy pursuing, and sometimes throw away a life
pursuing.
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cheirada de um popper. A próxima música que transformou os seus
ossos em gelatina e deixou-os todos na pista de dança com a cabeça
para trás, os olhos quase fechados, no êxtase dos santos recebendo
os estigmas. Eles perseguiam essas coisas com tanta devoção que
eles adquiriram, depois de algumas temporadas, com um olhar
abatido, um olhar de seriedade mortal (HOLLERAN, 2001, p. 3839)47.

A vida noturna daquelas personagens na Twelfth Floor dependia quase que
exclusivamente da exposição de beleza que as cercava como forma de
preenchimento do espaço vazio que seus olhares buscavam. Durante muito tempo,
criou-se um esteriótipo do gay enquanto produto identitário das discotecas e tal
imagem, sem dúvida, reiterava os ideais que aquela comunidade pontuava nos
circuitos homossexuais nos anos 1970. Apesar de gozarem de certa permissividade
no que concerne à liberdade de poder se afirmarem, eles perseguiram, conforme a
narrativa, uma exigência cada vez mais austera quanto ao estilo e a beleza em suas
características superficiais. Como parte daquela subcultura, o desejo gay
confrontava ideias de liberdade com formas de expressão particulares que
distoavam

dos

critérios

ativistas

precedentes,

cujos

valores

estavam

indissociavelmente ligados a uma emancipação através da igualdade de direitos e
não da exclusivização dos grupos. Essa estilização narrada no romance configura
uma polarização dos aspectos dissonantes com que a subcultura gay daquela época
modificou o cenário da liberação sexual. Para eles, havia uma preocupação maior
com o corpo enquanto locus da beleza do que com o discurso com o qual diziam
buscar o amor.
47

They were never home, it seemed, but lived only in the ceaseless flow of this tiny society's
movements. They seldom looked happy. They passed one another without a word in the elevator, like
silent shades in hell, hell-bent on their next look from a handsome stranger. Their next rush from a
popper. The next song that turned their bones to jelly and left them all on the dance floor with heads
back, eyes nearly closed, in the ecstasy of saints receiving the stigmata. They pursued these things
with such devotion that they acquired, after a few seasons, a haggard look, a look of deadly
seriousness.
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Na verdade, a busca daquelas personagens era uma constante no romance.
Buscava-se “amor" através do desejo pelo corpo, do sexo livre na dança dos corpos
suados e desejantes. Talvez, pareça dissonante a ideia de amor que aquele grupo
compreendia, visto que o amor enquanto ideia do Romantismo não dava conta de
todas as formas de amor desencadeadas pelo mundo pós-moderno. Em tese, havia
uma revolução na radicalização dos sentimentos que contrastavam com a ideia
heterossexual de amor, afinal, era um momento de mudança e o contraste com a
ordem dominante foi, sem dúvida, um dos aspectos mais evidentes dos
desfazimentos daquelas ideias românticas para a subcultura gay, e que desta forma:

Esta nova cultura homossexual deu origem a uma colcha de retalhos
de relações sexuais, relacionamentos românticos e com conhecidos.
Alguns de uma noite, desenvolvidos em grandes paixões e amores,
enquanto outros se tornaram amizades duradouras. Homossexuais
tradicionalmente se sentiram ameaçados pela família, amigos,
vizinhos, instituições estaduais e parceiros sexuais mesmo e
amantes, mas em “guetos" gays as pressões do mundo exterior
tornaram-se menos insistentes. Aqui, eles criaram lugares para se
viver juntos e inventaram várias formas de sociabilidade. Enquanto o
mundo heterossexual viu uma dicotomia crescente entre solteiros e
casais, o mundo gay encontrou muitas maneiras de superar o abismo
entre os dois. A principal razão para isso foi que a maioria dos
homossexuais se sentiu capaz de separar amor e sexo, e que já não
acreditava em monogamia, mas, na experimentação do amor e sexo
em toda uma gama de diferentes relacionamentos (HEKMA, 2006, p
334-335)48.

A busca pela libertação do corpo ganha, no romance, forma através da dança
e da música como manifestações da subcultura gay naquele contexto. Mais que

48

This new homosexual culture gave rise to a patchwork of sexual relations, romantic relationships and
acquaintances. Some one-night stands developed into grand passions and love affairs, while others
became lasting friendships. Homosexuals had traditionally felt threatened by family, friends,
neighbours, state instituitions and even sexual partners and lovers, but in gay 'ghettos' the pressures
of the outside world became less insistent. Here they created places in which to live together and
invented multiple forms of sociability. While the straight world saw a growing dichotomy between
singles and couples, the gay world found many ways to bridge the rift between the two. The main
reason for this was that most homosexuals felt able to separate love and sex; and they no longer
believed in monogamy, but in experiencing love and sex in a whole range of different relationships.
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diversão, o propósito daquelas personagens reiteram os momentos de luta por
reconhecimento e aceitação. Era o ápice da liberação sexual e da confirmação de
uma agenda do ativismo gay que promoveria a saída do armário de tantos homens
gays, pelo menos nos locais onde era possível exercer uma “maioridade"
emancipadora. O amor era a grande busca daquelas personagens, mas não um
sentimento pautado na tradição romântica da esteira heterossexual; era mais um
sentimento de liberdade cujas prerrogativas estavam além da ideia de família
veiculada pela ordem dominante. Era o início de uma transformação cultural sem
precedentes; uma espécie de desdobramento das ideias tradicionais como forma de
subverter a ordem estabelecida pela visão heterossexual: “Make me believe in you,
show me that love can be true” (HOLLERAN, 2001, p. 39). E, mais uma vez,
percebemos que essa ideia do amor ideal se desintegra no interior daquela
subcultura. Não é mais o amor que dimensionou os grandes heróis românticos e os
papéis sexuais tradicionais, mas um amor que transcende e transgride a norma
como linha de fuga para a desterritorialização dos “pilares" sobre os quais quase
toda uma cultura havia se erguido.
O estilo de vida, o papel transgressor de uma contra-cultura, parecem
desmantelar as ideias que o pensamento ocidental veiculou durante tantos tempo
sobre felicidade, desejo e amor. para as personagens de Dancer, a felicidade não se
construía nos ideais de uma vida monótona no campo ao lado do grande amor, mas
na “ferveção" das noites nas discotecas e estendidas em Everard Baths 49 numa
busca incansável pelo corpo do outro como forma de realização do amor encontrado
em cada fim de noite:

49

Sauna gay que durante os anos 1970 foi bastante popular em Nova Iorque.
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Eles viam esses jovens olhando para o céu com camisetas
penduradas em seus cintos, como atletas que vêm de um jogo, como
os jovens voltando da escola, seus olhos escuros brilhando com a
luz, os seus rostos radiantes, e ninguém ao passar por eles poderia
ter noção da razão desta felicidade. [...] Eles viviam apenas para
banhar-se na música, e no desejo do outro, em uma democracia
estranha, cujo único bilhete de admissão era a beleza física - e nem
mesmo isso às vezes (HOLLERAN, 2001, p. 40)50.

De fato, o sentido de felicidade para aquelas personagens configurava o palco
central para o recorte dos anos 1970 e sua instância revolucionária. Sem dúvida, os
embalos da discoteca, a "Era music” e a liberalização promovida pelos movimentos
sociais e contra-cultura marcaram e demarcaram espaços de produção cultural e
promoveram a subcultura gay num devir identitário, mesmo que isso não fosse o
retrato de toda uma evolução homossexual. Com efeito, havia também outros
grupos cujas ideias destoavam dos discursos libertários acerca da identidade gay
atrelada

aos guetos e estilos desenvolvidos na narrativa, entretanto, não nos

interessa, para fins desta pesquisa, discutir todas as formas de subversão ou outras
subculturas imbricadas nos movimentos de liberação sexual.
A “era music” compunha o estilo através do qual as personagens de Holleran
configuravam suas marcas identitárias e os desdobramentos da sexualidade no bojo
do espaço da discoteca. O efeito daquela liberdade não poderia ser outro senão a
realização dos desejos e o deslumbramento com um mundo cujos preconceitos
pareciam cair no esquecimento. Aquele momento caracteriza o marco de uma
transformação no mundo como, até então, se conhecia. Era o momento da dança,

50

They looked, these young men gazing up toward the sky with T-shirts hanging from their belts, like
athletes coming from a game, like youths coming home from school, their dark eyes glowing with light,
their faces radiant, and no one passing them could have gathered the reason for this happy band. [...]
They lived only to bathe in the music, and each other's desire, in a strange democracy whose only
ticket of admission was physical beauty – and not even that sometimes.
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das festas, de um novo mundo que ressurgia ao som de Donna Summer e dos
Embalos de sábado à noite, compondo um cenário espontâneo da época que
marcaria a história para sempre e que conforme Morgan (2011, p. 8), parafraseando
um poeta da era music: "não culpem os hippies, não culpem os políticos, culpem o
boogie. Sem uma única marcha unificadora e sem bandeiras desfraldadas, homens
e mulheres da América – seja jovem, velho, preto, branco, gay ou heterossexuais –
simplesmente se reuniam para dançar, dançar […]”51.
E a única razão para as personagens continuarem suas vidas era, de fato, a
dança e os efeitos propiciados pela diversão noturna na discoteca regados a droga,
álcool e sexo. Na verdade, os anseios das personagens direcionavam-se para uma
espécie de sublimação erótica do desejo através da dança como única alternativa
para a manutenção da vida que elas haviam escolhido. A discoteca era, sem dúvida,
o espaço de manutenção da energia necessária que embalava suas vidas e
possibilitava uma democratização do desejo num transe quase divino que
redesenhava o mundo no qual essas personagens se relacionavam. Mesmo tolhidos
por razões diversas e adversas, era naquele espaço que podiam redimencionar e
redirecionar o foco de suas vidas: “[…] era a louca compulsão com a qual nós
resolvíamos todos os impulsos emaranhados de nossas vidas – a necessidade de
dançar” (HOLLERAN, 2001, p. 42)52.
O retrato descrito pelo narrador de Dancer compõe a construção identitária
daquelas personagens e de como estabeleceram os espaços de dança para

51

don't blame it on the hippies, don't blame it on the politicians, blame it on the boogie. Without a
single unifying march and no unfurled banners, men and women of America – whether young, old,
black, white, gay, or straight – simply got together to dance, dance, dance […]
52
[…] was the crazy compulsion with which we resolved all the tangled impulses of our lives – the need
to dance.
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constituir suas bases de liberdade dentro da subcultura gay. Não se trata de um
espaço de fuga ou ocultamento da identidade gay, mas de um ethos construído a
partir da espacialidade do anonimato que desintegra as forças do real, não no
sentido holístico, mas no entendimento específico daquele microcosmo onde as
personagens podiam e deveriam afirmar-se enquanto homens gays. Era um espaço
não somente de dança, mas também de convivência e negociação identitária; de
certo modo, parece-nos que a espacialidade de afirmação constitui, no âmbito de
nossas perspectivas, um movimento reacionário aos construtos estabelecidos pelos
movimentos ativistas anteriores, rompendo, de certo modo, com as ideias de uma
imposição da identidade e promovendo uma espécie de rostificação no dizer
deleuziano e guattariano que transita num movimento cambiável pelos espaços do
devir; assim:

Eles eram as criaturas mais românticas da cidade naquele lugar. Se
os seus dias eram passados em bancos e edifícios de escritórios, não
importava: a sua verdadeira vida começava quando eles entravam
por aquela porta – e eram batizados em uma fé mais profunda, como
se trazidos à vida por uma imersão milagrosa. Eles viviam apenas
para a noite (HOLLERAN, 2001, p. 43)53.

Segundo a descrição do narrador, a introdução daquelas pessoas na
discoteca provocava uma espécie de transformação imaterial capaz de inibir ou
mesmo desestabilizar o conceito de identidade como se pensava, então. A
permanência de um estado de “graça" soa-nos como as possibilidades de exercer
papéis diferentes daqueles que se imaginava compor a identidade das personagens,
configurando uma modificação no pensamento e comportamento das personagens

53

They were the most romantic creatures in the city in that room. If their days were spent in banks and
office buildings, no matter: Their true lives began when they walked through this door – and were
baptized into a deeper faith, as if brought to life by miraculous immersion. They lived only for the night.
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gays de Holleran. Antes de pensar em um stablishment da identidade, podemos
conjecturar uma negociação identitária que subverte os padrões até mesmo da
agenda ativista dos gays em fins dos anos 1970. Sem dúvida, era bem mais que um
movimento de liberação. Na verdade, havia entre aquelas personas, um desejo de
poder ser diferente naquilo em que pareciam ser iguais, incorrendo, desta maneira,
numa transgressão dos padrões da sexualidade gay, conformando as ideias de
desfazimentos e desconstrução numa visão queer da homossexualidade como
estratégia de desintegrar a ordem estabelecida para as subculturas que saíam do
armário54.
As noções estéticas corporais compõem, também, o modelo desejante das
personagens naquele espaço. Não se espera, naquele contexto, que o corpo exiba
apenas o estilo da moda nas roupas e sapatos, mas um todo harmonioso que se
compõe na distribuição dos atributos de beleza física para a otimização do desejo.
Há, de fato, uma supervalorização do corpo e de seus membros (em especial do
pênis), como norma norteadora das relações sexuais entre as personagens que, de
certa forma, banalizam a busca pelo outro no que concerne às exigências sexuais:
"As fofoqueiras disseram que ele se recusava a dormir com as pessoas porque tinha
um pênis pequeno – a lepra de homossexuais –, mas essa explicação era banal: ele
queria manter essa vida no reino do perfeito, do ideal” (HOLLERAN, 2001, p. 43)55.
Havia, sem dúvida, uma idealização da estética corporal entre aquelas
personagens que escapava dos padrões de beleza comuns a todos. Não se tratava

54

Neste sentido, as expectativas da identidade gay eram mais de um comportamento uniforme do
que as personagens deixam entrever. A busca por assimilação do comportamento heterossexual foi
um ponto central da pauta ativista dos anos 1960.
55
The gossips said he refused to sleep with people because he had a small penis – the leprosy of
homosexuals – but this explanation was mundane: He wanted to keep this life in the realm of the
perfect, the ideal.
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apenas da superficialidade do belo, mas também da visão narcísica que alguns
tinham de si mesmo. Na verdade, eram mais rostos e corpos que pessoas – numa
visão existencial – que compunham aquela estratificação. Era um submundo de
entretenimento embalado pela música dos anos 1970 e mantinha a lógica do desejo
atrelada à dança movimentada pelos embalos daquela época.
E a discoteca, no romance, promovia o anonimato das personagens
transformando-as

em

“rostos"

naquela

multidão

de

corpos

amontoados,

caracteristicamente desconhecidos, mas integrantes de uma “ordem" quase religiosa
que qualquer distanciamento era percebido. O narrador nos coloca no centro dessa
percepção quando expõe sobre as únicas possibilidades de alguém “desaparecer"
naquela turba de homens que escolheram estar ali:

Se um rosto na multidão desaparecia, era, geralmente, por uma
dessas três razões: (1) ele estava morto, (2) ele havia se mudado
para outra cidade cujos habitantes não tivesse dormido com todos ou
(3) ele havia encontrado um amante e se estabeleceu, passando as
noites de sábado em casa com seu companheiro, passando a limpo
os planos da casa que esperava construir em Teaneck, New Jersey
(HOLLERAN, 2001, p. 44)56.

Havia, realmente, uma especificidade e fidelidade daquele grupo à
convivência na discoteca que nos faz inferir que o perfil dessas personagens se
constitui a partir da obsessão pela dança, pela música e por todo o aparato social
entrelaçado das vidas que elas estabeleciam naquele contexto. O sexo e as
relações desencadeadas na Twelfth Floor pareciam tão essenciais como o desejo
por uma libertação que custara a acontecer e agora não se podia permitir escapar.

56

If a face in that crowd vanished, it was usually for one of three reasons: (1) he was dead, (2) he had
moved to another city whose inhabitants he had not all slept with, or (3) he had found a lover and
settled down, spending his Saturday nights at home with his mate, going over the plans of the house
they hoped to build in Teaneck, New Jersey.
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De fato, todo aquele contexto era consequência de uma evolução da cena gay em
Nova Iorque que desafiava discursos tradicionalmente estabelecidos numa lógica
heterossexual. Não há dúvida de que algumas personagens pudessem buscar a
assimilação com a ordem dominante, seguindo a esteira heterossexual do
relacionamento “sério" – como deixa entrever o narrador –, mas tal desvio era
menos um acontecimento comum do que uma fuga do plausível para aquelas
personagens. Na verdade, era algo tão incomum que o narrador coloca tal
possibilidade como última e mais extrema que a morte.
“Eles viviam só para a dança” intitula coerentemente o estilo de vida das
personagens de Holleran no romance. Sem dúvida, a importância da música e da
dança para a subcultura gay novaiorquina narrada pelas personagens constitui, para
além da narrativa, um marco na história da homossexualidade e dos momentos mais
importantes da liberação sexual após os eventos de Stonewall. É, para além de
todos os lugares-comuns, o pano de fundo para uma inscrição na cultura norteamericana e no mundo ocidental de homens gays que estabeleceram um estilo que
marcou uma época e possibilitou um espaço democrático no qual pudessem
assumir, de fato, todas as possibilidades de identidades sexuais sem, com isso,
estabelecerem um modelo único e identitário que constituísse ou reforçasse os
modelos sexuais. Sem dúvida, era a diversidade naquele microcosmo que os
diferenciava no mundo, e isso, sem dúvida, era queer.

3.3 Dancer: como perder sua vida?

A noção das personagens em relação à economia do tempo e da diversão
imprimem à narrativa alguns questionamentos que soam nostálgicos frente aos
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discursos de uma consciência existencial por parte delas. Diante do quadro
hedonístico que se desencadeia na N. Y. dos anos 1970, a liberdade gay se tornou
para essas personagens um efeito de várias conjunturas que questionaram a
verdadeira essência de uma busca da identidade.
Na verdade, as personagens principais do romance de Holleran, polarizam o
desejo e o amor em regimes de prioridades que configuram uma descentralização
do sujeito na sociedade pós-moderna e estilhaça os papéis identitários que durante
algum tempo faria sentido para aquelas personagens.
Frente a questionamentos existenciais tais como “O que eu farei com minha
vida? O que um homem pode fazer com sua vida?” (HOLLERAN, 2001, p. 132)57 as
personagens do romance encontram a fragilidade do eu como fulcro da
fragmentação a que são submetidas através do discurso econômico e utilitário que
atravessa nas suas falas.
De fato, a problemática de um utilitarismo reveste a fala do narrador diante do
estilo de vida que rotula e personaliza as personagens homossexuais daquela
época, colocando em xeque – mesmo que de forma implícita – uma história de lutas
e perseguição. Entretanto, para Malone e Sutherland, a busca por uma liberação
identitária ainda contrastava com a visão tradicional de ser livre. Não se era “livre”
apenas por uma emancipação financeira ou matrimonial, mas, simplesmente, por
poder vivenciar o amor da maneira mais intensa possível. Dessa forma, a busca por
amor não revelava o condicionamento a certos papéis tradicionais de uma corte,
namoro e depois sexo, na verdade os instintos sexuais e o desejo homoerótico se

57

What will I do with my life? What can any man with his life?
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sobrepunham na procura como configuração da razão, em detrimento dos valores
tradicionais de uma relação amorosa, do ponto de vista heterossexual.
Mas a noção de “desperdício” da própria vida para Malone e Sutherland
estabelecem dois polos divergentes: para Malone, a necessidade de amor e o
encontro com o verdadeiro amado desconhecia limites e se constituía de uma busca
incansável por sexo. Para Sutherland, o amor era apenas uma visão romântica
antiquada cujos desdobramentos incorriam para o declínio em um mundo já
fragmentado.
Era essa a diferença que marcava, no romance, as personalidades daquelas
personagens. A discrepância entre o pensamento de Malone e Sutherland nos
coloca diante da crise identitária que

atravessa o pensamento daquele e das

possibilidades de uma reinvenção dos relacionamentos amorosos do outro:

“Eu quero viver em uma grande casa branca e sentar na minha
varanda e ver os vaga-lumes piscando à noite, e cheirar folhas
queimadas no outono, e ver meus filhos brincando no gramado”.
As crianças necessitam de um útero, disse Sutherland, e um útero
está ligado a uma vagina, e só em pensar numa buceta te faz vomitar
(HOLLERAN, 2001, p. 142)58.

Sem dúvida, o posicionamento de Sutherland transgride a visão de
normalidade dos discursos conservadores frente a um desmantelamento operado
pelo pensamento pós-moderno que coloca o ser emancipado numa posição
privilegiada diante do declínio do pensamento romântico e heteronormativo
configurado, no romance, como uma linha de fuga, uma fenda que separa o

58

I want to live in a big white house and sit on my porch and see fireflies blinking in the evening, and
smell burning leaves in the fall, and see my children playing on the lawn.
Children require a womb, said Sutherland, and a womb is connected to a vagina, and the thought of
cooze make you vomit.
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momento e a subcultura gay da lógica heterossexual. Dessa forma, o pensamento
de Malone nos leva a observar a necessidade de fuga através da qual ele pensa
poder compor o quadro de felicidade desconstruído pela imagem sexualizada da
cidade, o que conforme Bauman:

[...] podemos dizer que essa operação de acobertamento chamada
sociedade em geral é eficaz para que o “caos”, o “abismo”, a “falta de
chão” de que fala Castoriadis apareça em todos nós, homens, não
como a cena primordial diante da qual nos ocupamos de fugir e nos
esconder; ela se apresenta sob a pele de uma ruptura com o
“estabelecido”, uma irrupçãoo, uma fenda na rocha da normalidade
(sólida em outras circunstâncias), um orifício na rotina suavemente
fluida do ser ( BAUMAN, 2011, p. 27).

A constituição de uma lógica de “normalidade” no pensamento de Malone
mais parece uma tentativa de empenho utilitário da vida que uma frustração pela
busca perdida nas noites novaiorquinas. Em suas palavras, temos uma
representação de autoconhecimento e busca pela integridade do ser que esgota o
“ente” no pensamento heideggeriano para possibilitar o “cair em si mesmo” como
forma de tentar sustentar a noção de identidade.
Para Malone, o desgaste e desperdício de uma vivência voltada para a noite,
a dança, o sexo e todos os desdobramentos daquele comportamento pós-identitário
desintegram a estrutura do ser, colocando em segundo plano os papéis ontológicos
de uma compreensão de si no mundo.
Nesse sentido, a desilusão de Malone configura apenas o questionamento
das práticas sexuais e sociais a que ele mesmo está subordinado naquela
conjuntura. Suas queixas e projetos soam, na narrativa, como uma espécie de
descontentamento com o real e o colocam no centro do debate ou dilema pelo qual
a pós-modernidade desintegrou a noção de integridade, despedaçando os sujeitos e
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promovendo o espetáculo do devir como única possibilidade para aquelas
personagens.
Ao contrário disso, Sutherland incorpora a noção de consciência pós-moderna
instaurada no ápice daquele contexto, colocando em discussão a existência, o amor
e as facetas identitárias em desmantelamento com a noção do “ser em si” como
instância da vivência de sua sexualidade. Não menos importante que a visão de
Malone, Sutherland zomba dos modelos pré-estabelecidos e convoca, nas suas
palavras, a um perder-se na cidade; para este, é no seio da cidade que mora a
liberdade do ser, a intensidade do devir:

"Eu existo apenas em Nova York. Tire-me desta ilha e eu evaporo.
Eu sou como uma planta marinha que é bonita no fundo do mar, mas
quando retirada do oceano se transforma em outra cor,
completamente. Você não gostaria de mim no país [...]. Não haveria
riso nem fofoca, estaríamos mortalmente entediados e
começaríamos a odiar um ao outro. Imagine ter de jantar todas as
noites, sozinhos, nós dois. Estou cheio de vida, sou uma criatura da
cidade. Transplante-me e eu morreria em suas mãos.” (HOLLERAN,
2001, p. 144)59.

Com efeito, a cidade representa para Sutherland a única possibilidade de ser
e estar no mundo. Sair daquele espaço consiste em perder a própria existência, em
suas palavras. Não se pretende dizer que a cidade conformaria uma sustentação da
identidade ou um fulcro cujas bases sustentariam o ser na visão de Sutherland. Na
verdade, a cidade representa a personificação do pensamento transgressor e, ao
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"I exist only in New York, take me off this island and I evaporate. I'm like a sea plant that is beautiful beneath
the sea, but taken from the ocean turns another color altogether. You wouldn't like me in the country [...].
There'd be no laughter,, no gossip, we'd be deathly bored and begin to hate one another. Imagine having
dinner each night, alone, the two of us. I'm amusing, I'm full of life, I'm a creature of the city. Transplant me
and I'd die in your hands."
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mesmo tempo, a efemeridade dos conceitos, o dilaceramento dos valores
estabelecidos por uma normatização em declínio.
A cidade como personagem não convoca Sutherland para uma construção da
identidade gay, mas supera a noção dessa identidade ao mesmo tempo em que
sugere as transformações que são próprias do devir. Para Sutherland, a fuga não
imprime a ideia de saída da cidade, mas a saída de si mesmo como forma de
reciclagem no dizer baumaniano:

Se a ordenação e a criação foram os gritos de guerra da
modernidade, a desregulamentação e a reciclagem tornaram-se as
palavras de ordem da pós-modernidade. Meditações sobre o “eterno
retorno” nietzschiano chegaram para preencher as páginas em
branco dos guias de que a história do progresso fora excluída. Ainda
estamos indo, mas não sabemos mais aonde (BAUMAN, 2011, p.
54).

As reflexões das personagens reiteram os conflitos existenciais que
permeavam o ideal identitário que encobria os posicionamentos transgressores das
posturas pós-sexuais de fins dos anos 1970. Ao passo que a revolução sexual e a
liberação gay pós-Stonewall explodiam com os papéis sexuais e o pensamento
heteronormativo tradicional, a desconstrução da identidade provocava em Malone a
morte dos valores que naquele instante possibilitariam uma vida e história próxima
da “normalidade”. Se levarmos em consideração que aquele instante reflete a
desordem causada pela queda dos grandes ideais, podemos compreender o conflito
vivenciado pela personagem como um estado melancólico que promove o
desfazimento das ilusões de uma vida para a noite e para a libertinagem do ponto de
vista sexual.
No entanto, o dilema de Malone não infere a total destituição do desejo gay
ou da experiência homossexual. Longe disso, seus posicionamentos ou desilusões
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confirmam as frustrações de uma identidade fixa que agora é atravessada pelos
enviesamentos da visão normatizadora e idealizada de uma sociedade cujos
princípios

levam

o

sujeito

a

buscar

um

“lugar”

confortável

diante

dos

desdobramentos e estilhaços de uma vida sem “raízes”. Para ele, a ideia de uma
vida sem limites, totalmente livre, provoca um assombramento que reflete a crise
identitária que marca a pós-modernidade:

"É isso que você realmente quer?" disse Sutherland. "Você quer ser
um homem?"
"Como é que eu sei", suspirou Malone. "Somos livres para fazer
qualquer coisa, viver em qualquer lugar, não importa. Estamos
completamente livres e isso que é o horror."
"Talvez você gostaria de tomar um Valium", disse Sutherland,
"Acontece que eu tenho quatrocentos ou quinhentos comigo, no
bolso."
Mas Malone estava pensando agora e viu os homens que acendiam
cigarros um para o outro no escuro, fazendo sexo debaixo das
árvores, ele virou-se para seu amigo e disse com uma voz
inquisidora: "Não é estranho que, quando nos apaixonamos, este
grande sonho que temos, esta doença extraordinária, a única coisa
em que qualquer um de nós está interessado, é, inevitavelmente, com
algumas gotas perfeitamente normais que, por algum motivo não
podemos definir, é o portador de magia, o mágico, aquele que traz
tudo isso para nós. Por quê?" (HOLLERAN, 2001, p. 145)60.

Com efeito, o sexo move o pensamento e o comportamento das personagens
de Andrew Holleran. Apesar de se compreenderem livres para amar, fazer sexo, as
personagens, sobretudo Malone, parecem estar sempre fugindo de algo que as faz
questionar seus posicionamentos no mundo. As dúvidas de malone confirmam os
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"Is that what you really want?" said Sutherland. "You want to be a man?"
"How do I know," sighed Malone. "We are free to do anything, live anywhere, it doesn't matter. We're
completely free and that's the horror."
"Perhaps you would like a Valium," said Sutherland, "I happen to have four or five hundred with me in
my pocket."
But Malone was thinking now and he watched the men lighting cigarettes for each other in the dark,
having sex beneath the trees, he turned to his friend and said in a wondering voice: "Isn't it strange
that when we fall in love, this great dream we have, this extraordinary disease, the only thing in which
either one of us is interested, it's inevitably with some perfectly ordinary drip who for some reason we
cannot define is the magic bearer, the magician, the one who brings all this to us. Why?"
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efeitos conflitantes da liberdade vivenciada na noite novaiorquina, colocando-o frente
aos questionamentos internalizados na cultura e no próprio inconsciente coletivo: de
que é necessário limites. Sem dúvida, Sutherland representa a voz ou o porta-voz
das transformações daquele momento. Para ele, não se pode voltar no tempo e
consertar as fissuras desencadeadas pela própria evolução ou revolução sexual; o
que se torna plausível, é uma costura dessas fissuras cujas marcas são perceptíveis
e que se torna imprescindível a vida destituída de regras, conformando, assim, que:

O jogo da vida é rápido, totalmente absorvedor e consumidor de
atenção, tornando nulo o tempo para parar e traçar projetos
elaborados. Mas, novamente, adicionando impotência à perplexidade,
as regras do jogo mudam muito antes de o jogo terminar. Os valores
a serem tornados caros e perseguidos ativamente, as recompensas
pelas quais lutar e os estratagemas a serem implantados para
conquistá-los são calculados [..] “para impacto máximo e
obsolescência instantânea” (BAUMAN, 2011, p. 124).

O circuito do desejo traçado pelas personagens Malone e Sutherland
desestabiliza o poder da identidade no que conforma uma idealização do “ser”
enquanto parte dos eventos pelos quais essas personagens subvertem a noção de
completude. Na verdade, a idealização de uma vida pautada na prática hedonística
e na afirmação identitária estrapola o limite de suas forças levando-as aos
questionamentos sobre a compreensão de si mesmas naquele contexto:

Malone tinha deixado, como nós, de ter qualquer identidade em tudo.
Ele era simplesmente um sorriso agora, um conjunto de maneiras
perfeitas, uma promessa melancólica [...] E ele tinha sido, em todos
esses anos, assim, tão perdido como nós, vivendo um rosto, a
música, a esperança do amor [...] Foi o que aconteceu a todos nós
(HOLLERAN, 2001, p. 219)61.
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Malone had ceased, like us, to have any identity at all. He was simply a smile now, a set of perfect
manners, a wistful promise [...] And he had been, all those years, just as lost as we were, living on
faces, music, the hope of love [...] It happened to us all.
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Para Malone, a decadência é a única possibilidade plausível para a vivência
dos tempos de vida “desperdiçados” na noite, nas boates e saunas de N. Y. Nesses
espaços, a superficialidade dos rostos e corpos iguais conferem o status de
efemeridade com o qual aquelas personagens regiam as suas vidas e reiteram a
crise identitária com a qual convivem naquela subcultura.
A consciência de Malone de que a vida foi desperdiçada confere à narrrativa a
queda dos valores de vida que a transgressão do pensamento revolucionário gay
daqueles anos começavam a ruir. A questão da identidade, dos modelos
estabelecidos por uma subcultura gay davam os primeiros sinais de que não era
posssível modelar aquele grupo no futuro que aguardava as mudanças que viriam
constituir o caos identitário na pós-modernidade.
Dentro dessa lógica do desperdício, Malone desintegra os ditames de uma
vida entregue aos prazeres, à beleza física e desaparece no incêndio da Everard
Baths. Mesmo não sendo clara a sua morte, o narrador mitologiza sua figura e
promove uma sucessão de possibilidades de fuga, conferindo-lhe, assim, a
impossibilidade de morte e colocando-lhe no centro da vida gay e nas bases do
desejo como modelo de beleza e exemplo daquela subcultura.
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4 Pela noite: desejo, medo e liquidez

Para continuarmos com nossa proposta de confrontar o estilo das
personagens gays nas obras escolhidas para este trabalho, retomamos, agora, a
novela Pela noite (2010) de Caio F., por considerar que as questões ligadas à
sexualidade e ao estilo próprio das personagens Pérsio e Santiago agem como um
confronto de ideias e estilos individuais, é necessário discutir o desejo e a noção de
identidade na narrativa para tentar extrair os sentimentos que permeiam o tecido
literário de Caio na obra.
As questões desencadeadas pela narrativa nos dão conta de dois homens
adultos cujas vidas são pautadas pelo desejo homoerótico e pelo convívio anônimo
que predomina nas grandes cidades. É fato que a obra de Caio engloba a cidade
como locus de trânsito e desejo num misto de crise e fantasia. Dessa maneira, o
encontro de Pérsio e Santiago promove muito do que o próprio autor vivenciou na
sua chegada e vivência em São Paulo. Estamos certos de que a biografia abreana
não pode estar no cerne desta discussão, mas é latente a própria experiência do
autor nas linhas dessa novela.
Para adentrarmos nas linhas da narrativa é importante levar em consideração
que a novela Pela noite constitui parte da obra de Caio que discute a questão da
sexualidade gay. Notoriamente averso às rotulações e panfletagem do movimento
gay no Brasil, a obra de Caio dialoga com os interesses desta pesquisa, visto que
não somente nos traz um mapa do momento sexual de início dos anos 1980 no que
tange à sexualidade gay, mas também coloca em xeque as questões da identidade.
Além de viabilizar um recorte da vivência gay dos anos “exagerados”, Caio
nos coloca frente a discussões que foram caras à teoria queer. Suas personagens
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em Pela noite desconsertam os papéis sexuais e a noção de identidade, rompendo,
assim, com a clonificação que marcara a década anterior e fica patente em Dancer
from the dance (2001).
Para que se possa assumir uma linha de análise, é importante confrontar a
noção de desejo, medo e liquidez na narrativa em estudo. De fato, o desejo é uma
das questões cuja significação pressupõe uma atenção redobrada nas personagens
da novela. É a partir do desejo que o encontro entre as duas personagens promove
a trama da narrativa, trazendo um passado de medo e consequências inexoráveis
na vida delas.
Nesse sentido, é interessante colocar em evidência que as personagens
Pérsio e Santiago introduzem a narrativa numa discussão eloquente do ponto de
vista discursivo que exerce forte influência no leitor. Com efeito, a personagem
Pérsio toma conta do cenário discursivo numa verborragia teatral que transcende o
limite do solilóquio, impondo um silêncio a Santiago que nos parece estar totalmente
alheio ao cenário dramático do outro. A própria verborragia desenfreada de Pérsio
nos leva a perceber o tom da narrativa diante dos problemas vivenciados por essa
personagem e o papel importante que exerce no desencadeamento dos fatos
seguintes.
Por se tratar de uma narrativa gay e por realçar a noite paulista como espaço
dos encontros e divertimentos da subcultura gay, a novela nos coloca frente a dois
homens diferentes, cujas vivências diferem tanto no espaço físico quanto
psicológico. Traçando um perfil de Pérsio e Santiago, poderíamos colocá-los em
dois lados opostos cujas diferenças polarizam o desejo e o modo de lidar com a
sexualidade.
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Levando em consideração que a noite de julho configura o fechamento do
círculo das águas, podemos compreender que a narrativa se reveste de uma
caracterização de purificação e, por que não, de um discurso higienizador de uma
cidade cuja sujeira é responsável pela intoxicação do corpo e da alma.
A identificação de Pérsio com os problemas da sexualidade, da frustração de
“ter sido” e de um passado constrangedor produzem no seu discurso a
personificação dos fantasmas que o acompanharam durante a sua vida e a noção
de uma identidade. Longe de compor um sujeito completo, a personagem Pérsio
subverte a fixidez dessa identidade para cair no estilhaçamento causado pela
cidade, compondo os pedaços de identidade no anonimato das ruas, saunas, boates
e bares que desconstrói os modelos pré-estabelecidos pela ordem heterossexual e
tradicional.
É importante colocar aqui que a cidade cumpre um papel imprescindível na
narrativa, assim como em Holleran, visto que precede as personagens cuja
dependência é apresentada através do conflito que vivenciam nesses espaços de
solidão. Afinal, a cidade é, ao mesmo tempo, espaço de diversão e solidão para as
personagens. Ao passo que a noção de exílio contrapõe o viés da liberdade, a
cidade se transforma no espaço único de consciência dessas personagens,
funcionando como aprisionamento e linha de fuga:

— ...fracasso...
— Justamente. Em cima. De fracasso, amargura, frustração. [...] Aí
resolvi que nesta noite de inverno em que vamos virar a noite de
sábado pelo avesso da noite de julho, ninguém vai falar no que podia
ter sido e não foi. Simplesmente porque você não se chama João
nem Paulo, assim como eu não me chamo Carlos nem Pedro. Você
se chama Santiaago, eu me chamo Pérsio. Além de evitar amarguras,
é superpolitizado, você não vê? Adequadíssimo, perfeito. Mais do
que, sei lá, Jean-Paul ou Vittorio ou Steeve ou Wolfgang. Com um
nome desses você pode virar a noite impunemente. Do champanhe à
cachaça, dos Jardins ao Jeca, do Off à Terra de Marlboro. Sem culpa
alguma, rapaz. Dois latino-americanos virando a noite pelo avesso da
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noite na noite da maior cidade da América do Sul (ABREU, 2010, p.
118-119).

Com efeito, a cidade para as personagens funciona como purgação do medo
e status de liberação dos desejos proibidos, uma vez que produz a sensação de
anonimato ratificada pelo uso dos nomes utilizados por elas, autoriza uma
emancipação sexual que as integra no mundo fetichizado da subcultura gay,
possibilitando-lhes o trânsito seguro pelo qual parecem ter medo assumir a
verdadeira face/nome.
Como técnica utilizada durante muito tempo, sobretudo nas subculturas gays,
o anonimato preserva os sujeitos gays da perseguição e da discriminação social que
durante muito tempo relegava os mesmos a uma condição doentia e criminalizada,
além da perseguição e da homofobia institucionalizada.
Para a personagem Pérsio, a homofobia e a perseguição parecem compor um
quadro desintegrador que estrutura seu posicionamento tanto no campo social
quanto no espaço psíquico. O passado parece exercer na personagem uma forte
tensão que desestabiliza toda modificação pela qual vem passando o mundo no que
se refere à liberação sexual e a luta por representação da comunidade gay no Brasil.
Certamente, não podemos atribuir, completamente, uma modificação do
pensamento da sociedade dos anos 1980 no Brasil no que tange às sexualidades
desviantes. Sem dúvida, havia movimentos que pretendiam abrir as discussões
acerca da sexualidade gay e promover uma equiparação dos direitos civis, senão,
pelo menos, um movimento vanguardista de aceitação e respeito pelos gays.
Todavia, o passado de Pérsio é um fator relevante para a compreensão dos traumas
que ele carrrega e do comportamento que assume na narrrativa.
Do ponto de vista narrrativo, o que se apresenta como principal motivo da
troca de nomes pelas personagens não é a simples teatralização dos seus papéis
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como atores anônimos, mas sim a necessidade de esconder a identidade — e isso
também inclui a sexualidade — visto que o momento político e psicológico daqueles
tempos

não

oferecem

segurança

para

elas

e

poderia

acarrretar

outras

consequências mais prejudiciais.
Não é à toa que o cuidado assumido por Pérsio visa preservar as conquistas
que o mesmo adquiriu a partir do anonimato do “armário”. Sendo um crítico de
teatro, ele precisa preservar, do ponto de vista profissional, seu lugar naquela
sociedade ainda disciplinadora que mantém sob vigilância os desvios da
sexualidade. E, de fato, Pérsio tem consciência de sua sexualidade. Apesar de
compreender, até certo ponto, o desejo pelo sexo igual, parece temer pela própria
condição de homossexual, chegando mesmo a considerar sua sexualidade como
uma maldição que o acompanhará para o resto da vida. Na verdade, a personagem
não diz isso claramente, mas fica entrevisto nas entrelinhas que compõem o
discurso narrativo e de algumas pistas que se encontram no decorrer da novela:

— Dançarás! — disse o anjo. — Dançarás com teus sapatos
vermelhos, até estares pálida e fria, até tua pele enrugar-se como a
de um cadáver. Dançarás de porta em porta, e onde morem crianças
soberbas, vaidosas, baterás à porta, para que te ouçam e tenham
pavor de ti! Dançarás, dançarás sempre... (ABREU, 2010, p. 128).

Característico na obra de Caio, o trecho de Andersen compõe as nuances
que transitam no pensamento da personagem Pérsio. Considerando a sexualidade
como um carma a carregar para o resto da vida, os “sapatos vermelhos” configuram
a metáfora da maldição a que está aprisionado e ao destino que toda essa carga
ideológica o confina. Neste sentido, o espaço parece compor um recorte à parte, e,
ao mesmo tempo, definidor das fissuras da ordem dominante quando Santiago
observa o quarto de Pérsio, verificando “O cheiro áspero das pontas de cigarro
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amassadas no cinzeiro. Desviou os olhos, desviava muito os olhos, calor no rosto,
sentia sempre calor no rosto, para as duas pilhas de revista em cima da televisão
desligada, aos pés da cama” (ABREU, 2010, p. 128).
A desordem da qual percebe-se Santiago, confere à narrativa os
antagonismos que regem as duas personagens. Enquanto Pérsio se constrói num
esforço de parecer ser alguém “descolado”, esconde o medo, a falta de coragem e o
desejo sexual no “armário” que o aprisiona. Tal característica destoa de Santiago
que parece encontrar no desejo gay o deslinde das fronteiras sensuais e a
permissão para viver em plenitude a sexualidade sem culpas e neuroses, ao
contrário do outro:

Só ao se aproximar viu o desenho: um homem jovem inteiramente nu,
a não ser pelos tênis e as meias, deitado de bruços na grama, olhos
fechados, boca entreaberta, passivo, deliciado, possuído pelo leão
entre suas coxas, a língua do animal penetrando fundo numa das
orelhas. [...] Virou as páginas furtivo, outro homem deitado de costas,
a camiseta erguida roçando os mamilos rijos cercados de pelos
dourados, coxas abertas entre almofadas marroquinas, densos
interiores, a glande redonda, rosada, um figo aberto na extremidade
mais polpuda, meio invisível, perdido entre sombras, pentelhos,
músculos, tudo num tom avermelhado de febre, igual ao do interior
das janelas nos outros edifícios, atrás dos quais alguém insinuava
lentamente as pontas hábeis dos dedos por entre botões
desabotoados da camisa de outro, outra quem sabe, a leve carícia, e
o negro em pé, de costas, apoiado na poltrona de couro, bunda
voltada para ele, a bunda dura, negra, musculosa, uma bunda de
homem com um pequeno triângulo de pelos negros encaracolados
antes da divisão macia das nádegas por onde se penetraria aos
poucos, primeiro o dedo umedecido descobrindo caminhos, depois
talvez a língua móvel ágil despertando o prazer em convulsões
miudinhas, gemidos abafados, as pernas abertas. [...] Tocou o próprio
pau endurecido contra a calça. (ABREU, 2010, p. 128-130).

A visão de Santiago acerca da sexualidade gay, possibilita o balanceamento
dos sentimentos que permeiam a narrativa. Sua relação com o sensual dissolve o
clima gélido com que o narrador retrata o apartamento de Pérsio e estabelece o
estado de ponderação entre a frustração e o verdadeiro sentido daquele encontro. A
visita de Santiago a Pérsio é utilizada na novela para configurar a fluidez dos
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encontros gays naquele momento, cujas transparências estavam muito além do que
se poderia imaginar. As duas personagens conheram-se na adolescência em uma
cidade do interior e tiveram formas distintas de conhecer a sexualidade, e isso seria
crucial na vida dos dois. Se para Santiago a fluidez de transitar pelo desejo gay e
heterossexual fora um ponto positivo para a convivência tranquila, para Pérsio a
impossibilidade de transpor essa ponte fora um desastre total.
Carregado de trejeitos femininos e estigmatizado pelas características que
assomavam-lhe os aspectos de homossexual, Pérsio se constrói a partir de uma
frustração que carregaria para toda vida. Mas para Santiago, a aceitação da
sexualidade estava muito mais delineada pelos encaminhamentos que ele dera a
sua própria identificação com as normas heteronormativas. Longe de pretender
compor um modelo de masculinidade, Santiago transgride tranquilamente os papéis
sexuais sem culpa nem recalque que fosse suficientemente capaz de conduzir a
uma frustração.
Por isso, é importante compreender que a noção de desejo para Pérsio foge
quase que totalmente daquela assumida por Santiago. Para o primeiro, o que está
em jogo é mais do que o desejo primário e instintivo do macho que penetra e se
deixa penetrar. Há, de certo modo, uma retração do desejo para ele que se
sobrepõe como “legítima defesa” da identidade e dos ataques sofridos na
adolescência.
Enquanto para Santiago há uma leitura tranquila do desejo gay, para Pérsio a
leitura se inverte para uma lembrança dolorosa e vergonhosa com a qual ele convive
e se permite senti-la através do anonimato e da cidade grande cujos focos de
interesse não são a vida particular.
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E a naturalidade com que Santiago reencontra o amigo do passado não
esconde também os verdadeiros motivos que o fizeram aceitar o convite de Pérsio
num dia qualquer em uma sauna para se encontrarem no apartamento deste último.
É nítido que a saudade dos velhos tempos e a atração exercida por Pérsio
configuram uma abertura por parte de Santiago e acende neste um desejo por
aquela “figura” que agora via através do boxe no banheiro, numa memória recente:

Como na sauna onde mal divisava as formas do outro, diluídos
naquela neblina, chegando muito perto, subindo os olhos pelo peito
largo coberto de crespos pelos negros reluzentes de suor, depois o
pescoço forte, taurino, nascendo reto dos maxilares, uma massa
escura de cabelos pretos empastados e os olhos pretos também
olhando atentos, vindos de longe, de muito longe, tanto que não
conseguiria precisar quando, nem onde, nem quanto, em que lugar,
em que tempo, de que jeito, com que intenção escondida. Identificouse aos poucos, hesitante tateava aqui, ali, na sombra. Para não errar,
tateava. Não errava, que eram eles mesmos, embora de muitas
formas talvez não fossem iguais — os anos, a distância, a cidade, os
caminhos (ABREU, 2010, p. 133-134).

O reconhecimento do “outro” na memória de Santiago revela uma cena de
desejo e identificação que extravasa através da liquidez dos ambientes da sauna a
própria visão de Caio acerca do seu Triângulo das águas. As águas que caem na
chuva, nos banheiros e saunas reiteram a ideia que as personagens têm sobre a
sexualidade, o desejo e a cidade. Para Pérsio, a água configura a higienização
necessária para limpar toda a sujeira que permeia a cidade e a sua própria vida. Na
verdade, ele visualiza a sexualidade e o ato sexual entre dois machos como algo
sujo e feio, mas que pode ser purgado pela água e pelo anonimato.
O reencontro dos dois amigos provoca um desmantelamento em Pérsio que
subverte, de certo modo, a intransigência da sua frustração sexual e identitária e
compõe um novo revestimento, quiçá uma costura identitária que transcende o
espectro de suas frustrações e desinibe, no íntimo ou inconsciente, uma abertura
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para a possibilidade do amor. A narrativa permite-nos inferir que Pérsio abre uma
possibilidade para que o outro possa entrar na sua vida, sua intimidade não apenas
no sentido sexual, mas acima de tudo por uma via até então não trilhada. A
permissão de Pérsio nos remete a uma espécie de emancipação ou conhecimento
de si, no dizer de Foucault, que possibilita um estar aberto ao conhecimento do
corpo e o confronto com o conhecimento do outro. Essa pequena evolução em
Pérsio desencadeia uma ruptura com suas frustrações que possibilitaria um
movimento de entrada nos espaços inconscientes de sua psique para iniciar um
movimento de maioridade segundo o pensamento kantiano:

De repente viu-se convidando sem planejar, por que você não
aparece em casa uma noite dessas, fim de semana, a gente podia
sair, jantar, dar uma olhada na noite. E de repente apressado, estava
no vestiário, estendia um cartão, um número, um nome. Era bonito o
outro que ainda não era Santiago, se espiasse com cuidado por baixo
dos cabelos pretos molhados, emaranhados, se desbastasse traço a
traço aquele ar solícito e espantado até quem sabe um atrevimento,
coisas assim, promessas, mas não ousava. Sairia então pela noite
levando uma sensação esquisita, quase nova, dentro do peito, essa
armadilha de que não gostava, o passado abrindo súbito o seu baú
mofado para trazer fantasmas esquecidos, que não era, como
supunha, um desconhecido na grande cidade [...] não importava,
pudesse imaginar que na próxima volta da próxima esquina e outra
mais e ainda mais uma, ninguém o reconheceria (ABREU, 2010, p.
134-135).

De fato, o reencontro na sauna no sábado anterior, desencadeia em Pérsio
uma reviravolta no sentido de que havia ainda uma possibilidade para purgar os
fantasmas do passado e construir uma nova perspectiva de vida cuja “senha” era o
encontro com o outro, Santiago. Para Pérsio, o insólito encontro com o agora
Santiago constitui o que ele chama de “fatalidades” e propicia em si uma pequena
abertura para o outro lado da vida que até então ele se protegeu e se trancou. O
“armário” da personagem Pérsio não constitui um esconderijo apenas da
sexualidade e do desejo pelo outro igual. Na verdade, o coming out que ele parece
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se dispor vai além da perspectiva de assumir a homossexualidade, é a própria
liberação do conhecimento de si frente a Santiago e frente a si mesmo.
Todavia, o enfrentamento e a saída do armário que Pérsio considera viabilizar
não neutraliza a carga ideológica do passado nefasto que assombra sua vida e, por
vezes, instala-se como metáfora de proteção. A fuga dele nas drogas, no
trancafiamento da solidão do apartento institui um aparato de silenciamento e
confirmação de um aparelho ideológico que durante séculos segregou os sujeitos
que ousaram assumir o “amor que não ousa dizer o nome”.
Se considerarmos que o sentimento que oprime Pérsio é também o mesmo
que desintegra o medo que ele tem da identidade gay, poderemos compreender que
o papel exercido pela presença de Santiago confere a essa reflexão de Pérsio uma
possibilidade para a travessia do abismo psicológico que o separa do outro. Com
efeito, a noite na narrativa é metáfora do desejo e fator preponderante para a saída
do armário num contexto anônimo e, ao mesmo tempo, libertário.
Porém, para Pérsio, a expectativa do coming out é tão amedrontadora quanto
o confronto com o self. Essa expectativa se apresenta como o descortinamento de
traumas e fantasmas que compuseram um complexo de identidade facetada e se
contrapõe, assim, ao movimento de saída como forma de se proteger do outro lado.
Fica evidente que a resistência a essa saída introduz uma dialética com as teias e
construções do aparelhamento ideológico de um discurso cujo efeito produz sujeitos
“enrustidos” e conformados com o papel que lhes resta representar como única
forma de exorcizar o medo da saída do armário:

Completamente nu, olhou o guarda-roupa. Como um desânimo,
vontade de dizer rápido qualquer coisa como olha, você me desculpa,
mas estou mesmo muito cansado, fica para outro dia, para outra
noite, outro tempo, outra vida. Depois que o outro partisse, sem ao
menos abrir a janela para que o ar circulasse um pouco no interior
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viciado de fumaça, sono e solidão, sem esvaziar o cinzeiro nem
arrumar a cama, apagar a luz, ligar a televisão, névoa colorida,
intermitente, mergulhar entre lençóis ainda quentes, cheiro de corpo e
porra seca guardado nas dobras, mergulhar a cabeça na penumbra
colorida, no escuro amarfanhado de dentro, e nunca mais outra vez
(ABREU, 2010, p. 137-138).

Entretanto, apesar do medo, da preguiça e do receio de retirar a “máscara”
que esconde e protege o seu verdareiro rosto, Pérsio assume os riscos e enfrenta
suas próprias crises num misto de ousadia e misticismo que desestabiliza o recato
melancólico de sua sexualidade homoafetiva e subverte o discurso anterior para
protagonizar uma certa “liberação” que, parece-nos, vai desencadear a saída do
armário tanto no campo da sexualidade quanto no cerne dos processos psicológicos
do recalque que o aprisiona. Como que saindo de um estado de inércia, Pérsio
retoma o andamento e o enfrentamento das cisrcunstâncias que o fizeram
introverter-se num mundo fechado, inacessível; e abre-se para a noite, a cidade e o
desejo. O tom usado por Pérsio integra a visão e a linguagem camp/queer das
subculturas gays da década de 1980, e confere um crédito para Caio F. no que diz
respeito a sua visão mistificada dos relacionamentos amorosos, das possibilidades
de conquista e valorização dos intermédios esotéricos:

Pérsio ergue-se rápido, acendeu um cigarro. Recomeçou, elétrico, a
mexer no guarda-roupa:
— Branco? Branco é bom, brilha na luz negra, afasta más vibrações.
Só que as más vibrações desta cidade, God! Nem todo o sal grosso,
nem toda a arruda do mundo dariam jeito. Mas não, você também
está de branco. Tipo par de vasos, é péssimo. — embolou a calça
branca, jogou-a sobre a cama. [...] — Amarelo, então. Porque hoje é
sábado, porque hoje é dia de Oxum. — Saudou, a mão direita com
indicador mais alto erguida para o teto: — Ora ye ye ô! Mas estou
abatido, não estou? God! Umas olheiras até o queixo. Quem sabe
vermelho. Realça, joga pra cima (ABREU, 2010, p. 139).

O ritual de saída do apartamento de Pérsio configura a produção desejante
dos
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daquelas

personagens,
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os
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desdobramentos previsíveis e imprevisíveis que implicam numa virtualização das
instâncias espaciais de uma cidade incansável. Assim como em Dancer from the
dance (2001), é na noite que as personagens de Caio encontram reafirmam o ideal
de desejo, estilo de vida e identificação com os sistemas de desfixação dos sistemas
diurnos. Longe de produzirem uma racionalização do amor, do sexo e de suas
sexualidades, a noite os leva para os prazeres irracionais e, por que não,
transgressores da ordem dominante que desintegra papéis pré-estabelecidos por
uma visão heterossexual e binária que vê nas expectativas noturnas a possibilidade
dos afetos raacionais.
A cidade, as ruas, esquinas e locais de diversão propicia mais que a
possibilidade de expor a sexualidade e vivenciá-la livremente. Para Pérsio e
Santiago, é na noite da cidade que se pode estabelecer um ponto de partida para a
compreensão dos próprios limites e a fuga da identidade a partir do anonimato e
desmantelamento dos binarismos a que estão condicionados os sujeitos gays.
De algum modo, o gueto gay proporciona uma quebra dos binarismos
ratificados pela visão heterossexual, uma vez que ao impor, de certo modo, a
diferença sobre os modelos pré-estabelecidos, rompe com a ideia de identidade
para compor um viés de sexualidade livre que instaura possibilidades reais de
integração em vez de uma modelização de identidade naquele contexto.
Na verdade, a saída pela noite encontra respaldo para a viabilização de uma
vivência para o irracional e, dessa forma, confere um status queer que subverte a
noção de uma identidade gay já contestada pelo próprio autor que não “levantava
bandeira” do movimento gay. Se a saída para o gueto pode promover o rompimento
com o ideal heterossexual, desse modo pode também reiterar uma afirmação da
diferença como marca transitória e reivindicatória do trânsito em que as

125

personagens se encontram, em vez de marcar um território. De fato, se
compreendermos que os processos de desterritorialização da homossexualidade
enquanto transgressão fazem parte do aparelhamento de uma ordem dominante, o
gueto é o espaço de reterritorialização que extrapola a noção da identidade, visto
que produz novas maneiras de subversão da identidade e balanceia os estratos
reterritorializados fora do controle do aparelhamento de poder.
Partindo para a noite, as personagens observam e são observadas pela
cidade que não dorme. O movimento dos prédios, das esquinas e das pessoas
relembram as câmeras cinematográficas que aproximam e distanciam a imagem da
cidade com suas estruturas inanimadas, pessoas e coisas distorcidas numa mistura
de cores e formas. É o movimento alucinógeno da noite que leva Pérsio e Santiago
para o encontro com o “novo” — inesperado, talvez — mas sempre insólito prazer do
anonimato e dos devires sensuais da noite na cidade.
No entanto, a primeira parada dos dois rapazes se dá numa pizzaria
tradicional. É neste momento que Pérsio se dá conta de que as pessoas ao seu
redor representam uma espécie de plateia que os observa e formulam julgamentos e
condenações acerca da sua sexualidade. Longe de esquecer o passado e os
condicionamentos do olhar severo dos aparelhamentos que condenavam a
sexualidade desviante, Pérsio retoma os fantasmas que o assombraram na
adolescência, configurando uma perseguição homofóbica que levaria para sua vida
adulta, juntamente com o receio do que “as pessoas vão falar”:

— Bem, agora conte-me coisas — Pérsio pediu.
— Que coisas?
— Coisas, ora coisas. Excitantes, escabrosas, melancólicas,
excêntricas, depressivas, estimulantes, atrevidas, mesquinhas,
loucas, maravilhosas.
— Mas não há nada para contar.
— Então inventa, inventa rápido. Falei a noite inteira. Agora entrei em
alfa. Aproveita, senão recomeço. É a sua vez.
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[...]
— Mas contar o quê?
— Qualquer coisa, já disse. Senão eu piro. Conte depressa, senão
eles vão começar a olhar.
— Olhar?
— Todo mundo. As mammas, as possessivas gordas, as criancinhas
odiosas, os maridos subjugados, as nonnas de saco cheio. (ABREU,
2010, p. 150-151 – grifos do autor).

A insistência de Pérsio em estabelecer rapidamente um assunto para ouvir de
Santiago nos faz compreender o medo que ainda traz projetado pelo passado de
perseguição homofóbica e cujos fantasmas não o deixam em paz. É franco o
discurso da personagem quando coloca a sua fragilidade à mostra e comprova os
traumas e neuroses como marcas indeléveis de um discurso opressor e tenebroso
que guarda na memória. Conforme nos possibilita compreender a sua fragilidade,
Pérsio desconstrói a imagem de força que apresenta no início da narrativa numa
mise en scène verbalizada e descontrolada. Com efeito, a personagem é
desestabilizada por forças anteriores ao presente. Na sua paranoia, Pérsio coaduna
os reflexos de um passado de injúria e perseguição pela condição de representar
para as pessoas a imagem caricaturada de homossexual. Sem dúvida, o medo que
contrai o desenvolvimento dos papéis queer da personagem é a prova do efeito
nefasto da homofobia e, de certo modo, a narrativa estabelece uma representação
da realidade como forma de trazer para o material literário uma discussão acerca da
diferença como instância do compromisso com o politicamente correto:

— Vamos, diga alguma coisa. Quer que rasteje a teus pés? Senão
eles vão pensar que somos um casal em fase de separação. Ou um
par de namorados babões. Onde está seu superego? O que é que
você quer que eles pensem de nós, de mim, aqui a teus pés? E em
qualquer das hipóteses as mammas cutucarão seus maridos ruins de
cama repetindo baixinho, escandalizadas, guarda, amore, questi belli
ragazzi, Dio mio, veados. Santa Madona, como é que se diz veados
em italiano? — Acentuou a palavra, como gostava de fazer. As
mocinhas se voltaram, curiosas. — Já começaram a olhar, viu? Você
quer que pensem isso de você, hein? Que nós somos veados, bichas,
baitolas, putos, maricões, chibungos, jaciras, frescos, peras,
homossexuais, invertidos? Hein, cara? — Bateu forte o joelho sob a
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mesa. — Então, como disse Michelangelo dando a martelada: parla,
catso! (ABREU, 2010, p. 152).

A aflição da personagem a respeito do que as pessoas podem pensar,
sobretudo de pensarem que são gays parece comprovar o medo que Pérsio tinha da
sexualidade ou mesmo a homofobia internalizada que aflorava no próprio discurso
que nos apresenta. De outro modo, a homofobia e os ditames acerca da sexualidade
“natural” são veiculados de tal modo por uma ideologia higienizadora que não é
surpreendente que os próprios gays viessem a sentir medo que outros soubessem
ou desconfiassem do seu segredo.
Mas o que me parece, também, interessante neste ponto da narrativa, é que
Pérsio aprofunda as feridas que se abrem quando emerge o fantasma da
perseguição homofóbica: o medo. No fundo, o medo é uma das maiores neuroses
da personagem. É por medo, também, que ele poderia ter ficado em casa naquela
noite. Para evitar qualquer contato, qualquer abertura para expectativas de uma
relação entre amigos que desperta em Santiago o aborrecimento por aquelas
palavras tão carregadas de ódio, perseguição e medo. Para Santiago, a surpresa
desse lado neurótico de Pérsio reflete também a solidão com que ele mesmo passa
os seus dias sozinho no trabalho, no cinema e em casa. É a solidão a que os dois se
encerraram que provoca o medo de se entregarem a novas escolhas, novos
caminhos para suas vidas.
O desânimo com que Pérsio atravessa o discurso do outro reflete a esfera de
medo, de ansiedade e e tensão que marcaria para sempre os anos 1980. De fato,
não poderia deixar de mencionar que além de todos estereótipos que marcaram
aquela década havia também terríveis sombras que atormentaram a comunidade
gay tanto no Brasil como no mundo. Sendo um dos primeiros textos de Caio que faz
referência à aids, Pérsio representa melhor que qualquer outro o clima que se
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vivenciava numa época onde a liberação sexual dava seus maiores passos e vibrava
na noite da maior cidade da América do Sul – São Paulo. Assim, torna-se possível
compreender a carga psicológica que se ergue sobre Pérsio e os receios de viver
algo que durante muito tempo ele conheceu como pecado, injúria, vergonha,
segregação e ódio:

— E de repente, eu ia dizer que não, não posso, não quero, não
devo, estou doente, descobri que estou com AIDS, tenho um
compromisso, tentei pular da janela. Quando vi tinha dito te espero às
oito, não foi? E de repente eram só sete e meia quando a campainha
tocou e eu não pensei que fosse você. Oh Deus, tudo tão típico. Eu
queria ter tomado um banho antes e feito a barba, uns cheiros, uns
charmes, essas coisas. Eu queria dar uma boa. Sei lá, troço mais
babaca, impressão. Eu queria que você gostasse de mim. Eu estava
superchapado, supercheirado. Torto, eu estava torto. Detonado.
Ainda estou um pouco, comecei a aterrissar só depois do banho. [...]
Mas de repente já tinha aberto a porta e você disse oi, e eu devia
estar um horror, uma cara de Christiane F. antes da desintoxicação,
eu disse oi com aquele olho vermelho, o nariz pingando, aquele bafo
de maconha. A pele, a pele, você reparou como estou pálido? Então
você entrou e perguntou como é que eu estava, daí eu botei correndo
aquela música, eu tinha que me mexer rápido, e disse (ABREU, 2010,
p. 153-154).

A representação com que Pérsio se defronta no discurso anterior, confronta
uma série de traumas e medos que constituíam a sua perturbação psicológica. Em
seguida, ele lembraria do passado no Passo da Guanxuma, todos os retratos da
perseguição homofóbica que viveu naquela cidade do interior e de como isso
marcou a sua vida, refletindo no seu presente. A injúria e a zombaria com que
aquelas vozes repetiam “fresco” ressoariam para o resto de sua vida, compondo
uma personalidade instável e amedrontada que resvalaria para o lado afetivo,
impossibilitando-o de pensar a diferença sexual como algo normal:

— Isso. Fresco, elas gritavam. Todas juntas. Ai-ai, elas gritavam.
Bem alto, elas queriam ferir. Elas queriam sangue. E eu nem era,
porra, eu nem sabia de nada. Eu não entendia nada. Eu era
superinocente, nunca tinha trepado. Só fui treparr aqui, já tinha quase
vinte anos. E cheio de problemas, beijava de boca fechada. — Sorriu,
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contornando os aros dos óculos com as pontas das unhas roídas
(ABREU, 2010, p. 155 – grifos do autor).

Conforme Pérsio rememora, melancolicamente, o passado de perseguição e
homofobia no Passo da Guanxuma, relembra outro fato daquele lugar. O suicídio de
um barbeiro com características homossexuais que marcaria uma tragédia anônima
daqueles que ousam desafiar a ordem imposta pelo discurso homofóbico. A revolta
de Pérsio, ao retomar o fato, se volta contra todos aqueles ao seu redor, como se
todas as pessoas, naquele lugar, também integrassem o pensamento da lógica
heterossexista.
A carga ideológica que permeia o discurso de Pérsio acerca dos problemas
referentes a sua sexualidade compõe um lado importante na narrativa. Mesmo
tecendo uma espécie de trajetória de vida, ele confirma algo que nos parece
elucidador das tensões que movimentam o texto para uma reflexão da questão gay
e de todos os aspectos relacionados com os traumas que fizeram da sexualidade
desviante um fardo a carregar. Sem dúvida, o passado dessa personagem constitui
uma escrita inapagável e verossímil, do ponto de vista literário, visto que
corresponde às problemáticas de inúmeras pessoas com histórias de vida também
marcadas pelo estigma da perseguição homofóbica. Para Pérsio, a noção do desejo
gay é de longe algo positivo. As marcas indeléveis do discurso opressor e disciplinar
formam o caráter da personagem que não concebe o prazer sexual entre homens
como algo a ser vivenciado de forma tranquila e normal. O que podemos perceber é
mais um retrato naturalista da homossexualidade que o desejo como possibilidade
de libertação.
Na verdade, o que transparece do sentimento da personagem em relação à
sexualidade gay como algo negativo e insalubre deve ser ampliado com vistas a
compreender a influência do discurso de ódio contra a homossexualidade e a
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manipulação do desejo como modo de subversão do que é “normal”. Com efeito, a
desconstrução do desejo de Pérsio na adolescência se coloca como linha divisória
que distorce naquilo que ele é e naquilo que deveria ser. Tais ideologias com
indícios do discurso positivista e médico do século XIX, constituiriam os maiores
traumas da personagem e confirmam o poder que exercem sobre ela:

Entre dois homens, amor é igual a sexo que é igual a cu que é igual a
merda. Sabe que não aguento merda? Eu vejo um cara e gosto e tal
e me aproximo e rolo umas, sempre rola umas, porque eu canto bem,
eu sei cantar, veja que vaidade, e daí penso Deus, daqui a pouco a
gente vai pra cama e chupa daqui, chupa dali, baba, roça, morde, e
no fim inevitável tem o cu e a merda no meio. Você acaba sempre
dando a bunda ou comendo a bunda do outro. Se você dá, ainda não
é nada. Tem a dor, a puta dor. Caralho dói para caralho. Tem uns
jeitos, uns cuspes, uns cremes. Mas é nojento pensar que o pau do
outro vai sair dali cheio da sua merda. Mesmo nos casos mais dignos,
você consegue imaginar Verlaine comendo Rimbaud? E você come o
outro, tem a merda do cara grudada no teu pau. Mesmo no escuro,
você sente. É impossível não sentir. Por mais limpos que vocês
estejam fica aquele cheiro, aquele cheiro de merda solto no ar
(ABREU, 2010, p. 167-168).

Mais que um discurso higienizador, a fala de Pérsio ressoa a própria
experiência vivida durante o período da adolescência. O nojo que ele coloca acima
de qualquer prazer se dilui no discurso homofóbico e disciplinador que desaprova os
desvios da sexualidade e provoca, mesmo nos homossexuais, uma espécie de
homofobia internalizada com vistas a purgar o desejo sexual como única alternativa
para se imaginar purificado. Esse tipo de discurso é, na verdade, uma espécie de
auto-defesa da personagem contra o ódio institucionalizado pelo qual constuiu-se
uma noção de identidade homossexual. Longe de proteger-se do desejo sexual,
apela-se para mecanismos e dispositivos externos como forma de execrar-se num
espaço inconsciente de modo que o desejo passa por uma transformação negativa.
Dessa forma, o que fica claro para Pérsio é que mesmo corroborando um
discurso discurso homofóbico não há escapatória da sexualidade. O fato de reiterar
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o pensamento machista e heterossexista nada ou quase nada modifica a relação da
personagem com o desejo sexual pelo outro igual. Isso configura uma analogia do
desejo com a normalização da sexualidade e faz com que possamos refletir sobre as
diferenças no campo das sexualidades não como uma batalha a ser travada, mas
como um sentimento a ser aceito. Quando questionado por Santiago a respeito
desse trauma com a relação sexual entre homens, Pérsio não encontra argumentos
suficientemente sólidos para explicar suas neuroses, o que nos faz crer que apenas
repete um discurso vazio de sentido que o aprisiona:

Daí você me diz, então para, se é tão. Tão traumatizante, tão
violento, para. Ou batalha uma mulher. Sublima. Ou muda a tua
sexualidade. Eu não gosto de mulher. Até já transei, mas não sinto
nada, tudo liso. Então eu tento, eu fico uma semana, quinze dias sem
foder. Então sinto falta. Aí vou na esquina e cato o primeiro que
passar. Quanto custa, vamos lá, qualquer um. Paraíba, michê,
crioulo, não tem problema. É rápido. Toalhas, torneiras camisinha e
tal. A grana, papéis definidos, eu-sou-bicha-você-é-macho, nenhum
envolvimento. Já me roubaram, qualquer dia me matam. Isso não me
importa. Mas é isso falavam, amor? (ABREU, 2010, p. 169-170).

A personagem não encontra saída para seus problemas com a sexualidade,
no entanto, faz parte do seu comportamento e de seu caráter o desejo pelo próprio
sexo. As palavras de Pérsio comprovam a frustração com que vivencia o desejo
sexual dentro de uma perspectiva paranoica que herdara da adolescência e ao
mesmo tempo que repudia o desejo não consegue se desvencilhar, uma vez que
inata a sua sexualidade, não haveria saída sem que aceitasse que seria possível
conviver com ela.
O que nos parece bastante curioso é que a ideia de amor atrelada aos
procedimentos físicos e ao material do aparelho sexual corresponde aos traumas de
Pérsio ocultando, de fato, o problema com a homofobia que o próprio convive no seu
mundo inconsciente. Poderíamos dizer que o recalque a que está submetido busca
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encontrar alternativas que justifiquem o “desvio” do desejo sexual para confirmar o
papel a que se submete. No fundo, Pérsio não encontra respaldo para suas “neuras”
e tenta justificar o medo que se afigura no desejo sexual através dos fluidos, dejetos
e odores do aparelho anal. Levando em consideração que o discurso homofóbico se
manifesta na imagem do abjeto, a “merda” se lhe afigura como imagem e sinestesia
do ato sexual.
Para Santiago, toda a carga do discurso de Pérsio parece configurar uma
frustração por não ter vivido e reconhecido o amor que une duas pessoas do mesmo
sexo com a naturalidade dos relacionamentos amorosos. Como porta-voz do
pensamento mais liberal – no sentido da sexualidade – Santiago desconstrói a ideia
de abjeção do discurso do outro, colocando em xeque os ditames de uma tradição
heterossexual em crise e reafirmando a queerização do desejo sexual numa
perspectiva positiva e natural:

— Pode ser, mais. Suponhamos. Eu já vivi isso. E se realmente
gostarem? Se o toque do outro de repente for bom? Bom, a palavra é
essa. Se o outro for bom para você. Se te der vontade de viver. Se o
cheiro de suor do outro também for bom. Se todos os cheiros do
corpo do outro forem bons. O pé, no fim do dia. A boca, de manhã
cedo. Bons, normais, comuns. Coisa de gente. Cheiros íntimos,
secretos. [...]
E se tudo isso que você acha nojento for exatamente o que chamam
de amor? Quando você chega no mais íntimo. No tão íntimo, mas tão
íntimo que de repente a palavra nojo não tem mais sentido. As
pessoas têm cheiros, é natural. Os animais cheiram uns aos outros.
No rabo. O que é que você queria? Rendas brancas imaculadas?
Será que amor não começa quando nojo, higiene ou qualquer uma
dessas palavrinhas burguesas e cristãs não tiver mais nenhum
sentido? Se tudo isso, se tocar no outro, se não só tolerar e aceitar a
merda do outro, mas não dar importância a ela ou até gostar, porque
de repente você pode até gostar, sem que isso seja necessariamente
uma perversão, se tudo isso for o que chamam de amor. (ABREU,
2010, p. 170-171 – grifos do autor).

As palavras de Santiago reafirmam uma postura consciente e emancipatória
que desconstroem o discurso “enrustido” de Pérsio e provocam uma reivindicação
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contra as posturas essencialistas que minam o discurso higienizador do outro. Sem
dúvida, há no discurso queer de Santiago uma confirmação da maturidade e da
experiência de liberdade que, de certo modo, desmantela o fluxo de consciência de
Pérsio e o coloca na berlinda do próprio conhecimento de si. Para Santiago, não são
apenas os aspectos superficiais que integram a relação amorosa, mas a
compreensão de que o amor é mais que o corpo com toda a carga que ele carrega.
O efeito dessas palavras provoca em Pérsio um momento de lucidez e
reflexão que o faz declinar dos questionamentos homofóbicos e compreender a
infantilidade de suas convicções. Neste instante, podemos conjecturar que há uma
espécie de epifania que elucida o trágico pensamento de Pérsio acerca das relações
homoafetivas, colocando-o mais próximo de uma visão de si mais profunda e menos
manipulada pelo discurso de ódio da homofobia:

[...] O meu problema é um problema juvenil, de adolescente
enrustido. Ou de burguesinho que fez a primeira comunhão e vai se
sentir eternamente culpado com a possibilidade do prazer. Tudo
muito cristão. – Revirou os olhos. – Ai, tormentos, cilícios. De repente
devo ter parado no Peter Pan. A carne é insuportável, uma espécie
de macrobiótica da sexualidade. Só platonismos. Ou sacanagem
braba, Dama do Lotação perde (ABREU, 2010, p. 172).

Apesar da discussão austera que travam essas personagens, há, sem dúvida,
uma evolução no desenvolvimento da narrativa que destrava a primeira opção de
Pérsio e Santiago: sair para a noite. E a noite se inicia, de fato, após os
desfazimentos das tensões que sobrecarregavam os dois personagens. Tomando
um rumo sem planos pré-estabelecidos, eles seguem a Avenida Paulista em direção
aos locais de diversão de uma cidade voltada para a subcultura gay.
Por se tratar de uma noite de tensões e descobertas, Pérsio e Santiago saem
pelas ruas sem procurar um lugar especial. Caracteristicamente urbana, a narrativa
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nos coloca diante da noite paulista descrevendo o clima frio de julho e os
sentimentos das duas personagens frente aos conflitos de geração da época. No
entanto, toda a carga de medo e solidão pelas quais os dois estão ligados
encaminha-se para uma espécie de purgação no movimento da noite e dos locais de
trânsito gay. Mesmo exaltando o medo da morte numa leitura de Ferreira Gullar
“Amigos morrem, / as ruas morrem, / as casas morrem. / Os homens se amparam
em retratos. / Ou no coração dos outros homens.”, Pérsio e Santiago se permitem
vasculhar o espaço noturno de uma subcultura gay que parece desconhecer ou
mesmo não se importar com todas as aflições que permeiam as vidas das
personagens:

— As ruas morrem – repetiu Pérsio. – As casas morrem.
— Eu sei, eu sei. Mas você não sente medo?
— Sinto, sinto. Claro que sinto. Tenho milhões de medos. Alguns até
mais graves. Medo de ficar só, medo de não encontrar, medo de
AIDS. Medo de que tudo esteja no fim, de que não exista mais tempo
para nada. E da grande peste. Mas hoje não, agora não. Agora só
tenho vontade de galinhar um pouco. Portanto nós vamos estacionar
este batmóvel, se os Orixás ajudarem. Depois vamos descer e
tomaar uns bons drinques ali no Deer’s, conhece o Deer’s? (ABREU,
2010, p. 180).

É interessante perceber que mesmo tendo assumido os grandes “medos” de
uma geração assolada pela transmissão do vírus HIV, Pérsio constata que a noite
exerce um poder de transformação que inebria as tensões que o aflige. Com efeito,
o anúncio da “grande peste” perturba toda a geração gay da década de 1980 e
provoca toda uma ideologia de medo, higienização que marcaria com a solidão e a
morte como saldos de uma liberação sexual até então evocada como revolucionária.
Longe de questionar-se acerca das utopias e da desconstrução prometidas pela
liberação, as personagens enfrentam seus medos com um tom animador que
rememora o carpe diem daquele momento. A noite tem o poder de esconder ou
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mesmo de assumir uma outra possibilidade que dissolva os temores e reinvente
uma vida de diversões e novidades.
Apesar de contextos e espaços distintos, Pela noite estabelece uma ligação
com o romance de Holleran Dancer no que se refere aos atores que circulam nos
ambientes noturnos da subcultura gay. Ainda que Pérsio com suas maneiras
extremistas e críticas acerca dessa cultura gay postergue uma inserção, quem sabe,
ativista e identitária, ele revigora a desconstrução como forma de aceitação da
sexualidade. Os clones que se pode perceber na noite gay de N. Y. dos anos 1970
são os mesmos que Pérsio encontra em São Paulo. É a festa da subcultura gay que
marca a narrativa de Caio F. E, ainda que a personagem desconhecesse os
conceitos que elegemos para discutir os seus desdobramentos, é o fim da
identidade que elas celebram. Queer é o termo que podemos empregar sem medo
dos estereótipos que poderiam cercear os desencadeamentos das narrativas em
estudo. Assim, como Pérsio e Santiago nos atestam:

— Parecem todos iguais.
— E são. Tipo androides, em série. Vestem as mesmas roupas, usam
o mesmo cabelo, dizem as mesmas coisas, veem os mesmos filmes,
ouvem as mesmas músicas. Não existe uma tal cultura gay? E se
acham todos muito originais, muito exclusivos. Odeio guetos
(ABREU, 2010, p. 182).

Apesar da visão austera de Pérsio sobre a subcultura gay, é nesses locais
que ele pode vivenciar, com abertura, sua sexualidade e liberdade. Mesmo
considerando-se diferente daquelas pessoas clonificadas, a personagem se
encontra com o espaço em que pode ser tudo o que quiser: o anônimo. É neste
sentido que o espaço de frequência gay nos impõe um olhar sobre a importância da
afirmação da diferença.
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As personagens, apesar das suas diferenças, assumem papéis configurados
pela espacialização do gueto e se rendem aos prazeres que são oferecidos naquele
contexto. É o espaço do pertencimento e da desconstrução de conceitos préestabelecidos e, conforme Pérsio:

Aqui está tudo em casa, não tem aquelas mammas repressoras. Nem
garotas monstras vaiando em coro. Esse trauma é pessoal, mas todo
homossexual sul-americano tem no subconsciente um grupo de
garotas monstras vaiando enfurecidas. Está tudo bem, tudo zen. –
Soutou os dedos, desviou os olhos, acendeu um cigarro. – Só quero
que você se sinta bem, meu bem (ABREU, 2010, p. 183).

A noite transcorre com todas as suas peripécias e acontecimentos triviais
para as personagens, deixando para trás traumas, brigas, cansaços. O fim da noite
encerra um ciclo que reinicia com a chegada da manhã e de tudo que inicia com o
regime diurno, numa visão psicanalítica. Para Pérsio e Santiago, os embalos da
noite teriam muita importância e provocariam, nos dois, um sentimento de renovação
e reinvenção de si mesmos. Apesar de tudo, os dois descobrem-se no mais íntimo
que se podem conhecer dois “estranhos”: “Provaram um do outro no colo da manhã.
E viram que isso era bom” (ABREU, 2010, p. 216).
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Considerações finais

As narrativas pós-modernas, assim como tudo aquilo a que chamamos de
Pós-modernidade, refletem o caos identitário como único ideal a contemplar as
histórias de vida e ficção da realidade de um mundo estilhaçado pela desordem e
desfazimentos de uma tradição, seja real ou literária.
Remontando aos anos de um “Eldorado” gay nas páginas de Dancer from the
dance, pudemos conferir uma narrativa de passagem virtual de uma subcultura
marcada pela diversidade e pelo desprendimento como alternativas de libertação
dos preconceitos de uma sociedade ainda marcada pelo pensamento puritano e
heterossexista. É bem verdade que Holleran promoveu uma narrativa imagética e
linguística pertinentes para o momento que descreve, apoiando-se na própria
experiência do mundo externo que constrói e desconstrói as histórias de vida que
ganham as suas personagens no romance.
A trajetória narrativa que percorrem as personagens de Holleran, equaliza o
tempo numa visão diacrônica que possibilitou um olhar mais antenado, nesta
pesquisa, para a história da subcultura gay em Nova Iorque e os desdobramentos
que ela configurou para uma observação, do ponto de vista estético, nos modelos
sociológicos como rostificação das personagens anônimas das saunas, boates e
locais de convivência gay.
Os episódios do romance de Holleran nos levam para dentro dos espaços de
encontro

e

transgressão

da

sexualidade,

concatenando

ou,

por

vezes,

desconstruindo as ideias que se poderia ter acerca do desejo gay e da própria noção
de identidade. Na verdade, acredito, não é a razão identitária que norteia a narrativa,
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mas a subversão dos modelos que começa a desconstruir a “clonificação” das
personagens em um contexto cuja norma era transgredir as normas.
Um dos aspectos mais interessantes que podemos apontar no romance de
Holleran poderia ser a noite e os espaços noturnos de busca sexual e realização dos
desejos mais triviais de suas personagens. A noite com sua escuridão e mistério
convoca as personagens do romance para abrigarem-se em suas ritualísticas e
abrirem-se para as possibilidades de encontro consigo mesmas e com o outro igual.
É na noite que Malone realiza os maiores desejos de sua trajetória. Para noite é que
viviam aquelas personagens que esperavam, somente, uma confirmação de que
eram diferentes de tudo e de todos, apesar de serem tão parecidos.
Longe de encontrarmos as marcas de uma identidade fixa, a narrativa nos
leva para a celebração do “estranho” do “queer”. Não se pode querer observar esses
encaminhamentos com uma visão linear e movida pela idealização de uma
conjuntura construída ou solidificada pelas lutas dos movimentos identitários. Na
verdade, a trajetória de luta é mais um dos primeiros passos que possibilitaram a
afirmação da diferença que a modelização de uma identidade imutável.
De fato, os movimentos do Levante de Stonewall foram imprescindíveis para
que a comunidade gay pudesse mostrar a sua força e afirmar a diferença como linha
divisória numa sociedade marcadamente heterossexista e preconceituosa. Toda a
luta que o movimento gay travou desde os anos difíceis da década de 1960 seria o
primeiro grito de liberalização exigida pelos atores que constituíam as personagens
do romance. Não queremos dizer que a narrativa de Holleran é panfletária ou ligada
ao movimento gay norte-americano – embora o próprio Andrew Holleran faça parte
dele até hoje –, mas apresenta como resultado dos esforços daquele movimento nas
movimentações de Fire Island e Nova Iorque.
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Com efeito, Malone configura ao lado de Sutherland as principais
personagens do romance que circulam os ambientes noturnos cujas prerrogativas
eram o status de beleza e popularidade nos ambientes de frequência gay dos fins de
1970. Sem dúvida, é o papel que essas personagens assumem que nos coloca
diante da visão do que fora os anos daquele “Eldorado” e toda a sua representação
na história literária de temática gay. Era o momento mais belo para um grupo
estigmatizado e deveria compor junto com um estilo particular o estilo como forma
de exercer poder naquela conjuntura.
Malone é o modelo de beleza, desejo e perfeição buscado pelo grupo do qual
faz parte e que representa a grande população gay dos espaços de diversão novaiorquinos da época. A busca através da qual essa personagem se reveste, não
encontra

nos

entornos

desses

espaços

resultados

que

estabeleçam

um

establishment. Na verdade, a busca pelo relacionamento perfeito, longe da turba de
beleza e sexo fácil coloca Malone no meio do conflito que atinge a pós-modernidade
e o caos provocado por buscas de relacionamentos fixos onde já não há mais
fixidez.
Ao contrário de Malone, Sutherland representa o outro lado da balança que
banaliza a estrutura fixa do afeto e reproduz a voz pós-mederna que ordena a não
fixidez identitária, a não-norma. A própria imagem híbrida dessa personagem nos
coloca diante do reflexo de um mundo desmantelado que não encontra mais um
ponto de fixação, mas reitera a desordem como última alternativa para a liberdade
do devir. Sutherland é o devir.
Em Caio, encontramos, mais que em Holleran, os conflitos pós-modernos das
personagens que tematizam o diálogo acerca de suas crises interiores e conferem à
narrativa um tom mais grave e psicológico do seu próprio caos.
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Apesar de terem sido escritas em tempos muito próximos, a novela abreana
nos conduz a uma visualização da noite como espaço de diversão e reflexão. Em
Pérsio e Santiago, podemos ter uma imagem dos reflexos do medo vividos na
década de 1980 com a crise da aids e os traumas da homofobia sendo dissecados
pelas discussões aprofundadas e tematizadoras também de um caos psicológico
que os coloca no centro da discussão de temas dolorosos e pontuais.
O anonimato e o discurso da cidade conferem a Caio uma aproximação com
os temas abordados na narrativa e o espaço físico e psicológico que enjaula suas
personagens no passado e no presente. Desejo, medo e solidão são palavras-chave
para o texto de Caio Fernando Abreu e suas personagens atônitas com um mundo
que rui irremediavelmente e arrola nesse turbilhão todos os que ousam transgredir a
ordem.
Pela noite é uma narrativa gay. Talvez, para Caio, isso soasse desagradável,
uma vez que não se sentia ativista, mas a trajetória que sua narrativa encerra nos
permite assim denominá-la dentro dos nossos modelos classificatórios, muitas vezes
tão criticado. É para o mundo gay e dentro desse mundo que o narrador nos leva. Lá
dentro encontramos o “armário” e toda a sua carga negativa e traumática, colocando
na censura da sexualidade as trancas que encerram o desejo e a própria vida. É
desse “armário” que vemos Pérsio sair. Coming out. As personagens transgridem e
superam o medo para vivenciar sua sexualidade sem se importar com a “merda” e
todo um discurso homofóbico externa e internamente impostos por uma sociedade
preconceituosa e homofóbica. É bom.
As duas obras, de Caio e Holleran, nos colocam diante de questões pontuais
e, sem dúvida, indeléveis para gays e estudiosos da literatura dessa temática. Além
de possibilitar um mapeamento histórico e temporal dessa subcultura, traz-nos a
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reflexão sobre uma época de grandes mudanças no pensamento e na arte literária.
Desconstrói, de certo modo, a visão naturalista da homossexualidade como pecado,
doença e crime. Mostra-nos o outro lado da moeda.
Em Holleran e Caio, encontramos o espaço e o estilo de vida dos grupos
marginalizados e, muitas vezes, oprimidos pelos discursos religiosos infames
movidos pelo ódio, apresentados como algo trivial e “normal” do ponto de vista
humano. Sim, deveria ser essa a visão do mundo sobre a homossexualidade:
pessoas humanas, com atitudes humanas. Humanos, simplesmente.
Comparativamente, Dancer from the dance e Pela noite configuram as
narrativas de transição de um mundo de injúrias e perseguição para a afirmação da
diferença como modo de respeito e libertação. Essas obras revelam um mundo
marginal que ficou desconhecido por grande parte das pessoas e relegado à sujeira,
imundície e contaminação.
Enfim, as duas narrativas desconstroem os ditames do discurso opressor e
odioso que durante séculos dirigiu-se a gays e todos aqueles que não se alinharam
à normatização da sexualidade. Ao contrário de toda a tradição literária anterior, elas
discutem a sexualidade mostrando a beleza, o desejo, o medo e a fragilidade da
identidade num mundo que se desfaz e se desvencilha dos modelos binários, ainda
que no discurso literário.
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