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RESUMO 

Esta tese objetivou investigar a relação da narrativa brasileira contemporânea e os 

temas que a ela se vinculam, em especial a transexualidade e a configuração do duplo, 

a partir da análise da protagonista transexual e narradora Cleópatra, do romance Do 

fundo do poço se vê a lua (2010), do brasileiro Joca Reiners Terron (1968-). A partir desse 

objetivo e através de perspectivas históricas da literatura de cunho homoerótico, 

ratificamos a importância social da temática na narrativa analisada atuando como 

proponente de novos diálogos sobre a identidade transexual na sociedade brasileira. 

Ademais, discutimos o processo cirúrgico de redesignação sexual, submetido pelo 

personagem Wilson, o qual se transmudou para a personagem Cleópatra. Essas nuances 

ressaltaram como as minorias representadas por Cleópatra enfrentam a constante 

negação sociocultural e identitária no Brasil. Apoiamo-nos nos estudos de Bento (2006, 

2008, 2012, 2017) para confirmar essa condição no âmbito real. O duplo presente na 

obra, flagrantemente inspirado no conto “William Wilson”, de Edgar Allan Poe, sugere 

uma nova discussão na formação da personagem e a ambiguidade peculiar da Cleópatra 

de Terron. Em consonância com os pressupostos teóricos, valemo-nos das discussões de 

Bakhtin (2011, 2014), com teorias sobre a estética verbal. Problemas de gênero: 

feminismo e subversão de identidade (2013), de Judith Butler, ressaltou questões 

pertinentes à nossa análise, pois estão relacionadas à complexidade da personagem e 

formação de sua identidade. O doppelgänger, categoria analisada a partir da leitura da 

obra O duplo, de Otto Rank, (2013), é uma das temáticas relacionadas ao 

desenvolvimento da personagem analisada. Esta pesquisa investigou, pois, a ligação 

entre a literatura e as questões sociais hodiernas no que dizem respeito ao gênero, 

identidade e subjetividade transexual a fim de confirmar a tese de que a personagem 

transexual, mesmo apagando as marcas da sua readequação, sofre com os transtornos 

da homofobia arraigada na sociedade. 

Palavras-chave: Subjetividade. Transexualidade. Gênero. Duplo. Século XXI. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN 

Esta tesis objetivó investigar la relación de la narrativa brasileña contemporánea y los 

temas que a ella se vinculan, en especial la transexualidad y la configuración del doble, 

a partir del análisis de la protagonista transexual y narradora Cleopatra, del romance Do 

fundo do poço se vê a lua [Del hondo del pozo se ve la luna] (2010), del brasileño Joca 

Reiners Terron (1968-). A partir de ese objetivo y a través de perspectivas históricas de 

la literatura de cuño homoerótico, ratificamos la importancia social de la temática en la 

narrativa analizada actuando como proponente de nuevos diálogos sobre la identidad 

transexual en la sociedad brasileña. Además, discutimos el proceso quirúrgico de 

redesignación sexual, sometido por el personaje Wilson, el cual se transcambió para el 

personaje Cleopatra. Esos matices resaltaron como las minorías representadas por 

Cleopatra enfrentan la constante negación sociocultural e identitaria en Brasil. Nos 

apoyamos en los estudios de Bento (2006, 2008, 2012, 2017) para confirmar esa 

condición en el ámbito real. El doble presente en la obra, flagrantemente inspirado en 

el cuento “William Wilson”, de Edgar Allan Poe, sugiere una nueva discusión en la 

formación del personaje y la ambigüedad peculiar de Cleopatra de Terron. En 

consonancia con los presupuestos teóricos, nos valemos de las discusiones de Bakhtin 

(2011, 2014), con teorías sobre la estética verbal. Problemas de gênero: feminismo e 

subversão de identidade [Problemas de género: feminismo y subversión de identidad] 

(2013), de Judith Butler, resaltó cuestiones pertinentes a nuestro análisis, pues están 

relacionadas a la complexidad del personaje y formación de su identidad. El 

doppelgänger, categoría analizada a partir de la lectura de la obra O duplo [El doble], de 

Otto Rank, (2013), es una de las temáticas relacionadas al desarrollo del personaje 

analizado. Este estudio investigó, pues, la conexión entre la literatura y las cuestiones 

sociales hodiernas en lo que dicen respecto al género, identidad y subjetividad 

transexual a fin de confirmar la tesis de que el personaje transexual, aunque borrando 

las marcas de su readecuación, sufre con los trastornos de la homofobia arraigada en la 

sociedad. 

Palabras clave: Subjetividad. Transexualidad. Género. Doble. Siglo XXI. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

This thesis aims to investigate the relationship between contemporary Brazilian 
literature and themes related to it, especially transsexuality and the construction of the 
double. This investigation will be mainly focused on the analysis of the transgender 
protagonist and narrator Cleopatra, in the novel Do fundo do poço se vê a lua (2010), by 
the Brazilian writer Joca Reiners Terron (1968-). Given this objective, and using a 
historical approach to homoerotic literature, we assert the social importance of this 
theme in the novel. The narrative is understood, therefore, as a proponent of new 
discussions on transsexual identity in the Brazilian society. Moreover, we discuss the 
surgical process of sexual reassignment undergone by the character Wilson, who later 
becomes Cleopatra. These nuances emphasize the fact that the minority groups that 
Cleopatra represents constantly face an identity and a sociocultural denial in Brazil. Such 
conflicts are investigated through the lens of Bento’s ideas (2006, 2008, 2012, 2017), 
which help us to establish a link between the novel and Brazilian society. The double 
present in the work, blatantly inspired by Edgar Allan Poe's "William Wilson" short story, 
suggests a new discussion of character formation and the peculiar ambiguity of Terron's 
Cleopatra. This research is underpinned by Bakhtin’s ideas (2011, 2014) on the 
aesthetics of verbal creation; by Judith Butler (2000, 2013) on Gender trouble: feminism 
and the subversion of the identity, which provides a better understanding of issues 
related to character complexity and identity formation; and finally by Otto Rank (2013) 
on the theme of Doppelgänger, in his book  Double, that brings key elements related to 
the construction of the character that we analyze. This research thus investigates the 
link between literature and current social issues regarding gender, identity and 
transsexual subjectivity, in order to argue that the transsexual character, despite erasing 
the marks of her adjustment, suffers from homophobia rooted in the Brazilian society. 

  

Key word: Subjectivity. Transsexuality. Gender. Double. twenty-first-century Brazilian 

literature. 
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INTRODUÇÃO 

 

Não se trata de profeta da mitologia grega nem mesmo de história de 

imperador romano com vontades extravagantes para a sua época. Modificar o corpo, 

adequar-se ao gênero assimilado pela natureza psicológica de cada um é uma realidade 

já estabelecida na sociedade do século XXI. E, por mais que ainda se ouça falar da 

carnavalização dos corpos masculinos trajados de mulher em pleno carnaval como se 

isso fosse uma válvula de escape do cotidiano ou fetiche promíscuo, a transexualidade 

é a ratificação de uma identidade, a qual, muitas vezes é submetida a uma complexa 

instauração social desse corpo vinculado ao discurso de si mesmo, indo além das 

fronteiras do “quem sou eu?”.  

Embora o imperador de origem assíria tivesse “carnes redondas de mulher, 

rosto de cera lisa, olhos de ouro queimado” (ARTAUD, 1991, p. 73), seu desejo de ter o 

corpo modificado cirurgicamente não se efetivou em sua vida, mas na vida de tantas 

pessoas que, através do avanço da medicina, conseguem adequar o corpo ao gênero. 

Entretanto, a violência que cerca Heliogabalo também é uma realidade na vida de 

muitas transexuais do Brasil e do mundo. No Brasil, conforme destaca Bento (2008), a 

transexualidade ganhou os espaços públicos em uma capa de revista, que trazia a 

manchete instigante sobre Roberta Close: “A mulher mais bonita do Brasil é um homem” 

(BENTO, 2008, p. 11). Estava, pois, dado o primeiro passo para falar sobre a 

transexualidade e os corpos das transexuais no Brasil. A discussão da transexualidade a 

partir da literatura já era algo efetivo, porém, com uma nomenclatura que fugia aos 

preceitos de hoje. 

Antes de levantarmos, mais acuradamente, alguns dos temas que serão 

analisados ao longo desta tese, como a transexualidade já referida nos parágrafos 

anteriores, faremos uma breve apresentação da obra que é objeto deste trabalho, o 

romance Do fundo do poço se vê a lua (2010), – doravante chamado apenas de Do fundo 

do poço –, do cuiabano Joca Reiners Terron, considerado pela crítica literária um dos 

fortes nomes da “literatura geração 00” (SCHØLLHAMMER, 2009).  

Para Schøllhammer, Terron não trata a literatura a distância, pelo contrário, 

“convive com os escritores e suas vidas e obras, cria enredos que nos introduzem em 
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segredos por trás da criação, converte os personagens literários em personagens de 

outros dramas, sem escrever biografias ou propor explicações ao sentido das ficções” 

(SCHØLLHAMMER, 2009, p. 131). Para Resende, a prosa de Terron é sistematicamente 

elaborada a partir de uma “forte imagística” e isso torna a escrita dele indelével. Esses 

aspectos são perceptíveis no romance aqui analisado, no qual a protagonista se esvai de 

um duplo endógeno (CUNHA, 2009), do conto de Edgar Allan Poe, para viver na pele a 

suposta linhagem ptolomaica da rainha Cleópatra VII, mesmo que sob o devaneio 

obsessivo de ser igual à Cleópatra de Mankiewicz interpretada por Elizabeth Taylor no 

filme de 1963.  

A obra de Terron, vencedora do prêmio Machado de Assis no ano de sua 

publicação, instiga questões sobre a transexualidade e também sobre o duplo, uma vez 

que tem traços flagrantes do conto “William Wilson”, do norte-americano Edgar Allan 

Poe. A protagonista, também narradora, que adota o nome social de Cleópatra VIII, faz 

uma cirurgia de redesignação sexual não numa tentativa de negar a si mesma, mas de 

afirmar, de si para si e para o mundo, a sua identidade feminina.  

O enredo apresenta uma caracterização muito propícia do Egito atual e do 

Cairo – isso justifica muitos trechos com referências a costumes árabes. O leitor se 

depara com apresentações arquitetônicas de prédios desmoronando e/ou pela metade, 

já que há uma lei no país que cobra impostos dos prédios conclusos. O Cairo, destino de 

Cleópatra VIII depois de passado o seu processo de redesignação sexual na caótica São 

Paulo, onde viveu sua infância e a conturbada adolescência nos inferninhos da capital 

paulista, é também o palco de sua queda. 

Ela chega ao Cairo na intenção de viver a sua nova vida, e, pra isso, “apaga suas 

marcas” (BENTO, 2017) de transexual, como se apagasse seu passado, como a amnésia 

decorrida de uma tragédia em São Paulo faz com sua infância, família e origem. O ápice 

da narrativa evidencia justamente Cleópatra VIII antes e depois da cirurgia de 

readequação. A dubiedade das suas descobertas sexuais, antes da cirurgia, e a presença 

do irmão gêmeo William em sua vida parece induzir o leitor à crença de um duplo 

endógeno (CUNHA, 2009).  

Há, nesse sentido, referências a duplos históricos e literários, através de 

sombras, espelhos, sussurros e, principalmente, a insistência teatral do pai dos gêmeos 
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e o seu medo em afastar a sina do doppelgänger1. William e Wilson são gêmeos 

univitelinos e são tão parecidos que um não podia viver sem o outro. Parecem estar o 

tempo inteiro diante de espelhos quando o reflexo se confunde com o original. 

Entretanto, Wilson não suporta, desde o ventre materno, a duplicidade do seu corpo no 

irmão e, por outro lado, deseja se readequar corporalmente ao seu gênero feminino. 

O corpo aqui se configura como objetivo de análises do corpo que muda, seja 

raramente ou amiúde. Cleo, como é intimamente chamada a personagem, não é a 

primeira da literatura brasileira a formatar o corpo para que seja adequada a relação 

entre ela e o universo a sua volta, sobretudo à sua psicologia. Nem no próprio romance, 

nem na literatura – a tese do professor Carlos Eduardo Albuquerque Fernandes discute 

o caminho das protagonistas travestis na literatura brasileira entre 1960 e 1980; 

entretanto, nenhuma delas têm o corpo readequado cirurgicamente, embora sejam 

modificados a partir de cirurgias de implantação de prótese mamária.  

O corpo, por muito tempo apagado academicamente, conforme Del Priore 

(1995) acentua, só teve uma preocupação mais meticulosa a partir da metade dos anos 

70 em diante, acumulando “trabalhos e pesquisas sobre esses imperativos tão 

profundamente inscritos em nossa cultura quanto comer e beber: o amor e a 

sexualidade” (DEL PRIORE, 1995, p. 11). Então, sob essa perspectiva, esta tese se 

inscreve na necessidade de discutir o corpo da personagem transexual. 

Ainda na narrativa, um amigo casual e as travestis com as quais a personagem 

convive também modificam o corpo, cirurgicamente ou não. Na literatura, outros 

romances e contos já apresentaram personagens que se travestem. No entanto, a obra 

de Joca Reiners Terron, ainda que pautada no maravilhoso, apresenta os traços reais da 

transexual rejeitada pela sociedade e, acrescenta uma discussão nova no campo 

literário: a personagem que faz a cirurgia de redesignação sexual para confirmar sua 

identidade. Para nos aprofundarmos no assunto, buscamos nas discussões de Berenice 

                                                           
1 Nos termos mais simples, o termo doppelgänger se refere ao duplo de uma pessoa. E a sua imagem mais 
recorrente é o gêmeo. O termo, que vem de uma tradição germânica, estabelece a dualidade do ser 
humano, por isso o caráter intrigante da palavra. O duplo materializa o lado misterioso da personalidade 
humana. Como a destruição da identidade é sempre temível e o duplo se caracteriza por essa ruptura, o 
seu impacto psicológico é demasiadamente grande. E, como fala Nöel Carrol (1999), o duplo é a 
multiplicação do personagem em uma faceta que, embora com identidades diferentes, estão 
metafisicamente relacionadas. 
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Bento e Judith Butler, por exemplo, e em etnografias como a de Dom Kulick (2008) e 

Marcos Benedetti (2005), um entendimento mais ampliado sobre a subjetividade da 

sexualidade e sobre as falas da transexual real para fazermos uma aproximação com o 

sujeito fictício de Terron. 

Desse modo, ao demarcar o compasso entre a literatura e a realidade, é 

imprescindível observar que a sociedade pós-moderna2 passou e passa por inúmeras 

transformações na sua estrutura organizacional. Essas modificações perpassam a 

constituição da subjetividade do indivíduo e os laços estabelecidos na própria sociedade 

entre esses novos sujeitos e a cristalização da aceitação social. A literatura tem 

assimilado questões de identidade e permitido novas discussões em torno desse tema, 

carente de aprofundamentos literários, teóricos e, sobretudo, sociais.  

Esta tese defende exatamente a presença da personagem transexual na 

literatura brasileira e, obviamente, foge de quaisquer rótulos cotidianos e prosaicos e, 

essencialmente, adentra um universo cujo cabedal teórico assume um tom de 

representatividade da identidade transexual, com o intuito de defender que, mesmo 

após apagar as marcas de sua identidade, a personagem transexual é perseguida pela 

sociedade, enfatizando o que Borrillo (2010) entende ser a homofobia cognitiva, aquela 

que “pretende simplesmente perpetuar a diferença homo/hétero” (BORRILLO, 2010, p. 

24) e cuja sociedade, mesmo aceitando a homossexualidade e suas vertentes, não se 

choca diante do “fato de que eles [os sujeitos queer] não usufruam dos mesmos direitos 

reconhecidos pelos heterossexuais” (BORRILLO, 2010, p. 24 – grifo nosso). 

Com efeito, a transexualidade, tema capital desta tese, é uma realidade cujos 

espaços sociais têm, lentamente, dado abertura para discutir, questionar e tentar 

entender, embora também haja muito retrocesso, como o não reconhecimento da 

família formada pelos pares homoafetivos, como esclarece uma proposta do Estatuto 

da família aprovada pela câmara em 2015. E embora haja alguns avanços, 

paradoxalmente, ainda é a sociedade brasileira que persegue, machuca e mata os 

sujeitos queer (MOTT, 2003). Assim, pensar o sujeito contemporâneo e o transexual 

requer pensar a sociedade na qual eles vivem. Jameson (1996) afirma que o contexto 

contemporâneo apaga o sujeito ao enfatizar o seu descentramento. Parece, pois, que 

                                                           
2 Esse tema será discutido ao longo do Capítulo 1: “A literatura contemporânea e outros desgastes”. 
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essa luta é uma questão diária para as e os transexuais. Hall (2005) e Bauman (2005) 

também mostram um sujeito de identidade fragmentada, resultando numa sociedade 

individualizada e cujos efeitos sufocam o homem pós-moderno. 

Esta tese argumenta, substancialmente, sobre a constituição cirúrgica do corpo 

da personagem transexual Cleópatra VIII cuja subjetividade é motivo da mutilação de 

sua identidade, do mesmo modo que na vida real muitas transexuais são assassinadas 

pelo fato de serem transexuais, enfatizando a transfobia. Quando buscamos entender 

os reais motivos dos números elevados da mortandade de transexuais, percebemos que 

as masculinidades foram, por muito tempo, olvidadas, deixando apenas um traço desse 

comportamento, misógino, machista e fóbico, que parece ser ilegítimo diante de tantos 

avanços sociais. Diante desse quadro, partimos da hipótese de que a personagem 

transexual é tratada da mesma forma como os personagens homossexuais, sem mérito 

em seus aspectos mais formais, como importância para o enredo, destino, dentre 

outros, mesmo quando protagonizam a narrativa. E questionamos: a forma como 

Cleópatra VIII foi desenvolvida no romance gira em torno do mundo falocêntrico em que 

convivem os sujeitos não ficcionais? Como é a identificação de Cleópatra para si mesma? 

Como é descrita imageticamente Cleópatra enquanto sujeito ficcional e os processos 

cirúrgicos aos quais ela se submete? O duplo da obra se funde com o teor supostamente 

ambíguo da transexual? O contexto social da recepção da obra é determinante para a 

propagação/imortalização dessa personagem? Essas perguntas nos impulsionam à 

outra margem da problemática, a qual investigamos: a personagem transexual tem de 

se submeter aos mesmos desmandos sociais que as e os transexuais da vida real? Elas, 

as personagens, têm de apagar suas marcas para poderem ser bem-aceitas na sociedade 

fictícia? Qual a relação dessa personagem com a cirurgia de redesignação sexual e o 

valor agregado a essa cirurgia num ambiente predominantemente machista como o 

Egito, para onde ela vai? 

Do fundo do poço não romantiza a transexual; por outro viés, contraria o mito 

da democracia sexual do Brasil. Segundo Bento (2017), esse mito da democracia sexual 

faz estrangeiros pensarem o Brasil como um país ótimo para gay viver. Entretanto, se os 

gays não cabem na forma do apagamento de suas características definidoras, 
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aproximando-os da elite heteronormativa, são sumariamente rechaçados do convívio 

social.  

Nesse sentido, Luiz Mott (2003) afirma que os homossexuais são a minoria mais 

odiada entre todas as minorias, alargamos, como ele próprio o faz, o entendimento para 

todos aqueles que compõem a sigla LGBT e, ao ratificar uma generalização dessas, que 

parece, num primeiro momento, não ser realista, não estamos negligenciando os 

inúmeros crimes de ódio que ocorrem cotidianamente com as mulheres, por exemplo. 

Sabemos das lutas e da necessidade de um país mais justo no que diz respeito à 

equivalência de direitos entre os cidadãos, e as mulheres precisam estar sob a luz desses 

direitos. A propósito, afirmar isso nos é possível exatamente devido ao crime contra as 

mulheres, pois a aceitação do feminino não é uma pauta superada pela sociedade 

machista. Assim, como a homossexualidade foi secularmente recriminada –, pois existe 

uma leitura de um suposto apagamento dos privilégios masculinos, em se tratando dos 

homossexuais homens, e, no caso das lésbicas, a leitura é direcionada para um 

pertencimento alheio ao universo da mulher –, os homossexuais são constantemente 

vítimas do preconceito da sociedade, devido a uma homofobia igualmente secularizada. 

Como visamos defender a construção da personagem transexual feminina, também 

repudiada por parte da sociedade, endossamos a ideia de Mott para estabelecer, junto 

à ideia de Borillo e, sobretudo de Bento, que há uma tentativa de heteronormatização 

da sexualidade, negando a homossexualidade e, consequentemente, a transexualidade, 

a fim de deixarem apagadas as marcas da homossexualidade e, desse modo, poder 

estabelecer um conceito de emancipação e liberdade sexual inexistente no Brasil. Assim, 

a homofobia internalizada atinge igualmente os próprios homossexuais que criam 

estereótipos a serem seguidos a fim de não deixarem transparecer socialmente sua 

sexualidade. Bauman é um dos nossos apoios teóricos no que diz respeito à sociedade, 

pois desenvolve, à luz da contemporaneidade, um legado sobre como o comportamento 

coletivo, a partir do qual constatamos a liquidez da sociedade fictícia do romance em 

análise. 

As concepções teóricas arroladas aqui e ao longo da pesquisa sobre a sociedade 

e como ela se comporta hodiernamente contribuem de forma significativa para que 

possamos compreender melhor o coletivo, invariavelmente representado na literatura, 
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como é o caso da transexualidade. Embora outros estudos apontem para a construção 

da personagem travesti, como o de Albuquerque, por exemplo, o nosso trabalho aponta 

para perspectivas que dizem respeito à construção da personagem transexual que lida 

com a cirurgia de redesignação sexual. Além delas, há textos, como as etnografias 

consultadas, por exemplo, que ajudaram a iluminar a leitura da obra diante do tema que 

adotamos para discutir. Diante desses textos, percebemos que é relevante reconsiderar 

as ideias que abordam apenas as travestis, mas incluir ali, sobremaneira, um 

entendimento mais ampliado para as transexuais, como fizemos em alguns capítulos por 

entender que a vida de muitas transexuais se assemelha à das primeiras e é retomada 

na vida da personagem de Terron. A leitura de Lopes (2002) contribui bastante com seus 

ensaios lúcidos, pois aproxima a nossa leitura a um estado pertinente e constante de 

discussões no que dizem respeito ao entendimento da transexual no mundo e a inserção 

na literatura. 

Para Lopes, “a história da homotextualidade na literatura brasileira ainda está 

por se fazer” (2002, p121). Assimilamos essa noção à qual incluímos as transexuais. 

Ainda é preciso avolumar trabalhos acadêmicos e discutir enfaticamente como a 

literatura recepciona o corpo que ratifica a sua identidade sexual a partir de uma cirurgia 

de redesignação sexual. Nesta tese, é feita uma incursão na literatura homoerótica do 

país, traçando marcas da sexualidade desviante e também como Cleópatra VIII se 

resguarda da sociedade machista. Percebemos que o romance apresenta dilemas que a 

sociedade ainda não conseguiu diluir, haja vista o crescimento recrudescente de uma 

onda conservadora entre nós – a propósito, também, em nível de mundo. 

Transexualidade, cinema e a relação do duplo são temas robustos e caros em Do fundo 

do poço. Entretanto, coube à nossa pesquisa analisar a personagem enquanto 

protagonista, narradora e personagem transexual que se submete a uma cirurgia de 

redesignação sexual. 

À essa característica, social e literariamente falando, não são atribuídos 

quaisquer critérios de louvação de Cleópatra VIII e/ou diminuição das inúmeras 

transexuais que optam por não passar pelo processo cirúrgico da readequação. 

Textualmente, debruçamo-nos na construção da personagem para ampliar o diálogo 

entre literatura queer e a academia e solidificar as bases desse comportamento 
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dialético. Lopes, no ensaio “Uma história brasileira” (2009) mostra a necessidade de se 

ampliar a literatura homoerótica no país sem os silêncios e medos do passado e 

acrescenta a necessidade de se reconhecer “a singularidade da exclusão lésbica” (LOPES, 

2009, p. 125). A ampliação dessa literatura, fincada no país a partir do Naturalismo 

(LOPES, 2009), deve continuar a discussão acadêmica e social que a homossexualidade 

carece. 

Do fundo do poço é um todo plural e descortina inúmeras possíveis análises, o 

que nos faz entender, claramente, que esta tese é também um convite para novos 

estudos que possam dialogar com outros aportes teóricos e/ou temas inúmeros 

próprios da obra. Assim, aprofundamo-nos na identidade de Wilson, personagem que 

vai ceder lugar ao corpo de Cleópatra, sua identidade respaldada pelo sonho de ser igual 

à personagem de Elizabeth Taylor no filme Cleópatra, de 1963, de Mankiewicz. 

Desse modo, para um entendimento amplo da recepção do romance de Terron, 

enquanto narrativa contemporânea, o primeiro capítulo vai refletir sobre os percursos, 

os entraves e as inquietações da literatura contemporânea, além de apresentar a escrita 

do autor e a crítica do pseudonacionalismo nas nossas letras. Aqui, perceber-se-á que a 

nossa literatura, desde o Naturalismo, apresenta uma dificuldade para aceitar uma 

escrita que foge ao convencionalismo da narrativa tradicional no que diz respeito ao 

tema homoerótico. Entender esses caminhos faz com que se descortinem características 

do romance em análise.  

Publicada pela Companhia das Letras, numa conflituosa relação de aceitação – 

por parte de alguns escritores que não fizeram parte da coletânea –, a coleção “Amores 

Expressos”, pela qual a obra Do fundo do poço foi lançada, encetou discussões em torno 

do romance contemporâneo, como se a literatura necessitasse de uma classificação 

mais restrita ao que o gênero está convencionalmente “moldado”. É assim que a 

narrativa de Terron se apresenta e configura um novo viés da literatura brasileira, com 

a transexualidade como tema polêmico, ladeado de temas como o duplo, o cinema e o 

teatro. Na elaboração desse capítulo, o procedimento adotado é de caráter 

investigativo. Partimos desde análise de matérias de jornais com a notícia do selo da 

editora, como da confusão instaurada publicamente logo depois até interpretações de 

como o romance tem sido tratado na sociedade brasileira. 
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O segundo capítulo mostra a narrativa como parte do foco da nossa análise: a 

transexualidade e a identidade subjetiva da transexual, características que vão se 

desdobrar no capítulo seguinte. Essa divisão intenciona mostrar, num recorte temático, 

a inserção da homossexualidade na literatura de forma positiva para a sociedade, 

especificamente a LGBT+, embora seja quase convencional a discussão que reproduz 

pontos de vista negativos acerca da homotextualidade, retratando discursos carregados 

de preconceitos. É após esse olhar sobre a homossexualidade na literatura que 

apresentamos, como sob a luz de um holofote, a personagem transexual da obra, 

Cleópatra VIII. 

A discussão, que tem como foco os sujeitos transexuais na literatura, e neste 

trabalho gira em torno da personagem Cleópatra VIII, enfatiza a subjetividade transexual 

presente na narrativa contemporânea. Diante dessa questão literária, que não se deve 

apresentar como novidade, mas como ponto de resistência por um lado e talvez 

estranhamento por outro, investimos em outras personagens que têm a cirurgia como 

forma de clarear a sua estada no mundo, mas que, através dela, pagam o preço da não 

aceitação social com a vida. 

As personagens homossexuais e também as transexuais costumam ter 

configurações negativas e inferiorizadas, o que desagua em desfechos violentos e 

trágicos, associando ao discurso preconceitos já arraigados socialmente. Porém, como 

num sentido contrário à maré, essas mesmas personagens podem quebrar visões 

preconceituosas, ao representarem positivamente a sua subjetividade. 

Feita essa constatação e sob essa perspectiva, investigamos as configurações 

da personagem transexual Cleópatra, apoiado na descrição, análise e interpretação do 

comportamento social e ideológico dessas configurações. A análise do romance de 

Terron nos favorece a possibilidade de inúmeros temas, como o cinema, 

especificamente com o filme Cleópatra (1963), de Mankiewicz, que julgamos ser a ponta 

do novelo que encontra a identidade de Wilson/Cleópatra, entretanto, sem a obsessão 

fílmica de investir no universo teórico do cinema para este trabalho. A identidade 

transexual de Wilson/Cleópatra é, pois, o ápice de nossa investigação literária. Como 

método investigativo, valemo-nos de procedimentos comparativo-analítico.  
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O desenvolvimento do capítulo três está pautado no duplo, que será uma 

análise elaborada para desenvolver um estudo sobre esse importante aspecto tratado 

em Do fundo do poço, espinha dorsal da narrativa, pois é gênese e fim da personagem. 

A dualidade na literatura, presente inclusive já na Antiguidade, é parte cabal do romance 

analisado, pois é desenvolvido através dos gêmeos William e Wilson, cuja 

interdiscursividade é claramente percebida em Poe. No conto “William Wilson”, já 

estudado por outros teóricos e sobre o qual não intencionamos acrescentar cabedal 

teórico, aportamo-nos em estudos já existentes para discutir o duplo. Aqui 

especificamente, faremos uma análise comparativa entre conto e romance e a 

construção dos paralelos entre as duas narrativas. 

Na intenção de discorrer sobre o duplo, vamos fazer o seguinte caminho: 

mostraremos as aproximações entre o conto “William Wilson” e o romance Do fundo do 

poço e, posteriormente, revisitaremos as referências principais das histórias do duplo 

citadas ao longo do romance e considerando o duplo como uma das vertentes pela qual 

a identidade é representada para, como num círculo perfeito, fecharmos a análise a que 

nos propusemos.  

Ao identificarmos a transexualidade e o duplo na obra analisada, chegamos 

facilmente aos motivos principais da opção de Do fundo do poço: a intenção de trabalhar 

com um romance contemporâneo que desafiasse a análise e dialogasse diretamente 

com a sociedade. A temática transexual na literatura pode impulsionar – e é nisso que 

confiamos, torcemos – o diálogo para que o tema se torne banal em algum momento 

da nossa existência e o resultado seja uma extinção (ou diminuição) dos números 

assustadores que ceifam as vidas das transexuais. Ainda: esperamos que o estudo 

proporcione a inúmeros sujeitos a resistência e a luta por direitos iguais para a 

população queer. 

 

 

 

 

 

 



23 

 

1 A LITERATURA CONTEMPORÂNEA E OUTROS DESGASTES 

 

Pensar criticamente a literatura brasileira contemporânea e, sob esse viés, a 

transexualidade, requer do pesquisador um comportamento cabal: combater os 

preconceitos da própria crítica literária, tanto no que diz respeito à literatura não-

canônica quanto aos temas não aceitos, muitas vezes, pela sociedade, mas que desagua 

na literatura. Ademais, ter um fôlego investigativo forte – o que deve ser comum a todos 

os investigadores de quaisquer áreas –, para adentrar as teias de uma narrativa repleta 

de múltiplas leituras, como é o caso do romance analisado nesta tese, e também, como 

diria Bakhtin sobre as perspectivas da ciência da literatura: “ousadia científica, 

investigatória, sem a qual não conseguiremos nos colocar nas alturas nem descer às 

profundezas” (BAKHTIN, 2017, p. 19).  

Em tempo, cobra-se, também, uma peculiaridade não requerida para a análise 

de autores já consagrados pelo tempo, e pela academia, e/ou para temáticas já 

consolidadas socialmente: o espírito de embate para comprovar, no seio acadêmico, 

que a literatura contemporânea “é literatura” e, por isso, não carece dos adjetivos 

impostos pela crítica, caracterizando muitas escritas como “homoeróticas”, 

“feministas”, “pós-modernas”, como se as características, as quais lhes podem ser 

próprias, as distanciassem da boa literatura ou ainda que determinasse a obra per si.  

Uma das análises feitas sobre o binômio “crítica literária” e “literatura 

contemporânea” está enfatizada na ideia que Resende, em seu estudo sobre as 

expressões da literatura brasileira no século XXI, sublinha: “a tendência da crítica 

contemporânea é ver o passado, seja pela memória, seja pela história, como conflituoso 

e, por isso mesmo, fértil. Ao presente restaria, o mais das vezes, a indiferença” (2008, p. 

8). Suas palavras reforçam o nosso pensamento, posto que a literatura contemporânea 

ainda (e por quanto tempo?) pisa o solo movediço da crítica infértil, como se, de fato, 

ela não existisse ou não fosse digna de análise crítica consistente. Nesse cenário, ela não 

figura como protagonista. 

Há, no entanto, um “embora” que mostra consonância com a nossa discussão: 

existem autores da contemporaneidade que atingiram a plêiade literária, Ou porque 

discutiram temas já consolidados ou porque coube à mídia a divulgação de tais autores. 
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A esses últimos, resta à crítica literária estudá-los para consagrá-los ou refutá-los ou não 

os concluir: deixar ao gosto da sociedade, o que pode não parecer uma boa alternativa 

numa elite intelectual que nega autores advindos de um cenário atípico, como favelas, 

por exemplo, ou ainda, essa mesma elite refuta os autores considerados marginais. 

Dado esse contexto, surge a necessidade de uma reflexão em torno desse 

momento, cuja literatura desenvolvida entre nós recebe o nome de “contemporânea”; 

no entanto, parece não se achar nos limites precípuos das divisões temporais e didáticas 

a que está temporalmente inserida. Está a literatura do século XXI sob a égide da pós-

modernidade? Existe mesmo uma pós-modernidade? 

Inicialmente, não concebemos a produção literária do século XXI como uma 

negação ou continuidade – como o prefixo “pós” pode significar e o termo “pós-

modernidade” poderia englobar –, ao que foi estabelecido como literatura do 

Modernismo, mas como a escrita do momento posterior ao Modernismo inicial, do 

século XVIII. Para alguns dos teóricos, no entanto, como Eco (1984), Jameson (1985), 

Bauman (1998) (2001), Lipovetsky (2004) e Sontag (2008), essa discussão mantém uma 

espécie de desdobramento do Modernismo. Já Linda Hutcheon (1991) defende, em sua 

Poética do pós-modernismo, que o “pós-modernismo é um fenômeno contraditório, que 

usa e abusa, instala e depois subverte, os próprios conceitos que desafia” (HUTCHEON, 

1991, p. 19). Assimilamos, assim, a inexatidão teórica da expressão “pós-modernidade” 

e, ainda que nesta tese interesse especificamente a relação entre literatura e Pós-

Modernismo, não olvidamos algumas discussões já estabelecidas entre teóricos que se 

enveredaram sobre os caminhos do tempo no qual vivemos e cuja produção literária 

assume contornos irrefreáveis no que diz respeito à pluralidade do ser humano. 

Se traçarmos uma linha cronológica das produções literárias iniciadas no 

Modernismo e seguirmos até as produções atuais, perceberemos experiências distintas, 

por um lado, e algumas tentativas de nomear esse tempo vivido, por outro. A 

necessidade do termo para dar conta da volumosa produção da nossa época foi pensada 

por escritores e teóricos que, igualmente, relacionam o tempo presente ao passado. 

Barrento explica, a partir da origem da palavra modernismo: “o termo (tal como o de 

‘moda’) deriva do latim modo (ablativo de modus), que refere aquilo que é de agora, do 

instante, recente ou circunstancial” (BARRENTO, 2001, p. 17). 



25 

 

Gilles Lipovetsky assimila que o pós-modernismo foi uma espécie de transição 

cultural, “mas que não chegou a ser fundada conceitualmente, pois a idéia que se tinha 

de que se havia chegado ao fim da modernidade era uma idéia falsa” (PERES, 2004 - sic). 

Desse modo, a sociedade ocidental atual seria sustentada pelos mesmos “elementos 

constitutivos da modernidade”, iniciada, segundo ele, efetivamente no século XVIII. Para 

Lipovetsky,  

 

O primeiro [dos elementos constitutivos] é o indivíduo, isto é, uma 
sociedade que reconhece os direitos do homem, com seu correlato, 
que é a democracia. O segundo elemento é o mercado: Adam Smith, 
a “mão invisível”, já no século 18. E o terceiro elemento é a dinâmica 
tecnocientífica. Esses três elementos constitutivos da modernidade 
nunca chegaram a ser destruídos (PERES, 2004 – grifo nosso). 

 

O pensador francês entende, no entanto, que estamos vivendo a intensificação 

das três lógicas, um “sentimento de exacerbação, de intensificação na lógica 

tecnocientífica” (PERES, 2004). Ainda que sob a visão do pensador francês a 

modernidade seja percebida até nosso século, compreende-se a mudança existente de 

algo. 

Outro pensador, defensor do pré-modernismo, Harvey (2014), percebeu uma 

evolução dos argumentos favoráveis ao pós-modernismo e, segundo ele, “vinculado 

com o pós-estruturalismo, com o pós-industrialismo e com todo um arsenal de outras 

‘novas ideias’, o pós-modernismo dava a impressão crescente de uma poderosa 

configuração de novos sentimentos e pensamentos” (HARVEY, 2014, p. 9). Desse modo, 

as novas ideias que surgem na sociedade alimentam igualmente a literatura. 

Logo, a literatura contemporânea – cujo termo soa tão vago quanto “pós-

modernidade” para definir a produção literária atual –, marca anseios e necessidades 

vividos no início deste século, com medos, traumas, crises institucionais e pessoais, 

inseguranças, incompletudes e, de outro lado, agenciamentos de formas de poder e 

enfretamentos pessoais, tanto quanto a confirmação de identidades. Essa escrita 

contemporânea só pode se concretizar, conforme Agamben, quando não se limita ao 

tempo presente, e seria legitimamente contemporâneo “aquele que não coincide 

perfeitamente com este [o tempo contemporâneo], nem está adequado às suas 

pretensões e é, portanto, nesse sentido, inatual” (AGAMBEN, 2009, p. 58 – grifo nosso), 
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e conclui: “exatamente por isso, exatamente através desse deslocamento e desse 

anacronismo, ele é capaz, mais do que os outros, de perceber e apreender o seu tempo” 

(AGAMBEN, 2009, p. 58-59). 

Insistimos que, para se discutir esse momento vivido, é preciso pensar a 

possibilidade da “pós-modernidade” e as suas relações. Harvey (2014) questiona se é o 

pós-modernismo apenas uma ruptura radical com o modernismo e segue com outras 

perguntas: 

 

Será o pós-modernismo um estilo (...) ou devemos vê-lo estritamente 
como um conceito periodizador (...)? Terá ele um potencial 
revolucionário em virtude de sua oposição a todas as formas de 
metanarrativa (...) e da sua estreita atenção a ‘outros mundos’ e 
‘outras vozes’ que há muito estavam silenciadas (mulheres, gays, 
negros, povos colonizados com sua própria história)? (HARVEY, 2014, 
p. 47). 

 

As respostas não chegam imediatas, pois há uma grande diversidade de 

teóricos que garantem a defesa da pós-modernidade, ao passo que outros argumentam 

em contrário. Para Hutcheon, “o debate começa pelo significado do prefixo ‘pós’ – um 

enorme palavrão de três letras” (HUTCHEON, 1991, p. 36). A expressão nos aparece com 

a complicação já apresentada por Frederic Jameson em sua defesa sobre a possibilidade 

de existência de uma pós-modernidade dentro da lógica de um novo capitalismo. Para 

o teórico, o conceito é “pouco aceito ou compreendido” (JAMESON, 1985, p. 16), e, 

provavelmente, essa pouca compreensão se configure pela ausência da unidade diante 

da possibilidade de uma nova lógica, inserida, assim, numa possível estética 

contemporânea. Então, qual a característica que se destoa (ou se confirma) do 

Modernismo? Linda Hutcheon, ao evocar Kroker e Cook, afirma que o pós-modernismo 

não pode ser sinônimo de contemporâneo. (HUTCEHON, 1991, p. 20). 

Harvey busca respostas e encontra, nas oposições feitas por Hassan, as 

diferenças entre o modernismo e o pós-modernismo, mas considera “perigoso (...) 

descrever relações complexas como polarizações simples” (HARVEY, 2014, p. 48). O 

teórico americano invoca outros estudiosos para chegar à conclusão de que o pós-

modernismo é a condição mutável, social e semântica, de ideias cujo significado varia, 

afetando valores individuais e processos sociais fundamentais. 
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Susan Sontag entende que o “‘moderno’ é uma ideia, uma ideia muito radical, 

que continua a se desenvolver. Estamos agora numa segunda fase da ideologia do 

moderno (que recebeu o nome pretensioso de ‘pós-moderno’)” (SONTAG, 2008, p. 

227,). Ao pensarmos por esse viés, a ideologia do moderno em um segundo estágio, a 

pós-modernidade é o arremate do capitalismo e que dá continuidade ao constructo do 

mundo obscuro pensado a partir das quebras das verdades antes indissolúveis. 

As reflexões de Jameson, para quem a discussão sobre a pós-modernidade 

avançou de tal forma que forjou muito daquilo que entendemos sobre o movimento 

vivido, demonstram desesperança no entendimento do termo, na verdade, uma 

compulsão pela confirmação do capitalismo “mais puro” (JAMESON, 1996, p. 29). O 

autor norte-americano atenta para a confusão que as inúmeras discussões sobre a pós-

modernidade e as teorias que foram criadas sobre ela, pode causar, como ele deixa claro 

na abertura de seu livro Pós-modernismo: a lógica cultural do capitalismo tardio:  

 

De fato, uma das características mais marcantes do pós-moderno é o 
modo pelo qual, nesse período, inúmeras análises de tendências, até 
agora de natureza bastante diferente [...] se aglutinaram todas para 
formar um novo gênero discursivo, a que podemos muito bem 
denominar “teoria do pós-modernismo”, e isso por si só já é um fato 
digno de nota. Trata-se, claramente, de uma classificação que inclui a 
si mesma e eu acho muito bom não ter que decidir se os capítulos que 
se seguem são uma investigação sobre a natureza da ‘teoria do pós-
modernismo’ ou apenas exemplos dela (JAMESON, 1996, p. 14). 

 

A literatura contemporânea assume, também, valores estéticos já articulados 

em outros momentos, conforme direciona Umberto Eco (1984) ao colocar para o 

usuário a responsabilidade da aplicação do termo e especulando que algumas 

características pautadas como pós-modernas poderão incluir Homero, de tão retroativo 

que parece ser o termo. (ECO, 1984). Essa inexatidão teórica, ou, em outros termos, essa 

pululação de ideias aportadas em análises subjetivas, convida a uma filiação igualmente 

dúbia: há aspectos em determinados teóricos tão originais em sua defesa que é de se 

pensar a apropriação dessa ou daquela ideia somada a outros pontos de outros teóricos 

que parecem divergir entre si, principalmente porque quando se relaciona tempo e 

espaço, como sugeriu Eco (1984), o termo pós-moderno pode englobar velhas 

características. 
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Evocamos novamente Agamben para ratificar essa reflexão acerca do tempo e 

a sua relação diante das marcas contemporâneas:  

 

De fato, a contemporaneidade se escreve no presente assinalando-o 
antes de tudo como arcaico, e somente quem percebe no mais 
moderno e recente os índices e as assinaturas do arcaico pode dele ser 
contemporâneo. [...] A distância – e, ao mesmo tempo, a proximidade 
– que define a contemporaneidade tem o seu fundamento nessa 
proximidade com a origem, que em nenhum ponto pulsa com mais 
força do que no presente (AGAMBEN, 2009, p. 69). 

 

A escrita contemporânea encontra essas marcas, como em Do fundo do poço, 

ao retomar, por exemplo, a fórmula de Machado de Assis ao dar vida a um defunto, no 

caso, Cleópatra VIII, para narrar as suas memórias, quando a literatura contemporânea 

já perfaz outros caminhos. A leitura de Terron à luz do contemporâneo cobra essas 

características que permeiam a sua obra, como narrativas fantásticas, quem narra a 

história é, igual a Brás Cubas de Machado de Assis, um defunto, ou receitas de 

circunstâncias mnemônicas – Cleópatra VIII se vale da memória para narrar toda a 

história –, características que negam a originalidade da suposta pós-modernidade. 

Lançando mão de discussões que giram em torno da negação do pós-

modernismo e à lógica do capital, Jameson afirma não ser a pós-modernidade “mais um 

termo para a descrição de determinado estilo” (JAMESON, 1985, p. 17), e continua 

categórico: 

 

É também, pelo menos no emprego que faço dele [o conceito de Pós-
modernismo], um conceito de periodização cuja principal função é 
correlacionar a emergência de novos traços formais na vida cultural 
com a emergência de um novo tipo de vida social e de uma nova 
ordem econômica – chamada frequente e eufemisticamente, de 
modernização, sociedade pós-industrial ou sociedade de consumo, 
sociedade dos mídia ou do espetáculo, ou capitalismo multinacional 
(JAMESON, 1985, p. 17 – grifo nosso). 

 

A nossa literatura atual confirma essa emergência cultural e social proposta 

pela ótica de Jameson. Em nossa defesa, a sociedade do espetáculo começa com a 

originalidade capital de Cleópatra VIII, personagem de Terron, que perfaz caminhos 

tecnológicos para atender ao corpo que reclama a anatomia primeira e sugere através 
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de sua psicologia: adeque-se. Esse vigor literário, analisado a partir da personagem, 

apresenta um contraponto em relação à defesa da continuidade do modernismo? O 

termo “pós-modernidade”, embora não assuma um consenso teórico, carrega consigo 

possibilidades várias que dão a esses aspectos, “a promessa de acabar com tudo o que 

podia ser considerado asfixiante, insatisfatório ou monótono” (JAMESON, 1985, p. 18). 

Logo, a conclusão é adiada, mas vamos chegando a algumas constatações: a provável 

continuidade do modernismo é desferida pela quebra do monótono. 

O pós-moderno é, então, marcado pela fragmentação da identidade, a 

identidade descentrada (HALL, 2005) da esfera pós-moderna, contrastando com o 

moderno e as suas formas de expressão, como o final do século XIX sugeriu. Stuart Hall 

(2005) clarifica a noção fragmentária do sujeito pós-moderno, o qual foi se formando 

com o contraste entre a identidade do Iluminismo, cujo sujeito era dotado de razão, e 

da identidade do mundo moderno, em que o sujeito era pensado conforme a interação 

entre ele e aqueles que representavam alguma importância para a construção da visão 

que ele tinha do mundo. Wilson, ao pensar sobre o seu processo disfórico3, lembra da 

mãe, refletindo sobre o provável apoio materno. “Como a mãe chama o filho que já 

adulto muda de nome? Não sei, não sei e não sei” (TERRON, p. 38). 

Retomamos, mais uma vez, as discussões de Hall (2005), para quem, as 

identidades somente podem ser historicizadas nas condições materiais de suas 

experiências. No romance analisado nesta tese, Cleópatra VIII está num processo de 

devir e sua história se inscreve nas suas experiências nas metrópoles nas quais gravita. 

Assim, no contexto contemporâneo,  

 

o sujeito previamente vivido como tendo uma identidade unificada e 
estável, está se tornando fragmentado; composto não de uma única, 
mas de várias identidades, algumas vezes contraditórias ou não-
resolvidas [...] o próprio processo de identificação, através do qual nos 
projetamos em nossas identidades culturais, tornou-se mais 
provisório, variável e problemático (HALL, 2005, p. 12).  

 

O sujeito tenta, de algum modo, fazer com que essa (ou essas) identidade(s), 

estejam adequadas à sociedade, ou pela negação ou pela busca de pertencimento 

                                                           
3 A disforia de gênero, conforme o DSM-5, é o nome dado ao sentimento das pessoas que demandam 
viver em outro gênero diferente daquele que lhe foi atribuído ao nascer.  
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social. É quando tenta se adequar ao comportamento da própria sociedade, passando 

por processos inúmeros na tentativa de estar adaptada ao que a sociedade aceita como 

“normal”, tentando, inclusive, ser padronizada para não fugir do que está consolidado. 

O sujeito busca emancipação social, mas recorre a essa mesma sociedade na busca de 

ter sua identidade aceita. É de se pensar, substancialmente, nas características 

abordadas por Bauman para descrever a mesma pós-modernidade, pensando em uma 

sociedade líquida. A metáfora da liquidez, ao ser associada à “‘leveza’ ou ‘ausência’ de 

peso à mobilidade e à inconstância” (BAUMAN, 2001, p. 8) sugere o desenraizamento 

da realidade da própria história do homem. 

Interessante enfatizar que, para termos um modelo de pós-modernidade – 

fragmentado ou não –, surgiu antes um padrão que protagonizou a estrutura social. A 

reflexão de Bauman perpassa, pois, esse constructo, a Modernidade, período que, para 

o sociólogo polonês, já era fluido, como ele questiona: “a modernidade não foi um 

processo de ‘liquefação’ desde o começo?” (BAUMAN, 2001, p. 9).  

Vemos, pois, assim, esse tempo no qual vivemos, fluido, sem as preocupações 

cristalizadas de outrora e, mais que isso, uma conduta cuja emancipação, muitas vezes, 

se configura, de forma quase imperceptível, como dependência do capitalismo; os 

produtos tendem a se atualizar para atenderem à demanda do desenraizamento do 

sujeito fragmentado.  

O sujeito cuja identidade não é mais unificada e estável vive, então, em uma 

estrutura social incólume? Bauman define, categórico, que a sociedade do século XXI 

“não é menos moderna” do que a do século passado, mas “moderna de um modo 

diferente” (BAUMAN, 2001, p. 36) e atribui isso a outras formas do convívio humano, a 

saber:  

 

a compulsiva e obsessiva, contínua, irrefreável e sempre incompleta 
modernização; a opressiva e inerradicável, insaciável sede de 
destruição criativa (ou de criatividade destrutiva, se for o caso de 
‘limpar o lugar’ em nome de um ‘novo e aperfeiçoado’ projeto; de 
‘desmantelar’, ‘cortar’, ‘defasar’, ‘reunir’ ou ‘reduzir’, tudo em nome 
da maior capacidade de fazer o mesmo no futuro – em nome da 
produtividade ou da competitividade) (BAUMAN, 2001, p. 36). 
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Esse fazer social, sob o qual o século tem sido parido, a duras penas, com 

fórceps, distingue o comportamento do ser humano frente à literatura. Se era o modelo 

moderno que apresentaria, de acordo com Lipovetsky, “a consolidação dos princípios 

da modernidade, isto é, os direitos do homem” (PERES, 2004, sic), tem sido a pós-

modernidade, sob esses preceitos apresentados por Bauman, que tem exaurido 

quaisquer direitos desse mesmo ser humano.  

Depreendemos, assim, que o pós-modernismo, o qual, paradoxalmente dialoga 

com o passado querendo construir um “novo” tempo, reverbera na construção literária 

do nosso século, uma vez que a necessidade de o indivíduo se fazer político, no sentido 

de poder se expressar, constrói uma nova visão diante do silêncio muitas vezes imposto 

pelas instituições familiares, religiosas, sociais e, especialmente, literárias. Assim, se 

antes o sujeito moderno estava preso a amarras sócio históricas, é na pós-modernidade, 

que ele, hipoteticamente, pode viver em todos os espaços possíveis, muitas vezes, sob 

a emergência da satisfação pessoal a partir do consumo e da realização da identidade. 

Hall (2005, p. 13 – grifo nosso) corrobora: “O sujeito assume identidades [ou papeis] 

diferentes em diferentes momentos, identidades que não são unificadas ao redor de um 

‘eu’ coerente”.  

Acrescentamos um “não necessariamente” à ideia de coerência do sujeito, pois 

à visão pós-moderna a que nos filiamos, a da teoria da modernidade líquida, da 

fragmentação do sujeito e da sociedade, acrescentamos que, se não podemos falar de 

uma pós-modernidade palpável, compreendemos o valor que se tem agregado nesse 

início de século às vivências humanas e literárias, com deslocamentos e lutas sociais. 

Assim, o pós-modernismo é esse momento no qual a sociedade está fragmentada e o 

sujeito se adapta às forças de um capitalismo que destroça poderes e suprime o 

indivíduo frente a um fazer econômico rentável, ainda que o próprio homem sofra com 

isso, tanto no mercado competitivo que o sufoca, quanto na sociedade que lhe dá 

espaços exíguos para a sua plena satisfação individual. E a literatura pós-moderna é o 

resultado dessas forças sociais, não como produto, mas como força social. 

A literatura de Joca Reiners Terron está ambientada nessa pós-modernidade de 

lutas e apresenta, como tema, questões próprias desse momento. Do fundo do poço é, 

certamente, o livro do autor que mais sublinha, através da religião, da sociedade e do 
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estrangeiro, a força peremptória do pós-modernismo. O autor já escreveu, dentre 

outros gêneros, poemas, contos, inclusive experimentais, mas tem se dedicado, pelo 

menos nas três últimas publicações, ao romance. Entretanto, seu livro mais recente, 

Noite dentro da noite – uma autobiografia (2017) demonstra, no subtítulo, um novo 

caminho pelo qual o escritor se envereda. Seu universo literário é riquíssimo, e o próprio 

Terron já se intitulou “leitor profissional” numa entrevista dada para o programa 

Biblioteca Pública do Paraná e se diz admirador de Salinger, Sebald, Kafka, Poe, dentre 

outros autores de renome internacional. 

Embora a mídia recomende sua obra, sob a batuta de “literatura pós-moderna” 

e outros adjetivos, academicamente, há pouca crítica literária acerca de suas narrativas. 

A propósito, dentre esses minguados trabalhos se destacam, tematicamente, a 

sensibilidade da literatura contemporânea e suas vicissitudes, como, por exemplo, o 

artigo “Literatura brasileira contemporânea e o diálogo com as vanguardas históricas: a 

experimentação surrealista em “Gordas levitando”, de Joca Reiners Terron”, de Lucas 

Toledo de Andrade (2014). Há também as investidas de Rosana Corrêa Lobo (2010), a 

qual se preocupou com a publicação do projeto Amores Expressos, da Companhia das 

Letras, no qual Terron publicou o romance a ser analisado nesta tese; e o artigo, da 

mesma Rosana Lobo (2010), que discute o livro de Terron sob o viés das subjetividades 

contemporâneas. Rocha (2011), no campo da Semiótica, discute a construção crítica em 

processo de mosaico do livro Sonho interrompido por guilhotina (2006), com a sua 

dissertação “Joca Reiners Terron ou a imaginação crítica: poéticas da leitura em Sonho 

interrompido por guilhotina”. 

Para Terron, que também é crítico literário, e professor de uma pós-graduação 

em “escrita criativa”, a crítica está defasada e complementa, no Jornal Rascunho: 

 

Faltam críticos com visão panorâmica do que está sendo produzido 
atualmente na literatura brasileira. Alguém que possua perspectiva 
histórica, mas também a compreensão de que boa parte do que é 
produzido agora dialoga com a produção igualmente contemporânea 
de outras línguas e tradições, até mesmo com outras linguagens, e que 
sem conhecer a fundo e compreender essas relações, nenhuma 
elucidação será possível (TERRON, 2011). 
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Esta tese discute o romance do cuiabano Joca Reiners Terron, Do fundo do 

poço, sob o prisma da transexualidade, a qual se configura com novas tecnologias 

próprias do mundo pós-moderno, na feitura da protagonista Cleópatra.  

Ao refletir sobre a constituição do romance, propomo-nos investigar e 

confirmar a existência da relação social entre a transexual e o seu próprio corpo, 

tecnologicamente modificado através da cirurgia de redesignação sexual, considerando, 

portanto, os procedimentos literários que particularizam essa relação na narrativa. 

Este capítulo, além de apresentar o autor e as nuances de sua prosa literária, 

provoca as reflexões de uma literatura que floresce e cuja crítica a relega a um lugar 

periférico, tal como o fez, outrora, com o Naturalismo brasileiro. Ao analisar este 

movimento estético, Mendes (2000) discorre sobre os críticos literários da época e 

afirma que a crítica pautava os romances exclusivamente pela ótica do cientificismo e 

positivismo, numa redução arbitrária na análise das obras. Conforme o próprio Mendes 

reconhece e instiga (2008, p. 189): “Não se trata de dizer que o cientificismo frio e duro 

não estava lá, mas de perguntar se havia mais algo ali” (MENDES, 2008, p. 189).  

Mendes, numa discussão sobre a “infância republicana”, que seria a crise 

política pós-abolição, situa o romance naturalista nesse período e aduz, apoiado em 

Bueno: “O lufa-lufa da infância republicana viabilizou o ingresso na literatura de uma 

população considerada até então indigna de representação social e literária: negros, 

pobres, mulatos, capoeiras, desocupados, gays e lésbicas” (MENDES, 2008, p. 200). 

O romance trabalhado nesta tese, Do fundo do poço se vê a lua, cuja 

protagonista é uma personagem transexual, Cleópatra VIII, não apresenta uma temática 

inédita na literatura brasileira. Conforme podemos entender, o Naturalismo brasileiro, 

tanto na forma, quanto na temática, abriu espaços para discussões e personagens 

considerados marginais, como o homossexual, por exemplo. Em sua tese, Fernandes 

(2016) faz um resgate das personagens protagonistas transexuais na literatura brasileira 

e o seu recorte abrange vinte anos, dos anos 1960 aos anos 1980, o que não 

compreende, obviamente, o nosso romance. Todavia, se a transexualidade da 

personagem do livro em análise não é novidade para as letras brasileiras, a sua 

construção corpórea o é. 
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Cleópatra oitava, nascida Wilson nos anos desgastantes da ditadura brasileira, 

vive, durante a infância, o conflito de ser gêmeo univitelino de William que, apesar da 

aparência idêntica entre eles, em nada são compatíveis no universo íntimo. Wilson, 

dono de uma inteligência sagaz trava uma batalha pessoal para conseguir se livrar da 

sina genética e adequar-se ao gênero feminino, inspirado na atriz inglesa Elizabeth 

Taylor que interpretou Cleópatra no cinema. William, por outro lado, é grosseiro e, 

conforme a narradora, burro. Criados pelo pai, um ator bufão, e convivendo com 

personagens de uma São Paulo suburbana, os gêmeos são orientados pelo pai a 

interpretar O Ciclo do Duplo, uma peça que os livraria da suposta maldição da 

duplicidade, a sina do doppelgänger, de acordo com o pai que, a essa altura, era dono 

do Monumental Teatro Massachusetts, um pequeno teatro na Praça Roosevelt. Na noite 

de apresentação, no entanto, uma tragédia separa os gêmeos. Após o acidente, Wilson, 

com uma amnésia forte, não se aparta de seu sonho de adequar-se corporalmente ao 

gênero que sua mente, desde sempre, o induz, o feminino. Hospitalizado, é atendido 

por Nelson, um enfermeiro transgênero responsável pela administração de drogas 

hormonais para Wilson realizar sua redesignação. Outros eventos conduzem Wilson à 

cirurgia de redesignação sexual, levando-a como Cleópatra VIII e não mais Wilson, da 

caótica São Paulo, ao Egito atual, onde vive o fascínio de ser a cobiçada dançarina da 

dança do ventre na Cairo moderna, empoeirada e cheia de tráfico de influências, 

distante da imagem das Grandes Civilizações que ela tinha quando criança.  

“Muitos anos depois, porém, quando eu já estava no Cairo, minhas lembranças 

começaram a voltar de gota em gota. Parecia uma torneira mal fechada” (TERRON, 

2010, p. 170). Essa recuperação da memória faz Cleópatra enviar um cartão postal do 

Egito para William ir ao país africano em busca do irmão e tentar descobrir seu paradeiro 

e identidade. A correspondência apresentava uma constatação: “William, Acho que 

afinal me lembrei de tudo”, e uma solicitação: “PS. Venha com urgência ao meu 

encontro” (TERRON, 2010, p. 13). A narrativa é, pois, a chegada de William ao Cairo e as 

vinte e quatro horas seguintes, em busca do irmão, até descobrir a não mais existência 

de um irmão e o assassinato da irmã, Cleópatra VIII. Essas descobertas são posteriores 

ao assassinato de Cleo, como é chamada pelos amigos. E o motivo do crime: a não 
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aceitação, por parte de seus algozes, da sua redesignação sexual. É, no entanto, a voz 

de Cleo a conduzir a narrativa, num processo de fluxo de consciência. 

Assim, a fim de criar um espaço de familiaridade e ambiência para o autor e a 

obra a ser analisada, sobretudo a construção da personagem transexual, discorreremos 

sobre o momento em que o romance é publicado e quais as condições atuais na sua 

recepção. 
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1.1 JOCA REINERS TERRON  

 

...procuro partir da invenção e com ela atingir o mais real da realidade. 
Joca Reiners Terron, em entrevista a Carlos Herculano Lopes no 

programa Sempre um papo 
 
 

Vencedor do prêmio Machado de Assis da Biblioteca Nacional, em 2010, com 

Do fundo do poço, Joca Reiners Terron é um escritor que tem atraído a crítica literária 

desde o final dos anos 90. O autor cuiabano erradicado em São Paulo, cidade que serve 

como pano de fundo inicial para o romance analisado nesta tese, já escreveu livros de 

poemas, como Eletroencefalodrama (1998) e Animal Anônimo (2002) e outros 

romances, como Não há nada lá (2000), Hotel Heel (2003) e A tristeza extraordinária do 

Leopardo-das-neves (2013) – no qual, mais uma vez, repete o cenário da cidade de São 

Paulo para a narrativa – e Noite dentro da noite (2017), cujo subtítulo apresenta o 

gênero da obra, “uma autobiografia”; além de livro de contos, como Curva de rio sujo 

(2003) e Sonho interrompido por guilhotina (2006).  

Em suas atuações literárias, Terron (1968-) apresenta um interesse pelo 

sórdido e pelo misterioso, ocupando, muitas vezes, a tônica policial, como, por exemplo, 

em A tristeza extraordinária do Leopardo-das-neves (2013), mas também faz uma 

metaliteratura, vendo a própria literatura como fuga, maldição ou destino dos caídos, 

como em Curva de rio sujo (2003) e Sonho interrompido por guilhotina (2006).  

Resende (2008) faz uma análise sobre alguns de seus livros publicados até 

então, o que não contempla Do fundo do poço, mas ao falar sobre Curva de rio sujo 

(2006), sob uma perspectiva quase biográfica, ela propõe que quando Joca Terron se 

mudou de Cuiabá para São Paulo, alguns elementos invadiram sistematicamente a prosa 

do escritor, “a forte imagística fazendo da escrita uma espécie de gravura em madeira 

ou metal” (RESENDE, 2008, p. 129) e cujos espaços influenciaram diretamente a escrita 

desse livro como “espaços de rio (sujos), botecos (sujos) de filmes de faroeste, quintais 

(sujos) com cobras, caranguejos, pneus velhos e uma amplidão contraditoriamente 

opressiva” (RESENDE, 2008, p. 129). 

Terron foi colaborador do programa “Entrelinhas”, da TV Cultura, no qual 

entrevistou escritores, em formato de revista eletrônica, faz críticas literárias e ainda 



37 

 

alimenta um blog “Sorte e Azar” hospedado pelo wordpress, no qual mantém colunas 

de resenhas críticas de textos literários e outros produtos artísticos, textos sem 

aceitação crítica de editores e alguns ensaios escritos num passado literariamente mais 

ativo. É ainda no ambiente virtual que divide espaço com outros escritores de seu tempo 

que, com a internet, transformam seus sites em vitrines para seus trabalhos literários. 

Fora da ambiência virtual, dá aulas no Instituto Vera Cruz, em São Paulo, em um curso 

de pós-graduação em formação de escritores. 

Suas investidas no campo poético foram bem-sucedidas e Daniel (2016) afirma 

categórico: “Joca Reiners Terron é um dos raros poetas de sua geração que têm voz 

única, terrosa, ou antes terroniana, sem deixar de ser um vasto palimpsesto de outras 

vozes e visões” (DANIEL, 2016). A escrita poética de Terron é sobretudo visual, 

imagética. Em Eletroencefalodrama (1998), ele se vale de imagens fotográficas para 

acentuar a sua poesia. Daniel acentua a existência " do ready-made nos textos visuais 

Hi-A. Zo, inseridos ao longo do volume, à maneira dos recortes e montagens de 

desenhos e fotografias extraídos de revistas e almanaques antigos realizados por 

Sebastião Nunes na Antologia mamaluca e Valêncio Xavier em O mez da gripe” (DANIEL, 

2016). 

Sobre Animal anônimo (2002), seu segundo livro de poemas, o mesmo crítico 

Claudio Daniel afirma que “a língua pedrosa de Joca Reiners Terron torna-se ainda mais 

dissonante e brutalista” (DANIEL, 2016). E, sobre o livro, conclui: 

  

Escatologia, monstruosidade e sexo bizarro são algumas das obsessões 
favoritas do poeta, encenadas em narrativas poéticas dispostas em 
diferentes seções do livro, que incorporam ainda personagens criados 
pelo próprio poeta, como MC Medo e DJ Fedor, encontrados mortos 
no poema Um giro no maverick dos subúrbios, vítimas de um 
desconhecido serial killer (DANIEL, 2016). 

 

Captam-se, assim, inúmeras imagens dessa produção que convidam ao diálogo 

na poesia de Terron que estendem o convite à prosa, a qual, muitas vezes, remete ao 

mesmo tom grotesco e sombrio. Sobre o autor, Schøllhammer, analisando a ficção 

brasileira contemporânea, escreveu que Terron “convive com os escritores e suas vidas 

e obras, cria enredos que nos induzem em segredos por trás da criação, converte os 

personagens literários em personagens de outros dramas, sem escrever biografias ou 
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propor explicações ao sentido das ficções” (2009, p. 131). É isso o que acontece em Do 

fundo do poço, com a personagem Wilson, a qual se transforma em Cleópatra, 

envolvendo o espaço histórico e o cinematográfico, além de outras leituras possíveis 

com Edgar Allan Poe e relações que veremos na sequência. Leitor da literatura universal, 

Terron dialoga, em sua obra, de maneira geral, com outros escritores, como, por 

exemplo, Burroughs, Kafka, Rimbaud, Baudelaire, dentre tantos outros, e com Poe 

especificamente no romance em análise. 

A leitura do escritor Joca Reiners Terron é intensa e não está pautada, 

necessariamente, nos clássicos. Para escrever sobre (e no) Egito, o que resultaria em Do 

fundo do poço, achava-se ignorante, embora tivesse lido Konstantinos Kaváfis nos anos 

80 e o poeta judeu Edmond Jabès, conforme declara na mesma entrevista em seu blog. 

Leu também o escritor egípcio Naguib Mahfuz, que escreveu sobre o Egito pós-Nasser e 

também sobre Albert Cossery. Indagado sobre ir para o Egito e pensar a obra para a 

coleção da Companhia das Letras, Terron diz ter se sentido motivado pelo desafio de 

descobrir aquela cultura. Para finalizar sobre suas leituras, ele afirma, enfático, que “a 

leitura dos ensaios Cairo, the city victorious, de Max Rodenbeck, um correspondente da 

The Economist que viveu 20 anos na cidade, e de Cairo, city of sand, de Maria Golia, 

serviu para compreender um pouquinho da psique egípcia” (TERRON, 2011). 

Em Não há nada lá (2001), para ilustrar com mais um exemplo, ele promove 

encontros virtuais entre escritores e personagens da história, como a terceira pastorinha 

do segredo de Fátima, em Portugal, Rimbaud e Billy-The-Kid (cuja referência também 

aparece em No fundo do poço se vê a lua), envolvendo, nessa trama, ficção científica, 

cinema, faroeste e poesia. O mergulho nessa obra, que recebera menção honrosa num 

concurso literário da Cult, nos permite contato com as experimentações dos poetas 

malditos e outras personalidades.  

Tezza (2002), em seu site, comenta, assertivo: “a narração de ‘Não há nada lá’ 

é um canto de paixão à literatura” e, ao contrário do que o título sugere, há muita 

informação nesse romance labiríntico, de encontros virtuais e impossíveis. Outro livro 

do autor que também se debruça sobre o fazer literário é o livro de contos Sonho 

interrompido por guilhotina (2006), sobre o qual Resende diz se tratar de “uma 

emocionante homenagem à literatura” (2008, p. 132).  



39 

 

Um dos contos, o penúltimo do livro, “De escorpiões e escritores”, cujo título é 

o inverso do primeiro conto, tem o formato de uma espécie de diário e inicia com um 

tom profético, quase apocalíptico para uns românticos: “Sábado, 15h5 – O escritor 

contemporâneo é triste pois sabe que não há mais futuro. Talvez o livro sobreviva ao 

tempo, mas a literatura, ah, a literatura não sobreviverá” (TERRON, 2006, p.171). Além 

de um atestado de óbito para a literatura, a tônica do próprio escritor ao longo do livro, 

sobre a literatura, é funesta, já no primeiro conto, sob o mesmo formato de diário, a 

frase inicial também é impactante: “Sábado, 15h5 – O leitor ideal é cego” (TERRON, 

2006, p. 11). A hora da constatação é a mesma, a literatura ainda não continuou o 

minuto seguinte, pois ela é finda, embora ele reconheça: “Eu permaneço em minha 

oficina nas profundezas do rio, procurando reparar o mundo” (TERRON, 2006, p. 13). 

Em resenha a esse livro, Moutinho, também em site próprio, após parafrasear 

Paul Valéry sobre a inutilidade do discurso poético, diz que o livro de Terron “destila a 

máxima de Valéry no alambique da prosa” e arremata sobre o teor de um suposto 

objetivo das narrativas: “o ceticismo sobre a possibilidade de a literatura transformar a 

sociedade” (2006).  

O próprio Terron, ao comentar sobre sua obra, em entrevista ao jornal 

Rascunho e publicada no seu blog, pondera que esses dois livros, Não há nada lá (2001) 

e Sonho interrompido por guilhotina (2006), “tendem a enxergar a literatura de um 

modo meio irônico e nostálgico como símbolo representativo de uma civilização 

idealizada que já não existe mais” (2011), justificando o tom apocalíptico existente 

nesses livros e, também, na própria importância dada à literatura. 

Sonho interrompido por guilhotina (TERRON, 2006) é composto por contos de 

naturezas experimentais, como diários, embora não confessionais, conforme os contos 

apresentados um pouco acima, notas, citações e ensaios, e propõe uma estrutura 

móbile de ramificações díspares, complementares entre si, de sorte que, “manejado 

com precisão, esse emaranhado de referências acrescenta novas camadas à leitura. 

Algumas vezes, no entanto, atravanca a fluência do texto, que perde a força, justamente 

uma das maiores virtudes da prosa do autor”, arremata Moutinho (2006). 

Nas teias narrativas de Do fundo do poço, há um aspecto político-social, o fato 

de haver uma personagem transexual, sobre a qual haverá uma discussão num 
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momento oportuno e subjacente à categoria literária da personagem, a personagem 

transexual que se submete a uma cirurgia de redesignação sexual na literatura brasileira. 

O mote do romance é rocambolesco: dois irmãos gêmeos, William e Wilson, que se 

distinguem por personalidades completamente diversas, respectivamente, um é 

agressivo e o outro se sente identitariamente mulher desde a adolescência, quando 

descobre um gosto muito peculiar pela atriz Elizabeth Taylor ao interpretar Cleópatra 

no cinema e as relações entre o imaginário de Cleópatra e o pseudônimo da mãe dos 

gêmeos. Essa identificação da parte de Wilson o leva às modificações corpóreas 

descritas, ainda que superficialmente, no romance. Ao final da narrativa, percebemos 

Cleópatra no fundo do poço, morta, conversando com as estrelas e os leitores. O teor 

fantástico é uma constante na obra de Terron. Nessa narrativa, essa natureza fantástica 

dialoga, numa grande interdiscursividade, com escritores malditos do século XIX, 

histórias do duplo, cuja narração alterna com as adequações de Wilson em Cleópatra e 

o romance realista brasileiro, com Memórias póstumas de Brás Cubas (1880), de 

Machado de Assis. 

Os matizes desse romance de Terron têm os tons apocalípticos de Poe e os 

funestos de Machado de Assis, com Memórias póstumas de Brás Cubas, e, de um 

romance de atrocidades pessoais, o autor eleva o espírito humano dessas personagens 

a uma apoteose não existente e funde-as a um realismo fantástico no qual o leitor só 

percebe juntando pequenas demonstrações desse quebra-cabeça. É assim em Do fundo 

do poço: o desfecho é o derradeiro horror da vida humana, a qual, alcançada a feliz 

jornada de ser o que se quer ser (a personagem ser socialmente reconhecida como 

mulher), dribla a omissão daquilo que não queria ser (ter nascido homem) e não 

consegue suprir as necessidades de uma outra cultura maléfica não prevista na 

arquitetura dos sonhos. Nesse instante, percebe o leitor que juntara as peças do 

mosaico de quase trezentas páginas que o narrador está morto desde o início da 

narrativa.  

O autor se difere, em seu estilo de suspense dramático, de outros autores 

nacionais contemporâneos que fazem parte de um panteão de novos escritores em um 

cenário não tão favorável para o mercado editorial, o qual importa tantos best-sellers e 

que tomam as livrarias do país, retraindo os brasileiros a parcas estantes. Autores dessa 
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mesma época, como, por exemplo, Marçal Aquino e Daniel Galera, que escrevem num 

ritmo policial, tem um trato literário diferente do cuiabano, cujas preferências beiram o 

grotesco e o misterioso. 

Do fundo do poço não tem uma linearidade cronológica e registra a técnica do 

flashback, que tem sido comum a tantos escritores. Na verdade, a história narra a 

separação e o reencontro dos gêmeos, aos quarenta anos, em vinte quatro horas. Para 

isso, o autor tem (ou cria a) permissão para conectar as relações íntimas dos 

pensamentos e chega ao inconsciente das ações de cada personagem, inclusive as 

secundárias e suas histórias paralelas.  

Seja pela curiosa e dolorosa natureza humana de seus personagens ou mesmo 

pela intensidade do ser, investigando o sentido da vida, a experiência temática narrativa 

desse livro gira em torno de repressão ditatorial, cinema, teatro, cirurgia de 

redesignação sexual e o caráter duplo – este último tão caro a alguns escritores como 

Edgar Allan Poe, fortemente referenciado no romance. 

Sobre a influência de Poe na obra de Terron, ela é múltipla, vária. 

Substancialmente em Do fundo do poço, quando se percebe a existência de personagens 

inspirados na literatura do escritor americano, inclusive o seu próprio nome Edgar, com 

o famigerado tio Edgar, que inclusive sugere os nomes dos meninos, William e Wilson. 

O conto William Wilson, que aparece em Contos de imaginação e mistério, é a referência 

mais concreta dessa alusão ao escritor americano Poe. Além disso, o duplo, o qual 

aparece romantizado – e historicizado – no romance de Terron é também uma 

reverberação do escritor romântico, a quem Charles Baudelaire se remete como 

“malabarista” e afirma ser um escritor que soube escrever, num “mundo esfomeado por 

materialidades” (POE, 2012, p. 9), apoiado no sonho. 

Para discutir melhor a questão do duplo, será destinado um capítulo, mais à 

frente, para uma análise minuciosa, a fim de entendermos os duplos a que estão 

submetidos os personagens deste romance de Terron. 
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1.2 INQUIETAÇÕES SOBRE A ESCRITA PÓS-MODERNA 

 

O pluralismo da literatura pós-moderna talvez seja algo que ainda não esteja 

bem sedimentado na crítica literária, daí o temor de pautar algumas discussões que 

gravitem em torno da escrita ousada de autores que conseguem captar o incômodo da 

sociedade – ou das minorias dessa sociedade ou, ainda, são eles mesmos, os autores, 

parte dessas minorias rejeitadas socialmente. Parece ser mais fácil, e homogênea, a 

crítica que se ancora na literatura mais conhecida, com os autores consagrados. Essa 

reflexão nos permite alargar a noção da existência de alguns apagamentos literários no 

que se refere à sexualidade, ou, mais especificamente, sobre a “sexualidade desviante”. 

A personagem Cleópatra, protagonista de Do fundo do poço é, antes de tudo, uma 

confirmação dessa expectativa plural e, também, da sexualidade transgressora; a 

narradora é o resultado da transmudação e particularização do personagem Wilson. Ela 

não é heroicizada ou venerada, e, para assimilar a sua vida com o seu estar no mundo, 

confirma, cirurgicamente, o seu gênero. Essa técnica, cuja modernização é 

extremamente contemporânea, pode ser, na narrativa, uma forma de imprimir uma 

característica igualmente consonante ao nosso tempo. 

A técnica de enredar as narrativas a partir das inquietações individuais da 

personagem encontra em Cleópatra uma receita do passado, para que se consiga ver a 

vida inteira da personagem, por ela mesma: a finitude de si, um encontro com as pontas 

da vida, gênese e morte. Clarificando, igual a Brás Cubas, de Machado de Assis, a 

memória da personagem é aveludada pela morte. 

Cleópatra não tenta, no entanto, se desculpar ou encontrar respostas na morte 

para que algumas coisas do passado façam sentido, nem dá voz ao passado para 

emergirem suas experiências sexuais, como fazem os personagens de Chico Buarque, 

em Leite derramado (2009) ou de Elvira Vigna em Como se estivéssemos em palimpsesto 

de putas (2016), para exemplificar com a literatura contemporânea. A ideia de Cleópatra 

(ou simplesmente Cleo) parece se concretizar devido aos duplos na história do teatro, 

da literatura e dela mesma, mas não se pode deixar de observar a sexualidade 

contundente na narrativa, embora a personagem não tenha a intenção de levantar a 
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bandeira da transexualidade, de forma política ou pessoal, para essas memórias 

chegarem à tona. 

A narrativa também não alça o patamar de políticas sociais que envolvam 

quaisquer direitos das e dos transexuais. A nossa análise gira em torno da personagem 

e, a partir desse particular aspecto, entendemos que os sujeitos são políticos por 

natureza, ou seja, aqueles que vivem na pólis. Cleópatra, conforme vamos observar, vive 

sob o jugo do estrangeiro. No caso das transexuais, como Cleo, que luta por sua 

sobrevivência trans, ocultando-se, através de sonhos vários, num país diferente do seu, 

oculta o seu passado e é lida pela sociedade como pessoa cisgênero4, conforme sugere 

a passabilidade, termo que designa a “possibilidade de ‘passar’ pelos espaços sem ter 

sua sexualidade ou orientação sexual questionados; e por esta razão, teria menos 

(menos é entendido como não completamente inexistente) problemas para transitar” 

(DIAS, 2015). A personagem Cleópatra não se posiciona politicamente quanto à sua 

transexualidade e isso, ao longo da narrativa, expressa a sua condição de ser quem é 

realmente. 

Sublevamos Cleópatra a um patamar mais elevado do que uma “esfinge” para 

a nossa “decifração”; ela é a confirmação de que a transexual encontra um “lugar” na 

produção da literatura brasileira contemporânea, e, embora essa narrativa encontre 

interrogações atinentes ao próprio fazer literário, motiva discussões acadêmicas como 

esta, orbitando também sobre a literatura pós-moderna. Discutiremos, no segundo 

capítulo, o “lugar” das transexuais na literatura, sobretudo a brasileira. 

Erik Schøllhammer (2009), a partir de um apanhado da produção nacional, 

busca responder a questões centrais da ficção contemporânea brasileira. Para ele, numa 

busca por teóricos que, da mesma maneira, procuraram pelo significado do que “é ser 

contemporâneo”, aduz que o “contemporâneo é o que se identifica com o seu tempo, 

ou com ele se sintoniza plenamente” (SCHØLLHAMMER, 2009, p. 9). Já para Agamben, 

remetendo a Nietzsche, “o contemporâneo é o intempestivo” (AGAMBEN, 2009, p. 58). 

A ideia de contemporaneidade vai além de uma identificação ou de uma forma 

de ver o mundo, defendemos, e, sobretudo, manifesta as relações entre tempo e 

                                                           
4 Cisgênero é toda pessoa cuja identificação se configura com a reivindicação do sexo 
que lhe foi atribuído ao nascer. 
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sociedade. Entendemos, assim, que o contemporâneo é o que, ao analisar o próprio 

tempo, consegue romper com as estruturas cristalizadas pela sociedade, conforme já 

discutimos no início do capítulo. O escritor contemporâneo já não é mais, 

necessariamente, uma voz elitizada ou apadrinhada pela boa influência com a elite. 

Schøllhammer, mais uma vez, arquiteta uma nova ideia e defende que “o escritor 

contemporâneo parece estar motivado por uma grande urgência em se relacionar com 

a realidade histórica, estando consciente, entretanto, da impossibilidade de captá-la na 

sua especificidade atual, em seu presente” (SCHØLLHAMMER, 2009, p. 10). 

Assimilamos essa defesa e comparamo-la com outra impossibilidade, como a 

análise da totalidade da obra dos autores vivos configurando-se, igualmente, impossível. 

O tempo presente do autor arrasta-se até seu último suspiro e/ou sua última obra, a 

qual pode ser póstuma. Todavia, ao discutir a finitude do tempo presente e afirmar a 

urgência do autor é também entender que ele capta a natureza da sua própria 

sociedade, as inquietações reais transmudadas, muitas vezes, para a escrita – é o que 

Terron faz, nessa “fábula de areia e ossos”5, o livro Do fundo do poço, como ele atesta, 

ao narrar conflitos vividos pela transexual Cleópatra, experimentados substancialmente 

por ela se valer de tecnologias para a sua mudança corpórea, e ser rejeitada pela 

sociedade egípcia, da qual foi fazer parte, no momento em que essa sociedade descobre 

o seu “segredo”.  

Para Beatriz Resende (2008), um dos apontamentos sobre a literatura 

contemporânea é a multiplicidade de discursos, de temas e expressões artísticas que 

perpassam a sociedade e, consequentemente, ganham espaço na literatura. Bakhtin é 

enfático nesse ideal, e uma das conclusões que temos sobre a natureza pluridiscursiva 

na literatura advém de uma das assertivas do filósofo russo, quando aponta: “O 

romance é uma diversidade social de linguagens organizadas artisticamente, às vezes de 

línguas e de vozes individuais” (BAKHTIN, 2014, p. 74). São essas vozes individuais que 

dão suporte a outros e novos discursos na literatura, arquitetando o romance sobre os 

temas que circundam a sociedade, próprios da narrativa em análise.  

                                                           
5 Terron, ao autografar o livro, dedicou-me, fazendo referência à narrativa como a uma “fábula de areia 
e ossos”. 
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Resende é certeira ao desdobrar a assertiva para a contemporaneidade e, nesse 

âmbito, precaver o estudo da literatura: “precisamos deslocar a atenção de modelos, 

conceitos e espaços que nos eram familiares até pouco tempo atrás. [...] e, 

saudavelmente, conhecer termos que vão da antropologia ao vocabulário do misterioso 

universo da informática [...]” (RESENDE, 2008, p. 15). Um discurso, igualmente novo, 

cujo deslocamento também é requerido e as terminologias ainda causam confusões é o 

texto que aborda a identidade de gênero que se relaciona “a outras categorias – como 

a classe, a nacionalidade, a orientação sexual, a etnia – e, na maioria das vezes, são as 

múltiplas intenções entre elas que podem tornar limitadas essas tomadas de posição, 

esse movimento [pensar criticamente o gênero]” (DALCASTAGNÈ; LEAL, 2010, p. 7 – 

grifo nosso). 

O discurso pós-moderno acompanha toda a estrutura seminal desta tese, o 

qual, sob a voz marginalizada da transexual Cleópatra oitava, ao se “construir” 

corporalmente, buscando sua identidade no tempo e no espaço, discute os espaços da 

transexualidade na literatura, como marca pós-moderna, a qual nós insistimos em 

distinguir de tudo aquilo que estava engessado no passado, sem ter as fronteiras sociais 

limitadas, cuja presença da transexualidade numa obra literária não abale os alicerces 

dessa nova sociedade. Para nossa tese, a distinção da pós-modernidade perpassa a 

esfera social e ratifica as novas constituições sociais, incluindo aí as terminologias que 

abrangem novas identidades, como a transexual. No nosso estudo, discorrer sobre essas 

categorias, tempo e espaço, é sentir-se referenciado essencialmente por Bauman, que, 

no nosso entendimento, é o sociólogo contemporâneo que melhor analisa as relações 

sociais deste início de século.  

Valemo-nos, pois, das ideias centrais desse sociólogo polonês para afirmar, no 

romance, a ambientação própria de uma sociedade líquida, ou seja, aquela cujas 

relações não mantêm sua forma por muito tempo, dadas as forças políticas e sociais. 

Demarcamos, assim, a fluidez a que o sociólogo tanto discorreu em sua tese, com o 

mesmo avatar de uma modernidade que “significa muitas coisas, e sua chegada e 

avanço podem ser aferidos utilizando-se marcadores diferentes” (BAUMAN, 2001, p. 

15). 
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Compreende-se, portanto, que Bauman analisa as sociedades que, diante de 

inúmeras alternativas, optam pela tradição, fechando-se ao novo. Parece natural, 

igualmente, numa época tão diversa e difusa, a modernidade significar muitos 

comportamentos, o que, consequentemente, reflete em sociedades que se moldam 

diante dessas opções, renovando-se sempre, não necessariamente abrindo-se ao novo, 

ora aceitando – com percalços, nos grandes centros, para expandir a outros espaços, ou, 

às vezes, fazendo o caminho inverso, iniciando em pequenos vilarejos para as cidades 

mais cosmopolitas –, mas há também, substancialmente, a refutação do diferente, 

daquele comportamento que não consegue se inserir na cultura por não fazer parte do 

contrato social dessa dada cultura. Cleo consegue assimilar a vida em sociedade no 

Cairo, mas carrega consigo um segredo e um irmão gêmeo; o segredo deturpa as 

tradições do Egito e o menor desvio faz com que ela pague caro por isso numa sociedade 

conservadora; o irmão gêmeo, parte desse segredo, traçou planos tão diabólicos quanto 

o conservadorismo. 

O Cairo, empoeirado e moderno, reflete para Cleópatra uma cidade destruída. 

Essas sensações se misturam com os seus sentimentos e ela, que tem um domínio 

geográfico do que consegue observar do fundo do poço, descreve a destruição através 

do caos que William parece sentir. “A impressão de que uma bomba temporal foi 

deflagrada há milhares de anos pelos inimigos de algum faraó da quarta dinastia ou por 

cavaleiros cruzados na Idade Média se insinua de novo na mente de William” (TERRON, 

2010, p. 27). 

Igrejas coptas e bairros destruídos, tempestades de areia e clima 

extremamente quente são as descrições tenebrosas que Cleo inicia as suas memórias, 

logo depois de sucumbir aos desígnios conservadores do Egito. Bauman, ao citar a visão 

hobbesiana desenvolvida por Durkheim, em Modernidade líquida, afirma que “o 

indivíduo se submete à sociedade e essa submissão é a condição de sua libertação” 

(2001, p. 27). Analisar a narrativa de Terron, sob a defesa de Bauman, parece encontrar 

um prognóstico, sendo que a libertação significa, identicamente, morte. A assertiva é 

incondicionalmente verdadeira, mas não completa, uma vez que a multiplicidade de 

valoração social e cultural vai além do que sugere o nosso parco conhecimento.  
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Nesse ângulo, instaura-se também, como valor social, a sexualidade, que 

também faz parte das inquietações da escrita contemporânea e um dos pontos 

nevrálgicos desta tese. O terreno da sexualidade, alavancado academicamente a partir 

da década de 1960, com os novos6 movimentos sociais, incluindo aí os movimentos 

feministas e o movimento homossexual, alargou o debate para as camadas médias e 

populares, deu origem a inúmeros estudos e teorias que abarcavam a necessidade de 

despatologizar as condições sexuais dos homossexuais, e dar maior autonomia do corpo 

para as mulheres, além do movimento negro, que lutava contra as práticas 

racializadoras nos Estados Unidos. 

Floresce, assim, a então incipiente Teoria Queer7, a qual começa, em 

consonância com os outros movimentos, a afirmar que “o privado era político e que a 

desigualdade ia além do econômico” (MISKOLCI, 2012, p. 22), conforme ressalta o 

professor, mas vai ganhar força no início dos anos 90 com os estudos de Judith Butler. 

Todavia, Miskolci nos orienta que a Teoria, “como a conhecemos hoje se cristaliza 

historicamente na segunda metade da década de 1980, nos Estados Unidos, quando o 

surgimento da epidemia de aids gerou um dos maiores pânicos sexuais de todos os 

tempos...” (MISKOLCI, 2012, p. 22-23), o que gerou recusa estatal em conceber a 

epidemia como emergência de saúde pública. A forma como a AIDS passou a ser vista, 

no mundo todo, alterou, pois, a vivência sexual dos cidadãos e teve, politicamente, 

consequências desastrosas, uma vez que a epidemia foi construída, socialmente, “como 

castigo para aqueles que não seguiam a ordem sexual tradicional” (MISKOLCI, 2012, p. 

23). Miskolci conclui que o queer surge “como reação e resistência a um novo momento 

biopolítico instaurado pela aids” (MISKOLCI, 2012, p. 24). 

Embora a Teoria Queer se constitua campo moderno de reivindicações, é nas 

últimas décadas que as questões sexuais e de gênero emergem como prática crítica 

                                                           
6 De acordo com o professor Richard Miskolci, os “novos movimentos sociais” se referem aos que surgiram      
depois dos movimentos operários e, também, porque trouxeram ao espaço público demandas que iam 
além das econômicas. (MISKOLCI, 2012,p. 21) 
7 O termo queer é usado a partir de uma apropriação radical da palavra na língua inglesa e se torna uma 
espécie de catacrese: de tão corrente seu novo uso, cede o seu sentido inicial e pejorativo de insulto e 
ofensa para um significado alternativo e positivo. Nos Estados Unidos, o termo demarca um contexto 
específico das lutas dos movimentos gay, lésbico e feminista e, igualmente, reflexões acadêmicas desses 
mesmos grupos. 
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inovadora na vertente literária, ainda que a homossexualidade tenha aparecido como 

temática já no naturalismo brasileiro, em romances censurados, como no caso de Bom-

Crioulo, de Adolfo Caminha.  

Foucault, em História da sexualidade I: a vontade de saber, questiona sobre a 

legitimidade de uma suposta repressão do sexo ser, de fato, “uma evidência histórica?” 

(1988, p. 16), e discorre sobre o advento da sociedade capitalista incitando o sexo a se 

manifestar institucional e socialmente. É o filósofo francês quem discorre: “Censura 

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

sobre o sexo, cada vez mais discursos, susceptíveis de funcionar e de serem efeito de 

sua própria economia” (FOUCAULT, 1988, p. 29). 

Nessa citação, Foucault (1988) mostra que o sexo passou a ser legitimado pelos 

discursos institucionais sobre o sexo. Num contraponto, o pensador francês mostra que 

a sexualidade passou de palavras “ditas sem reticência excessiva e, as coisas, sem 

demasiado disfarce” (1988, p. 9), no século XVII, ao silenciamento, ao reduto doméstico, 

onde “a família conjugal a confisca” e “dita a lei” (FOUCAULT, 1988, p. 9), no século XIX, 

que será legitimado apenas por instituições sociais.  

Bauman também discorreu sobre a sexualidade, ou melhor dizendo, “Sobre os 

usos pós-modernos do sexo”, oportunidade na qual aborda, inicialmente, um ensaio de 

Octavio Paz sobre o sexo e o erotismo de onde conclui: “a ‘história do sexo’ é, portanto, 

a história da manipulação cultural do sexo” (2008, p. 276 – grifos do autor). Numa 

análise cultural, Bauman consegue pensar o sexo a partir de noções já cristalizadas no 

seio da sociedade, como sexo, erotismo e amor, despindo o sexo dessas categorias para 

que a cultura possa “emancipar o deleite sexual da reprodução, sua aplicação utilitária 

primordial” (2008, p. 277). 

Nesse sentido, a sexualidade parece ganhar novas leituras para obedecer ao 

condão da pós-modernidade, com pouca ou nenhuma preocupação com os moldes 

tradicionais, fugindo da reprodução para encontrar o desejo sexual. Discutir sobre esse 

condão da pós-modernidade é encontrar novos comportamentos que giram em torno 

de uma nova problematização, a qual, aqui, se caracteriza por demonstrar uma nova 

performance dos sujeitos, no que diz respeito à sexualidade e à forma como eles 

interagem na sociedade.  
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Um dos tópicos que se concretiza na pós-modernidade é a performance do 

sujeito também relacionada ao uso de aplicativos virtuais para encontros cujos textos 

se resumem a partes do corpo, principalmente a genitália, quando os sujeitos ali 

envolvidos buscam, inicial e substancialmente, o sexo com desconhecidos. Para Gadelha 

(2015), há uma arquitetura entre o corpo-imagem e o sexo-espaço, quando o corpo se 

constitui a partir de imagens que vão “esculpir” os interesses, preenchendo requisitos 

dos próprios aplicativos. O pesquisador enfatiza: “O corpo virtual se materializa em 

design digital, no qual usuários se lançam a processos de composição virtual de seus 

dados, suas características físicas etc.” (GADELHA, 2015, p. 58). Bauman afirma que “em 

sua expressão pós-moderna, a atividade sexual está concentrada estritamente no efeito 

orgástico; na prática, o sexo pós-moderno gira em torno do orgasmo” (2008, p. 284 – 

grifos do autor). 

A sexualidade, tanto em Foucault, quanto no desenvolvimento da Teoria Queer, 

está atrelada aos discursos sociais, à política, à sociedade, ao poder; todavia, tem a 

reação e resistência como palavras-chave desse discurso, ou seja, das falas 

convencionadas pela própria sociedade. E se confirma para o sociólogo polonês, uma 

vez que a análise social perpassa a atividade discursiva. 

Assim, ao percorrer esses caminhos, a sexualidade consolida-se também como 

forma de empoderamento na literatura e, para Dalcastagnè, “mais do que nos outros 

(campos sociais e políticos), é uma questão de legitimidade” (2017, posição 324 Kindle 

– grifo nosso). Essa legitimação não faz parte da nossa investigação, pois não 

pretendemos fazer um estudo metadiscursivo, embora percebamos, na sociedade 

política que vivenciamos, os contornos irregulares a que estão sujeitas as minorias – e 

isso já justifica um estudo voltado para esses discursos –, e, ainda, o quanto muitos dos 

autores contemporâneos, engajados no seu fazer literário, assumem, muitas vezes e 

involuntariamente, uma voz no embate social. 

É, pois, sob a tentativa de pensar a literatura como arte sócio-política, e todos 

os vieses possíveis dessa subjetividade, que acompanhamos o pensamento de Bakhtin 

sobre a literatura e a relação dela com o mundo e com seus próprios elementos 

constitutivos, cobrando uma essência que dialoga e não se perfaz estanque, como o 

próprio pensador russo esclarece.  
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Infelizmente somos forçados a reconhecer que importantes 
fenômenos da estética geral não exerceram a mínima influência sobre 
a estética da criação verbal, que existe inclusive um temor ingênuo de 
aprofundamento no campo da filosofia; isso explica o nível 
sumamente baixo da problemática da nossa ciência (BAKHTIN, 2011, 
p. 10). 

  
Cabe, então, perceber o quanto a filosofia está atrelada às artes e, em especial, 

à literatura, mantendo diálogos com os problemas cotidianos da sociedade. O mesmo 

Bakhtin defende, no final dos anos 1970, que a literatura “é parte insuperável da cultura, 

não pode ser entendida fora do contexto pleno de toda a cultura de uma época” (2017, 

p. 11). Assim, a interferência de Bakhtin, à luz da contemporaneidade, nos faz comportar 

o anseio dialógico entre a cultura e a outras ciências. Unir as relações internas, desse 

modo, é a aproximação que fazemos no nosso trabalho.  

Para a relação entre literatura e cultura, compreendemos cultura como parte 

do esforço do homem em perpetuar, de alguma forma, a sua história – não é demasiado 

lembrar que na pós-modernidade essa característica é fragmentada, igual ao sujeito, 

como outrora discutiu-se aqui. Assim, as manifestações culturais, igualmente, 

acompanham as relações do homem com o seu entorno. 

Bauman, numa entrevista concedida à revista Época (2014), refere-se à cultura 

“como uma espécie de faca pressionada contra o futuro” (GIRON, 2014) e explica a 

metáfora:  

 

Trata-se de uma força que avança por novos trilhos. Ela critica as 
realidades instantâneas e explora os meios alternativos de estar no 
mundo. É também considerada tanto um campo de batalha como um 
parque de diversões de modas em confronto. Já não é mais uma 
instituição com um currículo uniforme. Tornou-se uma ferramenta 
mais de mudança do que de conservação (GIRON, 2014). 

 

Ao construir novas metáforas, Bauman explicita a cultura como aparato da 

sociedade constantemente em mudança, mas de uma sociedade que tem a consciência 

do fazer. Ao discorrer sobre cultura como práxis, o sociólogo reclama o tratamento 

“duro” dado pela sociologia à cultura, cujo conceito, de início, “foi adotado para 

expressar a premissa teórico metodológica da ordem social sistêmica como, acima de 
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tudo, uma realização obtida por normas internalizadas, comuns, mutuamente 

coerentes” (BAUMAN, 2012, p. 278). 

Nesse debate, não se perde de vista a estruturação do que a cultura é formada 

por pessoas, assimilando seus fazeres e suas histórias no mundo, sem diferenciar a 

cultura erudita da popular, embora Terron, em entrevista, comente o valor da cultura 

popular ao dizer que ela “é nossa nova mitologia. Ignorá-la seria optar por escrever 

sobre outro século que não este em que a gente vive” (XAVIER, 2007, p. 55).  

As assimetrias entre os pensadores, e o próprio termo, cuja abrangência parece 

também não ter um sentido unívoco faz Bauman questionar, elegantemente, a própria 

ciência: “O emprego da palavra ‘cultura’ não seria indicativo de que o homem é visto ‘ao 

mesmo tempo como escravo e senhor de suas próprias criações passadas’?” (BAUMAN, 

2012, p. 279). A resposta, dada pelo próprio sociólogo, é simples: “A cultura só pode 

existir como crítica prática e intelectual da realidade social existente” (BAUMAN, 2012, 

p. 298). 

Para relacionar as reflexões sobre a noção de cultura à literatura, 

empreendemos a conclusão do próprio Bauman, que nos dá a noção clara de o ser 

humano ser capaz de analisar a si próprio, como faz a literatura: 

 

A cultura é singularmente humana no sentido de que só o homem, 
entre todas as criaturas vivas, é capaz de desafiar sua realidade e 
reivindicar um significado mais profundo, a justiça, a liberdade e o bem 
– seja ele individual ou coletivo. Assim, normas e ideias não são 
relíquias de um pensamento metafísico pré-racional que deixa o 
homem cego às realidades de sua condição. Pelo contrário, elas 
oferecem a única perspectiva a partir da qual essa condição é vista 
como a realidade humana e adquire dimensões humanas (BAUMAN, 
2012, p. 302). 

 

A literatura, intrinsecamente associada à cultura e, também, ao ser humano, 

transforma a sociedade a partir de suas próprias leituras. Neste trabalho, ela permanece 

inequivocamente cultural no sentido de ter as dimensões humanas, como apresenta 

Terron com a personagem Cleópatra VIII, cuja realidade exterior à obra perfaz os 

caminhos reais da vida em sociedade, na sociedade líquida tão própria deste início de 

século. 
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Ao unir as relações internas deste trabalho, valemo-nos, por um lado, de 

análises estéticas possíveis a partir da própria obra; por outro, mantemos diálogos com 

ciências que elevam o nível da análise literária, substancialmente nos tempos hodiernos, 

cujas temáticas extrapolam o legado da “história da literatura” a qual não interage, 

rejeitada por Bakhtin (2011, p. 10) por justamente não afirmar a arte por si só.  

Para Bakhtin, as “generalizações genéticas” da esfera estética envolvidas nas 

análises estéreis que se faz da literatura são denominadas de “pseudocientíficas” 

(BAKHTIN, 2011, p. 10). É o próprio filósofo quem endossa a sua crítica a trabalhos que 

não diferem das apresentações históricas, cuja análise cultural é vazia, e aduz: 

 

O chamado processo literário de uma época, se estudado 
isoladamente de uma análise profunda da cultura, reduz-se a uma luta 
superficial entre as correntes literárias e, para a modernidade 
(particularmente para o século XIX), reduz-se, em essência, ao 
sensacionalismo das revistas e jornais, que não exerce influência de 
peso sobre a grande, a autêntica literatura de uma época (BAKHTIN, 
2017, p. 12). 

 

Encarar a literatura, em especial o romance, como meio de diálogo entre a arte 

e a sociedade é um fazer analítico que nos desafia e, substancialmente, nos coloca 

diante de um exercício de intensa acuidade sobre a obra, percebendo a consonância de 

um novo diálogo, a saber, entre forma e conteúdo. Bakhtin, ao propor um estudo sobre 

o discurso no romance, afirma, categórico: “a forma e o conteúdo estão unidos no 

discurso, entendido como fenômeno social (...)” (2014, p. 71). A nossa ênfase, portanto, 

se assegurará desse aporte possível, dialogando entre estruturas sociais e estéticas e o 

discurso quase apático da transexualidade na narrativa de Terron. Ao adotar tal 

perspectiva, visitamos Bakhtin para esmiuçar questionamentos que parecem já ter sido 

resolvidos, mas, ao pensarmos uma literatura contemporânea, precisa de alicerce. 

Bakhtin aponta que o século XX ainda não tinha dado conta de análises que visassem ao 

reconhecimento da originalidade da estilística do discurso romanesco e denuncia: “Por 

muito tempo o romance foi objeto apenas de análises abstratamente ideológicas e de 

apreciações publicistas” (2014, p. 72). 

Após tecer crítica a esse exame infrutífero, o pensador russo perfila em sua 

abordagem outras visões limitadas de pontos de vista que anulam os objetivos de uma 
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pesquisa encalcada nas características próprias do romance, a saber, para o autor, o 

“fenômeno pluriestilístico, plurilíngue e plurivocal” (BAKHTIN, 2014, p. 73). Partindo da 

premissa de que o romance precisa estabelecer conexões além de sua composição 

literária, dialogaremos com o universo da narrativa de Terron e os desafios da temática. 

O discurso primeiro a ser posto como fonte de análise será o da narradora Cleópatra, 

desdobramento da identidade conflitante de Wilson, e que vai permear outros 

discursos, como, por exemplo, o comportamento identitário da personagem transexual. 

É necessário reforçar que a literatura é um campo político – tão possível de 

estabelecer relação com a situação político-partidária, na qual o autor possa estar 

imerso, quanto a capacidade de estabelecer o contato do ser humano político, aquele 

que viabiliza (ou tenta viabilizar) ações de interesse individual ou coletivo. A ideia de 

política aqui é esta: a de literatura que estabelece contatos com o mundo exterior. E, 

como tal, a narrativa aqui analisada reverbera no seu próprio tempo os anseios de 

minorias como protagonistas, aparecendo em destaque como vozes que falam por si. 

Dalcastagnè (2012) apresenta a literatura brasileira como um território contestado e 

assim fixada desde quando era instrumento de afirmação da identidade nacional. A 

autora vaticina: “Muito além de estilos ou escolhas repertoriais, o que está em jogo é a 

possibilidade de dizer sobre si e sobre o mundo, de se fazer visível dentro dele” (2012, 

posição 30 do Kindle). 

Do fundo do poço é uma ponte para as discussões tão em voga neste início de 

século que abrangem a transexualidade; logo, se nesse romance não temos uma 

escritora ou escritor transexual – uma vez que o “campo literário brasileiro ainda é 

extremamente homogêneo” (DALCASTAGNÈ, 2012, posição 43 Kindle) – , temos uma 

personagem cuja fixação pela identidade é, além de mote para a sua história, uma 

possibilidade de visibilidade para a cena literária, legitimando o objeto de estudo para 

“caber” no universo acadêmico, embora essa personagem sofra as mesmas ideologias 

machistas já arraigadas na sociedade, sobretudo na egípcia, onde ela sofrerá o conflito 

de sua sina transexual. 

Se o tempo é dimensão axial para a sociedade, o espaço deve ser sustentáculo 

para a literatura. Assim, não se exclui ou se olvida a literatura canônica, mas abre-se 

espaço para novas cartografias literárias, como a narrativa de Terron, que não pode ser 
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negligenciada pelo espaço da crítica. Ela é, pois, motivo para discussão literária, na 

academia e, sobretudo, no matiz social. 

 

 

1.3 AMORES EXPRESSOS: UMA CRÍTICA À PARTE AO PSEUDONACIONALISMO LITERÁRIO 

 

O romance de Terron publicado pela Companhia das Letras através da coleção 

“Amores Expressos” suscita uma instigante pesquisa literária, principalmente por 

abordar temas complexos envolvendo identidade, redesignação sexual, assassinatos, 

desencontros e, sobretudo, o caráter duplo dessa protagonista que sai da cidade de São 

Paulo, pós-ditadura militar, e vai para o Cairo viver seu sonho de ser da linhagem de 

Cleópatra, dos Ptolomeus. Essas duas pólis servirão de ambientação para a narrativa. Há 

influências literárias de naturezas distintas, sublinhadas, principalmente, sob a égide de 

Edgar Allan Poe e uma infinidade de curiosidades da esfera do teatro e do próprio duplo. 

Ao propor aventar uma tese sobre um romance específico da coleção “Amores 

expressos”, da Companhia das Letras, posicionamo-nos diante de um binômio que 

corresponde a um dos aspectos do fazer literário da contemporaneidade: a narrativa 

como elemento passível de inúmeras análises, tal qual já foi consolidado histórica e 

academicamente, de um lado e, do outro, uma coleção sob a égide de uma editora que 

dá suporte a esse romance. Assim, valer-nos-emos, igualmente, de dois eixos: 

esmiuçaremos a obra com suas nuances e faremos um breve exame sobre a coleção e a 

conjuntura na qual, politicamente, ela está envolvida. Embora seja um selo a legitimar 

as obras, elas não têm, entre si, nenhum encadeamento ou quaisquer continuidades. 

O projeto idealizado pelo produtor Rodrigo Teixeira e que fomentou discussões 

entre escritores contemporâneos sofreu várias críticas quanto ao seu formato, desde o 

anúncio através de uma pequena matéria na Folha de São Paulo, pois patrocinou a 

viagem de vários escritores a lugares diferentes do globo para que eles escrevessem 

uma história de amor ambientada no referido país8, até a execução de alguns romances. 

                                                           
8 De acordo com a matéria Bonde das letras, de Cadão Volpato, para a Folha de São Paulo, em 17 de março 
de 2007, 16 autores – veteranos e novos – seriam enviados para várias partes do mundo, sob a orientação 
de Rodrigo Teixeira, “um jovem Quixote de pés bem plantados no chão” e o escritor João Paulo Cuenca, 
um dos envolvidos no Projeto. 
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De que se tem notícia, onze, de dezessete possíveis livros9, foram publicados até 2013; 

dentre eles, além do de Joca Terron, Cordilheira, de Daniel Galera e Digam a Satã que o 

recado foi entendido, de Daniel Pellizzari. Ambos os livros receberam críticas negativas 

quanto à construção narrativa e à ambientação geográfica, visto que a nação não 

aparece como cenário para as histórias. Autores como Lourenço Mutarelli e Antônio 

Prata até o início de 2017 não haviam publicado seus romances da coleção. Cecilia 

Giannetti, colunista da Folha de São Paulo, que foi enviada a Berlim, teve seu romance 

recusado pela editora, segundo informa Carlos André Moreira do site Zero Hora. 

Na matéria de Volpato, as palavras de Lourenço Mutarelli afirmavam que, na 

sua vida de escritor nacional, havia “apenas um dia de príncipe no mês”, confrontando 

com a proposta de passar um mês com tudo pago em Nova York, cidade que serviria de 

ambientação para a sua história. Segundo a mesma matéria, o formato dos romances 

gestados no exterior teria embutida a ideia cinematográfica, à qual Volpato endossava: 

“...uma equipe de filmagem deve acompanhar os viajantes por três dias, retratando sua 

experiência para lançá-la em um DVD futuro” (VOLPATO, 2007). 

A matéria, embora curta, foi suficiente para encetar uma discussão entre alguns 

dos escritores não selecionados para participarem do projeto, e que, através da internet 

(ou do próprio jornal), insuflaram discussões ao longo da semana, principalmente 

porque Rodrigo Teixeira viabilizaria o projeto pela Lei Rouanet. Uma semana depois, em 

24 de março, os colunistas Eduardo Simões e Sylvia Colombo (2007) publicaram uma 

reportagem chamada “Bonde do barulho”, que mostra o saldo de discussões: “As críticas 

que inundaram a internet se referem a três pontos: o fato de o projeto usar dinheiro 

público, envolver viagens com tudo pago e, supostamente, incluir apenas amigos dos 

organizadores, entre veteranos e novos autores” (SIMÕES; COLOMBO, 2007). 

As pautas foram discutidas entre os idealizadores do projeto, incluindo defesas 

sobre a suposta temática clichê ao abordar uma história de amor. Lobo (2010, p. 39) 

discute essa problemática em sua tese, Amores expressos: narrativas do não-

pertencimento, e se vale das palavras de João Paulo Cuenca, alegando que não consegue 

pensar uma “love story açucarada” saindo das narrativas do Lourenço Mutarelli, um dos 

                                                           
9 Inicialmente, o projeto contava com 16 autores, mas, conforme Lobo (2010), Marçal Aquino teria 
desistido do projeto devido a compromissos pessoais e, segundo André de Leones, um dos participantes 
do projeto, teriam entrado, então, Paulo Scott e Daniel Pelizzari.  
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convidados para participar do referido projeto. A idealização do romance do projeto vai 

além do gênero, mas as implicações da forma manifesta do amor poderiam ser várias. 

Ao pensar o romance, enquanto gênero, vários teóricos abordam que ele tem 

sobrevivido aos anos – e os próprios romances dão essa noção clara, haja vista a sua 

publicação no mercado editorial – e as temáticas continuam acompanhando a 

sociedade. Assim, pensar a literatura contemporânea – e olhar para o passado da 

literatura – é perceber que ela se insere no status da sociedade que carrega consigo 

todas as transformações próprias de cada época.  

Esse teor contemporâneo é observado por Resende, na busca por esclarecer “o 

que é contemporâneo”, com um comportamento dialógico com o passado, uma vez 

que, conforme ela clarifica, “a arte contemporânea é de fato constituída por dúvida, 

hesitação, indecisão e pela necessidade de uma prolongada reflexão em busca de 

respostas” (2017, posição 112 do Kindle). Essa dúvida, a qual a autora se refere em 

contato com estudos de outros teóricos que debatem a contemporaneidade, é um 

embate simbólico com o passado e com o próprio presente transformador. À literatura 

cabe o mesmo comportamento por estar num movimento que se pretende esclarecido, 

dinâmico e consciente. 

Esse dinamismo parece ser verificado com a grande expansão editorial da nossa 

época, seja em meios eletrônicos ou impressos, com autores consagrados ou 

meteóricos, com o recurso da mídia independente ou das grandes editoras. 

Entendemos, nessa esfera, que o processo literário, enquanto mercado e tendência, 

parece sofrer transformações naturais que acompanham a sociedade desde a ascensão 

da literatura na burguesia e, mais amiúde, com a viralização de leituras em blogs, e-

books e leitores digitais. Conclui-se, assim, tão repentinamente, que a literatura evolui 

de forma não linear, sem a espera de um caminho estreito e reto, mas com curvas e 

descentramentos. 

Ora, se a literatura pode ser uma expressão política, cultural e artística de cada 

sociedade, como afirmamos, o que está posto não é a quantidade – ou a velocidade – 

em detrimento da qualidade, mas sim as tendências sociais. Hoje, os escritores mantêm 

blogs e outras redes sociais com as quais dialogam com seu público, anunciam livros, 

fazem resenhas das obras lidas e indicam leituras que não são, necessariamente, seus 
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próprios livros. É preciso, pois, pensar uma literatura não arraigada a convenções 

conservadoras incapazes de pensar um futuro para a prática leitora – ou, ainda mais 

problemático: não conseguir pensar o presente com essa prática. 

Em paralelo a essa discussão, percebemos que há uma proliferação de 

publicações, ficção e poesia em feiras de livros, prêmios literários, além de escritores 

midiatizados e internacionalmente conhecidos, sem, contudo, serem, de fato 

conhecidos no Brasil. Resende (2017) nos dá suporte para discutir a presença do Brasil 

em feiras literárias, como A de Frankfurt em 2013 e em Paris, em 2015:  

 

O saldo foi certamente positivo: além da repercussão em periódicos 
especializados internacionais, fez com que a mídia brasileira se 
ocupasse de autores contemporâneos, apresentando aos próprios 
leitores brasileiros escritos de que pouco se ocupam habitualmente e 
colocou em debate as diversas formas de divulgar a cultura brasileira 
no exterior, dos financiamentos à cultura e da política do livro 
praticada pelo Estado (RESENDE, Posição 112 do Kindle, 2017). 

 

O público brasileiro mantém o hábito pela leitura da literatura estrangeira e, 

também, pelos clássicos das nossas letras, negligenciando os autores contemporâneos. 

A própria Resende aprofunda a discussão dessa mesma ideia ao traçar um mapa das 

principais dominantes que identifica na literatura contemporânea e, valendo-se da 

“fertilidade” do mercado editorial, afirma, convicta: “Apesar das queixas repetidas de 

que há poucos leitores, de que livro vende pouco etc., é fácil constatar que se publica 

muito, que novos escritores e editoras surgem todos os dias, e que comenta-se e 

consome-se literatura” (2008, p. 16). 

Dalcastagnè reconhece a ampliação de publicações, mas afirma, categórica que 

“publicar um livro não transforma ninguém em escritor” (2012, posição 48 do Kindle) e 

comprova, através de números, que os escritores privilegiados pertencem a uma mesma 

classe social, e isso dificulta a inserção de minorias na escrita. 

Resende, por outro lado, celebra a Festa Literária Internacional de Paraty que 

“vem conseguindo apresentar escritores brasileiros ao lado dos nomes mais 

importantes do cenário internacional em evento que se tornou, em aparente 

contradição, ao mesmo tempo cult e popular” (2008, p. 16). Ainda, a própria Resende 

arremata em nome da literatura: “O sucesso internacional de um autor é absolutamente 



58 

 

benéfico para todo o conjunto da nossa literatura e deve ser buscado, mas não pode ser 

a única instância de legitimação (...)” (2017, posição 216 do Kindle). 

Entendemos e concordamos com seu posicionamento e, se essa euforia em 

torno da literatura é uma tentativa de fazer o romance ou a própria literatura não 

morrerem, só o tempo poderá nos dar essa resposta, pois as sociedades futuras poderão 

ser mais tecnológicas e mais leitoras, embora consigamos perceber, olhando para a 

história do romance, que a sua “saúde” parece bem resistente e a “vida” promete ser 

bem longeva. O livro digital, hoje já tão em voga, pode assumir uma importância mais 

enfática nas escolas e nas mãos dos jovens escritores que, para Resende “não esperam 

mais a consagração pela ‘academia’ ou pelo mercado. Publicam como possível, inclusive 

usando as oportunidades oferecidas pela internet” (2008, p. 17).  

Essas inquietações, aqui recortadas, refutariam a celeuma estabelecida pelos 

autores que rejeitaram o Projeto “Amores expressos” – ou por não terem sido 

convidados para participarem ou por entenderem que o projeto não tinha nenhuma 

atração literária. Bernardo Carvalho, na matéria de Cadão Volpato, é mais otimista e 

assertivo: “Quase todas as histórias do mundo são histórias de amor” (VOLPATO, 2007). 

Assim, a temática, supostamente clichê, em nada confirmou o prognóstico dos 

escritores excluídos do projeto, uma vez que os romances iniciais da nossa literatura 

obedeciam a um amor heteronormativo e nacionalista e as narrativas do projeto foram, 

no mínimo, arrojadas.  

Embora a presente tese se valha, exclusivamente, da análise de um livro 

específico da coleção, o pesquisador também leu outras obras da mesma coleção, na 

busca de perceber algum diálogo com o romance de Terron. Os romances Cordilheira 

(2008), de Daniel Galera, Digam a Satã que o recado foi entendido (2013), de Daniel 

Pelizzari e O único final feliz para uma história de amor é um acidente (2010), de João 

Paulo Cuenca, aleatoriamente escolhidos, não fazem alusão ao amor transexual, 

descartando o interesse em produzir um diálogo assertivo entre o romance de Terron e 

os demais.  

Sobre a observação quanto ao binômio “romance e política”, nas narrativas 

fundacionais, é feita, investigativamente, pela pesquisadora norte-americana Doris 

Sommer ao tratar da estrutura dos romances nacionais da América Latina. Para a autora, 
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“os romances românticos caminham de mãos dadas com a história patriótica na América 

Latina” (SOMMER, 2004, p. 21).  

Ela defende que a narrativa estava imiscuída a um ideal de nacionalismo e que 

os autores dos romances “foram encorajados tanto pela necessidade de preencher uma 

história que ajudaria a dar legitimidade à nação emergente quanto pela oportunidade 

de direcionar aquela história para um futuro ideal” (SOMMER, 2004, p. 22). 

Defendendo semelhante ponto de vista, imiscuindo o teor contemporâneo à 

sua pesquisa, Resende enfatiza que “a literatura brasileira liberta-se de tarefa que ela 

mesma se impôs do Romantismo até bem recentemente, a de ser uma espécie de 

intérprete do Brasil” (2017, posição 185 do Kindle). 

Sob esse viés, a proposição da coleção “Amores expressos” parece não obter 

êxito – e não parece ser seu objetivo –, uma vez que a desterritorialização é o mote para 

as histórias, ambientadas fora da nação brasileira – por mais que algumas delas se 

iniciem no Brasil, como, por exemplo, na obra de Terron, em análise, ou Cordilheira, de 

Daniel Galera. Quanto ao amor romântico, a necessidade histórica já não conseguiria 

dar um direcionamento para um país ideal, haja vista que os meios tecnológicos de que 

dispomos hoje fazem esse papel de forma mais rápida. Em tempos de discussões 

políticas, artísticas e sociais, como o nosso, as redes sociais conseguem cumprir com 

essas demandas, embora nem sempre os façam com pareceres éticos e políticos bem 

fundamentados. 

Ao fazer o recorte de seu corpus com um rico material de escritores de toda a 

América Latina, do Brasil, Sommer escolhe duas obras de um mesmo autor, a saber, 

Iracema e O guarani, de José de Alencar. Para ela, os referidos romances “foram 

praticamente sacralizados”, com adaptações para o cinema e a adoção, por parte dos 

brasileiros, de nomes dos “índios artificiais de Alencar” (SOMMER, 2004, p. 168). Os 

romances analisados eram construções históricas de um “projeto grandioso de escrever 

uma nação, proposto por Alencar” (SOMMER, 2004, p. 168).  

“Amores expressos” parece ter uma dimensão menos ambiciosa em se 

tratando de escrever – descrever ou orientar a nação –, e embora essa assertiva pareça 

contraditória, uma vez que se pensa em pegar dinheiro de renúncia fiscal do país, em 

enviar autores nacionais para diversas localidades do mundo para executar o referido 
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projeto, a proposta não tinha o mote de valer-se da dimensão continental do Brasil para 

enfatizar as terras tupiniquins. Não nos parece que os escritores do projeto tenham 

alimentado, por exemplo, o mesmo privilégio – ou a pretensão – de que Alencar 

desfrutou ainda em vida, “venerado como pai da literatura brasileira”, conforme alega 

Sommer (2004, p. 167). 

Parece-nos que a dimensão da viagem atende a uma demanda contemporânea, 

ao que Resende vai ressaltar: “A literatura que encontra um lugar nesse universo da arte 

globalizada (...) opta várias vezes pela construção de narrativas que se passam em 

qualquer lugar do mundo, podem ser vividas por personagens brasileiros ou não” 

(RESENDE, 2017, posição 185 do Kindle). 

Os diálogos plurivocais a que Sommer expõe a sua análise entre os romances 

de Alencar desaguam, antes, no Modernismo brasileiro e é a “receita” de fazer uma 

apologia diferente do que se fazia no Romantismo, no século XIX. Para discutir José de 

Alencar, a pesquisadora abre o capítulo com recortes do “Manifesto antropófago”, de 

Oswald de Andrade e aduz que ele e outros modernistas “esforçavam-se em proclamar 

um novo tipo de independência literária que pudesse substituir o nativismo romântico 

indianista meramente ornamental e mais europeu que a Europa, pelo canibal genuíno” 

(SOMMER, 2004, p. 165). 

Embora defendamos aqui a ideia positiva do projeto “Amores expressos” – e 

sem adentrarmos nos critérios da Lei Rouanet –, a nossa intenção não é especular as 

condições econômicas e/ou se foi pensado a partir de um apadrinhamento, como 

afirmou o autor Marcelo Mirisola um dia depois da publicação da matéria de Volpato, 

no mesmo jornal10, mas trazer à luz da literatura contemporânea, a partir de uma análise 

geral e superficial da coleção e específica da obra de Terron, a resposta à pergunta 

elaborada há mais de trinta anos, pela professora Flora Süssekind em sua defesa de 

mestrado, em 1982, repercutida e publicada em 1984: “Tal Brasil, qual romance?” 

De acordo com Süssekind, numa bem elaborada analogia parental, o Brasil não 

tinha uma literatura “tal e qual” pudesse manifestar sua identidade, assim como o 

ditado “tal pai, tal filho” pode transparecer. Numa análise, a literatura brasileira tinha a 

                                                           
10 Na seção “Painel do leitor”, da Folha de São Paulo, no dia 18 de março de 2007, o escritor Mirisola 
escreveu, em tom polêmico e irônico, a receita de se fazer literatura no Brasil: escrever bons livros e levá-
los à Feira de Paraty, no Rio de Janeiro. 
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mesma lógica defendida por Doris Sommer: a de narrativas que divagam pela ideia 

nacionalista; no entanto, Süssekind repudia a prática da elaboração a partir da literatura 

estrangeira: “Nada mais condenável, numa ótica estritamente nacionalista, do que a 

repetição de alguma fórmula estrangeira” (SÜSSEKIND, 1984, p. 38).  

Algumas páginas antes, na mesma seara da discussão já estabelecida sobre a 

identidade da literatura nacional, a pesquisadora, como num jogo de espelhos, 

arremata: “Como num filho devem se inscrever hereditariamente características 

familiares e numa obra o perfil de quem a escreve, também de uma literatura se exige 

que exiba semelhanças com a tradição nacional a que pertence” (SÜSSEKIND, 1984, p. 

30). A tônica da nacionalidade supostamente requerida pela literatura faz parte de um 

processo de colonização que “buscava fidelidade documental à ‘paisagem’, à ‘realidade’ 

e ao ‘caráter’ nacionais”, conforme atesta Süssekind (SÜSSEKIND, 1984, p. 36), mas que 

não se confirma no projeto analisado, uma vez que ele conta com uma experiência 

antropológica de desterritorialização do sujeito escritor. 

É de se perguntar se não estamos diante de uma fita de Möbius11; de um lado, 

um passado literário que pretendia se consolidar enquanto nação a partir do processo 

de se fazer literatura, reclamando a “cor local”; de outro, uma literatura supostamente 

sem identidade acerca da estrutura temática de seu romance, não consolidando a 

realidade como parte da ficção. Essas problemáticas incidem na perduração de um 

imaginário coletivo – dos autores preteridos, pelo menos – que parece se incomodar 

com a experiência antropológica dos autores escolhidos para o projeto, por um aspecto 

colossal nesse dilema: o romance romântico como clichê ou pastiche para uma literatura 

contemporânea que inaugura uma nova era entre os escritores brasileiros. Assim, 

unidas essas problemáticas, indaga-se como está a literatura nos dias contemporâneos 

e se ela realmente continua “numa busca de unidade e de especificidades que possam 

fundar uma identidade nacional que se costuma definir a literatura no Brasil” 

(SÜSSEKIND, 1984, p. 36). 

                                                           
11 Fita ou faixa de Möbius, do matemático Augustus Ferdinand Möbius, é um espaço bidimensional, que 
tem apenas um lado. Essa fita é o resultado da colagem de duas pontas, com um giro de 180° graus em 
relação à outra ponta. A metáfora utilizada no texto se refere aos supostos lados da literatura que 
desaguam num único lado: o romance genuinamente nacional. 
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Uma análise, por mais superficial que seja, dos romances Cordilheira e Do fundo 

do poço, para citar dois romances lidos da coleção, dá ênfase contrária ao que temiam 

os críticos do projeto; conforme previra o autor e coprodutor do projeto, João Paulo 

Cuenca, não há um amor sentimental ou “açucarado”; ele mesmo concretizou suas 

próprias palavras no romance O único final feliz para uma história de amor é um 

acidente, ambientado em Tóquio. 

A discussão dos críticos gira, igualmente – ou substancialmente –, sobre a 

viagem em si dos escritores, com questionamentos dos mais diversos, como o porquê 

de lugares tão turísticos em detrimento de lugares mais ermos como a Faixa de Gaza ou 

a África negra, conforme aponta Lobo (2010), que também qualifica de improdutiva essa 

inquirição, tendo por base a experiência de Machado de Assis, que jamais saíra do país 

e relutava sair da sua própria cidade, fazendo-o apenas por motivos de saúde. Desse 

modo, para Lobo: “a qualidade de um trabalho literário não passa, como comprova a 

experiência de Machado de Assis, pelo cenário em que se reproduz ou, sequer, pelo 

deslocamento espacial do autor” (LOBO, 2010, p. 42). 

Entendemos que a literatura machadiana foi/é mundialmente bem 

recepcionada e tem uma influência positiva para os ganhos da literatura nacional e 

mundial. Entretanto, sem a intenção de desfazer da literatura produzida no século XIX, 

entendemos que a discussão gira em torno de um novo comportamento da literatura – 

e mesmo comportamento da crítica – com uma condição mais complexa que incorpora 

o precário, o imediato, a globalização e os novos comportamentos; precisamos ressaltar 

que esse comportamento é, também, idêntico ao que autores de outras partes do 

mundo têm elaborado, ganhando, assim, espaço entre os mais diversos leitores. 

Cavalcanti, em sua tese Deslocamento e memória na trilogia colombiana de Juan Gabriel 

Vásquez (2012) defende os deslocamentos desde exílios políticos a missões 

diplomáticas, passando também por peregrinações culturais, nas quais autores hispano-

americanos têm visto a viagem como um elemento importante para a elaboração 

literária. Conforme observa Cavalcanti:  

 

O próprio hábito de viajar era cada vez mais disseminado e 
reconhecido como fértil para a literatura. Após forte propagação, os 
périplos didáticos consagrados com o nome de grand tour haviam se 
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transformado em viagens voltadas ao prazer, e os diários disciplinados 
e científicos recomendados anteriormente cederam espaço a livros 
em que o relato de sensações ocupava lugar prioritário, como os de 
Goethe e Sterne (CAVALCANTI, 2012, p. 20). 

 

Entendemos, pois, que esses deslocamentos foram ficando mais intensos e se 

tornando o motivo da viagem, como acontece no romance de Terron. Todavia, fugindo 

do entendimento estritamente geo e etnográfico – embora ele nos dê suporte para 

embasar a nossa análise –, na nossa percepção, a desterritorialização, que parece ser 

uma das marcas do escritor contemporâneo, conforme o estudo de Cavalcanti nos 

sugere, é um comportamento da sociedade inquieta e disposta a quebrar os vínculos 

com o local e partir para o global e discutir as possibilidades do literário a partir da 

urgência do real. 

Cavalcanti, ao discutir o fenômeno da desterritorialização, afirma que os 

movimentos “jamais foram tão significativos como hoje” (CAVALCANTI, 2012, p. 40) e 

indica, como os fatores que sugerem esses movimentos, a globalização e a 

modernização dos meios de transporte. Resende, de outro lado, na mesma discussão, 

aponta para as circunstâncias em que a literatura se insere nesta segunda metade do 

século: “o espaço de trocas globais, de circulação mundial da arte, marca do que 

identificamos como contemporâneo” (2017, posição 14 do Kindle). 

Desse modo, os escritores que partem de suas cidades para centros maiores – 

ou menores –, e daí para outros países – muitas vezes em outros continentes –, 

vivenciam culturas diferentes em lugares distintos, e, como resultado, assumem, na 

literatura, comportamentos nos quais estão envolvidas subjetividades e tensões entre 

o local e o global. 

Com a contracultura, esse conceito se expandiu entre os escritores, como Jack 

Kerouac, William S. Burroughs e, aqui no Brasil, muito enfaticamente com Caio Fernando 

Abreu ou João Gilberto Noll. A desterritorialização, na contracultura, era uma 

manifestação contra o imposto; o “on the road”, postulado por Kerouac, mantinha um 

teor de transgressão, e sua narrativa é a bordo da estrada, diferentemente da 

característica no século XXI. 

Sobre Caio Fernando Abreu, um importante pesquisador de sua obra, Ítalo 

Moriconi, enfatiza que a obra do autor gaúcho “nos traz o perfil de um escritor de fim 
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de século cujo trabalho de criação literária anda par a par com o mundo do 

entretenimento, do espetáculo e do jornal, contrastando de um lado, com outros 

autores canônicos [...] e que Caio ocupou um entrelugar (...)” (MORICONI, 2002, p. 18). 

A produção de Caio Fernando Abreu envolve cartas, novelas, contos, romances 

e crônicas e em grande parte dela há o corpo homossexual e a temática da AIDS 

abordada sutilmente. A ambientação de alguns contos é no exterior, para onde Abreu 

foi algumas vezes e onde chegou a viver uma vida clandestina, convivendo com outros 

desabrigados. Abreu vive a experiência de estar em lugares onde a agitação cultural era 

maciça, mas vive sob a condição de estrangeiro e, por isso, se decepciona, como mostra 

Dip:  

 

Estava fora do Brasil havia um mês, chegara à Suécia, cidade onde 
sempre soube que iria morar, e foi lá que aconteceu o seu batismo de 
fogo, sua primeira desilusão. (...) Se por um lado podia curtir o lado 
cultural da cidade, os museus, a música, os jovens suecos e a vocação 
lisérgica da sua geração, por outro, trabalhava duro como operário (...) 
passava horas intermináveis ao lado de bolivianos, japoneses, 
africanos, entre outros jovens ‘durangos’ que, como ele, estavam atrás 
de novas experiências e não queriam nem saber se aquele rapaz alto 
e magro de olhos tristes era um escritor premiado no Brasil (DIP, 2009, 
p. 150). 

 

A experiência da viagem é de uma riqueza ímpar para os escritores, mas não é 

somente a viagem em si o que fascina na literatura contemporânea, mas o diferente, o 

passeio, o convívio nas terras estrangeiras, a convivência como se dali pertencesse ou 

ali quisesse ficar ou ainda, e/ou apenas, admirar, eliminando os traços dos costumes 

nacionais, tentando assimilar alguns da terra natal aos novos da terra onde se chega, 

mas que nem sempre acolhe, por ser o estrangeiro, conforme afirma Kristeva, “a face 

oculta da nossa identidade, o espaço que arruína a nossa morada” (1994, p. 9). Às vezes, 

o estrangeiro assimila, de tal forma os traços do lugar onde chega, que passa por natural 

a sua atuação na nova sociedade. Por mais que transpareça a felicidade, ele não faz 

parte do corriqueiro; a pele, os olhos, as características todas fazem dele um diferente 

do banalizado pelo cotidiano. 

É, pois, o oposto do nacionalismo do Romantismo e o do Modernismo 

brasileiros com a preocupação eminente que vimos na discussão acima, quando a 
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literatura alcançou o ápice literário da referida “cor local” e a paisagem nacional estava 

registrada nas narrativas, com intenções ficcionais ou não. No entanto, a xenofobia 

ainda é uma marca em muitas culturas, inclusive a brasileira, mas, principalmente a 

árabe, predominante no Egito, para onde vai a personagem Cleo, do livro em análise 

nesta tese e cujos desdobramentos veremos mais adiante, bem como entenderemos os 

conceitos de cultura tão caros a Bauman. Kristeva clarifica: “A violência do problema 

hoje colocado pelo estrangeiro provém, sem dúvida, das crises das concepções 

religiosas e morais” (1994, p. 10). Vamos perceber, mais adiante, que essa violência do 

estrangeiro é um dos pontos que toca o desenraizamento da personagem que sai do 

Brasil para o Egito e contrasta com culturas distintas e, inclusive, religiosas.  

A desterritorialização, termo cunhado por Deleuze e Guatarri e que traduz a 

essência da criação de territórios culturais, é uma das especificidades do livro de Joca 

Terron, que foi bem acolhido pela crítica. Essa desterritorialização é configurada, na 

obra analisada, como a urgência de se construir um novo ambiente, a partir da 

personagem, se destituindo do seu país e da sua cidade-natal, como se sabe da 

narrativa, desse modo, reterritorializando-se. Nesse sentido, Guattari e Rolnik afirmam 

categóricos: 

 

O território pode se desterritorializar, isto é, abrir-se, engajar-se 
em linhas de fuga e até sair do seu curso e se destruir. A espécie 
humana está mergulhada num imenso movimento de 
desterritorialização, no sentido de que seus territórios ‘originais’ 
se desfazem ininterruptamente com a divisão social do trabalho, 
com a ação dos deuses universais que ultrapassam os quadros 
da tribo e da etnia, com os sistemas maquínicos que a levam a 
atravessar cada vez mais rapidamente, as estratificações 
materiais e mentais (GUATTARI; ROLNIK, 1986, p.323 – grifo do 
autor). 

 

Percebe-se, assim, que a ambientação é também, sob o aspecto da 

desterritorialização uma idealização, pois, como se poderá perceber, a personagem sai 

de uma São Paulo apocalíptica para um Egito das grandes civilizações, do império 

faraônico de Cleópatra, mas que não encontra esse lugar, e, ao invés disso, uma cidade 

de tempestades de areia e de direitos tolhidos pela religião. Ao deixar o seu território 

“original”, negando o país com números crimes de natureza homofóbica, em busca de 
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uma idealização de um país possivelmente livre de tais crimes, talvez devido ao passado 

conhecidamente libertino, Cleópatra VIII se desterritorializa e busca, nesse novo lugar, 

o Cario, uma reterritorialização. É, pois, a desterritorialização, em linhas gerais, uma 

tentativa de de abandonar o território para, em um outro, se adequar. E foi isso que 

Cleópatra fez. 

Dos livros já publicados pela coleção, Do fundo do poço é o mais extenso e 

possivelmente o que melhor ambienta o lugar para onde o autor foi, o Cairo, e as 

problemáticas abordadas acima por Kristeva. Nesse sentido, a literatura brasileira deixa 

o imaginário local para vislumbrar um lugar de não-pertencimento, como acontece com 

a protagonista da obra analisada. 

Cleo, também narradora, não é uma personagem errática como Sal Paradise, 

de On the road, de Kerouac, ela vive a experiência de se sentir estrangeira, mas apropria-

se da cultura egípcia, desde o nome. Seu não pertencimento está incluído também no 

título, o poço enquanto lugar, de onde ela vê a lua e narra todos os dissabores de se 

estar em um lugar que não é o seu. O próprio título envolve uma espécie de delação 

dessa desterritorialização, sintetizando esse movimento da experiência ficcional e 

urbana, entre modos de deambulação. O título, a princípio, pode não estimular o leitor 

pela possibilidade de spoiler que carrega consigo, porém, ao tratar de uma perspectiva, 

serve como um convite à leitura que, por vezes, se mostra densa e cheia de referências 

com as quais o leitor precisa ter um pouco de empatia. 

De fato, a narrativa de Terron está repleta de referências literárias – 

principalmente as consideradas marginais, como Rimbaud e Burroughs, apesar de o 

próprio Terron não considerar mais esses autores como marginais, pois “pertencem ao 

cânone central da produção cultural de seus respectivos países” (XAVIER, 2007, p. 54). 

Há também referências fílmicas e teatrais na obra de Terron que questiona se a condição 

marginal não é a “condição contemporânea da literatura em si” (XAVIER, 2007, p. 54).  

Autores como ele, cujas questões de violência e marginalidade estão presentes 

na obra, têm ganhado popularidade no mercado editorial brasileiro, o qual tem passado 

por um processo de descentralização da produção literária, conforme afirma Resende 

(2008). 
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Süssekind, ao analisar a literatura brasileira contemporânea, afirma que o 

habitual do urbano “não é o desdobramento de perspectiva, e sim a catalogação 

patológico-criminal (...) de lugares e tipos humanos, o temor da heterogeneidade social, 

a reiterada criminalização das divisões sociais, o reforço a uma espécie de paranoia 

urbana endêmica” (2005, p. 12). Süssekind não limita a análise a esse ideário, a que 

respondem obras que propagam um imaginário do medo sob a crescente violência no 

país, com movimentos de auto segregação e investimento em segurança privada – não 

é, portanto, o caso da nossa análise.  

Podemos, no entanto, pegar emprestada a ideia da autora e perceber que o 

desdobramento da perspectiva da obra de Terron dá lugar a uma narrativa egressa da 

pátria, mas com tipos humanos e temores provenientes da heterogeneidade social 

egípcia, que está presente, parece, em todo o globo.  

Cleo pertence a uma categoria social que a diferencia dos demais egípcios, a de 

estrangeiro, mas também a de transexual. Essa diferença, em especial, vai fazê-la entrar 

para estatísticas degradantes do Egito, pois o processo emocional e identitário a 

desestabiliza – mas, principalmente, desestabiliza os nativos – e eles perdem – ou 

ratificam, conforme sua cultura – a noção de serem cidadãos. O estrangeiro, define 

Kristeva: “começa quando surge a consciência de minha diferença e termina quando nos 

reconhecemos todos estrangeiros, rebeldes aos vínculos e às comunidades” (KRISTEVA, 

1994, p. 9), e é a diferença, aliada à fobia, que vai levar Cleo ao fundo do poço. Por fobia, 

Bauman (2011) nos clarifica que é um medo, cuja sensibilidade é maximizada devido a 

“uma aversão ou alergia concentrada em sensações específicas: (...) certos tipos de 

pessoas (...) ou situações que julgamos responsáveis pela produção dessas impressões 

sensoriais desagradáveis, desconcertantes, iníquas e repulsivas” (BAUMAN, 2011, p. 

141). A fobia sedimentada pelas minorias sexuais e, especificamente contra a população 

queer, parece ser maior que as demais (LUIZ MOTT, 2003). 

O diário marginal de Cleo vai ressignificando a sua vida, conectando-a ao 

passado e revelando-a, para si mesma, o quão estrangeira é ela naquele país 

mulçumano. Cleópatra VIII, de rainha exilada à dançarina cobiçada do Egito, 

experimenta a solidão, o isolamento e, mais adiante, a discriminação sexual, seguida de 

um assassinato terrível. A narrativa apresenta a complexidade do estrangeiro para Cleo, 
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que é gigantesca: ela não é somente a forasteira, mas também a que atenta contra os 

desígnios culturais e religiosos do oriente.  

Assim, os antigos moradores do Cairo, quase acostumados às mudanças 

bruscas que os sistemas globalizantes podem oferecer, com turistas perpétuos morando 

em hotéis, apegam-se a valores tradicionais e rechaçam violentamente a condição 

transexual de Cleópatra VIII, isolando-a, de forma a promover a reflexão de ela ser 

estrangeira para si mesma, ratificando o que reflete Kristeva: “Do amor ao ódio, o rosto 

do estrangeiro nos força a manifestar a maneira secreta que temos de encarar o mundo, 

de nos desfigurarmos todos, até nas comunidades mais familiares, mais fechadas” 

(KRISTEVA, 1994, p. 11).  

A fronteira identitária de Wilson/Cleo se torna tão tênue por conta de seu 

irmão gêmeo que, por fim, vem à mente, que os segredos do ocidente são, 

acidentalmente, revelados contrariando os desígnios da religião árabe. Se antes 

Cleópatra suportava a sua condição submissa de ser a estrangeira num país distante do 

seu, a recuperação da consciência de um passado, de um irmão e de uma família, ainda 

que esfacelada, a faz refletir. Mas nem a consciência da morte iminente parece fazê-la 

sofrer, antes, contudo, a faz ter piedade de seus algozes. A indiferença de Cleópatra é, 

conforme discute Kristeva, “a carapaça do estrangeiro: insensível, distante, no fundo ele 

parece fora do alcance das agressões que, contudo, sente com a vulnerabilidade de uma 

medusa” (KRISTEVA, 1994, p. 15).  

Há na narrativa detalhes tão minuciosos da cultura árabe que nos parecem 

apropriados os espaços, os nomes de personagens coadjuvantes, a história que envolve 

as personagens do romance, que parecem corresponder ao teor local, de não-

pertencimento da sociedade brasileira. A partir de entrevistas e pesquisas que o autor 

realizou, ele nos dá acesso a uma Cairo moderna e poeirenta, com costumes e comidas 

típicas deste cenário que é conhecido como um dos berços da civilização humana, mas 

que divergem daquele ideal conhecido nos livros de História. Para Terron, a “dicotomia 

entre o Egito imaginário e o Egito real foi um dos motores do livro” (2011). Segundo ele, 

a escrita de um romance ambientado numa cultura tão distinta da nossa o fez sentir-se 

desafiado a descobrir a cultura egípcia pós Nasser (Gamal Abdel Nasser assumiu o 

governo egípcio em 1954), o que foi, igualmente, fundamental para escrever o livro. 
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A mudança de ambientes, os desafios impostos pelo desenraizamento e a 

própria mudança de paradigmas que acompanha a pós-modernidade implica em 

vivências do cotidiano distintas das que caracterizaram a modernidade, conforme 

refletiu Bauman (2001). Essas vivências vão ganhando formas na literatura 

contemporânea. Voltamos a Erik Schøllhammer, cuja defesa sobre o contemporâneo 

está apoiada no pensamento do filósofo Agamben, ao afirmar que o contemporâneo é 

aquele que, “graças a uma diferença, uma defasagem ou um anacronismo, é capaz de 

captar seu tempo e enxergá-lo” (2009, p. 9). De fato, para Agamben, a 

contemporaneidade mantém uma relação com o próprio tempo, no entanto, não se fixa 

nele, tomando distâncias necessárias, conforme o filósofo italiano discute: “Aqueles que 

coincidem muito plenamente com a época, que em todos os aspectos a esta aderem 

perfeitamente, não são contemporâneos porque, exatamente por isso, não conseguem 

vê-la, não podem manter fixo o olhar sobre ela” (AGAMBEN, 2009, p. 59). 

Diante disso, qual o grande diferencial de Joca Terron quanto a sua literatura? 

A resposta a essa pergunta pode se juntar a argumentos que denotam uma urgência na 

escrita, ao mostrar que, do lado de cá, o real que está fora da literatura, há pessoas que 

fazem cirurgias de redesignação sexual para afirmar uma identidade que conjuga corpo 

e mente, tal qual a personagem faz na ficção. Em outras palavras, para voltarmos à 

discussão primeira desta tese, Terron é um autor que vê seu tempo e interage com ele 

por meio da escrita.  

Uma pergunta aparece para dar continuidade às discussões desta tese, que 

constata fricções da literatura em diferentes momentos, mas que, unidos, formam o 

todo da nossa época contemporânea: como a literatura brasileira pode ser descrita 

neste início de século? Já temos uma “tal literatura”? Süssekind traz uma possibilidade, 

apoiada em Hegel e Marx, de que “todos os fatos e personagens de grande importância 

na História” se repetem (1984, p. 40). Será a nossa literatura, então, uma repetição de 

algum outro momento da nossa própria literatura? Resende, por sua vez, ao examinar 

o teor político da nossa geração, observa que 

 

No espaço social, rapidamente a intolerância ultrapassou as 
esperanças de convivência pacífica e proveitosa entre expressões 
culturais diferentes, agravada em definitivo pelos conflitos étnicos que 
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tomaram proporções mundiais ameaçadoras depois do 11 de 
Setembro de 2001. Por outro lado, a força da globalização dos bens 
simbólicos e da circulação da mídia vem acarretando, como previsto 
desde o início, uma homogeneização do gosto, das expectativas, do 
consumo, representada pela americanização que se espalha por onde 
as redes midiáticas do ‘Império’ se estendem (RESENDE, 2008, p. 18-
19). 

 

Parece-nos, pois, que a globalização faz parte das letras contemporâneas e se torna mais 

enfaticamente presente na literatura, alcançando “o imaginário e as práticas culturais, 

em flagrante conflito com a diversidade e o pluralismo” (RESENDE, 2008, p. 19), ainda 

que algumas viagens pelo globo estejam enfraquecidas com os conflitos hodiernos e a 

troca pareça menos efetiva, o que faz surgirem novos conceitos e, consequentemente, 

novos conflitos. Esse comportamento abre espaço para o não enraizamento, que passa 

a ser uma constante, e, por mais que pareça ser apenas midiaticamente simbólicas, as 

trocas favorecem uma imposição homogeneizante, apagando traços culturais para dar 

continuidade a uma busca incansável do lucro, tão necessário ao capitalismo. Estamos 

diante de um novo dilema? Vejamos: se de um lado temos um romance que, há muito, 

precisa se consolidar nacionalmente, de outro, temos uma imposição inevitável da 

homogeneização dos estados dominantes.  

Talvez sem a pretensão das respostas, mas colaborando sobremaneira para 

encorpar a discussão, Resende nos mostra o quão movediço está o terreno da 

multiplicação e dos bens culturais e aponta para elementos que “tornam a questão tão 

mais rica quanto complicada” (2008, p. 19), e arremata:  

 

Assim a multiplicidade de nossa literatura aparece como fator muito 
positivo, original, reativo diante das forças homogenizadoras da 
globalização. De algum modo, esse pluralismo – que se constitui por 
acúmulo de manifestações diversas e não pela fragmentação de uma 
unidade prévia – garantiria várias vozes diferenciadas em vez de 
sonoridades em eco ou mero acúmulo reunido sem critério (RESENDE, 
2008, p. 20). 

 

É, então, no discurso anti-hegemônico que a nossa literatura contemporânea 

se estabelece? Os sujeitos ativos que compõem a nossa literatura despem as belezas 

que camuflavam aspectos literários em outros movimentos, revestem as narrativas de 

traumas particulares e abordam a violência explícita dos grandes centros urbanos, 
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investem em dissecações literárias escatológicas e repugnam obviedades, conforme o 

próprio Terron explicita: “a violência é parte essencial da existência. Não escrevo sobre 

ela para retratar, reproduzir a realidade. O que procuro é uma hiperviolência, cuja 

estilização não mimetize o que ocorre na vida, e sim exponha o absurdo de minhas 

narrativas” (XAVIER, 2007, p. 54). 

Para continuar respondendo às perguntas acima elaboradas, vamos fazer 

rápidos mergulhos em momentos distintos da literatura, pois, se fizemos uma breve 

consideração sobre como esteve a literatura no quadro nacional, dando ênfase ao teor 

conteudístico do Romantismo e do Modernismo, com a possibilidade de criar uma 

imagem para a nação brasileira, faltou-nos apreciar, como fez Süssekind, o Naturalismo 

brasileiro. Entretanto, foge à nossa intenção tal análise e vamos nos limitar a fazer 

algumas aproximações, quando viável, principalmente quando adentrarmos as 

temáticas de gênero, que envolvem esta pesquisa e que, no nosso entendimento, 

começou com o Naturalismo. 
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2 DO FUNDO DO POÇO SE VÊ A LUA: DESDOBRAMENTOS NARRATIVOS 
 

A narrativa contemporânea, enquanto forma, é o resultado da própria narração 

na qualidade de categoria da análise literária; ela obedece a uma composição de estilos 

que vai evoluindo com as sociedades, inserindo-se nos espaços literários à medida que, 

na vida real, outras complexidades tomam forma. Forster (2005), ao elaborar seu 

Aspectos do romance, imprime essa mesma ideia, sob enfoques vários, como o tempo e 

o próprio romancista inscrito numa sociedade mutável.  

Há dificuldades particulares no estudo do romance, justamente porque a teoria 

desse gênero, conforme discutem inúmeros teóricos, é inacabada, como a história tem 

testemunhado. Para Bakhtin (2014), “a ossatura do romance enquanto gênero ainda 

está longe de ser consolidada e não podemos ainda prever todas as suas possibilidades 

plásticas” (BAKHTIN, 2014, p. 397). 

Essas assertivas nos dão margem para entender que a narrativa obedece a um 

ritual contínuo de mudança, que acompanha uma espécie de pulsação rítmica e que 

parece ser característica de cada época, da necessidade dos autores e da sociedade e, 

sobretudo, das exigências dos leitores. A diversidade do romance, conforme aponta 

Bakhtin (2014) resulta em narrativas inscritas em momentos igualmente diversos, o que 

conflui para o desenvolvimento do romance enquanto gênero discursivo. 

Assim, de epopeias fantásticas ao romance contemporâneo, a forma de contar 

histórias foi se modificando. Desse modo, narrativas infindáveis em versos 

cirurgicamente elaborados fazem parte de uma realidade que se distanciou do século 

XXI, é um gênero “profundamente envelhecido”, conforme rotula Bakhtin (2014, p. 

397). As histórias que continham grandes heróis e feitos nacionais exaltando o passado 

épico de um povo ou de um guerreiro foram caindo em desuso devido à originalidade 

de novas narrativas cujos problemas foram interiorizados pelos heróis – mudou a visão 

do mundo, transformou a forma de narrar. Da mesma forma que o contexto social e 

individual muda, como a personagem Cleópatra demonstra na sua vida. 

Nesse contexto, é natural assimilar que as epopeias não têm mais motivos para 

serem elaboradas na nossa sociedade atual e isso jamais nega a importância da Iliada 

de Homero, por exemplo, inclusive para fins acadêmicos e/ou da crítica literária – é 

imprescindível dizer que há uma crítica que se vale de comparações equivocadas e 
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outros desserviços ao fazer literário contemporâneo. Entretanto, parece-nos acrônico 

ter uma narrativa contemporânea, ainda que de feitos heroicos e ações gloriosas, sob a 

mesma formatação dos versos de Homero. Isso se dá porque, como afirma Lukács 

(1999): “o romance se desenvolve de modo quase inteiramente independente da teoria 

geral da literatura, que não o toma em consideração e não influi sobre ele” (1999, p. 

193). 

Ao analisar o romance quase como um órgão autônomo que se desenvolve 

distante da teoria, Lukács também o faz com base na “falta de atenção” (1999, p. 194) 

da crítica que tenta dialogar com o passado para mantê-lo, preservá-lo, embora numa 

luta infrutífera, dado o contexto social em que o romance se apresenta. A analogia de 

Hegel, analisada por Lukács (1999), do romance como epopeia burguesa, mostra a 

crítica ratificando a influência da narrativa tradicional, todavia, por outro ângulo, a 

valorização do romance como gênero que surge para equalizar novas demandas, sociais 

e poéticas. 

Diante de narrativas poemáticas, como o Uraguai, de Basílio da Gama do 

Arcadismo brasileiro, cuja louvação e sensibilidade do heroísmo do índio brasileiro, 

compreende-se a relação da literatura e sociedade, a qual, para Candido, o âmbito social 

“importa, não como causa, nem como significado, mas como elemento que 

desempenha um certo papel na constituição da estrutura, tornando-se, portanto, 

interno” (CANDIDO, 2010, p. 14). O mesmo se diz quando percebemos a pertinência de 

temas sociais do naturalismo, como em O cortiço, de Aluísio de Azevedo. Enfatizamos 

que estabelecemos igual relação ao perceber um romance como o de Joca Terron com 

a urgência da vida contemporânea. 

A tentativa de pensar o romance enquanto gênero narrativo de importância 

vultosa para a literatura brasileira – desenvolvendo o lado social do país – foi 

estabelecida, substancialmente, a partir do Naturalismo, o qual aproximamos do 

momento presente da literatura. Enquanto o Romantismo brasileiro tentava firmar a 

identidade nacional do Brasil (SOMMER, 2004), o Naturalismo desdobrava as temáticas 

sociais do país, de modo a ter proporcionado a críticos de então a censura do período 

por motivos vários, dentre eles, a inexpressão de temas locais ou de peculiaridades do 
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Brasil que garantissem a nacionalidade da literatura brasileira e/ou uma repulsa quanto 

às cenas libidinosas das obras (VERÍSSIMO, 1998).  

De um movimento cuja importância foi marginalizada, ou quase sucumbida 

devido aos registros de uma crítica que negava seu valor estético, à escrita pós-moderna 

que, igualmente, aventa os problemas sociais e individuais, mas também padece de uma 

crítica veladamente ácida ou quase nula, percebemos autores que se valeram/valem da 

estética literária para sintonizar o tempo à escrita. Resende (2008) assegura que a prosa 

do século XXI rejeita jargões tradicionais e assimila “termos que vão da antropologia ao 

vocabulário do misterioso universo da informática” (RESENDE, 2008, p. 15). 

A aporia a que chegamos é o indissolúvel laço entre desenvolvimento da 

sociedade brasileira – com aberturas políticas e um processo de redemocratização – e 

da narrativa. O conhecimento das estruturas sociais, incluindo aí os processos políticos, 

dos valores de uma sociedade, como qualquer conhecimento acerca do homem e das 

sociedades, enriquece o estudo da obra literária. 

Desse modo, percebemos que a sociedade tem em si a possibilidade de se 

perceber na escrita dos escritores que compõem essa sociedade. O efeito da união, 

sociedade e narrativa pode estar estabelecido em obras cuja narrativa é verossímil ou 

fantástica.  

A contação de histórias não pode se apresentar de maneira estática, como 

modelado pelos antigos escritores. Diante de olhos conservadores e tradicionais, a arte 

contemporânea pode parecer ousadia, requerendo novas ideias e experimentações, 

com posturas vanguardistas extrapolando o já consolidado. Entretanto, conforme vimos 

na discussão do pós-modernismo, sob a ótica de Harvey (2014), a narrativa assume 

diálogo com novas vozes, antes silenciadas, o que, para os contemporâneos, é a nova 

expressão da literatura enquanto arte cumprindo o seu papel de acompanhar a 

evolução da própria sociedade. Resende (2008) ratifica essa lógica, ao apresentar alguns 

autores novos, como Ferréz e Luiz Alberto Mendes, e explica: 

 

O que procuram, ao desejar fazer literatura, é levar tal realidade [a 
estranheza da vida no subúrbio] para a ágora, para o espaço de 
discussão de intelectuais (...) por suas próprias mãos. É dessa maneira 
que ocupam a pólis e criam uma nova literatura assumidamente 
política (RESENDE, 2008, p. 39 – grifo nosso). 
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No século XIX, as tentativas de se pensar a narração foram ganhando espaço 

nas discussões literárias e se apropriando mais do sentido etimológico (talvez genérico) 

da palavra “narrar”12, instaurando-se como forma de confirmar o romance, por 

exemplo.  

O romance não consegue ficar infenso à evolução da sociedade e ascende como 

gênero, ultrapassa o século XX e desagua no século XXI com vigor criativo da narrativa, 

o que permite envolver as temáticas sociais, como a transexualidade do romance de 

Terron, dando consonância ao já discutido sobre o pós-moderno. Diante desse duelo da 

crítica, não se pode desenvolver uma teoria contemporânea do romance aplicando o 

uso da palavra com o sentido clássico da poesia épica ou da contação tradicional, 

oralizada, como defendem alguns críticos. 

A defesa de Benjamin (1994) quanto à posição do narrador, por exemplo, leva 

em consideração um narrador de um tempo distante do nosso, cuja experiência oral 

tinha a primazia da “faculdade de intercambiar experiências” (BENJAMIN, 1994, p. 198). 

Na construção do argumento, Benjamin analisa um conjunto de fatos que distanciam a 

sociedade da narrativa oral, como a guerra que deixava os combatentes “mais pobres 

em experiência comunicável” (BENJAMIN, 1994, p. 198). Entretanto, a proposta da 

narração contemporânea parece estar fragmentada, a narração oral está empobrecida, 

reduzida a conversações, ao passo que a narrativa escrita está pautada em outros 

acontecimentos, em alguma medida, mais próximos às experiências próprias do nosso 

século. Essa proposta consiste na proliferação de temas sociais, cujas personagens 

marginalizadas voltam à tona – visto que esses personagens já apareceram na literatura 

nacional anteriormente – como protagonistas, recuperando assim uma visão do 

narrador; devemos enfatizar, a visão de um narrador contemporâneo.  

Talvez devamos sublinhar que nosso contraponto dialoga com a cristalização 

da narrativa endeusada na oralidade, uma vez que a literatura encontra outras formas 

de manifestação. Parece que encontramos respaldo no próprio Benjamin quando aduz 

                                                           
12 De acordo com o site “Ciberdúvidas da língua portuguesa”, mantido pelo Instituto Universitário de 
Lisboa, o verbo “narrar”, de origem latina, significa: “contar, expor narrando, narrar, dar a saber”.  In: 
https://ciberduvidas.iscte-iul.pt/consultorio/perguntas/a-etimologia-do-verbo-narrar/30046 Usamos a 
acepção “contar” como própria da narração contemporânea.  

https://ciberduvidas.iscte-iul.pt/consultorio/perguntas/a-etimologia-do-verbo-narrar/30046
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que “a tradição oral, patrimônio da poesia épica, tem uma natureza fundamentalmente 

distinta da que caracteriza o romance” (BENJAMIN, 1994, p. 201). 

Mas há um ataque na relação de Benjamin e o romance. O romance enquanto 

narrativa social que encontra seu ápice na burguesia do século XIX se pauta, para 

Benjamin, na associação com a imprensa e que ele “não procede da tradição oral nem a 

alimenta” (1994, p. 201). A tradição oral perde força na seara social, mas a narrativa não 

concorreu para isso, embora tenha ganhado novos e robustos espaços para se 

concretizar, como é o caso do romance. 

A literatura, partindo do escrito – hoje não mais só o impresso, mas também o 

digital – como ponto de apoio da nossa defesa, pressupõe não somente novas técnicas 

narrativas, mas narrações que dialogam com a sociedade contemporânea. E, para tanto, 

defendemos que o romance brasileiro contemporâneo, ainda de acordo com uma 

inércia própria de sua identidade, se constitui de narrativas fortemente eivadas de uma 

preocupação social.  

Essa preocupação social, presente nas discussões de Dalcastagnè (2012) sobre 

o contexto da literatura contemporânea, demandam a atenção da professora com o 

fazer literário, vindo de diversos grupos sociais para quebrar o “silêncio dos 

marginalizados” (DALCASTAGNÈ, 2012, posição do Kindle 249). A professora ratifica sua 

sensibilidade ao tema e demarca que “o que se coloca não é mais o fato de que a 

literatura fornece determinadas representações da realidade, mas, sim, que essas 

representações não são representativas do conjunto das perspectivas sociais” 

(DALCASTAGNÈ, 2012, posição do Kindle 249-260). 

Assim, além de autores que, socialmente, eram desprestigiados e passaram a 

galgar espaço na literatura, e, num fôlego político, têm discutido temas relevantes para 

a sociedade, há personagens que habitam as narrativas com a força discursiva do 

presente que precisam, também, chegar às academias. 

Esse presente reclamado nas linhas da contemporaneidade interage com o 

mundo, como aponta Resende (2008) ao aproximar o fazer literário da narrativa 

brasileira com a da Argentina, por exemplo. Ela chama de presentificação o teor urgente 

com o qual os escritores brasileiros contemporâneos se manifestam. Essa 

“presentificação” está calcada na urgência de se fazer perceber, enquanto minoria ou 
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discurso que não se pode calar, como é o caso da homossexualidade, muitas vezes 

silenciada pela crítica. 

Há uma consolidação das novas tendências literárias com a formação da 

sociedade burguesa, e, com isso, a proposição de novas formas de narrar entram em 

voga, concatenando a literatura a uma sociedade pensante, independente. Essa 

literatura ganha empoderamento junto às minorias que se fazem ouvir, mesmo a duras 

penas. 

Então, de movimentos literários calados pela crítica aos romances 

contemporâneos que fazem emergir vozes sociais minoradas e marginalizadas, este 

capítulo, além de refletir sobre o romance que, no percurso de ascensão e evolução das 

sociedades, foi naturalmente absorvendo novos temas, como a homossexualidade, por 

exemplo, discute a construção da personagem transexual no romance de Terron. 

Do fundo do poço é uma obra demasiada plural. Depreende-se, entre tantos 

aspectos, o cinema, o teatro, a literatura, o estudo do duplo e a transexualidade. Este 

trabalho opta por estabelecer uma relação entre a sociologia, a filosofia e a teoria do 

romance, a fim de inferir os aspectos da construção da protagonista Cleópatra. 

 

 

2.1 GÊNESE E PERCURSO DA HOMOSSEXUALIDADE NA LITERATURA BRASILEIRA 

 

A homossexualidade no Brasil é um fato desde a sua descoberta. Apoiamo-nos 

em João Silvério Trevisan (2007) para dar suporte à assertiva em sua obra Devassos no 

paraíso: a homossexualidade no Brasil, da colônia à atualidade. Esse livro mostra como 

a situação do gay no Brasil sempre foi admoestada. Trevisan investiga a atuação da Santa 

Inquisição em punir os “sodomitas” desde a condição colonial do país, ignorando 

práticas culturais de certas tribos indígenas, o que, até hoje se tenta justificar certa 

crença da “corrupção moral dos índios” com uma suposta “‘perda de inocência moral’ 

graças ao contato corruptor com os brancos” (2007, p. 215). Ele afirma que, no Brasil, 

“sabe-se da existência de muitos sodomitas portugueses para aqui degredados, alguns 

dos quais chegaram a ser posteriormente interrogados pela Inquisição na Colônia” 

(2007, p. 113). 
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As assertivas de “corrupção moral” e “perda de inocência moral” remetem-nos 

a um preconceito há muito enraizado na esfera social, para a qual “ser gay” já foi 

sinônimo de não ter a moralidade da qual essa mesma sociedade precisa. Assim, 

portugueses “condenados” a virem para o Brasil por serem “sodomitas” e índios 

“acusados” de serem homossexuais seriam o desvio da heteronormatividade, o que 

resultaria nas faltas cometidas por esses, logo, o lado permissivo da sexualidade, 

portanto, não aceito.  

Pode-se chegar a outras conclusões facilmente, como a ratificação de que esses 

grupos não devem ser representados socialmente e, também, não devem fazer parte da 

literatura, uma vez que essa arte era voltada para a classe dominante. Aqui, não dizemos 

que a homossexualidade não “atingia” a elite, mas essa se esquivava, da maneira que a 

conveniência financeira permitia, de ser alvo de falatórios sociais e midiáticos. 

Com um corpus menos robusto, mas igualmente esclarecedor, o trabalho de 

Green e Polito, sobre a homossexualidade masculina no Brasil, tem, por aporte teórico, 

o período que compreende entre 1870 a 1980 e à baliza inicial, eles declaram: “antes de 

1870 são raríssimas as fontes a respeito dos homossexuais masculinos (...)” (GREEN; 

POLITO, 2006, p. 17). 

E, embora os homossexuais fossem “estudados e controlados pelos grupos 

heterossexuais, dominantes desde sempre no conjunto social” (GREEN; POLITO, 2006, 

p. 18), esses eram “geralmente os homens pobres, lançados na mais absoluta miséria” 

(GREEN; POLITO, 2006, p. 18), sem autonomia sobre sua história ou sexualidade, já que 

se tratava de um “cerco policial e médico que foi armado” (GREEN; POLITO, 2006, p. 18), 

mas aos quais os homossexuais masculinos “da classe média ou da burguesia do Brasil 

sempre puderam escapar” (GREEN; POLITO, 2006, p. 18).  

Green e Polito (2006) fazem uma análise panorâmica e mostram que, em 1960, 

a homossexualidade do Brasil serviu de estudo para Max Jurth que publicou, naquele 

ano, na França, um artigo chamado L’homophilie au Brésil, sendo este um importante 

texto por tratar da homossexualidade no Brasil, “como também por diversas 

observações do autor, que tem um faro aguçado para perceber grandes paradoxos de 

nosso ambiente social, cultural e sexual” (GREEN; POLITO, 2006, p. 58). Essas análises 
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eram eivadas de discursos moralizantes e contraditórios que os brasileiros mantinham 

– e quiçá ainda mantêm – sobre o homossexual masculino. 

Entretanto, o reconhecimento da homossexualidade na literatura teve alguns 

ápices que foram propositadamente “esquecidos” pela crítica literária durante muito 

tempo, só tendo um estudo voltado para essa realidade já no século XX, com o advento 

dos estudos sobre a sexualidade e, enfaticamente, com os estudos promovidos pela 

Teoria Queer. Há quem defenda que na escrita de Gregório de Matos já se pode 

perceber traços da homossexualidade. Trevisan argumenta em favor dessa assertiva: 

“Famoso por perseguir sexualmente freiras e negras, Gregório de Matos cultivou 

inimigos, a quem ‘imortalizou’ em seus versos mordazes muitas vezes de expressão 

claramente homoerótica” (2007, p. 249).  

Calcula-se, numa análise mais racional, que essa aparição da homossexualidade 

é o reflexo de uma cultura heteronormativa, pois a prática homossexual é satirizada e 

vista como delituosa, nociva, vício. As análises feitas pelo próprio Trevisan são dessa 

natureza quando ele diz que o “Boca do Inferno” aludia “maldosamente” a algumas 

pessoas da sociedade que ele retaliava a partir da poesia, ao que Trevisan endossa: “De 

regresso à Bahia, Gregório de Matos indispôs-se com o então governador geral do Brasil, 

compondo-lhe o retrato cruel em poemas de incomparável ironia barroca” (2007, p. 

249). 

A nossa inquirição busca o homossexual como protagonista do romance e se 

esquiva da especulação sobre a vida pessoal de alguns poetas “acusados” de serem 

homossexuais, como Álvares de Azevedo, por exemplo, embora reconheçamos nas 

interpretações de seus poemas indícios de um amor que parece diferir do heterossexual, 

além de uma carta que ele teria deixado supostamente para um seu ex-amante.  

Voltando à disposição da análise de Trevisan, o autor mostra que Bom-crioulo 

(1895), do cearense Adolfo Caminha, assume “o grande mito da literatura brasileira 

relacionada com o homoerotismo” (2007, p. 253), embora anos antes tenha sido 

publicado O cortiço (1890), de Aluísio de Azevedo.  

No romance de Azevedo, que mostrava o factual através da ficção – para Olívio 

Montenegro (apud SÜSSEKIND, 1984, p. 55-56), o livro é a correspondência brasileira de 

Germinal, de Zola – uma das histórias narradas a partir de um cortiço do Rio de Janeiro, 
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duas mulheres, Léonie e Pombinha, mantinham uma possível relação homossexual, que 

deflagrou “a transformação da jovem Pombinha numa mulher, quando ela finalmente 

tem sua primeira menstruação, após o encontro amoroso com Léonie” (TREVISAN, 2007, 

p. 253). 

Nesse contexto, entendemos que a homossexualidade adentra, 

definitivamente, a literatura, através da estética ideológica do Naturalismo – todavia, a 

ideia temporal a que nos referimos em definitivamente vai passar por pulos históricos, 

com supressões de publicações e censura, sendo, apenas no século XX que algumas 

obras voltam a circular na sociedade brasileira, como, inclusive, Bom-crioulo.  

À estética do Naturalismo, defendida por Süssekind, é sublinhada a 

necessidade de se “analisar não apenas a lógica da formação de uma estética naturalista 

no Brasil, mas a sua capacidade de se transformar e rearticular diante de novas 

exigências históricas” (1984, p. 46). A sociedade estava se transformando, mas ainda 

não aceitava a condição sexual na literatura. A obra atingira relativo sucesso, mas, por 

outro lado, relevantes críticos literários de então censuravam a narrativa de Caminha, 

expondo, de maneira ilegítima a vida privada do autor, como se ele tivesse praticado o 

que havia escrito. Júlio Ribeiro publicou A carne anos antes, em 1881, e também foi 

rechaçado por conter temas considerados inadmissíveis para a época, a plena 

sexualidade da personagem principal, Helena.  

No entanto, sabe-se que as novas estéticas são mesmo absorvidas lentamente; 

Georges Duby (apud Süssekind) discorre: “Os movimentos que libertam as ideologias de 

sua inércia natural geralmente são bastante lentos e não demonstram qualquer abalo: 

é comumente através de inclinações suaves que elas se curvam para adotar as 

mudanças mais abruptas” (SÜSSEKIND, 1984, p. 47). Logo, ter como resposta da analogia 

ao ditado sugerido por Süssekind “Tal Brasil”, um “qual romance” admitindo a 

homossexualidade parecia um pouco, para a época, absurdo e demandava uma 

maturação lenta e social. 

Ainda em se tratando do livro de Caminha, Süssekind (1984) analisa-o sob a 

influência da época e mostra que o fato de o personagem ser negro, pobre e 

homossexual – e que essa condição sexual é considerada pela sociedade de então uma 

“doença” (SÜSSEKIND, 1984, p. 137) –, a ambientação da narrativa ser exterior, como 
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locais de trabalho e ruas, por exemplo, Caminha é “enredado nas teorias raciais do fim 

de século” (SÜSSEKIND, 1984, p. 137). 

Essas teorias teriam, pois, influenciado o trabalho de Caminha na escrita de 

Bom-crioulo. Desse modo, convém sublinhar dois movimentos fortes que marcaram o 

século XIX: as campanhas abolicionistas e as teorias deterministas de cunho racial, sem 

falar na efervescência científica e industrial do período. Caminha, eivado pelas ideias de 

Zola, escreve um romance no qual o protagonista é a “figura exótica de um marinheiro 

negro, de olhos muito brancos, lábios enormemente grossos, abrindo-se um vago 

sorriso idiota, e em cuja fisionomia acentuavam-se linhas características de estupidez e 

subserviência” (CAMINHA, 2003, p. 15). 

Assim, o autor cearense parece ter dimensionado sua obra à luz do ideal 

cientificista da época, sendo, pois, fácil chegar a esses resultados, uma vez que o 

personagem é destacado com traços marcantes percebidos pela sociedade de então 

como única, ou talvez a mais forte, característica do negro, como se pode perceber na 

narrativa: “o negro parecia uma fera desencarcerada: fazia todo mundo fugir, 

marinheiros e homens da praia, porque ninguém estava para sofrer agressão” 

(CAMINHA, 2003, p. 22). Amaro, o bom crioulo, era animalizado e erotizado. Süssekind 

complementa em sua análise: “a força física e a potencialidade do negro para trabalhos 

braçais; um erotismo doentio e descontrolado; uma criminalidade latente” (SÜSSEKIND, 

1984, p. 138).  

Essas características denotavam uma agressividade social, porque o negro, em 

nosso país, tinha – e até hoje tem – o infortúnio de ser perseguido pelo preconceito 

exacerbado de classes sociais prestigiadas ou não, e, embora tenhamos dado muitos 

passos à frente nesse quesito, ainda conseguimos perceber na sociedade brasileira 

comportamentos desse preconceito nem sempre tão latente. 

Ao ser acusado de apresentar cenas libidinosas na sua obra, o próprio Caminha 

se vale da autoridade de Zola para negar a obscenidade em suas narrativas:  

 

Sou contra a libidinagem literária e não perdoaria nunca o escritor que 
me viesse, por amor do escândalo, descrever cenas imorais, episódios 
eróticos a título de naturalismo.  
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Mas, vamos: é preciso não confundir a verdade flagrante e necessária, 
reproduzida naturalmente, sem intuitos dissolventes, com a patifaria 
rasa, que dói nos ouvidos e faz saltar o sangue à face da burguesia. 
Zola, por maior que seja o número de seus inimigos, não é um 
romancista imoral (CAMINHA, 1895, p. 81-82). 

 

Consequentemente, a não aceitação do livro Bom-crioulo por parte da 

sociedade é posta em xeque: teria a obra a má aceitação que teve, sendo inclusive 

censurada, devido apresentar como protagonista um negro ex-escravo que subordina 

sexualmente um branco? Ou, “simplesmente” pelo fato de ter abordado uma temática 

fora dos eixos padronizados hegemônica e historicamente pela cultura sexual 

dominantemente heteronormativa?  

Fundamentalmente, ao usar o termo “heteronormativo”, apresentamos a ideia 

socialmente prestigiada que compreende a heterossexualidade como o padrão “certo” 

a ser seguido. Katz, no entanto, ao analisar a sexualidade nos Estados Unidos, faz um 

percurso linguístico sobre a palavra “heterossexualidade” e demonstra que seu uso data 

a partir de 1892, inferindo que a palavra não atentava para o mesmo entendimento 

social de hoje, que inclui esse suposto padrão, mas para a “perversão” (KATZ, 1996, p. 

31). E corrobora: “O hetero neles [os heterossexuais que se interessavam por homens e 

mulheres] se referia não ao seu interesse por um sexo diferente, mas ao seu desejo por 

dois sexos diferentes” (KATZ, 1996, p. 32 – grifo nosso). 

Ao voltar o seu olhar para o passado, Katz sugere que a palavra heterossexual 

signifique “uma forma histórica ligada ao tempo – um modo historicamente específico 

de organizar os sexos e os seus prazeres” (KATZ, 1996, p. 45-46). Entretanto, a evolução 

histórica da sexualidade está além de um detalhe linguístico, e o próprio autor 

empreende viagens a sociedades “não heterossexuais”, como a da Grécia antiga e uma 

cultura mais próxima da nossa: “a das colônias da Nova Inglaterra nos anos 1607 a 1740” 

(KATZ, 1996, p. 48). 

A essas investigações, a religião é apresentada como elemento coibidor da 

sexualidade sob a acusação de sexo pecaminoso, uma vez que “a capacidade do corpo 

humano de funcionar como um meio de prazer carnal representava um afastamento 

muito problemático de um Deus celestial” (KATZ, 1996, p. 50). 
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Esse entendimento para o qual o corpo é ferramenta de reprodução somente, 

resultando numa visão patriarcal, afastou as possibilidades dos estudos sobre as 

diversas masculinidades, resultando, assim, no reforço de uma sociedade dominada 

pelo machismo e cujas diferenças, mesmo entre os homens, não foram escutadas, como 

atesta Vale de Almeida (apud Bento, 2012):  

 

O androcentrismo de que a Antropologia foi acusada (...) impediu 
também que se ouvisse a diversidade das vozes masculinas, a sua 
visão, por vezes dissidentes, da homologia masculino/público/político 
– em suma, da masculinidade hegemônica (BENTO, 2012, p. 82). 

 

Lopes ratifica esse comportamento e defende a importância da retomada da 

homossexualidade “como uma voz esquecida, um tabu triplamente negado no século 

XIX pelo catolicismo (pecado), pela ciência (patologia) e pelo Estado (crime)” (LOPES, 

2002, p. 21).  Para endossar a discussão, Bento (2012) se vale de etnografia de 

masculinidades diversas, apontando, todavia, para a masculinidade hegemônica 

caracterizada pela “agressividade, competitividade”, comportamentos que precisam ser 

desenvolvidos na “esfera pública, onde deve ser testada e aprovada” (BENTO, 2012, p. 

94). A pesquisadora chega à relação entre masculinidade e homofobia como uma 

consequência do machismo e considera a homofobia como “um princípio lógico 

fundamental em nossa definição cultural de masculinidade” (BENTO, 2012, p. 99) 

As consequências dessa combinação “natural” na sociedade são drásticas, pois, 

como aduz Bento:  

 

a homofobia, o medo de ser considerado gay, faz com que os homens 
exagerem em todas as regras tradicionais de masculinidade, inclusive 
na prática de se procurar ter relações sexuais com quantas mulheres 
for possível. Homofobia e machismo caminham de mãos dadas 
(BENTO, 2012, p. 100-101). 

 

Entender a sexualidade como um fato social enquanto fundadora da identidade 

permite compreender não somente a posição dos homossexuais – e sua masculinidade 

– na coletividade, mas também a relação entre sexualidade e poder, uma vez que a 

heteronormatividade tem ditado os passos da nossa sociedade, deixando em segundo 

plano as mulheres e os gays em nome de uma masculinidade hegemônica. 
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O sexo enquanto tema e, mais enfaticamente, o sexo gay como tema da 

literatura impulsionou alguns críticos do Naturalismo, como José Veríssimo, por 

exemplo, e, tardiamente com Lúcia Miguel Pereira, a rechaçarem a literatura 

homoerótica. Para esses críticos, a literatura naturalista era eivada de pornografia e não 

merecia a égide de ser literatura. A pecha é uma tentativa de diminuir a qualidade do 

texto. No entanto, a mudança de paradigmas abre espaço para os estudos, inclusive, de 

textos pornográficos como alguns de Hilda Hilst, na década de 90. 

Para as autoras Moraes e Lapeiz (1984), a definição de pornografia não é clara, 

embora sempre haja, no âmbito popular, quem defina como pornográficos os textos 

que abordam a sexualidade e, assim, fogem de sua estética e/ou preferência temática. 

As pesquisadoras encontram uma resposta para essa discussão: “talvez a única forma 

de definirmos pornografia seja dizendo que ela é um ponto de vista, não um ponto fixo, 

mas tão móvel que sugere a todo instante verdadeiras ilusões de ótica” (1984, p. 12). 

Retomando o surgimento de áreas distintas sendo pesquisadas nas 

universidades, com o fôlego investigativo pesquisando aspectos diversos cuja abertura 

se deu devido às ciências antropológicas, no Brasil, Durigan, num ensaio sobre o 

erotismo na literatura, aduz: “O texto erótico, se podemos especular, se constituiria em 

uma forma com a finalidade de montar textualmente o espetáculo erótico, tecendo de 

mil maneiras as relações significativas que o configuram” (1985, p. 31). 

Se o texto erótico do Naturalismo apresentava uma curiosidade científica – 

embora tenha demarcado, definitivamente, a homotextualidade brasileira –, a literatura 

passou a ser mais cultural, mais preocupada com as vertentes sociais, refletindo 

vivências que caracterizam mais a contemporaneidade, quase rejeitando os rótulos 

pejorativos de “pornográfica” e assumindo-os como uma vertente possível de se discutir 

o sexo. Trevisan traz lucidez à discussão e arremata: “a tendência costuma ser classificar 

como erótico aquilo ‘que é bem feito’ e como pornográfico ‘aquilo que é mal feito’ 

(TREVISAN, 2000, p. 9). 

Em se tratando, mais amiúde, de uma suposta aceitação da temática 

homoerótica na literatura, parece que ela alçou espaços para se sobressair na “grande” 

literatura, mas trouxe um outro estigma, popularizado pelos conservadores, uma vez 

que, invariavelmente, nessa ambiência, é equivocadamente classificada como 
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merchandising – uma espécie de bandeira gay – e não como produção artística, como 

acontece com os outros escritos.  

A revista Cult, numa edição de 2003, traz na capa a bandeira do arco-íris, ícone 

dos movimentos LGBT, com o tópico “literatura gay” seguido da pergunta: “bandeira 

política ou gênero literário?”. Não nos parece legítimo classificar a literatura cujo tema 

homoerótico aparece em suas páginas como um gênero à parte da literatura, pois a 

imprecisão da assertiva também pode causar confusão: é literatura gay a que, 

obrigatoriamente, foi escrita por gays ou a que, mesmo tendo um autor heterossexual, 

aborda temáticas homossexuais?  

Na mesma edição da Cult, uma reportagem intitulada “Sexualidades pós-

modernas” traz as considerações de críticos literários acerca do que seria a “literatura 

gay”. Manuel da Costa Pinto, que assina a reportagem, aborda um breve histórico de 

autores homossexuais e insiste na existência de uma literatura cuja escrita pós-moderna 

obedece a um novo impulso e questiona: “O recorte classificatório “literatura gay”, 

enfim, não corre o risco de insularizar a produção homossexual em um gueto poético no 

qual não cabem as avaliações estéticas usadas para os autores ditos “canônicos”?” 

(PINTO, 2003, p. 48).  

Heloísa Buarque de Hollanda discorda desse posicionamento e, na mesma 

reportagem, comenta:  

 

Hoje, a diversificação é um critério forte de mercado e pode ter sido 
por essa brecha que se afirmaram alguns segmentos que tinham 
enorme dificuldade de se fazer ouvir. Por outro lado, acho 
interessante, do ponto de vista político, essa afirmação gay ou 
homoerótica, uma vez que esta é uma literatura de ponta, que coloca 
em pauta novas questões teóricas e literárias. Torço para que ela 
consiga conquistar definitivamente o lugar de uma potente 
interlocução com a própria noção do valor canônico (PINTO, 2003, p. 
48-49). 

 

Em se tratando de suposta bandeira mercadológica, a literatura com viés 

discursivo da sexualidade, ou, em outras palavras, da homossexualidade, tornaria 

visíveis as causas gays? Trevisan dá sua contribuição: “O que me parece viável sim é falar 

de uma literatura homoerótica enquanto nascida do ponto de vista da temática 
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homossexual. Ou, mais precisamente, uma literatura de temática homoerótica 

(TREVISAN, 2000, p. 11). 

Bessa, num diálogo virtual, nos responde, sobre a literatura gay, mostrando que 

ela está em confronto com a “outra” e afirma: “em seu oposto, há uma literatura 

chamada de outside (de fora), mainstream (tradicional) ou straight (careta), que se 

apropria de suas identidade e comunidade para retirar-lhes a voz, numa representação 

sobre a qual não possuem controle” (1997, p. 41). 

Posicionamo-nos contra esse paralelismo. Ora, a perseguição contra autores 

gays, como Oscar Wilde, por exemplo, ou a “acusação” contra Adolfo Caminha, pela 

obra Bom-crioulo, nos apresenta um retrato daquilo que pode sufocar a literatura. 

Entendemos que a temática em si não deve ser um pretexto para a diferenciação da 

literatura, pois entendemos que a tornaria fluida e frágil.  

Por outro lado, foge à força social o fato de haver uma literatura gay, inclusive 

reconhecida como fator de resistência e produção de novos sentidos políticos, conforme 

vimos em Bessa (1997) e como vemos em alguns estudiosos que defendem essa 

nomenclatura, difundida em meados do século XX e com a qual concordamos, pela visão 

política e pós-moderna que os temas da sexualidade demandam. Endossamos ainda a 

necessidade de o indivíduo se reconhecer em uma literatura enquanto 

representatividade de sua identidade social, pois, como alega Bauman: “A identidade 

pessoal confere significado ao ‘eu’. A identidade social garante esse significado e, além 

disso, permite que se fale de um ‘nós’ em que o ‘eu’, precário e inseguro, possa se 

abrigar, descansar em segurança e até se livrar de suas ansiedades” (2012, p. 46-47 – 

grifos do autor). Assim, entendemos a necessidade lítero-política, sem “mas”, sem 

“embora”, no entanto, reticentes quanto ao caráter de “outra literatura” que isso pode 

representar, em vez de haver um termo mais inclusivo. 

No que se refere à obra de Caminha e à repulsa histórica a ela, apoiamo-nos 

nas etnografias sobre as masculinidades e o rechaço ao homossexual para enfatizar que 

a crítica de então nutria uma aversão à temática homoerótica, como já apontado. Como 

consequência, o livro Bom-crioulo ficou suspenso, no Brasil, inclusive censurado durante 

a ditadura até meados dos anos 80, quando despontou e foi traduzido para outros 

países, como aborda Trevisan em sua pesquisa. Trevisan enfatiza que a ditadura de 
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Vargas, ao recolher o livro, acusou-o de “comunista” para não dizer absurdos já 

proferidos por críticos, inclusive contemporâneos ao próprio Caminha. 

Trevisan (2007), por outro lado, apresenta várias considerações de editores e 

tradutores que valorizaram a obra com um entusiasmo jamais sonhado no Brasil, e 

prossegue: 

 

Winston Leyland, editor de Bom-crioulo nos Estados Unidos, disse 
tratar-se do primeiro romance, em todo o mundo, a abordar o amor 
homossexual de forma direta, com coragem e audácia – fato 
confirmado pelo mexicano Luis Zapata, que o traduziu para o 
espanhol. Para Edward Lacey, seu tradutor americano, Bom-crioulo é 
‘uma das obras mais peculiares na ficção do século XIX’, ao lado de 
Frankstein, de Mary Shelley, e As afinidades eletivas, de Goethe 
(TREVISAN, 2007, p. 255). 

 

A sociedade brasileira não estava, no entanto, com o mesmo olhar para a obra 

que, até mesmo no meio literário e artístico, causava desentendimentos, pois, se é certa 

a mudança lenta da estética, mais certa e mais lenta foi a aceitação do público. A estética 

naturalista foi, por muito tempo, considerada inferior pelos críticos literários que 

pregavam a existência de certa imitação da literatura europeia, considerando a 

brasileira inferior e, como mostra Süssekind: “O laço de dependência funcionaria como 

um estigma superável apenas com boas ‘imitações’ ou um esforço da ideia de 

autenticidade. (...) Como se até para criticar o texto latino-americano se tivesse de pedir 

uma benção europeia” (SÜSSEKIND, 1984, p. 56). 

Redivivo, portanto, o espectro da homossexualidade na sociedade e, 

paulatinamente, na literatura, outros saltos seriam dados e entre autores assumidos ou 

não – discutindo a sexualidade ou não –, as letras tiveram uma grata surpresa no século 

XX com a literatura do gaúcho Caio Fernando Abreu que, conforme atesta Bessa (1997), 

foi o primeiro autor a discutir o binômio da homossexualidade e da AIDS na literatura 

brasileira; além da doença, sua literatura condensa sexualidade, solidão, desespero, 

amor e morte. 

Como o discurso sobre a doença era ligado quase diretamente aos grupos gays, 

a sociedade reagiu com o preconceito homofóbico fazendo a alusão instantânea à 

doença e aos gays; na ambiência histórica universal, esse boom provocou discussões e 
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estudos políticos favoráveis à comunidade gay. Bessa mostra que a comunidade gay 

norte-americana tentou, no início da epidemia “a todo custo desfazer a falsa equação 

AIDS = homossexualidade e mostrar que o termo ‘grupo de risco’ nada tinha de 

científico, neutro e burocrático, hoje essa mesma comunidade faz questão de não se 

desvincular dos discursos sobre a AIDS” (BESSA, 1997, p. 39). 

No Brasil não foi tão diferente, embora o medo de assumir-se homossexual 

ainda impedisse pesquisas mais esclarecedoras, como aponta o próprio Bessa (2007, p. 

38); entretanto, a sociedade viu atores globais morrerem, cantores e pessoas ligadas ao 

mundo artístico, o que denotava um maior preconceito contra a doença e a 

homossexualidade, coibindo os espaços e a própria arte. Caio Fernando Abreu, que 

surge na cena literária na década de 70, tem os maiores legados literários intricados com 

as discussões envolvendo a temática homossexual e, sobretudo, a AIDS.  

Hoje, em pleno século XXI, analisar os inúmeros textos, dentre os literários e os 

científicos, que abordam a temática homossexual no Brasil, parece não ter, ainda, a 

conotação de libertação social, haja vista um recente recrudescimento de uma direita 

homofóbica e conservadora a contestar os espaços e o comportamento das diversas 

masculinidades no país. Esse comportamento conservador impulsionou o aumento dos 

índices de violência contra os homossexuais, como aponta o levantamento feito pelo 

Grupo Gay da Bahia, fundado pelo antropólogo Luiz Mott13, e que há 38 anos coleta 

estatísticas sobre assassinatos de homossexuais e transgêneros no Brasil. O grupo 

divulgou, em janeiro deste ano, o crescimento em 30% de assassinatos de LGBT. De 

acordo com o levantamento, “a cada 19 horas um LGBT é assassinado ou se suicida 

vítima da ‘LGBTfobia’, o que faz do Brasil o campeão mundial desse tipo de crime” 

(SOUTO, 2018).  

Essa fobia, enfatize-se, também se mostra na literatura. A própria obra de 

Caminha, ao tratar a relação homossexual, apresenta comentários estereotipados, “que 

refletem os preconceitos científicos de sua época, sobretudo ao chamar os dois amantes 

de ‘seres doentios’”, como lembra Trevisan (2007, p. 254). 

Esses “preconceitos científicos” aludidos por Trevisan remetem à literatura 

científica postulada na Europa, na mesma época da publicação de Bom-crioulo, no final 

                                                           
13 Luiz Mott é também responsável pelo site “Quem a homotransfobia matou hoje”. 
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do século XIX. Bezerra (2007), ao analisar o romance de Caminha e a sua recepção no 

Naturalismo, contrapondo com o Romantismo, estabelece a importância da base 

científica “importada” da Europa que ajudou “os nossos escritores a pensar em temas 

como a prostituição, a homossexualidade (...)” (BEZERRA, 2007, p. 12-13). 

A discussão acima nos mostra a violência na qualidade de um continuum na 

literatura homoerótica, conforme se pode perceber através das obras que compõem o 

cenário de narrativas cujas personagens homossexuais aparecem, seja como 

protagonistas ou não; no século XIX ou na contemporaneidade.  

Embora Lopes sugira que o século XXI possa “ser aquele em que a 

homossexualidade se institucionaliza e se estabiliza socialmente” (LOPES, 2002, p. 19), 

a construção da personagem homossexual ainda obedece aos preceitos violentos 

demarcados no século XIX, mantendo uma caminhada com passos curtos e vagarosos, 

no mesmo terreno árido e sinuoso historicamente descrito por Green e Polito (2006, p. 

17) no recorte de sua pesquisa, entre 1870 e 1980, que sugeria um lento e difícil 

processo de conscientização, para surgirem novos atores políticos no âmbito mais geral 

da sociedade. O autor Samir Machado de Machado, na feira do livro de Porto Alegre, 

em 2017, é enfático: “a história da literatura LGBT é uma história de apagamento” 

(SEGANFREDO, 2017). Esse apagamento se deve ao fato de os autores LGBT terem sido 

silenciados ao longo dos anos. 

Numa visão panorâmica, no entanto, percebemos que a temática homoerótica, 

que se iniciou num cenário nada amistoso e assim perdurou por muito tempo – quiçá 

até os dias de hoje –, encontrou espaço em publicações mais contemporâneas, como 

em Caio Fernando Abreu – ainda que o autor tenha vivido em tempos difíceis da ditadura 

militar e da eclosão da AIDS pelo mundo.  

Como marca do contemporâneo, o deslocamento na literatura perpassa 

noções várias de identidades culturais distintas; não sob a defesa de um deslocamento 

com o intuito de buscar uma identidade – ou negar a identidade nacional – como aponta 

Santiago (2008) para a “moléstia de Nabuco” (2008, p. 25) ao se referir ao livro Minha 

formação, de Joaquim Nabuco, mas se aproximando da ideia de se manter o diálogo, 

como propôs Mário de Andrade. 
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Esses deslocamentos da literatura, analisados sob o prisma do autor que sai de 

sua terra natal em busca de uma nova referência reforçam a subjetividade na dinâmica 

de processos culturais, conforme discutimos no capítulo anterior com a defesa de 

Cavalcanti. Nessa seara das tendências progressistas, incorporando atitudes ecléticas do 

contemporâneo, que se encontra a mobilização em prol das minorias sexuais, raciais e 

culturais atuando no cotidiano. 

Ao empreendermos uma viagem à literatura nacional “clássica”, percebemos a 

sutileza da temática homoerótica desde o Naturalismo em obras como O Ateneu (1888), 

de Raul Pompéia, O cortiço (1890), de Aluísio de Azevedo, Luzia Homem (1903), de 

Domingos Olímpio, além do já citado e discutido por sua volumosa crítica e perseguição, 

Bom-crioulo, de Adolfo Caminha. Em 1937, em pleno regime ditatorial de Vargas, Jorge 

Amado publicou o livro Capitães da areia, que narra a condição de meninos de rua e as 

trocas de experiências sexuais entre eles. 

A literatura gay, por assim dizer, expressa a existência real, fora da ficção, da 

sociedade heteronormativa que, aos poucos, se reconhece plural e, na mesma 

velocidade, vai assimilando uma possibilidade de empoderamento da comunidade 

homossexual, que, paulatinamente, vai conquistando alguns espaços sociais. Essa 

literatura, então, respalda a visibilidade gay das sociedades atuais, numa conjuntura 

político-cultural cada vez mais solidificada, porque tem sido reclamada pela própria 

comunidade. 

A propalada fase da literatura desagua num Caio Fernando Abreu 

declaradamente homossexual e relativamente livre para escrever, embora rechaçado 

por parte da crítica e perseguido pelos posicionamentos políticos contrários à ditadura, 

mostra uma abertura política e literária forçada, mas que traria novos autores livres – 

ou, igualmente, relativamente livres – para escrever novas tendências da sexualidade, 

sem o mesmo tabu encontrado por autores de outrora, cuja condenação se deu, 

também, em âmbito pessoal.  

Joca Reiners Terron vivencia um momento de abertura política e ampliação de 

horizontes ao escrever Do fundo do poço se vê a lua,  uma narrativa longa, vencedora 

do prêmio nacional Machado de Assis, cuja protagonista é uma transexual que se vale 
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de tecnologias cirúrgicas para assimilar corpo e identidade de gênero, publicada em 

2010; logo, imediatamente antes do “boom” conservador no país e no mundo. 

Por hora, vamos entender um pouco dos contornos narrativos da obra em 

análise nesta tese. 

 

 

2.2 CORPOS NARRATIVOS 

 

Abaixo das estrelas e sob fortes influências de suas elucubrações sobre gêmeos, 

duplos, a vida no Egito, Cleópatra e Liz Taylor, a vida em São Paulo e sobre seu irmão 

William, Wilson, ou melhor, Cleo se despede da narrativa de sua vida em Do fundo do 

poço. Numa luta silenciosa que envolve toda a sua identidade transgredida, num 

ambiente imerso em uma cultura machista e uma religião dominantemente avessa à 

liberdade (ou pseudoliberdade) do Ocidente, Cleópatra VIII finaliza sua história.  

O romance é narrado pela perspectiva da voz autobiográfica e solitária de 

Cleópatra a qual, acuada pela própria história de vida, condições do seu nascimento, no 

qual se torna órfã de mãe, outros personagens habitam o seu universo, como o pai 

bufão, o tio Edgar e seu filho Agá-Agá sempre presentes, rememora a caótica e 

fantasiosa infância trancafiado dentro de casa e a adolescência de inferninhos da rua 

Augusta, em São Paulo, descortinando a sexualidade e a desastrosa presença da morte. 

É exatamente essa presença constante da morte que acompanha a ascensão 

pessoal da personagem Cleópatra e a sua queda, num binômio interessante entre o seu 

estar psicológico no mundo e o seu real estar no mundo que, devido às suas escolhas, 

não tem a possibilidade de reflexão depois de um erro conjugado entre a sua vontade 

ocidental e a sua realização no Egito árabe, mais precisamente no Cairo, com grandes 

templos e igrejas coptas destruídas por bombas e “que de tão velha adquiriu vida 

própria e parece enfim ter se decidido a morrer” (TERRON, 2010, p. 28); enquanto 

protagonista e narradora, Cleo faz considerações sobre a cidade do início ao fim da 

narrativa e chega a dizer que o “Cairo é somente um amontoado de ruínas de algo que 

se passou há muito tempo” (TERRON, 2010, p. 199), característica atribuída também às 

pessoas, como ela insiste: “Algumas pessoas também são meras ruínas do que viveram. 



92 

 

E ficam por aí, à espera de uma doença ou de um homicídio que as conduza ainda mais 

para baixo, direto à cova (...)” (TERRON, p. 199).  

Cleo faz um paralelo entre as duas cidades nas quais viveu, São Paulo e o Cairo. 

A primeira, terra de seu primeiro nascimento, onde vivia presa ao apartamento no qual 

havia passado a infância e que remetia ao aprisionamento da sua identidade de gênero; 

a segunda, no Egito, “na cidade do Cairo, a Mãe do Mundo” (TERRON, 2010, p. 20), na 

qual ela finalmente nasceu mulher, “mais precisamente no palco do Club Palmyra” 

(TERRON, 2010, p. 20). 

A personagem contemporânea, mais precisamente a de Terron, no romance 

em análise, vivencia as ambiguidades de uma vida sonhada ao contrário. Ela nasce em 

um corpo masculino, com um irmão gêmeo oposto a ela, e tem de lutar contra essa falta 

de associação entre o espírito e o corpo. William, o irmão gêmeo, é extremamente viril, 

másculo e preconceituoso e, desde a infância, nutre admiração pelos personagens 

westerns e pelo assassino imberbe Billy The Kid.  

Butler (2008), ao discutir o gênero do corpo feminino, alega que “se alguém ‘é’ 

uma mulher, isso certamente não é tudo o que esse alguém é” e completa que o gênero:  

 

nem sempre se constitui de maneira coerente ou consistente nos 
diferentes contextos históricos, e porque o gênero estabelece 
intersecções com modalidades raciais, classistas, étnicas, sexuais e 
regionais de identidades discursivamente construídas (BUTLER, 2008, 
p. 20). 

 

Assim, a identidade de Cleo será concebida a partir das experiências várias 

entre a sociedade na qual vive e a qual vai compor, no Egito. Tal concepção das 

experiências da personagem e sua transformação, da infância até a sua maturação na 

fase adulta, é peculiaridade do Bildungsroman, logo mais conceituado na discussão 

apresentada por Mazzari, como também de todo relato autobiográfico que mostra o 

desenvolvimento interno da personagem a qual, na nossa análise, é também o fio 

condutor da narrativa. A estrutura orgânica do romance permite mostrar o caos 

experimental da personagem e a sua mudança, sem a problematização do caminho a 

ser seguido por ela. Cleópatra VIII lembra, sob a pele de Wilson brincando com o irmão 



93 

 

nos corredores do apartamento em São Paulo, os caminhos percorridos durante a 

infância até chegar à idade adulta. 

Mazzari (2010) evidencia, a partir da fala de Carpeaux, o termo Bildungsroman 

como “o caminho de um homem pela vida em busca de si mesmo” (MAZZARI, 2010, p. 

93) quando da análise do teórico austro-brasileiro sobre o romance alemão Os anos de 

aprendizagem de Wilhelm Meister, de Goethe. Mais adiante, ao citar o estudo de Mellita 

Gerhard sobre romances de formação, Mazzari mostra que a terminologia e o conceito 

utilizados pela autora permanecem vagos,  

 

aplicando-se por exemplo a designação “romance de 
desenvolvimento” (ao qual se subordina o moderno Bildungsroman) 
àquelas obras narrativas “que têm por objeto o problema do 
confronto do indivíduo com o seu respectivo mundo, seu gradativo 
amadurecimento e integração no mundo, não importa quais sejam os 
pressupostos e a meta desse caminho” (MAZZARI, 2010, p. 95-96). 

 

Concordamos com a defesa de Mazzari ao explicitar o termo e conseguimos 

fazer uma aproximação muito concisa com o romance em análise, visto que Cleópatra é 

posta em confronto consigo mesma desde a sua concepção, a sua maturidade 

emocional, desenvolvendo-se a partir de confrontos que ela tem ao longo da vida numa 

constante busca de si mesma, sendo, inclusive, culpada por crimes que não cometera, 

embora o próprio leitor possa suspeitar da autoria. 

Assim, parece viável perceber que a interpretação mais convicta para analisar 

uma obra literária, sob o viés do conceito alemão, não deve prescindir unicamente o seu 

desfecho, mas, sobretudo, o seu desenvolvimento – ainda que a tradução do termo seja 

um tanto imprecisa para o nosso idioma, esse tipo de narrativa é compreensível e 

palatável.  

O termo parece ter a força de enformar a consciência do cidadão em relação 

ao mundo, como que construindo um caminho de mão única num processo de 

autodescobrimento contínuo. Cleópatra VIII segue um caminho cuja consciência o 

constrói como fecundo, não aleatório, em busca da confirmação da sua identidade 

feminina e de seu desejo de estar na terra. Esses caminhos não implicam ausência de 

transtornos no trajeto. 



94 

 

Wilson, sob nova identidade – e isso lhe dá uma integração cadenciada ao seu 

universo –, está harmonizado com o mundo ao redor. Quando do acidente no 

Monumental Teatro Massachusetts, ocasião na qual o pai e o tio Edgar morreram 

afogados pela água da chuva que inundou o teatro, Wilson usava roupas femininas para 

se apresentar numa peça, e, ao ser internado, os funcionários do hospital pensaram se 

tratar de uma travesti que se prostituía. A perda da memória está associada a esse 

acidente, mas, contraditoriamente, a sua paixão pela rainha egípcia não muda e Wilson 

adota Cleópatra VIII como nome social, como quem descende de uma linhagem da 

realeza ptolomaica. Àquela altura, sequer conhecia as travestis do subúrbio de São Paulo 

e, logo depois, as ajuda a ter uma dimensão mais feminina, o que lhe permite ganhar 

dinheiro e proceder com a cirurgia de redesignação sexual e se mudar para o Egito. No 

Cairo, temos, na verdade, de pensar a identidade feminina, o corpo feminino, a condição 

de estar num mundo sob o nome escolhido, Cleópatra VIII, que conhece, igualmente, 

uma nova vida, novos mundos e novas amizades e se torna, dentro do percurso traçado 

por ela própria, a dançarina do ventre mais cobiçada do Cairo contemporâneo.  

Seus passos seguem o caminho do Bildungsroman e no final da narrativa, 

impelida de uma felicidade factível, ela rememora a vida utópica no Egito, tal como fez 

Wilhelm Meister quando Goethe o fez finalizar a narrativa com um sentimento de 

gratidão pela vida – a narrativa, no entanto, está longe de um final harmonioso. Assumir-

se egípcia era o caminho encontrado por Cleópatra VIII não para ter uma postura 

nacionalista, pois ela se desencanta com a Cairo contemporânea, mas para conseguir 

ser, conseguir assumir a sua verdadeira identidade feminina. 

Sob o conceito abordado, é ainda Mazzari quem questiona a distinção do 

romance de formação pela sua condição de herói à superação de sua “‘insuficiência’ ou 

‘carência’ da existência humana” (MAZZARI, 2010, p. 153) em detrimento de outros 

romances que não levam esse herói a “uma nova unidade entre ‘sentido’ e ‘vida’ – e, 

portanto, ao encontro com a ‘pátria transcendental’” (MAZZARI, 2010, p. 153). 

Assim, arremata, sob as palavras de Morgenstern (criador do termo 

Bildungsroman), que “afirmava que todo bom romance seria no fundo um 

Bildungsroman (...)” (MAZZARI, 2010, p. 153). 
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Mazzari complementa que outros livros podem ser investigados sob esse 

conceito,  

 

inclusive romances de nossa literatura – todos aqueles, enfim, que 
expõem a ‘insuficiência’ insuperável da existência humana no 
moderno mundo burguês, que tematizam assim, de uma forma ou de 
outra, o confronto educativo do indivíduo com a realidade (...) 
(MAZZARI, 2010, p. 154). 

 

Procurando conectar as relações internas do romance de Terron à análise do 

referido conceito, percebe-se uma grande margem de compreensão, sobretudo se não 

se limita a determinado método ou visão da obra, a qual não deve ter o seu valor 

literário encoberto na desvantagem presunçosa de teorias absolutas. É de se supor que 

a concepção narrativa de uma obra possa estar presente na outra, sem enfraquecimento 

do conceito. Tanto Wilhelm Meister quanto Wilson procuram a sua formação, na 

condição de existência plena. 

No entanto, diferentemente do personagem alemão –, que teve uma família 

nuclear, na qual o pai, cuja verve dos negócios é aflorada pelo capitalismo burguês e, 

consequentemente, o mantinha rígido no modo de educar; e, de outro lado, a mãe 

sensível, de quem o personagem recebe influência artística a ponto de desenvolver o 

amor pelo teatro –, a formação do pequeno Wilson não pode ser acompanhada pela 

mãe, pois ela morrera no parto, mas cuja sombra vai percorrer parte de sua vida, 

formando, inclusive, sua essência identitária. 

Ainda, a memória dela é evocada em vários momentos da narrativa, quando, 

por exemplo, a sexualidade do filho começa a se desenvolver. Sem entender direito a 

pulsação do seu próprio corpo desejando um rapaz na boate, Wilson se lembra da mãe 

e rechaça a possibilidade de conversar com o pai: “O que mamãe diria numa situação 

dessas? – Acalme-se, filho, Deus deve estar apenas tentando corrigir a falha que a 

genética permitiu – ela falaria. Pensei em conversar com papai a respeito, mas não tive 

coragem” (TERRON, 2010, p. 93). 

A educação é, assim, delegada ao pai, ator bufão, que, temeroso da ditadura 

dos anos sessenta, instrui o filho dentro da casa ladeada por pedaços de cenários a 

ocupar os corredores, despertando a imaginação fértil do narrador. O fato de Wilson 
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não frequentar a escola regular não soava drástico; pelo contrário, era, para o pai, 

redentor, pois privaria o filho de ser deturpado pelo sistema ditatorial, e, por isso, 

continuava ensinando “o capítulo seguinte sobre as verdades políticas ocultas 

envolvendo a história do Brasil desde a independência até o golpe militar de 1964” 

(TERRON, 2010, p. 47). 

A necessidade de entender o mundo fora das paredes do apartamento 

apertado onde fora criado se agigantava na cabeça do adolescente que crescia cheio de 

imaginação e intuições fantasiosas. Nessa fase inicial da vida, o convívio com o grande 

amigo do pai, o tio Edgar, que também fazias as vezes de professor para os gêmeos, 

alimentou curiosidades sobre Cleópatra e Marco Antônio. Esse isolamento social não os 

impediu de desenvolverem um lado artístico, fomentado pelo pai para a interpretação 

do “Ciclo do Duplo” na adolescência, uma grande experiência na vida de Wilson e de 

William, a fim de contrariar o destino e fugir de uma morte selada pelo nascimento 

duplo. 

Wilson é uma presença narrativa que nega a si mesmo em um contínuo 

processo de autodestruição a acompanhar toda a narrativa. Sua história se inicia com o 

objetivo de atar as duas pontas da vida e as experiências e, sobretudo, de entender a 

sombra do irmão sempre presente em seus devaneios – o mítico do livro tem a mesma 

força intencional de Dom Casmurro e de Memórias póstumas de Brás Cubas, de 

Machado de Assis, que busca atar dois momentos distintos da vida, a fim de entendê-la 

e mantém o mesmo tom fantástico dessa segunda obra.  

A partir daqui, a personagem Wilson será tratada por Cleo, salvo quando 

houver a necessidade de identificá-la enquanto sujeito anterior ao processo de 

redesignação sexual. Cleópatra, intimamente chamada pelos amigos do Egito por Cleo, 

envia um cartão postal de lá para o irmão gêmeo William, o qual não vê há quase vinte 

anos, tempo que não se envolve na dependência psicológica de sua mente perturbada, 

afetada, ainda mais, pelo acidente no Monumental Teatro Massachusetts – responsável 

por uma amnésia colossal –, todavia, incapaz de contestar a sexualidade e personalidade 

feminina associada a Cleópatra, pressentida antes do desastre no Monumental Teatro 

Massachusetts.  
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Em sua chegada ao Cairo meu irmão não encontraria ninguém, era fácil 
adivinhar. Minha esperança era a de que, ao não me achar, por 
estranhas vias ele encontrasse a si próprio. De modo contrário ao que 
dizem, porém, existem coisas que morrem somente depois da última 
esperança desaparecer. E não significaria muito se ao receber o postal 
meu irmão balbuciasse o nome pelo qual me conheceu. (...) Nenhum 
desses sopros me traria de volta ou devolveria meu lugar original no 
mundo (TERRON, 2010, p. 14). 

 

Ao encontrar “a si próprio”, William procura encontrar Wilson e não Cleópatra, 

pois o segundo seria a cópia fiel do primeiro, ou seja, de si mesmo. William ficou no 

Brasil e não acompanhou as mudanças corporais de Wilson, não conhece Cleópatra VIII, 

que está sumida da cidade e espera pelo seu duplo, representação da sua força familiar, 

do seu cuidado, da sua base psicológica. Assim, nem William nem Wilson, no tempo 

ulterior ao narrado, poderiam salvar Cleópatra VIII do que estava prestes a acontecer. 

A narrativa segue, sempre na primeira pessoa do singular, sobre a infância e a 

adolescência no passado, misturada às confusões da vida no Egito, no presente. Sobre 

a experiência narrativa, James Wood (2011) categoriza dois tipos de narrador e alega 

que estamos presos à narração em primeira e/ou terceira pessoa. Assim, defende a 

existência de uma narração confiável (em terceira pessoa) e uma não confiável (cujo 

narrador conta a história em primeira pessoa). Contraditoriamente, assume que “a 

narração em primeira pessoa costuma ser mais confiável do que não confiável, e a 

narração ‘onisciente’ na terceira pessoa costuma ser mais parcial do que onisciente” 

(WOOD, 2011, p. 20). 

Essa confiança parece ser auferida na evolução de Wilson ao longo da sua 

história, da qual não deixa escapar nem os mais sórdidos detalhes da personalidade que 

ele vai moldando até se transformar em Cleópatra VIII. E não há, como aduz Melo (1992, 

p. 31), “motivo suficiente para uma autobiografia se não houver uma intervenção, na 

existência anterior do indivíduo, de uma mudança ou transformação radical que a 

impulsione ou justifique”. Porém, a protagonista parece criar uma confusão ao dizer, no 

meio de seus pensamentos sobre ser alguém, que “poderia chamar isto [a história que 

conta] de uma espécie de autobiografia na terceira pessoa (...)” (TERRON, 2010, p. 29 – 

grifo nosso). A narrativa começa a mostrar-se, no entanto, dúbia, dado o caráter do 
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duplo propositadamente demarcado ao longo da narrativa, como possibilidade para a 

legitimidade da vida gêmea de Wilson e William.  

Carvalho também aborda uma problemática quanto às formas de se narrar e 

acrescenta, não à revelia, o foco narrativo chamado “fluxo de consciência”, ao que tenta 

definir segundo “o método como a apresentação idealmente exata, não analisada, do 

que se passa na consciência de um ou mais personagens” (1981, p. 51). A técnica “fluxo 

de consciência”, na obra em análise pode, com as devidas reservas, ser compreendido 

também como “monólogo interior”, uma vez que Scholes e Kellog (apud CARVALHO, 

1981, P. 52) diferenciam as expressões advertindo que o primeiro vocábulo “é 

propriamente antes um termo psicológico que literário”, ao passo que o segundo é um 

termo literário. A diegesis é explícita e a narrativa autobiográfica de Cleo é, então, o 

fluxo de consciência da própria narradora-personagem relatando as suas adequações. 

Percebemos a narradora de Do fundo do poço vivendo sob tensão e, no fim, 

entendemos que ela está fragmentada fisicamente. De um cidadão cisgênero à 

transexual Cleópatra, a protagonista passa a ser uma voz em um poço no deserto do 

Egito e, por todo o sempre, mesmo dançando a dança do ventre nos palcos badalados 

do Cairo, foi uma personagem solitária devido à sua condição secreta, revelada 

acidentalmente – e reforçada pelo irmão –, e, devido à sua solidão, incompreendida, 

como a destruição de um conto de fadas, vivendo, pois, as ruínas da cidade no seu estar 

(ou não mais estar) no mundo. Essa voz tem força narrativa, por não conseguir parar de 

contar a busca quase policial empreendida pelo irmão; no entanto, está condenada a 

narrar a sua própria história, o que alguns poderiam entender como autobiografia. 

Bakhtin (2011) endossa que o romance biográfico é antigo e remonta ao 

período inicial do cristianismo; entretanto, alerta nunca ter havido essa modalidade de 

romance de forma pura e declara que sempre existiu “um princípio de enformação 

biográfica (autobiográfico) da personagem do romance e da respectiva enformação de 

alguns outros elementos romanescos” (BAKHTIN, 2011, p. 213). 

Ao discorrer sobre as peculiaridades das modalidades do romance biográfico, 

o teórico russo deixa claro que, no que tange ao enredo, entende-se que este é 

construído nos elementos basilares da trajetória vital: “nascimento, infância, anos de 



99 

 

aprendizagem, casamento, construção do destino, trabalho e afazeres, morte, etc.” 

(BAKTHIN, 2011, p. 213).  

Em Do fundo do poço, essa trajetória não é linear, mas os devaneios do 

narrador mostram todos esses aspectos de sua vida; à medida que evolui, volta à 

infância, perfaz caminhos, encontra as reminiscências de outros personagens com os 

quais teve algum contato e vai “costurando” os fragmentos da sua vida para os leitores 

poderem concluir suas intenções narrativas. Entretanto, não ousamos dizer que se trata 

de um romance biográfico, tal qual a defesa do filósofo russo em relação ao que é o 

romance biográfico; apenas detalhamos que o romance gira em torno da vida da 

personagem, com os detalhes de sua vida, limitando-se aos elementos romanescos da 

“enformação” sugerida por Bakhtin. 

A saga epopeica de Wilson é, no início de sua vida – leia-se, desde o ventre –, 

conseguir se livrar dos pesos que a sua existência masculina lhe causa. Há, nessa busca, 

a existência do seu duplo, o irmão gêmeo William e a rainha egípcia Cleópatra, 

interpretada por Liz Taylor em 1963, a qual será, posteriormente, adotada como 

identidade, numa perseguição tão frenética que resulta na cópia de uma cópia. Assim, 

Wilson assume a identidade de uma réplica, pois, no papel de atriz, Taylor não vive a si 

mesma, mas sim a rainha egípcia.  

Para a criança Wilson, numa tarde de brincadeira com o seu irmão William, 

descobrir o universo feminino escondido no guarda-roupa intocável de sua falecida mãe 

foi o ápice de toda uma vida. A partir daquele instante, as roupas da mãe, os objetos por 

ela deixados e as histórias por ela deixadas para trás depois do parto mortal dos gêmeos 

fascinam e despertam em Wilson o gênero com o qual se identifica desde o útero da 

mãe, que era atriz e cujo último papel no teatro foi a interpretação da rainha egípcia 

sucumbida à picada mortal da cobra. Wilson alia a esse fato o fascínio nutrido por 

Cleópatra interpretada por Elizabeth Taylor no filme de Mankiewicz. As brincadeiras 

com o irmão, contudo, perderam a graça, conforme a narradora afirma: 

 

De repente, as cavalgadas ao pôr do sol plenas de engasgos causados 
pela poeira deixada pelo alazão de Billy the Kid perderam o sentido por 
completo, e até mesmo o boneco Falcon perdeu algo do seu charme 
militar. Foi daí que passei a dedicar mais horas à exploração do guarda-
roupa trancafiado que ficava no quarto de mamãe, um verdadeiro 
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submundo varrido para a quinta dimensão feminina que existia 
debaixo do tapete da testosterona imperante em nossa casa (TERRON, 
2010, p. 39). 
 

Esse primeiro contato com a existência da figura egípcia Cleópatra foi logo após 

o pai relatar um suposto diálogo com a mãe de Wilson, que era militante da extrema 

esquerda, e usava pseudônimos na clandestinidade. A identificação foi imediata com a 

rainha egípcia e, ainda na fase da infância, quando Wilson descobre o armário onde 

estavam guardados os pertences de sua mãe, morta no parto domiciliar, o universo 

feminino se evidenciou para ele.  

Essa identificação, à luz da psicanálise, pode ser entendida como um efeito 

tranquilizador por estar, de novo unido à mãe de alguma forma, como sugere Otto 

Rank14, “ainda que apenas parcial ou ‘simbolicamente’” (2016, p. 34). Dentre os objetos 

que o “re-ligam” à mãe está a fita cassete do filme Cleópatra, de Mankiewicz, de 1963, 

com Elizabeth Taylor como protagonista. Esse filme vai percorrer todo o enredo para 

dar forma à identidade feminina de Wilson, que assume: “Depois de assistir Cleópatra, 

eu fui reinventada na forma luminosa de Elizabeth Taylor. Mas, como o restante das 

criaturas planas que habitam as telas, me faltava uma alma” (TERRON, 2010, p. 41 – sic). 

Wilson vai em busca dessa alma e encontra Liz Taylor e suas interpretações no 

cinema. Entende-se, assim, que a fascinação por Cleópatra constitui um dos seus alter-

egos, pois, já na infância, ele se comportava como a rainha egípcia que casaria com um 

Marco Antônio apaixonado por ele. Desde as brincadeiras pueris até a decisão de 

assumir sua identidade feminina, Wilson desenvolve um verdadeiro amor por Liz Taylor 

e Richard Burton, interpretando Cleópatra e Marco Antônio, respectivamente. As 

curiosidades sobre o filme o deixam instigado a procurar rastros de sua mãe e, mais 

enfaticamente, do relacionamento dos atores, o casal protagonista.  

                                                           
14 A obra de Otto Rank, O trauma do nascimento, ganhou ênfase por ter mostrado a ligação do indivíduo 
com a mãe e, nesse contexto, todos os desdobramentos de angústia relacionados com o trauma do 
nascimento. No livro, Rank demonstra que o sentimento de solidão experimentado no início da vida e a 
forma como tentamos combater essa ansiedade é demonstrada como um movimento metafórico do 
anseio de retorno ao útero materno, ou, melhor falando, dos esforços empreendidos para recriar, no 
mundo exterior, a segurança primária. Cleópatra VIII está intimamente aficionada pela imagem da mãe e 
tenta recriá-la mesclando com a imagem de Elizabeth Taylor; Wilson, transformado em Cleópatra VIII, 
então, seria o resultado de três “Cleópatras”, a mãe, inicialmente; a atriz hollywoodiana e a própria rainha 
egípcia., longamente popularizada no ocidente pelo teatro shakespeariano. 
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A figura feminina da mãe o acompanha, na verdade, desde o ventre, quando, 

em seus devaneios intrauterinos, Wilson ouve a mãe que conversa com os filhos durante 

a gestação. Em um momento, a narradora lembra o diálogo como um “período de 

loucura ativa característico das gestantes” (TERRON, 2010, p. 35) e diz ter sido bom que 

a loucura tenha sido “inspiradíssima”, pois foram os momentos que possibilitaram 

escutar a mãe. “Ela falou então e de uma só vez tudo o que uma mãe necessita 

aconselhar aos filhos, num longuíssimo sermão com a extensão de uma vida inteira e 

que durou segundos e minutos e horas e dias e semanas por nove meses a fio (...)” 

(TERRON, 2010, p. 35). 

A descoberta da mãe atua, então, como uma fonte de prazer para Wilson; 

encontrar pertences da enigmática Cleópatra que fora sua mãe e lembrar de seus 

intermináveis diálogos durante a gestação é como encontrar a si mesmo, numa tentativa 

de achar os vestígios de si próprio, deixados pelo passado, tentando, ainda, encontrar a 

si próprio para contar a própria história. 

A narrativa é iniciada no fundo do poço, onde Cleo se encontra vendo a lua, no 

Egito, e finaliza, igualmente, no mesmo lugar. Em toda a história, Cleo descreve seu 

comportamento e sua aventura em busca de si. Trata-se, conforme se evidencia, de uma 

revogação da identidade constatada no parto (ou do sexo que lhe impôs uma 

identidade, mais tarde subversiva para a sociedade) e do fato gemelar soar como sina 

catastrófica para ela. “Foi dali [da divisão do monozigoto] em diante, talvez, que decidi 

não aceitar a sina genética de ser duas pessoas com um só corpo ou uma só pessoa com 

dois corpos idênticos” (TERRON, 2010, p. 19-20 – grifo nosso). Deve-se entender que a 

percepção do corpo é tida por Wilson/Cleo como a barreira entre os irmãos e, também, 

como a constituição da sua identidade, uma vez que os limites do corpo dizem quem ela 

é.  

Ainda na pele de Wilson, duplica-se a fatalidade dos gêmeos, pois seu pai, 

jamais nomeado no romance, a não ser, vez ou outra, pelos personagens dos papéis nos 

quais atua – ou pela obesidade crescente –, não aceita a perda dos filhos devido ao mal 

do duplo, e diz que a tia, gêmea natimorta de sua mãe, avó dos garotos, teve um destino 

fatídico já no nascimento. É no aniversário de doze ou treze anos que ele conta isso a 

Wilson. E a William. 
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- Quer ouvir ou não quer? Aposto que o seu irmão quer. 
- Descoberta do século. É a única coisa que ele sabe fazer. Falar que é 
bom não fala. 
[...] 
- É que a sua avó também era gêmea. É isso. 
- A probabilidade de que ela fosse é grande. Se nós somos e você não 
é. Pula uma geração. 
- Pois é, eu sei. E ela era. 
- Univitelina que nem a gente? 
- Isso aí. 
- Univitelina parece mesmo nome de velhinha: vovó Univitelina. E cadê 
a irmã? Quer dizer, nem sei por que eu estou perguntando isso. Não 
faço a menor ideia de onde a minha avó esteja. Nunca vimos a velha. 
Quanto mais a irmã dela. 
- Ela morreu no parto. A sua avó nunca se recuperou disso.  
[...] 
- E o que aconteceu com a velha, com a vovó Univitelina? 
- Encontrei-a depois de voltar da escola, mais ou menos quando eu 
tinha a idade de vocês agora. Ela tinha se matado em frente ao espelho 
do banheiro. Tomou formicida (TERRON, 2010, p. 143-144). 

 

O ciclo das gerações gêmeas se repete na família e o feto William, durante a 

gravidez da mãe, se comporta fragilmente, sendo, inclusive, doador de sangue para 

Wilson, numa complicada gestação diagnosticada com a Síndrome da Transfusão 

Intergemelar. A bomba de tempo – uma alusão, elaborada por Cleo, ao destino que se 

encarrega de iniciar e concluir os ciclos – havia explodido ainda na barriga da mãe e 

delimitou “a diferença entre o início e o fim de nossas vidas” (TERRON, 2010, p. 42). No 

parto domiciliar, a enfermeira realiza testes pós-natal, mas o bebê William não dá bons 

resultados, mas sobrevive ao que Cleo chama de trauma do parto. 

A partir do nascimento – ou desde antes –, Cleo registra um universo em 

desentendimento, cheio de sentimentos perturbados e perturbadores. Ao adentrar o 

mundo conturbado da personagem, cujo périplo engendrado é balizado por ela própria, 

a história se mostra cheia de meandros sinuosos. Por um lado, no Brasil, a sociedade 

analisada é corroída por um sistema político que priva a liberdade das pessoas; no outro, 

no Egito, as pessoas são vítimas de um machismo precedido pela religião e cultura árabe.  

Cleo percorre esses caminhos, delineando personagens da vida cotidiana. Essa 

afirmação nos leva a Candido, que, ao analisar a personagem do romance, nos apresenta 

um pensamento a respeito dessa entidade: 
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Quando pensamos no enredo, pensamos simultaneamente nas 
personagens; quando pensamos nestas, pensamos simultaneamente 
na vida que vivem, nos problemas em que se enredam, na linha do seu 
destino – traçada conforme uma certa duração temporal, referida a 
determinadas condições de ambiente (CANDIDO, 2002, p. 53). 

 

As personagens do universo de Terron, especificamente, em Do fundo do poço, 

estão se debatendo na realidade compulsiva que dialoga com o discutido por Candido 

(2002). Elas estão inseridas no mundo de Cleo como se habitassem mesmo os caminhos 

da vida exterior à narrativa. Numa discussão virtual com a análise aqui proposta, 

Candido ajunta suas ideias e reverbera: “O Homos fictus é e não é equivalente ao Homo 

sapiens, pois vive segundo as mesmas linhas de ação e sensibilidade, mas numa 

proporção diferente e conforme avaliação também diferente” (CANDIDO, 2002, p. 63).  

Essa avaliação, logicamente, se dá pelo progresso narrativo feito pela voz de 

Cleo. Ao percebermos a similitude entre o universo fictício e o real, entendemos que a 

verossimilhança se move entre esses caminhos, salvaguardada a exceção percebida, no 

que diz respeito à interdiscursividade a qual se constrói, como já foi afirmado, com o 

clássico Memórias póstumas de Brás Cubas, com direito a leitores advertidos e definição 

da forma da história tratada pela própria protagonista. Dessa forma, o romance pode se 

classificar como do gênero realismo fantástico15. Contudo, as linhas de ação também se 

soerguem a partir do que Cleo observa, sendo ela a responsável por mostrar-nos os 

caminhos de sua jornada. 

O itinerário psicológico percorrido pela protagonista molda-a de acordo com as 

suas escolhas e, inserida em uma sociedade de modos indefinidos – ou visceralmente 

voláteis –, ela vive sob uma tensão aclimata no desenrolar da história, sem saber 

exatamente para onde suas escolhas vão levá-la. Cleo é uma personagem 

eminentemente contemporânea, no que diz respeito aos aspectos sociais e às 

possibilidades cirúrgicas de redesignação sexual.  

                                                           
15 Realismo fantástico – ou realismo maravilhoso –, para a professora Vera Figueiredo, da PUC-Rio, é uma 
afirmação identitária da América Latina. Esse teor fantástico teria se tornado o elemento identificador da 
cultura latino-americana que se distinguia do mundo europeu. Para Figueiredo, o realismo fantástico 
“sem deixar de ter um potencial crítico em relação à modernização desigual e excludente ocorrida na 
América Latina, colocava em destaque a força da cultura latino-americana, marcando positivamente o 
efeito singular das nossas misturas, simbioses e sincretismos” (CADERNO GLOBO UNIVERSIDADE, 2013). 
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Para Reuter (2004), na literatura, há uma influência clara da evolução das 

personagens nos romances a qual se observa a partir do desenvolvimento social através 

dos séculos. Para ele, alicerçado na textualização, as personagens podem ganhar 

“espessura psicológica à qual se acrescenta a possibilidade de transformar-se entre o 

começo e o final do romance” (2004, p. 24 – grifo do autor).  

Essa possibilidade é o “fio de Ariadne” para Wilson no mundo das discussões 

sobre gênero e em cuja Teoria Queer se encontra espaço para transcender, dentre 

outras características, o gênero biológico, tal como faz a personagem, mudando de 

identidade. A transformação em Cleo, no entanto, inicialmente, não é um desafio para 

lidar com a sexualidade como algo cultural, uma vez que, ao chegar ao Egito, a narradora 

omite sua modificação corpórea, que será problemática a posteriori. Cleo descreve uma 

Cairo poeirenta, misógina e que sufoca seus sonhos hollywoodianos, inspirados em 

Elizabeth Taylor e diferente dos volumes da série Grandes Civilizações que Wilson via na 

adolescência para ajudar a compor cenários com o pai. 

Ainda sobre o ato narrativo, uma distinção substancial para a análise desse 

romance é o conceito utilizado por Reuter (2004) de narrador heterodiegético, aquele 

que não é personagem da história contada, e narrador homodiegético, que narra a 

própria história. Para o autor, a distinção é essencial, pois “acarreta o domínio, no texto, 

de uma ou de outra das duas grandes formas de organização da mensagem: o discurso 

ou a narrativa” (2004, p. 71).  

Como já se sabe, Cleo é protagonista e narradora e, nessa condição, constrói 

toda a história, conforme o que se depreende de Reuter, a partir do discurso, pois é 

nessa categoria que “...a enunciação está presente sob as formas dos pronomes, que 

remetem aos participantes do ato de comunicação (Eu, Tu, Nós, Vós...), e dos 

referenciais espaço-temporais situados em relação ao momento da enunciação” 

(REUTER, 2004, p. 71). A subjetividade de Cleo é marca visível da narrativa, marcada pelo 

pronome “eu” ou “nós”. É a partir dessa tendência, construída pelo universo transexual, 

com suas lembranças a demarcar os pronomes e os lugares pelos quais passa. 

Cleo evoca, sempre na primeira pessoa, as memórias da infância, as 

brincadeiras dentro de casa, as descobertas de um mundo desde o ventre de sua mãe, 
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com a gravidez dos gêmeos e o seu incômodo com a presença do irmão. Wilson divaga 

sobre a existência intrauterina e a sina genética:  

 

O que dizer então de William e de mim? Nós dois nos encontramos 
muito cedo, afinal, e durante mais de uma semana fomos até mesmo 
um único ser no ovário de nossa mãe, um só zigoto durante exatos dez 
dias, cinco horas e onze minutos, para então nos partirmos em dois 
outros zigotos iguaizinhos, uma dupla tardia de embriões melancólicos 
que compartilharia por trinta e nove semanas e meia a mesma 
placenta sem acotovelamentos, justamente pelo fato de que, ao 
menos nas primeiras semanas de convívio, nossos cotovelos estavam 
longe de existir (TERRON, 2010, p. 18). 

 

Desde o nascimento, porém, Cleo convive à sombra do irmão. A vida da criança 

órfã, passada nos corredores de casa, sem nada que a oprimisse ou constrangesse – a 

não ser a presença constante de William que solidificou a sua personalidade. Nessa fase 

da vida, ou antes de Cleo surgir, consolidaram-se as noções e os sentimentos, mas ela 

não quer, sobremaneira, voltar a esse passado. “Tomara que minha vida anterior fique 

bem quietinha lá no seu canto esquecido” (TERRON, 2010, p. 108), deseja a protagonista 

ao indagar-se sobre seus pais e sobre o sentido da sua existência. 

A inquietação da existência do duplo recorrente em sua cabeça fantasiosa de 

adolescente marca uma nova trajetória para a protagonista. As ações ambíguas e 

misteriosas da personagem estimulam os conflitos psíquicos de Wilson, que sempre 

remete ao irmão as atitudes sombrias nas quais, aparentemente, está diretamente 

envolvido na narrativa e fazem-no despertar para as necessidades do corpo e da mente.  

A transformação da personagem, suas oscilações e rupturas, previstas por 

Reuter, são acompanhadas de tragédias pessoais, perda de memória, teatro, mas 

sobretudo, pela busca de identidade, aperfeiçoada com a cirurgia de redesignação 

sexual, pois Wilson, desde a infância, é tomado por uma identificação diferente da que 

a natureza, na puberdade, lhe mostra e que ele não consegue ver. “Eu podia senti-lo [o 

pênis], mas não conseguia mais enxergá-lo. [...] No centro de meu púbis havia uma 

clareira circular sem pelos ou qualquer outra coisa, nem vagina nem pênis nem porra 

nenhuma” (TERRON, 2010, p. 91-92 – grifo nosso). 

Foi nessa mesma época que Wilson descobriu a sexualidade, as masturbações 

e começou a sair para as boates decadentes da São Paulo dos finais dos anos 80, mais 
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especificamente a El Cairo, uma boate gay “de péssima clientela na praça Roosevelt que 

acabou servindo para que exercitássemos nossos talentos recém-descobertos com a 

vida solta nas ruas” (TERRON, 2010, p. 81), e onde conheceu Milton, “...um dos punks 

da Augusta. Ele ia até o El Cairo para prostituir-se todas as tardes” (TERRON, 2010, p. 

90). 

A admiração silenciosa e o interesse platônico por Milton são narrados sob o 

broquel da inocência, mas com um teor de quase suspense, já que o leitor presume que 

Wilson sabia de toda a vida de Milton – viciado em sexo e em cola –, e que o sentimento 

angustiado o ligava à “paixonite” (TERRON, 2010, p. 90) assumida pelo narrador. 

Entretanto, Milton aparece morto, jogado de um “hotel de encontros” na Zona 

Leste da capital e com perfurações de faca no tórax. Os detalhes apresentados por 

outros garotos que frequentavam o El Cairo e que também pareciam estar no mesmo 

hotel do crime parecem descrever uma identidade teatral de Wilson, na reprodução da 

conversa com a investigação policial. “– O mais esquisito é que aparentemente o tal 

garoto suspeito tava vestido de garota – o rapaz disse. – Até falei pro tira que aqui não 

tem travesti, não” (TERRON, 2010, p. 98). 

Aparentemente, uma personagem dedicada ao mal, no entanto, jovem e sem 

perícia; essas características representariam uma incoerência, uma vez que Wilson é 

minucioso, pensa ao agir e tem uma inteligência emocional equilibrada, embora possa 

se pensar que ele agiria em nome de um platonismo agonizante dentro de si, pois estava 

saindo de um período longo trancafiado dentro de casa. Ao voltar para o apartamento 

onde mora, Wilson rumina: 

 

(...) eu me enfiei na ducha quente à espera de que meu corpo 
derretesse e sumisse ralo adentro. Não conseguia deixar de pensar em 
Milton, numa tarde específica em que ele estava sentado no balcão do 
El Cairo de pernas cruzadas diante de mim. A imagem de seu saco bem 
delineado pela calça justa de couro não me saía da cabeça. Pareciam 
grandes ovos de couro negro, as bolas de Milton. Pareciam dois 
gêmeos inseparáveis. [...] Fiquei horas debaixo d’água, em banho-
maria, até tudo desaparecer sob o vapor quente (TERRON, 2010, p. 
98). 

 

Esses comentários parecem sustentar a personagem numa atmosfera maléfica 

que, só depois voltará à tona, na hora da morte, através de um comportamento reflexivo 
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que Wilson vai enxergar fora de seu corpo: o assassinato de Milton fora cometido pelo 

seu irmão, William, enciumado pela possibilidade de perder Wilson para o namorado. O 

silêncio abre espaço para a reflexão dos atos, mas isso não silencia seus enredos, suas 

aspirações e imagens de si, que surgem logo depois do banho, com a identidade e o 

caráter que vai renová-lo e atribuir-se paulatinamente.  

Gradualmente, e cercado pelo temor do pai face à ditadura militar brasileira, 

Wilson vai crescendo nesse universo ambíguo ao qual, mesmo com uma inteligência 

acima da média, se submete, e, tendo o Cairo como inspiração, demarca seu futuro, o 

sinônimo perfeito da sua morte. O Egito é um descortinar de curiosidades, alimentado 

pelas tradições e supostos mistérios da civilização antiga e também pela então soberana 

Cleópatra, musa inspiradora do narrador. 

Os espaços no romance são bem delineados e bem distintos. Ora o narrador 

está no apartamento da família, em São Paulo, na infância, ora transita pela metrópole, 

adolescente, e, desde o início, percebemos a empoeirada megalópole Cairo, decadente 

e perigosa, como pano de fundo de sua vida madura. À medida em que o personagem 

vai ganhando novos ares, a mudança fica mais factível. 

Essas buscas podem, igualmente, ser entendidas como uma procura de 

referenciais e da identidade de Wilson. O impulso que o norteia para assentir aos 

desejos que lhe são próprios, à luz da teoria da personalidade, de Freud, pode 

ressignificar a socialização de sua futura identidade, ultrapassando os limites do id que, 

conforme Cunha, “não respeita convenções, e as energias que o constituem buscam a 

satisfação incondicional do organismo” (2004, p. 14). 

A consciência de Wilson, embora o fluxo da narrativa tente revelar o contrário, 

é atrapalhada pelo narcisismo desmedido e limitada pelos aspectos geográficos aos 

quais ele foi delimitado na infância e adolescência, chegando à contradição de, ao estar 

amnésico encontrar-se, também, pleno da sua identidade feminina, há muito escondida 

na Cleópatra de Liz Taylor. 

A identidade assumida por Wilson é, na fase adulta, à sombra da atriz inglesa, 

o seu papel de maior fama, Cleópatra. Deslumbrado com os mistérios que envolvem a 

sua própria mãe e os pseudônimos usados para fugir da ditadura e também com a altivez 

da rainha egípcia, ele alonga a sua semelhança e parte, depois de algumas tragédias 
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pessoais, para um processo cirúrgico que o revelaria como Cleópatra VIII, que chegaria 

ao Cairo para a sua vida apoteótica. 

Todas essas faces de Wilson são permeadas pela sempre constante presença 

do irmão William, seu gêmeo univitelino. O factível vestígio do duplo Wilson/Cleópatra 

e que marca a bomba temporal do binômio William-Wilson. William é o oposto de 

Wilson, que é feminino, com traços gentis e doces e de uma inteligência perspicaz, ao 

passo que o primeiro é muito masculino, grosso e burro. “Meu irmão não costuma ser 

inteligente” (TERRON, 2010, p. 17). Essa diferença entre ambos é mostrada pelo 

narrador, Wilson e, posteriormente, ratificada por Cleópatra. Sua inteligência, no 

entanto, não tem poder algum para modificar a sua sina no Egito e, por mais esforço 

empreendido pelo irmão ou pelos amigos do Cairo, o fundo do poço, de onde se vê a 

lua, é um recôndito inesperado.  

Os devaneios da narradora-personagem repousam sobre o silêncio de si mesma 

construído em torno de uma imagem reproduzida pela arte do cinema.  Esses mesmos 

devaneios, paradoxalmente, relutam com a figura de seu irmão. Conforme Bachelard, 

“o devaneio idealiza ao mesmo tempo o seu objeto e o sonhador” (2006, p. 54).  

E, assim, William, a sombra perpétua de Wilson, está sempre presente em suas 

aventuras de criança, em seus devaneios de adolescente e que marcará o possível 

reencontro no Egito, na idade madura, mas sem reconhecer a irmã. Encontrando 

consonância nas palavras de Bachelard, entendemos que os devaneios podem ser a 

escola das profundezas de cada um, o que se aplica à nossa personagem em análise. “E, 

quando o devaneio vive numa dualística do masculino e do feminino, a idealização é a 

um tempo concreta e sem limite. Para nos conhecer duplamente como ente real e como 

ente idealizado, cumpre-nos escutar os nossos devaneios” (BACHELARD, 2006, p. 54). 

Se a busca da identidade feminina do narrador escuta os devaneios interiores, 

compreendemos que há a ratificação dessa essência e percebemos, também, a 

confirmação da dupla identidade que assola Wilson, que, mesmo transformado em Cleo, 

como se designará (e será designada por outros personagens), a sombra a persegue para 

dar oportunidade ao curso que seria natural da presença dos irmãos, como a resposta 

ao postal enviado do Cairo ou como a recuperação da memória perdida num acidente 

em São Paulo. 
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2.3 IDENTIDADE E TRANSGRESSÃO DE GÊNERO: O SAMSARA DE CLEÓPATRA OITAVA 

 

O estudo aprofundado da narrativa de Terron nos leva a inquirições várias e a 

um desdobramento temático que não nos permite o alheamento quanto à identidade 

de Cleo, a protagonista, o que vai se descortinar na sua identidade transexual, 

investigação dessa seção, foco essencial deste trabalho. É precioso entender que a 

representação de personagens transexuais, na literatura brasileira, faz parte de um 

processo de construção identitária social, de reconhecimento, mesmo que, em algum 

particular caso, possa estar à revelia da intenção primeira do autor. 

Representações de grupos marginais na literatura aparentemente sempre 

estiveram aquém do reconhecimento social, maciçamente por serem desenhados os 

estereótipos já consagrados na sociedade e que, ao invés de conseguirem dirimir, 

podem aumentar o preconceito. Já linearizamos o processo de inserção de temáticas de 

cunho sexual, especificamente homossexual na literatura brasileira e percebemos a 

forma como a crítica tenta aplacar – com a sua apatia – as temáticas cujo teor sexual 

“foge à regra” da sociedade heteronormativa; adentramos agora, com o vigor que a 

contemporaneidade tem, mesmo com uma crítica injusta, numa temática que tem sido 

estudada nas ciências sociais e humanas e vem ganhando espaço nas narrativas 

brasileiras, a transexualidade. 

Embora muitos textos literários, como contos e/ou romances anteriores à 

narrativa de Terron já tenham abordado personagens cuja identidade de gênero 

apresentava “conflito” com a norma social vigente e, ainda, personagens que se 

elaboraram a partir de tecnologias diversas, é em Do fundo do poço que, concretamente, 

vemos as alusões à cirurgia de redesignação sexual. 

No subcapítulo anterior, ao discutir a presença da personagem Cleópatra VIII 

na literatura brasileira, apresentamo-la, embora não totalmente, a partir da 

subjetividade de sua sexualidade, a identidade transexual. Sem limitar o nosso campo 

de estudo – e, pelo contrário, mantendo-nos na esteira dos estudos sobre corpo, 

identidade e gênero –, observamos como se comporta o corpo transexual de Cleo e seu 

viés de identidade na obra analisada, a fim de melhor entendermos a construção da 

personagem transexual na literatura contemporânea. 
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A pluralidade temática do romance em estudo desenvolve, substancialmente, 

dois aspectos da narrativa: a transexualidade da protagonista e a sua relação do duplo 

com o irmão gêmeo, a ser tratada no capítulo seguinte. Agora, pensemos na 

personagem transexual. Antes, porém, façamos uma breve análise de algumas 

narrativas nas quais aparecem personagens “trans”. 

A literatura de Caio Fernando Abreu tem uma rica preocupação com o universo 

homoerótico e, sobretudo, com a relação das personagens e a AIDS. A literatura dele 

apresenta certo ineditismo no Brasil, não porque abordou a homossexualidade 

unicamente, mas porque explorou o acrônimo GLS – ou LGBT+16 –, com a intensidade 

da psique humana. Dois de seus personagens aparecem na nossa discussão, tanto pela 

representatividade deles na obra de Caio e pela temática que dialoga diretamente com 

o nosso estudo.  

A saber, Isadora, personagem coadjuvante que aparece no conto “Sargento 

Garcia”, de Morangos Mofados (1982) e, do conto “Dama da noite”, do livro Os dragões 

não conhecem o paraíso (1988) – aclamado pelos críticos como um dos livros mais 

“maduros” do escritor, inclusive vencedor do Prêmio Jabuti –, é uma personagem que 

se trata no feminino e chama a si própria de “Dama da noite”, mas que, aparentemente, 

não se deixa conhecer por completo. 

Sobre Isadora, a transexual do conto “Sargento Garcia”17, pouco é elaborado a 

respeito dela; sabe-se, no entanto, que ela é dona de uma espécie de pensão ou motel 

periférico para onde, na narrativa, a fim de se satisfazer sexualmente o Sargento Garcia, 

personagem principal do conto, leva Hermes, que fica na dúvida sobre o gênero da 

anfitriã: “– O de sempre, então? – ela perguntava, e quase imediatamente corrigi, 

dentro de minha cabeça, olhando melhor, e mais atento, ele, dentro de um robe 

colorido, desses meio estofadinhos, cheio de manchas vermelhas, não sei bem se 

tomate, batom ou sangue” (ABREU, 1982, p. 93). 

                                                           
16 A sigla diz respeito a lésbicas, gays, bissexuais e transexuais. Há outras letras que compõem a sigla, 
entretanto, a sigla mais conhecida é a LGBT que origina, inclusive, para palavras derivadas a partir dela, 
como, por exemplo, “Lgbtfobia”. 
17 O conto foi dedicado à memória de Luiza Felpuda, uma conhecida travesti que, nos anos 60, mantinha, 
em Porto Alegre, uma casa de encontros para homossexuais; no bordel, encontravam-se militares a fim 
de se prostituírem com os homossexuais que frequentavam o lugar. Assim, o conto é, também, uma forma 
de afronta às forças armadas. 
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O caráter fluido que permeia a confusão estabelecida por Hermes é uma das 

armadilhas que a sociedade brasileira distingue fortemente, o binarismo ele/ela ou o/a 

tornando um problema morfossintático e social, numa aceitação incipiente nos anos 80, 

e, quiçá, para o nosso milênio. A afirmação da identidade feminina parece se firmar com 

a adoção do nome feminino, que parece trazer consigo várias nuances constituintes do 

gênero. Para Bauman, a identidade é mesmo “um fato cultural de grande importância 

e, ao menos potencialmente, de grande poder esclarecedor” (BAUMAN, 2012, p. 44). 

Assim, a construção da personagem nos permite entender um domínio quanto ao fato 

de ela ser a proprietária daquele lugar de encontros e ter sua legitimação pelo que 

representa socialmente. 

Isadora, como foi dito, não tem, textualmente, uma personalidade definida ou 

lhe são acentuadas quaisquer características extras. Infere-se, no entanto, nas poucas 

cenas em que ela aparece, a sua essência queer: ela fala da origem de seu nome, 

inspirado em uma diva, bailarina morta acidentalmente, enforcada em sua echarpe, e 

que a transexual acha “chique”.  

 

– Isadora, queridinho. Nunca ouviu falar? Isadora Duncan, a bailarina. 
Uma mulher finíssima, má-ravilhosa, a minha ídola, eu adoro tanto que 
adotei o nome. Já pensou se eu usasse o Valdemir que minha 
mãezinha me deu? Coitadinha, tão bem-intencionada. Mas o nome, ai, 
o nome. Coisa mais cafona. Aí mudei. Se deus quiser, um dia ainda vou 
morrer estrangulada pela minha própria écharpe. Tem coisa mais 
chique? (ABREU, 1982, p. 94). 

 

A rememoração de seu nome de batismo é um fator que fragmenta a estrutura 

social e divide os momentos de sua vida. Apresentar o seu nome masculino, de batismo, 

se torna caricatural na construção da personagem que, logo em seguida, refere-se a si 

no feminino. A identidade é, como afirma Bauman, “(...) tema de reflexão aprofundada 

quando sua probabilidade de sobrevivência sem reflexão começa a diminuir (...)” 

(BAUMAN, 2012, p. 44). 

Ao não se identificar com um nome masculino, portanto, sem refletir sobre seu 

estar no mundo e sem a conexão entre corpo e espírito, Valdemir dá lugar a Isadora e 

se encontra no mundo. O “antes” e o “depois” de ser Isadora, que ela enfatiza logo 

depois: “Ninguém esquece uma mulher como Isadora” (ABREU, 1982, p. 95). 
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Quanto à laudatória e ininterrupta personagem “Dama da noite”, típica das 

noites undergrounds, ela fala sobre a sua vida, sobre a AIDS, sobre a “roda”, da qual ela 

diz não mais participar – talvez pelo próprio medo da doença, tão propalada em seu 

discurso –, mas que podemos inferir que se trata de alguém à margem da sociedade, 

provavelmente, pela própria idade.  

O leitor percebe que ela está falando com alguém pelas respostas que ela dá, 

mas a narrativa inteira é a voz da protagonista falando, fazendo críticas ácidas ao sexo 

de “camisinha em punho, morrendo de medo de pegar aids. Vírus que mata, neguinho, 

vírus do amor” (ABREU, 2005, p. 85). Por toda a narrativa, a “Dama da noite” alimenta 

críticas contra o sistema, contra a tevê e jorra desaforos contra o rapaz com quem está 

conversando, principalmente em se tratando da AIDS, temática que volta no seu 

discurso veementemente: “pega até de ficar do lado, beber do mesmo copo. Já pensou 

se eu tivesse? Eu, que já dei pra meia cidade e ainda por cima adoro veado” (ABREU, 

2005, p. 86). 

Em nenhum momento da narrativa, a Dama da noite dá a entender que se trata 

de uma transexual ou travesti ou mesmo de uma pessoa cisgênero. Não há marcas 

textuais que delimitem o seu gênero e a personagem pode ser, inclusive, uma mulher, 

o que não representa, obviamente, nenhuma perda à narrativa. Sua autorreferência é 

outra: “O que você vai contar na escola amanhã, hein? (...) Já sei: conheci uma mina 

meio coroa, porra-louca demais” (ABREU, 2005, p. 86). Textualmente, não há uma 

referência à qualquer travestismo ou cirurgia. 

Há, entretanto, uma rica discussão a defender que, para se adequar à 

identidade de gênero, a transexual não necessita de cirurgia de redesignação sexual, 

afirmação com a qual concordamos, ressalte-se. E encontramos em Jesus, na seara 

dessa discussão, a assertiva que “ao contrário do que se costuma pensar, o que 

determina a identidade de gênero transexual é a forma como as pessoas se identificam, 

e não um procedimento cirúrgico” (JESUS, 2012, p. 16). 

Cleópatra VIII, em algum momento da narrativa, está pensativa sobre a 

possibilidade de se submeter à cirurgia de redesignação sexual, demarcada no livro, 

equivocadamente, por “cirurgia de mudança de sexo” (TERRON, 2010, p. 120). Quando 
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finalmente está decidida, o médico clandestino a encaminha a um psicólogo com quem 

ela tem, pela primeira vez, uma conversa sobre seus delírios assexuados: 

 

- Quer dizer que você não vê o seu sexo desde a infância, minha 
querida? – disse o psicólogo com voz compadecida. Ele parecia 
realmente chateado com o sumiço prematuro de meu pênis. 
- Exato. Procuro, procuro, mas não acho – respondi. Não faço ideia de 
onde tenha ido parar. 
- E por isso então você gostaria de fazer a operação de sexo. Não acha 
meio contraditório? Afinal, se você não vê o seu pênis, então tudo 
deveria estar certo. 
- Eu não vejo nada, esse é o problema. Eu deveria ver um pênis, mas 
não vejo. O que eu gostaria era de conseguir ver uma vagina, mas 
também não vejo. Não tem nada ali a não ser o vazio, compreende, 
doutor? E eu gostaria de preencher esse vazio com algo úmido e 
quentinho (TERRON, 2010, p. 183). 

 

Berenice Bento, ao discutir a identidade de gênero, aborda cuidadosamente os 

aspectos da despatologização da transexualidade, uma vez que “hegemonicamente a 

transexualidade é analisada como um transtorno de gênero, uma enfermidade” (BENTO, 

2008, p. 13); ela inclui, na discussão, a visão de pessoas que “questionam a eficácia da 

cirurgia para suas vidas, defendem que o acesso e o exercício da masculinidade ou da 

feminilidade não serão garantidos pela existência de um pênis ou uma vagina” (BENTO, 

2008, p. 62-64). Em junho de 2018, a OMS retirou a transexualidade do catálogo de 

doenças mentais, o que pode causar uma aceitação social mais concreta, ou tão 

demorada quanto à aceitação da homossexualidade, já que uma determinação do 

mesmo órgão havia retirado a homossexualidade da lista de doenças mentais 21 anos 

antes e ainda hoje percebemos, no Brasil, crimes de ódio contra homossexuais. Cleo, 

desde sempre teve a clareza de não estar doente por querer “ajustar” o corpo à sua 

psique; na mesma conversa com o psicólogo, ela diz querer “apenas fazer o ajuste final 

que falta na minha casca” e explica: “O que ocorre aqui pela minha cabeça é muito mais 

complexo e não acho que meras distinções de gênero deem conta do enigma” (TERRON, 

2010, p. 184). O corpo seria, “apenas”, “descrição da pessoa, testemunha de defesa 

usual daquele que encarna” (BRETON, 2006, p. 17).  

Para Butler, é errado 
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supor que a discussão sobre a ‘identidade’ deva ser anterior à 
discussão sobre a identidade de gênero, pela simples razão de que as 
‘pessoas’ só se tornam inteligíveis ao adquirir seu gênero em 
conformidade com padrões reconhecíveis de inteligibilidade do 
gênero (BUTLER, 2013, p. 37).18 

 

A identidade de gênero, essa identificação das pessoas para consigo mesmas, 

é o fio condutor da narrativa sexual de cada vivência. Entretanto, a sexualidade não deve 

ser compreendida como algo dado naturalmente, conforme aponta Louro (2000), pois 

isso seria supor que “todos vivemos nossos corpos, universalmente, da mesma forma” 

(LOURO, 2000, p. 8), e, dessa forma, desprezaria os contextos cultural e social de cada 

ser humano. Cleo, por exemplo, se sentia mulher e reivindica uma cirurgia de 

redesignação para autenticar essa identidade no seu corpo. Para Louro, “a inscrição dos 

gêneros – feminino ou masculino – nos corpos é feita, sempre, no contexto de uma 

determinada cultura e, portanto, com as marcas dessa cultura” (LOURO, 2000, p. 9). 

Nesse contexto, a relação do corpo com a sociedade (BRETON, 2006) demarca 

prioritariamente a forma como o corpo é visto, não apenas biológica e anatomicamente, 

mas como “uma estrutura simbólica, superfície de projeção passível de unir as mais 

variadas formas culturais” (BRETON, 2006, p. 29). Essa simbologia, para Cleo, é uma 

grata surpresa no pós-operatório, cuja cirurgia a liberta da abjeção sentida pelo corpo 

masculino. 

 

Depois de realizar a cirurgia, sofri um transtorno inesperado. Se antes 
o que eu mais desejava era ser uma cópia sem falsificações, evitando 
ao máximo olhar para certos detalhes entre minhas pernas, a partir da 
mudança de sexo não quis outra coisa a não ser ficar em frente à 
minha imagem refletida (TERRON, 2010, p. 191-192). 

 

A imagem atrativa que Cleo vê no espelho dialoga com a necessidade social de 

discutir a identidade da transexual, do corpo transexual. Para Bento, afirmar-se homem 

ou mulher transexual “é uma evocação identitária que implica uma demarcação com 

outras identidades, geralmente com outras postas às margens pelas normas de gênero” 

                                                           
18 Para a filósofa, gêneros inteligíveis “são aqueles que, em certo sentido, instituem e mantêm relações 
de coerência e continuidade de sexo, gênero, prática sexual e desejo” (BUTLER, 2013, p. 38). Bento, por 
sua vez, afirma que “a transexualidade é um desdobramento inevitável de uma ordem de gênero que 
estabelece a inteligibilidade dos gêneros no corpo” (BENTO, 2008, p. 19). 
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(BENTO, 2008, p. 69). Se Cleo já se sentia mulher antes mesmo da cirurgia, a disforia de 

gênero, ou seja, a sensação de não ser do gênero biológico, passa e ela se sente 

completa no corpo feminino. 

A identidade transexual pode ser reivindicada corporalmente, entretanto, a 

identidade de gênero se relativiza, pois, pode haver uma transexual lésbica, ou um 

transexual gay. E se a transexualidade, assim como a travestilidade, são “construções 

identitárias que se localizam no campo do gênero e representam respostas aos conflitos 

gerados por uma ordem dicotomizada e naturalizada para os gêneros” (BENTO, 2008, p. 

69), a cirurgia não outorga a “originalidade” da pessoa transexual, embora possa haver, 

subjetivamente, essa outorga. 

Cleópatra VIII é uma personagem cuja narrativa demarca, também, os 

processos de disforia e transição de gênero através de um processo cirúrgico. Assim, por 

mais que demonstremos personagens de outros períodos, que se vestem e/ou se valem 

de tecnologias variadas para burlar – ou melhor dizendo, se identificar com – a anatomia 

do corpo, é em Do fundo do poço, com Cleópatra VIII que, textualmente, percebemos a 

referência a uma personagem que passa pelo processo explícito de redesignação.  

Em 2012, o escritor Alexandre Vidal Porto publicou Sergio Y. vai à América, 

romance que, igualmente, aborda a transexualidade, com referência textual à cirurgia 

de redesignação sexual. Nesse romance, a história é orientada a partir da voz do analista 

do personagem Sergio, em outro momento, Sandra. A densidade da personagem, no 

entanto, é apagada em meio à narrativa, pois é através de uma reconstituição da morte 

dessa personagem que o leitor vai tendo acesso superficial à vida de Sandra, cujos 

processos cirúrgicos foram feitos em Nova York. Igual a Cleópatra VIII, Sandra é 

assassinada por uma pessoa conhecida, uma amiga que tem uma visão religiosa de que 

precisa limpar a terra daquele pecado. A assassina “alegou que, sob efeito de drogas e 

álcool, matara Sandra por ordem de Deus, que lhe aparecera em alucinação” (PORTO, 

2014, posição 514). A morte de Sandra é carregada de ódio e intolerância provinda da 

religião e culpa por parte de dr. Armando que não reconheceu na paciente a identidade 

feminina, nem sequer, depois da morte dela, sente interesse pela transexualidade da 

paciente: “Eu não tinha interesse pelas contagens hormonais de Sandra; tampouco 

teceria considerações sobre a melhor técnica cirúrgica para a penectomia que sofrera” 
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(PORTO, 2014, posição 1069). Dr. Armando apenas busca suas falhas enquanto 

psiquiatra que não percebera a identidade da paciente, embora ela própria relatara a 

sua médica nos Estados Unidos que ele era o responsável por Sandra ter “nascido”, por 

ter indicado um museu no qual Sérgio encontrara um livro contando sobre a vida de 

uma transexual. 

As marcas da transexualidade de Sandra são radicalmente apagadas pela 

família que sepulta o corpo do filho, vestido de homem. Ademais, seus pais pagam para 

a imprensa reforçar a morte simbólica da transexual e tentam abafar o caso nos Estados 

Unidos, onde Sandra morava. Assim, os resquícios de Sandra são apagados e há apenas 

um óbito: o de Sergio Yacoubian. Na voz de dr. Armando:  

 

Estava prestes a desligar o computador quando deparei com a 
seguinte notícia:  
Na manhã da última quinta-feira, a polícia de Nova York encontrou o 
corpo de Sergio Yacoubian, filho do empresário Salomão Yacoubian. 
Sergio tinha vinte e três anos e vivia em Manhattan, onde era dono de 
um restaurante. O brasileiro caiu do quarto andar de sua casa no 
bairro do West Village. A polícia acredita que possa ter sido vítima de 
homicídio, embora não haja ainda indicação de suspeitos. Procurada 
pela reportagem em São Paulo, a família não quis dar declarações 
(PORTO, 2014, posição 402 e 408). 

 

O restante da narrativa gira em torno da preocupação de dr. Armando entender 

a morte do antigo paciente e descobre que Sergio tinha identificação feminina, 

tornando-se Sandra nos Estados Unidos. Não há um aprofundamento da personagem, 

apenas uma indicação clara da sua transexualidade e vida realizada enquanto mulher, o 

próprio título do livro nos conduz a conhecer um “Sergio” e o que aconteceu a ele, não 

há a instigação para se conhecer Sandra, que fica à margem da narrativa. As marcas da 

transexualidade (BENTO, 2017) estavam apagadas com as cirurgias e ela tentava se 

inserir no contexto nova-iorquino com seu restaurante. Esse apagamento não foi 

suficiente para ela ter sido vítima da homofobia geral (BORRILLO, 2010) e, com isso, 

assassinada.  

Esse estigma da transexual em nossa sociedade ainda é forte, pois a confusão 

de gênero, a não-aceitação da mulher XY é confundida com perversão homossexual. 

Jesus clarifica os aspectos do gênero e dispara que o “conceito básico para entendermos 
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homens e mulheres é o gênero” (JESUS, 2012, p. 8), não a biologia, e ratificamos essas 

leituras em Isadora, do conto “Sargento Garcia”, pela expressão do narrador, que ao 

contemplá-la não a identifica como mulher.  

A coletânea Triunfo dos pêlos e outros contos (TREVISAN, 2000), num outro 

exemplo, apresenta contos LGBT+ e a protagonista do conto-título do livro amanhece 

com um pênis, de forma mágica, por assim dizer, mas sem alusão à cirurgia, como o 

profeta Tiresias. 

A protagonista do conto Triunfo dos pêlos, de Aretusa Von, depois de ir a um 

casamento no qual rememora o seu próprio matrimônio, constata “hoje acordei 

homem” (TREVISAN, 2000, p. 15). O personagem amanhece com um pênis como se 

tivesse sido atendida pelos orixás, devido à fé que colocou em seu pedido. No entanto, 

seu sentimento, mais do que pertencimento ao gênero masculino, é uma tentativa de 

expressar o seu descontentamento com o cônjuge, um marido que lhe bate por ela não 

aceitar fazer sexo anal. “Quando vi a noiva tão linda, pensei: e eu que me casei tão cheia 

de ilusões, como essa aí. E agora apanho do marido, só porque engordei e não dou o 

loló” (TREVISAN, 2000, p. 15). 

Parece-nos uma vingança nutrida pela mulher que, por não estar empoderada, 

sente vontade de ter o falo, que representa, para ela, poder, liberdade, como a do 

marido que saía e chegava tarde em casa. No final da narrativa, a protagonista encontra 

o marido numa farra e, ao sinal de qualquer medo, se lembra que “está” homem e que 

“posso sair na porrada e quebrar os dentes do infeliz” (TREVISAN, 2000, p. 15). 

O consagrado romance Grande sertão: veredas, de Guimarães Rosa, apresenta 

a personagem Diadorim, de nome dúbio, como um homem devido ao fato de ela querer 

entrar para o jagunço. Mesmo a personagem se vestindo, travestindo-se com roupas do 

gênero masculino, ela não é tomada pelo sentimento psicológico que a rechaça o seu 

sexo biológico. O narrador parece afirmar esse sentimento categoricamente: “macho 

em suas roupas e suas armas” (ROSA, 2001, p. 511). O travestir-se de Diadorim tinha um 

objetivo que não desaguava na sua identidade de gênero. Ela escondia, na verdade, a 

sua natureza feminina para poder estar no jagunço que só admitia homens. 

Outras narrativas também exteriorizam personagens que desestabilizam a 

noção de identidade sexual. Estudos acadêmicos comprovam que a subjetividade 
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transexual está na transformação corporal dessas personagens ao assumirem-se como 

tal, por vontade, por necessidade de reconhecimento identitário, mesmo sob as 

nuances heteronormativas da sociedade brasileira. 

Sobre a contrariedade à norma social preestabelecida por uma sociedade 

predominantemente patriarcal e segregacionista, percebemos que, embora os 

homossexuais possam ser vistos como incômodo – do mundo real ao ficcional –, 

desconfiamos da existência de algum outro grupo que incomode mais a tal ordem do 

que aqueles que, com suas vestimentas, desorganizam as balizas do gênero: os e as 

travestis e os e as transexuais, que assumem, a partir de tecnologias diversificadas, além 

das roupas, a sua identidade. O antropólogo Luiz Mott, do Grupo Gay da Bahia, aborda 

em um artigo intitulado “Por que os homossexuais são os mais odiados dentre todas as 

minorias?”, as várias nuances do preconceito contra os homossexuais, dentre eles está, 

substancialmente, o religioso. Para Mott,  

 

apesar de tantas evoluções na moral e nos costumes observadas no 
mundo contemporâneo, o preconceito e superstição anti-
homossexual persistem em grande parte do globo – um tabu baseado 
no medo de uma dissidência que continua potencialmente 
revolucionária (MOTT, 2003, p. 47). 

 

E, se o período entre os séculos XVIII e XIX a percepção de indivíduo mudou, 

conforme Bauman e Ezio Mauro19 (2016) aduzem, o século XXI confirma, também na 

escrita literária, o corpo transexual, a identidade e gênero, como propõe Bento (2008), 

ao analisar a transexualidade no Brasil, ainda nos anos 80. 

A fim de discutir o boom da transexualidade no Brasil, Bento rememora como 

a sociedade reagiu à presença da modelo Roberta Close a estampar a capa de uma 

revista cuja manchete anunciava: “A mulher mais bonita do Brasil é um homem” 

(BENTO, 2008, p. 11). Desde então, 1984, o país tem estado diante da multiplicidade de 

gênero em uma escala que sai do privado e assume espaços públicos. 

                                                           
19 Bauman e Ezio Mauro, jornalista italiano, em Babel: entre a incerteza e a esperança, fazem uma análise 
da sociedade “da ânsia por mais liberdade à angústia por mais segurança” (BAUMAN; MAURO, 2016, p. 
15) ao observarem o comportamento da sociedade que espera pelo Estado que, por sua vez, promete 
melhoras, como se vê em: “O incipiente Estado moderno justificou a legitimidade da sua reivindicação de 
autoridade com a promessa de segurança” (BAUMAN; MAURO, 2016, p. 15), mas que resulta numa 
sociedade em um espaço desmaterializado, portanto, com o indivíduo à mercê de si mesmo. 
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Na televisão brasileira, a homossexualidade se apresentou mais cedo, mas com 

insinuações menos ousadas. Peret (2005) defendeu em sua dissertação de mestrado o 

percurso da homossexualidade nas produções novelísticas da Rede Globo de Televisão. 

De personagens cuja sexualidade era tímida e pouco pretensiosa, nos anos 70, até o ano 

de defesa, 2005, vários são os personagens gays que assumem, sempre como 

personagens secundários, algum espaço nas novelas da emissora. No panorama 

analisado por Peret, há uma personagem transexual, a primeira da TV brasileira, 

segundo o autor, Ramona, representada pela atriz Cláudia Raia na novela As filhas da 

mãe, de Silvio de Abreu em 2000. Na dissertação, há a reprodução de uma consideração 

do autor da novela sobre o público, que, segundo ele, “não entendia nada de novela. 

(...) Não há compreensão intelectual, só emocional. Acharam bonita a relação da 

Ramona com o Leonardo, mas não entenderam o preconceito dele que impedia o 

romance” (PERET, 2005, p. 100). 

Diante dos números já apresentados do mapa da violência contra a 

comunidade LGBT, compreende-se que a população brasileira ainda não assimilou a 

homossexualidade, muito menos a transexualidade, como um comportamento normal 

da sociedade. Bento (2017), numa conferência em Nova York, em 2014, mostra como o 

Brasil ainda é visto pelos estrangeiros, como “terra do samba, do futebol e da liberdade 

sexual” (BENTO, 2017, p. 53). Todavia, a professora desmonta essa visão demonstrando, 

sobretudo, os apagamentos que a sociedade elitizada insiste em demarcar 

caracterizadas “por fazer o excluído ‘limpar’ suas marcas de diferença para ser aceito” 

(BENTO, 2017, p. 55) e arremata: “No Brasil, o paradoxo máximo está em termos uma 

legislação que garante igualdade para todos, mas esse mesmo Estado é omisso na 

formulação de estratégias para garantir o previsto na lei” (BENTO, 2017, p. 55). 

Para nos valermos de uma conceituação aproximada ao que defendemos sobre 

transexuais – e nos apropriarmos melhor dos termos –, valemo-nos dos conceitos de 

Pinto e Bruns, em Vivência transexual – o corpo desvela seu drama (2003). Nessa obra, 

as autoras mostram, a partir de perspectivas históricas e conceituais, que, além de o 

termo transexualidade não ser “próprio nem da cultura brasileira, nem da época atual, 

mas tem sido parte da história humana” (PINTO; BRUNS, 2003, p. 17), significando 
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“indivíduos que recusam totalmente o sexo que lhes foi atribuído” (PINTO; BRUNS, 

2003, p. 18). Para tal afirmação, as autoras se apoiam nos estudos de Hojda. 

Jesus endossa essa discussão e afirma categórica:  

 

Sexo é biológico, gênero é social, construído pelas diferentes culturas. 
E o gênero vai além do sexo: O que importa, na definição do que é ser 
homem ou mulher, não são os cromossomos ou a conformação 
genital, mas a auto-percepção e a forma como a pessoa se expressa 
socialmente (JESUS, 2012, p. 8). 

 

Nesse diálogo, enquanto compreendemos a noção de gênero a partir do 

individual, das experiências culturais do indivíduo, temos, de outro lado, o sexo biológico 

que parece ditar as regras do corpo, atribuindo-lhe significados que não são, 

exatamente, sociais, individuais. Por sexo atribuído, Pinto e Bruns (2003) explicitam que 

é aquele cujo registro é feito levando em conta a anatomia biológica do ser, e não a 

psíquica.  

Butler (2000) nos traz à luz a discussão sobre o sexo enquanto norma e, 

seguindo as ideias de Foucault, diz que sexo é “ideal regulatório” (2000, p. 110), e 

endossa, que o sexo “é um construto ideal que é forçosamente materializado através do 

tempo” (BUTLER, 2010, p. 110). Sua discussão é uma premissa para compreender a 

identidade subjetiva da transexual, que quebra essa expectativa social, a partir da ideia 

de performatividade. A transexual desfaz a ideia social que se espera do seu corpo 

biológico, reformulando sua materialidade. 

É essa materialidade remodelada de que tem tratado, também, a literatura. 

Fernandes (2016) faz um levantamento das personagens travestis em narrativas longas 

do século XX, com um vasto apoio etnocêntrico sobre travestilidade, num recorte dos 

anos 1960 aos 1980. Por isso, o romance de Terron não esteja no estudo. Na análise de 

Fernandes, as desinências dos adjetivos variam sempre entre o masculino e o feminino 

de modo que isso expressa, demonstrando, para o estudioso, uma fragilidade na nossa 

cultura literária. Um aspecto comum à nossa análise e a que Fernandes chega à 

conclusão é que as personagens sofrem violência. E ele afirma: “Sem exceção, todas as 

personagens sofrem agressão seja física ou verbal e, costumeiramente, morrem pelas 



121 

 

mãos de seus agressores ou ainda por suicídio atrelado a tais tensões” (FERNANDES, 

2016, p. 163). 

Em Do fundo do poço, a narrativa é conduzida por Cleo quando ela já está no 

fundo do poço, morta, assassinada pelos seus algozes, que não admitem a sua subversão 

corpórea. A violência é uma das marcas próximas à vida real que a transexual Cleópatra 

enfrenta, sendo uma história que transcorre no Egito, depois de a personagem sair de 

São Paulo. O romance é narrado pelos olhos da protagonista morta. E, sob esse aspecto, 

ela pode contemplar toda a sua vida; é uma forma de “passar a limpo” toda a sua 

história, desde os espaços intrauterinos até os lugares físicos onde não está.  

Nesse estágio último da vida - ou primeiro da morte -, ela revive lembranças e 

sentimentos do quanto o seu corpo biológico já lhe fora pesado, desde o útero: 

“...naquela fração de segundo em que nós dois abrimos os olhos pela primeira vez e 

enxergamos um ao outro através da placenta, eu teria dado uma costela para nascer 

diferente” (TERRON, 2010, p. 20). Essa disforia quanto à falta de sintonia entre corpo e 

mente é o fio condutor de sua identidade. Perceberemos, entretanto, que será também 

a sua dívida com a cultura árabe. 

Esse liame das discussões de gênero e sexualidade parece estar confluindo mais 

com as noções que a sociedade passou a ter – mesmo que isso não signifique respeitar, 

e muitos ainda se equivocam com a ideia de sexo biológico determinar a sexualidade. 

Jacqueline Gomes de Jesus (2012) rechaça a ideia disseminada em parte da sociedade 

que o sexo anatômico determina se uma pessoa é homem ou mulher, “porém, a 

construção da nossa identificação como homens ou como mulheres não é um fato 

biológico, é social” (2012, p. 8). 

Coadunando com essa ideia, Verde e Graziottin expressam, aportadas 

teoricamente em Mahler, a existência de dois nascimentos, “o biológico da criança e o 

nascimento psicológico do indivíduo”, e que eles “não coincidem no tempo” (VERDE; 

GRAZIOTTIN, 1997, p. 20). 

Sedimentando as discussões com a visão de Butler (2013) sobre sexo e gênero, 

a filósofa norte-americana nos mostra que, desde o nascimento, somos impostos a um 

construto sexual socialmente aceito, o que deve ser ratificado ao longo da vida, 

confirmando, igualmente, o sexo biológico. 
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O gênero só pode denotar uma unidade de experiência, de sexo, 
gênero e desejo, quando se entende que o sexo, em algum sentido, 
exige um gênero - sendo o gênero uma designação psíquica e/ou 
cultural do eu - e um desejo - sendo o desejo heterossexual e, 
portanto, diferenciando-se mediante uma relação de oposição ao 
outro gênero que ele deseja. A coerência ou a unidade interna de 
qualquer dos gêneros, homem ou mulher, exigem assim uma 
heterossexualidade estável e oposicional (BUTLER, 2010, p. 45). 

 

Cleópatra não corresponde a essa coerência; logo, as forças da tradição cobram 

dela a lógica anatômica. Ao percebermos a ideia da constatação biológico-sexual, no 

romance, ela foi feita pela própria Cleópatra, ainda no útero da mãe, quando o feto, 

morfologicamente masculino, se sente incomodado com a presença (ou sina?) do irmão 

gêmeo e descreve as fases embrionárias e mostra seu descontentamento. Essa visão de 

descontentamento com o próprio corpo está associada aos estudos etnográficos 

empreendidos por Don Kulick (2008), Marcos Benedetti (2005), dentre outros. Ao 

empregar palavras e expressões que denotam contrariedade com o corpo, mesmo na 

fase intrauterina, Cleo nos antecipa a sua insatisfação morfológica, como se pode 

constatar no trecho que segue: 

 

...para minha imensa tristeza, não aconteceu ao longo da gravidez 
nenhuma mutação recessiva em meu quinto cromossomo, nenhum 
evento que causasse uma síndrome XXY ou qualquer outro milagre 
desse tipo. Se tal obra divina tivesse ocorrido, a existência teria me 
evitado um bocado de trabalho mais adiante (TERRON, 2010, p. 19). 

 

Ao contar a sua própria vida, o leitor percebe a história sob o olhar 

inconformado da personagem diante do seu corpo. Cleo, então, sente necessidade de 

modificá-lo e isso vai avançando no decorrer da sua jornada antes de chegar ao Egito, 

motivada por dois aspectos fundamentais em sua vida: o primeiro é a repulsa natural 

que sente, desde o útero, pela imagem repetida na forma do irmão, seu duplo. 

O segundo aspecto, capital na narrativa, é a admiração gigantesca que Cleo 

nutre, desde a infância, pela atriz inglesa Elizabeth Taylor e sua personagem Cleópatra 

no cinema, no filme homônimo de Mankiewic. É possível inferir que essa admiração lhe 
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causa estragos psíquicos, uma vez que ela vive à margem do que Elizabeth Taylor viveu 

enquanto atriz. 

Somado a esses aspectos, está o fato de, antes do período de transição, Wilson 

não se aceitar, de forma a não conseguir ver o próprio pênis. Psicologicamente, em 

busca de uma suposta correção da natureza, ele nega o gênero masculino, inclusive 

desde a infância quando brincava com seu irmão e tinha de suportar “as brincadeiras 

masculinas de William”, nas quais, muitas vezes, tinha de “bancar o pistoleiro”, o que 

para ele era “uma espécie de travestimos às avessas” (TERRON, 2010, p. 32).  

A identidade feminina vai se confirmando na personagem e delineando traços 

da subjetividade transexual a partir do tom confessional da obra. Talvez por isso se 

entenda que não há uma pecha sobre essa identidade de Cleópatra. Ela se percebe 

diferente do que gostaria de ser e tenta corrigir isso. Entretanto, durante o percurso, 

quando estava sem ter para onde ir, por ter perdido seu pai num acidente e não saber 

do paradeiro de Nelson, o enfermeiro transexual que lhe acolhe em casa, ela é recebida 

por algumas travestis que se prostituem nas ruas de São Paulo. Nesse momento, Cleo 

faz considerações sobre as travestis que encontra.  

 

Fiquei muito surpresa com a quantidade de travestis nas calçadas. (...) 
Estavam trabalhando debaixo do sol, feito pedreiros. [...] Ao contrário 
de mim, aqueles travestis são arremedos de mulheres. As suas peles 
são marcadas pela pobreza. Os seus pés tristes não disfarçam a sua 
masculinidade, e as unhas são cascos besuntados de esmalte 
vermelho. Todos sem exceção parecem ter sofrido muito na vida. Vê-
los não me fez nada bem. Eram pedreiros maquiados, usando 
minissaias (TERRON, 2010, p. 127-128). 

 

Esse fragmento expõe a visão de Cleo sobre o primeiro contato com mundo das 

travestis, ao qual ela não se percebe, afastando-se da rudeza que a masculinidade e a 

pobreza podem apresentar. Ela vê as travestis como imitações, cópias, como se elas 

estivessem num patamar diferente do dela, inclusive, com o mesmo olhar 

discriminatório da sociedade. Cleo se vê mulher, com um leve erro do destino. As 

travestis prostitutas das ruas de São Paulo são “arremedos de mulheres”. 

Sobre a visão de Cleo, Kulick endossa a forma de como a sociedade vê as 

travestis. “Apesar de viverem habitualmente em trajes femininos, usarem cortes de 
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cabelo, maquiagem e acessórios femininos, a maioria das travestis não passa por 

mulher, é evidente, sobretudo quando se apresenta à luz do dia” (KULICK, 2008, p. 47). 

Cleo não quer “passar por mulher”, ela “é” mulher.  

Talvez por essa reprodução cultural, Cleo as trate com desinências masculinas 

até o dia em que as renomeia, com nomes de estrela do cinema. “renomeei a população 

flutuante da casa inteira de acordo com meu programa de embelezamento, distribuindo 

à vontade nomes como Ava, Rita, Gloria, Zsa-Zsa, Grace e até mesmo Elizabeth (...)” 

(TERRON, 2010, p. 178). O reconhecimento do nome feminino endossa a subjetividade 

travesti, embora muitas travestis já não requeiram um nome social divergente do nome 

de batismo20.  

Como passa a morar com as travestis, Cleo torna o seu olhar mais sensível, 

diante das condições precárias da casa onde elas moram, mas, sobretudo, da violência 

que sentem cotidianamente: “Todos (as travestis) estão acostumados com a 

perseguição: eles são perseguidos pelos familiares envergonhados, pelos cafetões, pela 

polícia, pelos amantes, todo mundo querendo extorqui-los” (TERRON, 2010, p. 130 – 

grifo nosso). 

A violência contra as transexuais é abusivamente grande no Brasil, com altos 

índices de assassinatos. Kulick comenta que “em nenhum outro lugar a violência é tão 

ubíqua quanto no cotidiano das travestis. A violência é o eterno pano de fundo de suas 

vidas” (KULICK, 2008, p. 47). 

Em outro momento, ele declara: “Travestis se veem obrigadas a reafirmar a 

cada instante seu direito de ocupar o espaço público” (KULICK, 2008, p. 47). Esse espaço 

público é rejeitado por Cleo, que resolve fazer pôr em prática os conhecimentos de 

coiffeur, maquiagem e figurinista para poder juntar dinheiro e realizar sua cirurgia e a 

viagem da sua vida e “de um dia para o outro eu me transformara em Cleópatra, a 

criadora de estrelas do Salão de Beleza Alexandria” (TERRON, 2010, p. 178). 

É, pois, juntando o dinheiro que ganha no salão de beleza, que Cleo consegue 

fazer a cirurgia numa clínica no subúrbio da cidade, “especializada em qualquer tipo de 

                                                           
20 Uma problemática atual, quanto ao nome, está no fato de muitas mulheres trans não sentirem 
necessidade de adotar um nome feminino, como é o caso da cartunista Laerte. (SILVA, BRUM, 
2017). 
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cirurgias clandestinas, de abortos a mudanças de sexo” (TERRON, 2010, p. 181). Embora 

clandestina, o médico a encaminha a um psicólogo que, depois de entender que Cleo 

não se identifica com seu sexo biológico, dá o aval da cirurgia. Pouco tempo depois, ela 

estava chegando ao Cairo. 

Ante a uma recepção, a estranheza a se constatar parece-lhe outra, a de não 

ser egípcia, de fato, mas isso não lhe afeta e Cleo não se sente incomodada com o Cairo; 

pelo contrário, é ali onde ela perfaz sua identidade e transforma sua vida. Em Identidade 

(2005), Bauman defende que a relação entre a identidade e o “eu” perpassa também o 

lugar onde a pessoa está, quais laços mantém ali, e de onde se é, que memórias traz 

consigo de onde vem, quais as condições da saída desse indivíduo para o novo lugar. No 

caso de Cleo, ela não conseguia saber exatamente quem era antes, devido à amnésia 

aguda provinda de um acidente, embora já tivesse construído uma memória recente 

com as travestis com quem conviveu em São Paulo antes da cirurgia de redesignação 

sexual. Além da relação que se mantém com o lugar de onde vem e o “eu”, há também 

a ligação que se tem com esse espaço físico, aliando-o à ideia de comunidade, que pode 

ser a de ligação absoluta ou a de afinidade de ideias. 

Ao pensarmos na cidade como espaço físico, compreendemos que é através da 

urbe que o sujeito se locomove, ratifica suas experiências e mantém suas relações 

interpessoais, e, sobretudo, de poder emancipatório, como acontece com Cleo. Essas 

definições são, para ela, essenciais, pois é no Cairo que a personagem, através de um 

ideal de pertencimento, realiza a trajetória de seus sonhos egípcios, mesmo que o 

deslumbre com a cidade seja quebrado nos primeiros momentos de sua estada no Egito 

que, em seu imaginário, deveria manter a mesma identidade faraônica dos tempos 

áureos da rainha Cleópatra, fazendo com que o passado estivesse presente no cotidiano 

contemporâneo. Além de orientar o íntimo da personagem, a narrativa demarca muito 

reiteradamente o espaço físico do Egito, seja pelas intempéries naturais, com 

tempestades de areias, ou monumentos geográficos, como palácios abandonados e 

transformados em hotéis.  

A noção de identidade como sinônimo de pertencimento, conforme apontada 

por Bauman (2005), é concretizada em Do fundo do poço a partir do viés do estrangeiro, 

sob o qual Cleo tenta assimilar seus sonhos. Outro aporte da identidade é o da 
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personalidade, cuja identidade de gênero aflora nas páginas do romance. Ambos os 

traços da identidade se configuram como condição motriz da protagonista. Essas 

nuances esboçam a relação identitária da personagem e o seu estar no mundo. Nesse 

contexto, percebemos, o espaço geográfico como condição sine qua non para a 

atribuição de sentido que Cleo dá a sua vida: uma suposta, porque psicológica, 

continuação da linhagem ptolomaica. 

As noções de “pertencimento” e de “identidade”, conforme aponta Bauman 

“não têm a solidez de uma rocha, não são garantidos para toda a vida, são bastante 

negociáveis e revogáveis” e que o indivíduo tenha a consciência de que suas decisões 

tomadas são “fatores cruciais tanto para o ‘pertencimento’ quanto para a ‘identidade’” 

(BAUMAN, 2005, p. 17). 

É possível assimilar essa análise de Bauman ao perceber, por exemplo, nas 

intenções de Cleo, que consegue se manter firme em suas decisões, sua força quase 

mítica de se instalar no Egito, mesmo depois de um estupro na sua chegada, e ser alçada 

à melhor bailarina de dança do ventre daquele país africano. O pertencimento de Cleo 

àquele lugar se dá pela luta travada por ela própria contra os obstáculos oriundos de 

sua identidade transexual, embora ao estrangeiro não lhe seja dada a concretização 

plena de se estar em casa, pois, segundo Bauman: “Pode-se até começar a sentir-se chez 

soi, ‘em casa’, em qualquer lugar - mas o preço a ser pago é a aceitação de que em lugar 

algum se vai estar total e plenamente em casa” (BAUMAN, 2005, p. 20 - grifo do autor). 

Entretanto, Cleo, no Cairo, se sente de volta à sua terra, sobretudo quando é 

reconhecida a intransponível dançarina de raqs sharqi (dança do ventre). “Eu afinal 

voltara à terra dos meus antepassados da maneira que uma rainha merecia voltar” 

(TERRON, 2010, p. 242). De acordo com Bauman, no que diz respeito à construção da 

identidade, ela só “é revelada como algo inventado, e não descoberto; como alvo de um 

esforço, ‘um objetivo’; como uma coisa que ainda se precisa construir a partir do zero 

ou escolher entre as alternativas e então lutar por ela e protegê-la lutando ainda mais 

(...)” (BAUMAN, 2005, p. 23). 

É esse sentimento que perpassa a protagonista ao narrar suas lembranças, 

assimilando, assim, que sua identidade precisava, em algum momento, entrar em 
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consonância com o seu corpo. Para Pinto e Bruns, referenciadas por Costa (1997), as 

transexuais podem ser classificadas em dois grupos,  

 

‘primários ou puros’ e os ‘secundários ou periféricos’. São 
considerados ‘primários ou puros’ aqueles que, desde a infância, 
sentem intensamente sua identidade tomar um rumo oposto ao seu 
corpo biológico, (...), ou seja, a noção interna de pertencer ao gênero 
masculino ou feminino começa a se definir (PINTO; BRUNS, 2003, p. 
18-19). 

 

Nesse ponto, traçamos uma divisão entre dois termos, travesti e transexual. 

Alguns autores se valem desses termos como sinônimos. Marcos Benedetti, por 

exemplo, desenvolve em sua tese Toda feita, um conceito que dialoga com nossa defesa, 

embora use o vocábulo “travesti”. Para o autor, as travestis  

 

são aquelas que promovem modificações nas formas do seu corpo 
visando a deixá-lo o mais parecido possível com o das mulheres; 
vestem-se e vivem cotidianamente como pessoas pertencentes ao 
gênero feminino sem, no entanto, desejar explicitamente recorrer à 
cirurgia de transgenitalização para retirar o pênis e construir uma 
vagina (BENEDETTI, 2005, p. 18). 

  

Bento (2008) afirma que a transexual não necessariamente quer fazer alguma 

intervenção cirúrgica para adequação sexual. Entretanto, sabe-se que as diversidades 

dos sujeitos queer são muitas, as subjetividades e o desejo homoerótico são igualmente 

diversos. A discussão em torno da diversidade se acentua quando se fala nos sujeitos 

trans, cuja transgressão vai da orientação sexual à rachadura provocada pela concepção 

de identidade de gênero. 

Numa tentativa de diferenciar categorias da identidade que cruza a fronteira 

do masculino, Lopes (2002) distingue transexuais, travestis e transformistas. Segundo 

ele, as primeiras, como Cleo, sentem necessidade de fazerem cirurgia de redesignação 

sexual por se sentirem num corpo equivocado, ao passo que as segundas se vestem com 

roupas femininas durante 24h do dia, sem necessidade de cirurgia, e, finalmente, as 

transformistas assumem um papel artístico na sociedade, vestindo-se como mulheres 

para um dado momento/evento do dia. 
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Endossando essa visão, Fernandes (2016) entende que “As transformistas, 

cross-dressers e drag-queens estão ligadas a uma construção momentânea dessa 

subversão dos papéis de gênero” (FERNANDES, 2016, p. 20) e, como profissionais, se 

vestem com roupas femininas em determinados momentos com finalidade específica 

de entretenimento e/ou por um determinado tempo. Ao passo que as transexuais têm 

um comportamento mais radical com o corpo, pois procuram viver constantemente com 

a produção do gênero oposto adotado para a sua aparência e comportamento. 

Fernandes (2016) faz a distinção polêmica entre transexuais e travestis e, com o apoio 

teórico de Bento (2008) aduz:  

 

A distinção entre travestis e transexuais é bastante polêmica, mas se 
situa basicamente nas ideias de que o transexual é um indivíduo 
identificado com um transtorno de comportamento e que deseja se 
submeter à cirurgia de redesignação sexual parcial ou total para 
amenizar um ‘problema de saúde mental’, uma vez que este se 
considera ‘uma mulher presa num corpo de homem’ ou vice-e-versa 
(FERNANDES, 2016, p. 20). 

 

Jesus, entretanto, aponta que o fato de a cirurgia de redesignação sexual ter 

ficado conhecida fez com que muitos pensassem a transexual como mulher, mas que a 

ausência da cirurgia não a coloca no patamar da feminilidade, fazendo assim com que a 

identifiquem com “travestis”, mas que “muitas pessoas que hoje se reconhecem ou são 

taxadas como travestis seriam, em teoria, transexuais” (JESUS, 2012, p. 16). Cleo, por 

exemplo, mesmo se considerando mulher, durante algum tempo, não tinha certeza se 

queria fazer a cirurgia, mesmo incentivada por Nelson, o enfermeiro transexual que lhe 

deu atenção no hospital, ministrando hormônios femininos para que Wilson complete a 

metamorfose. 

Em sua pesquisa no Brasil no final dos anos 90, Don Kulick, chega à conclusão 

que as travestis prostituídas que entrevistou em Salvador se auto definem como 

“homossexuais verdadeiros”, pois levam em consideração o papel homossexual na 

sociedade, como se houvesse um terceiro gênero. Ele escreve categórico: “A 

subjetividade travesti torna-se possível e desejável apenas porque se acredita haverem 

conexões entre o corpo físico de uma pessoa (seu papel social e sua posição cultural) e 

sua atividade sexual” (KULICK, 2008, p. 235). 



129 

 

Temos uma personagem que sente vontade de pertencer ao sexo feminino 

desde o ventre para evitar transtornos com cirurgias, mas vai ser essa personagem que 

vai encetar uma luta, diante de um quadro agudo de amnésia, para assumir sua 

identidade, inclusive com cirurgias e tecnologias várias do corpo a fim de celebrar a 

conexão entre corpo físico e atividade sexual. 

A categoria “personagem” é, pois, estudada aqui a partir da construção textual 

sob a qual ela é desenhada, a saber, levando-se em consideração o corpo transexual da 

personagem Cleópatra oitava. Aqui, a discussão de performatividade, embasada em 

Butler (2013), assume a tônica da essencialidade da personagem em análise. 
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3 A FACE DUPLA DE CLEÓPATRA VIII 

 

pelas ruas da cidade 
 vejo-o passar 
 com meu rosto 
 
mas sem o peso 
do corpo 
que sou eu 
culpado e pouco 
(Ferreira Gullar, O duplo) 

 

 

Do fundo do poço se vê a lua narra a construção de uma personagem que passa 

pelos processos disfóricos e, a partir disso, se submete à cirurgia de redesignação sexual 

(SRS)21 – outras personagens transexuais, em narrativas anteriores não contam com a 

tecnologia da cirurgia, o que não é, no campo político do empoderamento, como vimos 

no capítulo anterior, um “rebaixamento” do/da transexual. A tese de Carlos Eduardo 

Albuquerque Fernandes, Um percurso pelas configurações do corpo de personagens 

Travestis em narrativas brasileiras do século XX: 1960-198022, por exemplo, mostra a 

configuração dessas personagens e nenhuma delas tem o seu corpo reconstruído 

cirurgicamente – exceto a cirurgia de colocação de próteses de silicone, entretanto, não 

necessariamente com alusão literária da referida cirurgia. O romance de Terron é, 

também, permeado de histórias do duplo e referências teatrais e literárias, as quais 

veremos neste capítulo. 

Compreender o personagem Wilson e, depois, a personagem Cleópatra VIII 

requer uma análise de alguns dos elementos que circundam os dois, os quais seguem 

com o destino do duplo traçado desde o ventre, como veremos. Assim, antes de se 

submeter à cirurgia de redesignação sexual, Wilson se sente estimulado por vários 

aspectos à sua volta: o teatro, pulsão forte do pai, assim como a obsessão/o temor dele 

em relação aos filhos diante da sina do doppelgänger; o filme Cleópatra, de Mankiewicz 

                                                           
21 Sigla em inglês para “Sex reassignment surgery”. 
22 O estudo do professor Carlos Eduardo Albuquerque Fernandes mostra que as transexuais estão, sob o 
signo da violência, à mercê de uma sociedade machista que as executa. Uma das possibilidades de mostrar 
essa violência contra as transexuais, como aduz o autor, é ver “um modo de sensibilizar o/a leitor(a) para 
um problema social enfrentado por essa minoria” (FERNANDES, 2016, p. 164). 
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esquecido num armário com os pertences da falecida mãe; a obsessão pela vida – 

pessoal e fílmica – da atriz Elizabeth Taylor; a admiração pela atriz e dançarina egípcia 

Tahia Carioca; e, substancialmente, pela rainha ptolomaica morta pelo veneno da cobra. 

Todos esses aspectos ajudam na construção da personagem Cleópatra VIII; no 

entanto, é a cirurgia de redesignação sexual que autentica a sua estada no mundo, 

conforme entenderemos neste capítulo, pois, como se sabe, Cleo, como é chamada, 

sente-se incomodada desde sempre com o fato de ter nascido num corpo masculino e, 

enfaticamente, por ter nascido com um irmão gêmeo que em tudo difere de sua 

personalidade forte e inteligente. 

E, por narrar a inquietação desde a sua condição pré-natal, entende-se que há 

uma disforia corpórea desde a gravidez, quando o feto Wilson encontra o irmão gêmeo 

pela primeira vez no espaço intrauterino, como ele diz: “no exato instante em que o 

monozigoto ou disco embrionário se partiu em dois e nos encontramos, além de nos 

separarmos, como dois Adãos recém-ingressados no paraíso intrauterino” (TERRON, 

2010, p. 19). A partir dali, Wilson decide não aceitar a “sina genética” (TERRON, 2010, p. 

19) e considerou, naquela ocasião,  

 

...a possibilidade de encomendar um futuro inventado com técnicas 
mais modernas que não envolvessem a extração de costelas ou algo 
parecido. Eu percebi muito cedo que poderia nascer de novo. E renasci 
mesmo, não numa câmara hiperbárica ou coisa assim, mas numa mesa 
de cirurgia, e não estou me referindo a uma cesariana (TERRON, 2010, 
p. 20). 

 

Com efeito, a narrativa de Cleo dialoga com as discussões de Butler (2008) 

sobre a complexidade do gênero e os limites da identificação, calcada inicial e 

socialmente no binarismo imposto pela heterossexualidade, pois, para a filósofa norte-

americana, “a incorporação literaliza a perda sobre ou no corpo, aparecendo assim 

como a facticidade do corpo, o meio pelo qual o corpo vem a suportar um ‘sexo’ como 

sua verdade literal” (BUTLER, 2008, p. 105). Para Cleo, o corpo pesa pelo invisível, que a 

incomoda; antes da cirurgia, ela não vê o próprio pênis e aquele sexo pesa sobre seu 

corpo, como ela explica para o psicólogo que vai dar o aval para a SRS: “Não quero mais 

sentir nada quando tenho uma ereção, por exemplo. Ou quando corro para alcançar o 

ônibus, compreende? Parece que estou carregando uma mochila com fecho estragado 
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cujo conteúdo está prestes a cair para fora” (TERRON, 2010, p. 183). A cirurgia é, para 

Cleo, o processo de assumir, culturalmente, a sua identidade de gênero. Bento (2006), 

ao citar Butler, afirma que esse processo de assumir um gênero, “de fazer o corpo visível 

no interior da inteligibilidade cultural, significa costurar identificações e expelir e negar 

outras” (BENTO, 2006, p. 205).  

O caminho de Wilson até chegar a Cleópatra VIII, como ela se designa após a 

cirurgia, não é confirmado pelo empoderamento transexual, ou seja, está longe de 

discussões de gênero ou da discussão político-social – não há, por exemplo, nenhuma 

referência a como Cleo, com documentos masculinos23 e corpo feminino, enfrentou as 

burocracias para retirar passaporte e/ou as dificuldades alfandegárias na chegada ao 

Egito, bem como não houve nenhum embargo inicial no país africano. Ela se sente 

mulher e confirma a sua identidade feminina com a cirurgia de redesignação sexual 

clandestina e de próteses de silicone, mas não deixa claro o seu entendimento sobre as 

discussões sociais em torno da aceitação social da transexual, ainda muito distante da 

sociedade naquela época. O processo de transformação, ou, melhor dizendo, de 

readequação, foi, para Cleo, uma passagem para o feminino corpóreo, pois a 

identificação de sua identidade sexual era anterior à cirurgia, diferente do feminino 

defendido por Benedetti (2005) quando este discorre sobre o feminino das travestis. 

Para o autor, as travestis negociam o feminino:  

 

As travestis constroem seus corpos e suas vidas na direção de um 
feminino ou de algo que elas chamam de feminino. Em sua linguagem 
êmica, querem ser mulher ou se sentir mulher. Se sentir mulher é uma 
expressão que por si só já traz algumas pistas de como esse feminino 
é concebido, construído e vivenciado pelas travestis. (...) O feminino 
travesti não é o feminino das mulheres. É um feminino que não abdica 
de características masculinas, porque se constitui em um constante 
fluir entre esses pólos, quase como se cada contexto ou situação 
propiciasse uma mistura específica dos ingredientes do gênero 
(BENEDETTI, 2005, p. 96). 

                                                           
23 No Brasil, a pessoa transexual experimentou, até pouco tempo, 2015, a dificuldade para conseguir os 
documentos sem averbação expressa da sua identidade. Segundo Bento (2017), “definiu-se que, primeiro, 
deve-se fazer as cirurgias de transgenitalização (...) para depois entrar com o pedido de mudança de sexo 
e pré-nome nos documentos. O processo na Justiça pode levar anos, e o parecer depende da 
compreensão que o juiz tenha da transexualidade” (BENTO, 2017, p. 222). Bento (2008) já apontava para 
a necessidade de uma discussão maior em torno das questões legais, questionando se a identidade 
transexual se tratava de reconhecimento ou autorização. 
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Cleo, diferentemente, se sente incomodada com o gênero e a anatomia 

masculinos e, por isso, recorre à cirurgia, ela não negocia a sua condição vital de mulher; 

ela sequer faz menção à transexualidade, assumindo, desde sempre, a natureza 

feminina. Sua identificação com a rainha Cleópatra e, por aproximação, com a atriz 

Elizabeth Taylor, confirma as palavras de Bento sobre o jogo de “negação e de 

afirmação, de repulsa pelo ‘outro’, pelos que habitam as margens, e de atração por 

modelos idealizados” (BENTO, 2016, p. 204-205). 

A idealização de Cleo ancora-se na personagem quase mítica de Cleópatra, mas 

também na aproximação que sente a partir da atriz Elizabeth Taylor, sustentada, assim, 

pela identidade assumida após a cirurgia. A biografia da atriz inglesa é, pois, uma espécie 

de alicerce para a identidade de Cleo, que se sentiu atraída pelo modelo idealizado de 

uma atriz bem-sucedida financeiramente. Depois de realizada a cirurgia, no entanto, os 

sonhos da protagonista são outros, dessa vez, ilusórios, como se vê:  

 

Não satisfeita com a vagina, comecei a sonhar com menstruações, com 
jatos de sangue espirrando entre as pernas. Enquanto o horizonte 
avermelhava as cúpulas dos minaretes que encimavam o Cairo, eu 
imaginava um imenso ovário no lugar do sol e investia em caixas e mais 
caixas de Tampax que ia desperdiçando conforme os aplicava a cada 
ciclo menstrual imaginário (TERRON, 2010, p. 224). 

 

Na narrativa de Cleo, há outros delírios de sua feminilidade, como também 

imaginar-se grávida e querer ver celulites, que atestariam definitivamente o seu ser 

mulher. No Antigo Egito, a infertilidade era uma ameaça que pairava sobre os 

casamentos, podendo envolver divórcios ou a anulação do casamento (MANNICHE, 

1987). Socialmente, ela não discutia esses devaneios com ninguém, mantendo o que ela 

chama de “o segredo”. A propósito, a demarcação cronológica remonta o final de sua 

vida, no deserto do Egito, aos anos 2000, porém a cirurgia à década de 80 e, socialmente 

falando, as discussões de gênero só ganham as ruas, no Brasil, posterior a isso, conforme 

esclarece Bento (2008). A literatura, entretanto, absorve as demandas sociais, como 

enfatiza Candido: “a literatura é também um produto social, exprimindo condições de 

cada civilização em que ocorre” (CANDIDO, 2010, p. 29). Nesse sentido, as narrativas 

não se colocaram à parte das temáticas homossexuais, conforme vimos no capítulo 
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anterior, e, num desdobramento da tônica queer, a literatura brasileira também aborda, 

há algum tempo já, a transexualidade, embora ainda se constitua um universo marginal, 

como defendeu Fernandes (2016). 

O recorte de vinte anos feito por Fernandes (2016) para analisar a transexual 

na literatura parece manter a mesma constituição da personagem no século XXI, 

perseguida e assassinada por seu algoz; no caso de Cleópatra VIII, pelo seu companheiro 

– o qual a negociava como mercadoria entre outros empresários – e os comparsas dele, 

num areal desértico do Egito, conforme Cleo narra poeticamente sua morte:  

 

Com um movimento brusco, ele separa meu pescoço de minha cabeça, 
que cai dentro do poço. Depois, dá um pontapé no meio de minhas 
costelas, buscando reunir no fundo seco do poço as duas partes de 
meu corpo separadas contra minha vontade (TERRON, 2010, p. 277).  

 

Esse fragmento narra os momentos finais da vida da protagonista Cleópatra 

VIII, logo depois do vilipêndio sofrido por ser considerada “homem” por um personagem 

que sabia do seu processo de redesignação e reaparece na narrativa nesse momento 

conflitante. Cleópatra não tem como desmenti-lo, pois, na posição de mulher na cultura 

egípcia, é subserviente e, nesse momento, refere à transexualidade como “meu 

segredo” (TERRON, 2010, p. 272), embora se considere difamada por esse discurso, uma 

vez que ela é, de fato, mulher, atestada psicologicamente pela cirurgia de readequação 

genital. 

Não há reflexão por parte dos seus algozes: eles simplesmente não admitem o 

fato de Cleópatra ter nascido, biologicamente, num corpo masculino. O final trágico da 

personagem parece demarcar também a postura machista e preconceituosa, 

influenciada pela religião patriarcal, mantida na sociedade, a qual insiste em negar os 

corpos transexuais e, costumeiramente, indagar tais corpos, sem refletir sobre o 

“reconhecimento da diferença” (BENTO, 2005, p. 203). Desse modo, ratifica-se a tese de 

Fernandes (2016), na qual a construção narrativa da personagem transexual não é aceita 

pela sociedade ficcional, da mesma forma que não o é fora da ficção. 

Por outro lado, mantem-se viva a possibilidade de discussão, a partir da 

literatura, da subjetividade transexual; num paralelo, como observou Brait (1985) na 

definição de Oswald Ducrot e Todorov sobre as personagens que, na verdade, 
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“representam pessoas segundo modalidades próprias da ficção” (BRAIT, 1985, p. 11 – 

grifo da autora). Cleo pode ser lida como a representação de inúmeras transexuais que 

fazem uso de várias tecnologias para mudar a aparência externa e, inclusive, da cirurgia 

de redesignação para se sentirem mais acomodadas no seu corpo físico. 

Semelhante posicionamento é o de Candido (2007), ao afirmar que o enredo 

depende do personagem e completa: “Enredo e personagem exprimem, ligados, os 

intuitos do romance, a visão da vida que decorre dele, os significados e os valores que o 

animam” (CANDIDO, 2002, p. 53-54). Bakhtin (2011) defende igual teor, ao afirmar que 

os fenômenos literários são indissolúveis da cultura e ratifica: “Se não se pode estudar 

a literatura isolada de toda a cultura de uma época, é ainda mais nocivo fechar o 

fenômeno literário apenas na época de sua criação, em sua chamada atualidade” 

(BAKHTIN, 2011, p. 362). A propósito, desde Aristóteles, a categoria personagem é 

significativa para a literatura ocidental, devendo ser, pois, uma das preocupações do 

autor, que deve induzir a aprovação (ou reprovação) do leitor, em se tratando das 

atitudes dos personagens.  

Para o filósofo estagirita, ao analisar o comportamento do personagem na 

tragédia,  

 

Tanto nos caracteres como na estrutura dos acontecimentos, deve-se 
procurar sempre ou o necessário ou o verosímil de maneira que uma 
personagem diga ou faça o que é necessário ou verosímil e que uma 
coisa aconteça depois de outra, de acordo com a necessidade ou a 
verossimilhança (ARISTÓTELES, 2008, p. 68). 

 

Ao assimilarmos as palavras aristotélicas e o romance de Terron, percebemos 

que a omissão de Cleo quanto às discussões de gênero na narrativa se devem à 

verossimilhança entre o período vivido por ela, pois essa discussão era marginalizada24 

e fadada à prostituição; o silêncio dela assimilando a tragédia da identidade. Numa 

alusão à tese de Bordieu, sobre o poder simbólico, falar de transexual sob a imagem da 

                                                           
24 Ao optarmos pelo verbo no passado, insistimos na condição pós-moderna da aceitação acadêmica e 
cultural da transexualidade como fenômeno social, mas não negamos a realidade de inúmeras transexuais 
que ainda se prostituem nas ruas das cidades, principalmente os grandes centros urbanos, conforme 
destaca Kulick (2008) que aponta a prostituição como “fonte de renda” e “fonte de experiências 
prazerosas e recompensadoras” (KULICK, 2008, p. 151). 
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prostituição é autenticar a ela (ou a ele) um valor mercadológico, pondo a identidade 

em outro plano, que não o real, anulando e violentando, simbolicamente, a sua 

identidade. E, diferentemente do mundo da prostituição, Cleópatra VIII fabrica a sua 

nova imagem e a sua identidade é reforçada pela cirurgia para viver a plenitude do ser 

mulher, desde sempre arraigado em sua personalidade. Já longe do Brasil, no Egito, ela 

sofre os dissabores de ser mulher numa sociedade machista e, posteriormente, de ser 

transexual no mundo árabe. Para Biziak (2017), “a narradora desloca-se entre 

momentos históricos diferentes na busca de uma retomada da memória que é, na 

verdade, uma tentativa de construção de identidade”. (BIZIAK, 2017, p. 86).  

Este capítulo objetiva, pois, assentar a construção da personagem transexual 

na literatura brasileira pós-moderna, mostrando a pseudo autonomia que a personagem 

tem ao se mudar para um novo lugar e a violência simbólica vivida por ela. Assumiremos, 

a partir das discussões de Butler (2013), de sexo e gênero, a noção de corpos 

performáticos como asserção para a construção da identidade de Cleópatra VIII. 

 

 

3.1 HOMUS FICTUS QUEER: A PERSONAGEM TRANSEXUAL 

 

A memória de Cleópatra VIII é o fio condutor de Do fundo do poço; é através da 

recuperação da memória, já no Cairo, “de gota em gota. Parecia uma torneira mal 

fechada” (TERRON, 2010, p. 170), conforme a metáfora aludida por ela própria, que, aos 

poucos, vai se lembrando, ainda cheia de dúvidas, de quem foi antes do processo de 

redesignação sexual. Essa dimensão axial toca fortemente as vozes identitárias da 

contemporaneidade, conforme já vimos no primeiro capítulo e vamos perceber na 

construção da personagem. 

Reverberando o passado – tal qual Brás Cubas na clássica narrativa de Machado 

de Assis –, Cleo, morta, relembra a vida inteira, seu processo de readequação corpórea 

e metaforiza o Cairo em si, com ruínas degradantes de uma sociedade igualmente 

arruinada cujos preconceitos são intrínsecos à cultura da religião árabe, como os 

interlocutores dela, no Egito, enfatizam – conquanto tenhamos percebido nas 

etnografias consultadas, especialmente a de Benedetti (2005) e a de Kulick (2008), o 
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movimento migratório de transexuais para centros urbanos maiores, muitas, inclusive, 

para exercer a prostituição –, a intenção de Cleo, embora não se apresentasse clara para 

ela mesma, pois estava desmemoriada, não era prostituir-se, embora fosse capaz de 

pagar pelos serviços sexuais de algum homem, conforme ela alega:  

 

Não seria nada mau igualmente dar logo de cara com um Marco 
Antônio perdido no tempo e no espaço e que me esperasse havia não 
sei quantos séculos e tão cheio de amor nem que fosse pra vender, em 
vez de dar. Eu ouvira falar que a prostituição masculina no Egito era 
uma prática secular e não excluía a possibilidade de pagar por esse tipo 
de serviço, caso fosse necessário. Minha insegurança de então era 
muitíssimo maior do que a pirâmide de Queóps, mas perdia em 
tamanho para meu tesão acumulado (TERRON, 2010, p. 194). 

 

O expediente narrativo de que faz uso, a memória, figura imagens do passado 

e do presente, sempre associadas aos espaços por onde a personagem transita, inclusive 

o fundo do poço e ratificando a sua identidade feminina, incluindo o desejo sexual. 

Pode-se ver duas importantes características na representação do espaço em Do fundo 

do poço: a ruptura espacial e social e a subversão dos lugares, tendo as metrópoles, a 

gigante São Paulo e a Cairo transfigurada e o fundo do poço, onde ela se encontra para 

narrar a própria história, como referências.  

Nesses espaços, carregados de simbolismos, há conflitos que desfiguram a 

evocação de sua identidade como algo sólido. Para Cleo, a socialização dos lugares é, 

inicialmente, marcada pela incerteza e, depois, pelo sofrimento. Sua ambientação em 

“estar no mundo” corresponde a um tímido processo de se adaptar aos lugares, talvez 

pela falta de representatividade da transexual naquele momento. Entretanto, numa 

análise da presença quase mítica da travesti no contexto “mundo”, Denilson Lopes 

(2002) afirma que ela foi incorporada “à cultura clubber em constante processo de 

expansão, chega a passarelas de moda do mundo inteiro, a MTV e a Hollywood” e 

continua com a visão sobre o Brasil dos anos 80: “somando-se à longa tradição do 

travestimento no Carnaval, Roberta Close vira símbolo sexual e a presença de travestis 

na televisão deixa de ser tema exclusivo de programa policial ou atração exótica” 

(LOPES, 2002, p. 67).  
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Essa falta de exclusividade, talvez, não permite a Cleo uma situação cômoda, 

pois as minorias não conseguem experimentar, nos espaços públicos, uma sensação 

plena de segurança e liberdade, simbolizada pela heteronormatividade imposta, 

conforme sublinha Bento ao mostrar que, no Brasil, há “uma cultura política nacional 

que se caracteriza por fazer o excluído ‘limpar’ suas marcas de diferença para ser aceito” 

(BENTO, 2017, p. 55). Para a socióloga, a situação das pessoas “trans” é mais complicada, 

pois “seus corpos apresentam diferenças insuportáveis para um contexto marcado pela 

hegemonia dos discursos que definem os sujeitos por suas genitálias” (BENTO, 2017, p. 

59). Cleo começa a viver num país cujo discurso é esse descrito por Bento, isto é, 

demarcado pela hegemonia masculina e patriarcal, de direitos minguados às mulheres 

e nulos às transexuais, como vamos entender mais à frente. 

Ao elaborar uma protagonista-narradora, submetida a um processo de 

readequação de gênero, que vai para o Egito como forma de redenção de sua 

identidade, Terron cria duas metáforas: a derrocada da lógica identitária e espacial – 

mais uma vez o espaço como elemento construtor da narrativa de Cleópatra VIII, e, no 

que tange à identidade, é uma oportunidade de se discutir a personagem transexual em 

vários contextos, seja acadêmico, político, cultural ou outros, principalmente com o 

objetivo de tentar modificar o discurso hegemônico das sociedades patriarcais. A 

personagem, então, reforça a linguagem social de que fala Bakhtin (2014). 

Esse “habitante da realidade ficcional” (BRAIT, 1985, p. 11) é responsável, no 

romance, pela materialização do heterodiscurso social que se dá através das falas dos 

próprios personagens, como afirma Bakhtin (2014), para quem “o homem do romance 

é essencialmente o homem que fala” (BAKHTIN, 2014, p. 134 - sic), é “essencialmente 

social” (BAKHTIN, 2014, p. 135). Disso decorre a multiplicidade da linguagem na 

narrativa, posto que as linguagens são elaboradas por diversas linguagens, as quais, por 

sua vez, estão na seara da sociedade. 

Outrossim, o discurso da personagem no romance não é, para Bakhtin (2014) 

apenas reprodução, mas representação do ser histórico que se apropria de linguagens 

sociais. Assim, no romance em análise, idealiza-se um discurso mais politizado para 

representar a voz das transexuais, as marginalizadas e as não marginalizadas e as 

empoderadas pelo discurso de garantias políticas e sociais. Anseia-se por um discurso 
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ideológico cujas raízes enfatizem a ação da personagem, pois, para Bakhtin (2014) a 

ideologia da personagem representa também o seu discurso; a personagem, então, 

“tem sua própria concepção personificada em sua ação e em sua palavra” (BAKHTIN, 

2014, p. 137). 

Evidentemente, o teor político que se requer para a realidade queer, mais 

especificamente, na narrativa, da transexual e os seus consequentes avanços sociais não 

se confirmam em Do fundo do poço. Cleo se deslumbra com o sonho utópico de ser da 

linhagem ptolomaica, desde a imagem de Elizabeth Taylor, e o discurso é pautado nas 

ações da personagem egípcia representada no cinema pela atriz inglesa e, 

substancialmente, pela vida da própria atriz. A protagonista carrega consigo uma 

biografia de Liz Taylor em cujas margens vai anotando a própria vida, um “diário 

marginal de glosa fanática às peripécias de Liz Taylor” (TERRON, 2010, p. 61); é a mesma 

biografia que quanto mais ela lê, “menos o texto impresso fica visível” (TERRON, 2010, 

p. 111), ressaltando a vida de Cleo “escrita às margens da vida de Liz Taylor” (TERRON, 

2010, p. 111). O diário enquanto gênero presente na narrativa é um instrumento 

utilizado por Cleo para registrar sua história, demarcando a sua amnésia, mas sem 

esquecer a sua identidade feminina. 

A obsessão pela vida de Elizabeth Taylor impulsiona Cleo a empreitadas 

biográficas, as quais revelam os malsucedidos relacionamentos da atriz, e isso alimenta 

um discurso enriquecido pelas ações da própria Cleo: “Li tantas vezes essa biografia a 

ponto de roubar a vida de Liz, de tomá-la para mim. Surrupiei tudo o que pude: seus 

trejeitos e olhares, seus cortes de cabelo e de roupas, sua arrogância britânica. Tornei-

me a usurpadora do trono” (TERRON, 2010, p. 63-64). Esse comportamento 

corresponde, também, a uma apropriação do discurso de um personagem por outro, o 

que, a partir de Bakhtin (2014) conseguimos analisar, conforme afirma o filósofo russo: 

“o romance revela uma influência poderosa sobre o plano extraliterário e a transmissão 

da palavra do outro” (BAKHTIN, 2014, p. 139), e completa sobre essas representações: 

 

Fala-se no cotidiano, sobretudo a respeito do que os outros dizem – 
transmitem-se, evocam-se, ponderam-se, ou julgam-se as palavras 
dos outros, as opiniões, as declarações, as informações; indigna-se ou 
concordasse com elas, discorda-se delas, refere-se a elas etc. 
(BAKHTIN, 2014, p. 139). 
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Na narrativa de Terron, essa fala extraliterária se mescla com outras literaturas 

– principalmente do duplo, conforme veremos mais adiante – e com os filmes nos quais 

participou a atriz britânica. Essa junção irrompe na figura de uma Cleo que persegue a 

vida de Liz Taylor, sente-se segura com na simples companhia da biografia da atriz e 

escreve à margem dela, um registro “de uma literatura muito superior à que corre no 

leito principal da página, a biografia da verdadeira Cleópatra VIII” (TERRON, 2010, p. 64-

65).  

Assim, desmemoriada e autoconfiante, segue a sua identidade e o seu fascínio 

pelo Egito e embarca para o país árabe onde seria a rainha Cleópatra VIII, uma cobiçada 

dançarina dos espetáculos de dança do ventre. Cleo se tornou conhecida como 

dançarina do ventre, inicialmente no Club Palmyra e, depois, sob o patrocínio de seu 

amado, Hosni, sobre o qual ela confessa: “intuí a chance de pisar de novo em um palco 

ao conhecer Hosni. Isso pesou muito em minha decisão de amá-lo” (TERRON, 2010, p. 

234-235). Após defrontar-se com a sua história já modificada, arranjada no Egito, a 

dança do ventre se tornou proibida e a dança passou a ser perseguida politicamente.  

Do fundo do poço mantém a abertura dialética com a realidade enfrentada 

pelas minorias e, se visualmente Cleo se desfez de suas marcas enquanto transexual 

para ser aceita na sociedade, conforme ideia defendida por Bento (2017), sua chegada 

ao Egito é marcada pela violência física contra a mulher. 

A continuidade narrativa é dada aos saltos, pois mistura o passado e o presente 

entremeados –, as decisões do passado de Wilson/Cleópatra e a chegada do irmão 

William ao Egito para procurar o irmão perdido há quase quarenta anos, 

respectivamente. Essa simultaneidade narrativa parece propor uma visão cambiante da 

narradora que ainda está recuperando a memória, o que só acontece, completamente, 

nos instantes finais da sua vida. 

As ruínas da cidade serão metáforas do processo narrativo de Cleo, cuja 

chegada ao Egito, a Alexandria especificamente, logo depois de se “deparar com a 

coluna de Pompeu” (TERRON, 2010, p. 206), é desastrosa. Ela pressentiu que estava 

sendo perseguida por um rapaz cuja “boca arreganhada devia ter sido subtraída a uma 
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máscara de monstro e não lembrava nem de perto qualquer tentativa de estabelecer 

um contato amistoso” (TERRON, 2010, p. 207).  

Isola-se a imagem de Cleo – sem as marcas da transexualidade – à simples 

turista em Alexandria e se consegue visualizar uma mulher. Essa foi a visão 

heteronormativa que confirmava a mulher supostamente submissa a um ambiente 

patriarcal: o “monstro” constata que está sozinho com ela, diante daquele monumento 

secular e, numa metáfora poética criada pela protagonista para aquele momento 

horrendo, é, por ele, tirada “para dançar” (TERRON, 2010, p. 207).  

Ao discorrer sobre a natureza da monstruosidade, Foucault25 alerta que essa é 

uma noção judicativa (2001, p. 78), mas, na seara dessas discussões, sentencia: “O 

grotesco é um dos procedimentos essenciais à soberania arbitrária” (2001, p. 16). Ainda 

a discutir o comportamento do monstro, Foucault mostra: 

 

Mostrando explicitamente o poder como abjeto, infame, ubuesco ou 
simplesmente ridículo, não se trata, creio, de limitar seus efeitos e 
descoroar magicamente aquele a quem é dada a coroa. Parece-me que 
se trata, ao contrário, de manifestar da forma mais patente a 
incontornabilidade, a inevitabilidade do poder, que pode 
precisamente funcionar com todo o seu rigor e na ponta extrema da 
sua racionalidade violenta, mesmo quando está nas mãos de alguém 
efetivamente desqualificado (FOUCAULT, 2001, p. 17). 

 

O “monstro” tem o poder do instante naquela situação: não há ninguém além 

de Cleo, uma mulher supostamente submissa, fragilizada, sem direitos. Bento afirma 

que o sujeito queer não é somente os LGBTT, mas todo os que não conseguem usufruir 

“da condição de cidadania plena” (BENTO, 2017, p. 56). A mulher no Egito pode ser vista 

assim, uma vez que, na narrativa, é tida como mercadoria, moeda de troca de 

casamentos arranjados e sempre submissas; em um dado momento, o doutor Samir, 

amigo de Cleo, tenta esclarecer esses perigos para William, contando a história de Reem 

Abu Ghanem, noiva prometida a um homem, mas que se recusa ao casamento e que, 

por fim, foi estrangulada pelos irmãos e jogada num poço. Nesse momento, ele 

                                                           
25 Para um aprofundamento sobre a noção de monstro moral, ver Foucault (2001). Em síntese, a noção 
está atrelada à visão de corrupção natural, não somente social. 
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arremata: “A história de Reem é a história da mulher árabe. É muito provável que 

também seja a de Cleo. É sempre igual. Não tem fim” (TERRON, 2010, p. 209). 

O elemento árabe presente no trecho acima, sobretudo pela generalização do 

doutor Samir, demarca o esvaziamento da noção de civilização e se perde nas sendas 

desse teor sublinhado pela crueldade do estupro e constante perseguição contra a 

liberdade das mulheres, resultando no assassinato delas, conforme a realidade descrita 

no romance. As personagens de Do fundo do poço parecem gravitar em torno da 

imagem elaborada pelas máscaras da civilização, criadas por Starobinski (2001), de que 

“a oposição entre a civilização e a barbárie equilibra-se em uma suspensão 

interrogativa” (STAROBINSKI, 2001, p. 56), mas não sabem em qual lado se encontram 

dessa suspensão, já que um termo é o avesso do outro. 

A exposição do corpo diferente, supostamente submisso, porque não é 

conciliatório na cultura patriarcal, nesse caso, a mulher incomodada com os desmandos 

culturais ou a/o transexual, está à mercê do julgamento, e condenação, do outro, longe 

de qualquer processo civilizatório – que, para Bauman (1998), está atrelada à ideia de 

modernidade. Desta forma, ao discutir a automação dessa sociedade repressora, 

Starobinski (2001) pondera, etimologicamente: “a palavra polir implica um devir, uma 

ação progressiva, daí sua equivalência com civilizar” (STAROBINSKI, 2001, p. 19) e, mais 

à frente, complementa sobre a ideia de civilização: “civilizar seria, tanto para os homens 

quanto para os objetos, abolir todas as asperezas e as desigualdades ‘grosseiras’, apagar 

toda rudeza, suprimir tudo que poderia dar lugar ao atrito, fazer de maneira a que os 

contatos sejam deslizantes e suaves” (STAROBINKSI, 2001, p. 26).  

A personagem transexual é nesse caso representada como alvo de toda rudeza 

que a cultura machista ali pode impor: enquanto mulher, é humilhada e estuprada por 

estar sob a “condição” de ser “menor” diante dos homens e, por não ter nascido no 

corpo feminino, terá de pagar com a própria vida. A partir de um processo semântico, 

Starobinski (2001) clarifica a noção de civilização, por meio da qual percebemos a lógica 

dos algozes de Cleo: 

 

Um termo carregado de sagrado demoniza o seu antônimo. A palavra 
civilização, se já não designa um fator submetido ao julgamento, mas 
um valor incontestável, entra no arsenal verbal do louvor ou da 
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acusação. Não se trata mais de avaliar os defeitos ou os méritos da 
civilização. Ela própria se torna o critério por excelência: julgar-se-á em 
nome da civilização. É preciso tomar seu partido, adotar sua causa. Ela 
se torna motivo de exaltação para todos aqueles que respondem ao 
seu apelo; ou, inversamente, fundamenta uma condenação: tudo que 
não é civilização, tudo que lhe resiste, tudo que a ameaça, fará figura 
de monstro ou de mal absoluto. Na excitação da eloquência torna-se 
permissível reclamar o sacrifício supremo em nome da civilização. O 
que significa dizer que o serviço ou a defesa da civilização poderão, 
eventualmente, legitimar o recurso à violência. O anticivilizado, o 
bárbaro, devem ser postos fora de condição de prejudicar, se não 
podem ser educados ou convertidos (STAROBINSKI, 2001, p. 33). 

 

A essa altura, o “não civilizado”, de acordo com as retomadas da narrativa de 

Cleo, compreende-se, é ela própria, a personagem transexual. A essência da civilização, 

perdida pelo poder inconteste salvaguardado pela “legitimidade” de ser homem, 

assume o juízo já arraigado na cultura egípcia: a condenação do não masculino ao poço. 

Cleo não está tentando juntar as duas pontas da sua vida, antes, está tentando 

entender o que é – ou foi, posto que está morta – a sua vida. E, com a sintonia dos 

gêmeos, começa a ver pelos olhos do irmão recém-chegado ao Cairo para procurá-la. 

Por isso, a narrativa se dá no paralelo dos planos do presente e do passado. Ao retomar 

a narrativa, fugindo da visão do irmão, Cleo não só insinua o estupro, mas também o 

confirma, com a mesma metáfora da contradança sórdida de “quando se tem um 

monstro como parceiro” (TERRON, 2010, p. 212) e constata: 

 

Estava viva, apesar de ferida, e só aquilo interessava. Depois de algum 
tempo ainda perplexa, pude afinal compreender o que se passara. 
Bem ali, diante daquele falo de granito erigido à glória de Pompeu, eu 
havia recebido as boas-vindas ao mundo dos homens. Ao contrário de 
mim, minha mochila permanecera intacta e meus pertences não 
tinham sido roubados (TERRON, 2010, p. 212-213). 

 

As memórias de Cleo, conforme vemos nesse trecho, denunciam as agressões 

sofridas contra ela na chegada ao Egito. As dores da personagem assumem essa 

catástrofe pessoal e, na sua fala, ficam claras as agruras do repúdio nutrido pela situação 

naquele momento. Ao mesmo tempo que lamenta suas dores, acrescenta uma visão da 

qual não podemos deixar de analisar enquanto constituição do seu discurso e a sua 

identidade de gênero: seu posicionamento irônico de ter “recebido as boas-vindas ao 
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mundo dos homens” (TERRON, 2010, p. 213) demarca, por um lado, a descoberta de o 

Egito ser violento, sentindo na pele essa realidade. 

Num outro ângulo, podemos fazer a leitura orientada pela profícua discussão 

estabelecida por Bento (2006) ao indagar a existência da identidade transexual. No 

contato com o outro, Cleo se coloca, definitivamente, num plano de identidade 

diferente do universo masculino, ao qual se sente bruscamente recepcionada, 

eliminando, assim, as barreiras do gênero que já lhe fora atribuído. Bakhtin (2011) 

reforça a ideia das trocas com o outro, “que está reunido e contido por inteiro em sua 

imagem externa” (BAKHTIN, 2011, p. 37). Para Bento (2006), numa análise etnográfica 

com transexuais sobre suas respectivas sexualidades que necessitam confirmar o 

reconhecimento do gênero identificado,  

 

(...) sexualidade e gênero apresentam-se colados. Tenta-se recuperar 
a coerência estabelecida pelas normas de gênero, segundo as quais 
sexualidade e gênero são determinados pela natureza, por meio do 
esforço da dissimulação. A heterossexualidade do parceiro dará vida 
ao ‘meu’ gênero (BENTO, 2006, p. 213). 

 

Cleo, enquanto personagem transexual, em sua situação adventícia ao universo 

dos homens obedece inapelavelmente a uma normatização cunhada pelo patriarcado, 

a heteronormatização da qual já aludimos anteriormente. E que constrói a sexualidade 

a partir do gênero social. Com efeito, Bakhtin (2011), ao discutir o vivenciamento das 

fronteiras externas do homem clarifica essa visão do outro sobre nós e sublinha:  

 

Enquanto a representação de outro indivíduo corresponde 
plenamente à plenitude de sua visão real, minha autorrepresentação 
está construída e não corresponde a nenhuma percepção real; o 
essencial no vivenciamento real de mim mesmo permanece à margem 
da visão externa (BAKHTIN, 2011, p. 35). 

 

O vivenciamento do outro, para Cleo, marca uma tragédia pessoal e viver essa 

violência é um mecanismo inconsciente da interiorização da própria sexualidade. Kulick 

(2008) aponta a violência como algo comum na vida das travestis – e nós ampliamos, 

com base em Bento (2017) para a vida das transexuais –, conforme expressa: “Elas 

sabem que, a qualquer momento, podem tornar-se alvo de agressão verbal e/ou 
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violência física por parte daqueles que se sentem ofendidos pela simples presença de 

travestis” (KULICK, 2008, p. 47). 

Essa recepção violenta a que se refere Kulick sublinha a intolerância com os 

sujeitos da sexualidade “desviante”. E, se no Brasil, a violência chega a ser algo comum 

contra as transexuais prostituídas nas avenidas dos grandes centros, inclusive por 

policiais, no Egito, ela parece ser instituída pela padronização singular do sujeito 

homofóbico, como se cada um detivesse uma micro lei e por ela se orientasse, indicando 

um controle social a partir da homofobia, quase mais visível do que a própria 

homossexualidade. Fuentelsaz e Martín (2017), ao escreverem uma reportagem sobre 

a homofobia, mostram que ela é orientada e regulamentada pelo estado egípcio: “a 

Polícia utiliza esta rejeição social para reforçar esta campanha e se promover como 

defensora da religião, dos valores e dos bons costumes do Egito” (FUENTELSAZ e 

MARTÍN, 2017). Os repórteres entrevistam egípcios gays que relatam o medo de 

assumirem a própria sexualidade no país africano e relatam que “há quem acredite que 

tudo começou para demonstrar que o novo regime era mais religioso que o anterior, 

que controlava a vida política antes do tumulto militar” (FUENTELSAZ e MARTÍN, 2017). 

O comportamento homofóbico, conforme aponta Antunes26: “engloba uma 

gama de atitudes e sentimentos negativos em relação à homossexualidade ou pessoas 

que são identificadas ou percebidas como homossexuais, lésbicas, bissexuais, travestis 

e transgêneros (LGBT)”(ANTUNES, 2016, p. 95). Com igual atenção ao comportamento 

homofóbico, Daniel Borrillo (2010) alude que o comportamento se compara à 

xenofobia, ao racismo e mesmo ao antissemitismo, todos configurados como “uma 

manifestação arbitrária que consiste em designar o outro como contrário, inferior ou 

anormal; por sua diferença irredutível, ele é posicionado a distância, fora do universo 

comum dos humanos” (BORRILO, 2010, p. 13). 

Para Borrillo (2010), o preconceito contra a homossexualidade também se 

sustenta a partir daquilo que é apontado como “bizarro, estranho ou extravagante” 

(BORRILLO, 2010, p. 14). E outras formas de discriminação se imiscuem aí com o 

                                                           
26 Para uma maior compreensão da homofobia, consultar Antunes, 2016. O autor faz uma análise histórica 
das questões de sexualidade e a construção da homofobia na sociedade, incluindo ali aspectos mais gerais 
como a visão da religião, do Estado e da medicina referindo-se à homossexualidade como um 
comportamento patológico, além de destinar um tópico para falar sobre a palavra homofobia e a sua 
variação social. 
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estrangeiro, conforme o próprio Borrillo (2010) afirma: “E no pressuposto de que o mal 

vem sempre de fora, na França, a homossexualidade foi qualificada como ‘vício italiano’ 

ou ‘vício grego’, ou ainda ‘costume árabe’ ou ‘colonial’” (BORRILLO, 2010, p. 14). 

Esse comportamento ostensivo vai ser percebido por Cleo, que tem seu 

“segredo” revelado àqueles que veem como opção a sua sexualidade e a condenam por 

isso, sem se darem conta de que “gênero, identidade de gênero, papel social de gênero, 

modelo de gênero, expressão do papel/modelo social do gênero, orientação do desejo 

afetivo sexual e posição sexual são elementos construídos historicamente” (ANTUNES, 

2016, p. 22). Aproximamos aqui a teoria da homofobia defendida por Borrillo (2010) 

para a aversão contra transexuais, uma vez que o professor ítalo-argentino inclui 

transexuais como vítimas do comportamento homofóbico, partindo da visão 

heteronormativa como a determinante e prestigiada socialmente. Para Borrillo (2010), 

“A homofobia torna-se, assim, a guardiã das fronteiras tanto sexuais (hétero/homo), 

quanto de gênero (masculino/feminino)” (BORRILLO, 2010, p. 14). Esse comportamento 

fóbico explica muito o fator de não somente o homossexual ou a transexual serem 

vítimas da homofobia, mas atingirem todos aqueles que não obedecem à regra clássica 

dos gêneros. Cleópatra VIII assume ter um irmão gêmeo univitelino e isso rompe com 

as crenças egípcias de pureza sexual, uma vez que a transexualidade não é permitida 

pelo estado e não pode ser considerada – e gêmeos univitelinos têm sempre o mesmo 

sexo. 

Os algozes de Cleo, ao assumirem a postura homofóbica e mandarem-na para 

o fundo do poço, morta, desprezam todo e qualquer avanço dos estudos de gênero 

discutidos enfaticamente neste início de século. Estamos discutindo sobre a agressão 

contra as pessoas cujo desejo desviante compõem a sigla queer, embora a perseguição 

do conservadorismo e, consequentemente, ratificação da homofobia, pareça ser maior 

contra as pessoas que não conseguem “limpar suas marcas” (BENTO, 2017) da 

sociedade, como as transexuais. 

Assumimos novamente o capital teórico de Daniel Borrillo (2010), que 

categoriza a homofobia, analisando a hostilidade praticada contra homossexuais da 

França contemporânea e, através de uma terminologia específica, Borrillo (2010) sugere 

formas de homofobia, inicialmente, a duas. À primeira dá o nome de “homofobia 
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irracional”, aquela que se vale da violência física e tentativa de apagamento do 

homossexual da sociedade: é a condenação da homossexualidade. A segunda, 

“homofobia cognitiva”, demarca a diferença entre heterossexuais e homossexuais. 

 

Neste aspecto, ela preconiza a tolerância, forma civilizada da 
clemência dos ortodoxos em relação com os heréticos. Neste último 
registro [a homofobia cognitiva], ninguém rejeita os homossexuais; 
entretanto, ninguém fica chocado pelo fato de que eles não usufruam 
dos mesmos direitos reconhecidos aos heterossexuais (BORRILLO, 
2010, p. 24 – grifo nosso). 

 

Sabemos que outras terminologias mostram o descompasso entre a condição 

homossexual e a sociedade. No Brasil, por exemplo, do ponto de vista jurídico, a 

transexual tem de entrar com um processo para retificar seu nome nos documentos, ao 

passo que heterossexuais podem, quando casam, assumir o sobrenome do cônjuge, sem 

que para isso movam um processo judicial. O fato de Cleo ser uma mulher heterossexual 

– após a cirurgia, ela se relaciona com homens e se apaixona, no Egito, pelo seu futuro 

algoz, o empresário Hosni – não é o bastante para os assassinos, pois eles já souberam 

das condições de seu nascimento biológico, da sua sina gêmea. A heterossexualidade da 

pessoa trans é assimilada por muitos como uma confirmação da homossexualidade. No 

entanto, quando a ou o transexual assume uma orientação homossexual, causa 

estranhamento. A própria Cleo não consegue entender direito o comportamento do seu 

enfermeiro Nelson, que nasceu mulher e, após os procedimentos cirúrgicos como 

mastectomia e terapia hormonal, se envolve com outro homem, o egípcio Omar. Na 

escrita de seu diário marginal, ela faz as considerações sobre o enfermeiro transexual: 

“Não existe nada nele que sugira um dia ter pertencido a uma mulher, nem no corpo, 

nem no comportamento. (...) Mas o mais incrível de tudo é que Nelson vive com outro 

homem, um companheiro chamado Omar” (TERRON, 2010, p. 106-107).  

Assim, entende-se que os algozes de Cleo assimilam a homofobia cognitiva e 

geral e, embora ela seja uma mulher heterossexual, é uma mulher XY, de modo que 

consegue reunir outros comportamentos que se transformam em fobias para os seus 

algozes. Cleo não tem direitos reconhecidos num Egito homofóbico e, enquanto mulher, 

se subordinou aos ditames do país estrangeiro para viver a sua identidade sexual. 

Conforme mencionamos, o romance é permeado pela vontade de Wilson adequar, 
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definitivamente, o seu corpo ao seu gênero e, muito tempo depois, ela tem de lidar com 

a homofobia num país que não a aceita. Entretanto, Cleo é inocente demais para 

perceber que a recuperação da memória, ainda que aos poucos, não deve permitir falar 

seus segredos para um povo homofóbico. Essa traição da própria memória resulta no 

seu assassínio.  

De igual modo, homossexuais são, constantemente, vítimas da homofobia 

ostensiva no Brasil a qual acaba também atingindo alguns heterossexuais em situações 

de carinho público, entre amigos ou parentes, confundidos pela intolerância originada 

com a homofobia, justamente porque a heteronormatividade sugere que os 

comportamento das masculinidades sejam idênticos. Antunes afirma que os 

homossexuais declarados “sofrem maior risco de serem discriminados, rejeitados, 

violentados fisicamente e verbalmente. Já aqueles que não são assumidos sofrem mais 

com o estresse de esconder a orientação do desejo afetivo sexual” (ANTUNES, 2016, p. 

104). É fácil supor que sim, uma vez que a homossexualidade dos enrustidos não está à 

prova da sociedade, está oculta, camuflada. Os gays efeminados e distantes da 

masculinidade clássica sentem na pele o rechaço, o bullying, o desprezo social, conforme 

aponta Borrillo (2010). A transexual, no entanto, é diferenciada dos demais 

homossexuais, pois ela traz em seu corpo as marcas da sua diferença, e, por mais que 

faça cirurgias de readequação (SRS), construção de seios, afilamento de rosto, dentre 

outras intervenções médicas possíveis, ela carrega no corpo a marca de sua identidade 

subjetiva, não tem como esconder seu estar no mundo. 

Ao se identificar com a identidade feminina e se valer de tecnologias várias para 

readequar, também socialmente, o seu corpo, Cleo justifica todas as suas ações 

posteriores: tenta apagar todas as marcas de sua transição para se manter sob uma 

suposta redoma que a deixaria livre de quaisquer agressões, como a própria homofobia, 

viaja para o Egito, torna-se a melhor dançarina do ventre no Cairo contemporâneo, 

investe num relacionamento com um empresário que vira seu cafetão e, 

substancialmente, deixa seu passado no Brasil – muito pela perda de sua memória no 

acidente do Monumental Teatro Massachusetts.  

O esforço de incorporar à sua identidade os contornos femininos faz Cleo agir 

sem pensar nas próprias ações, o que parece ser natural, pois a imagem externa traduz 
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a linguagem das autossensações interiores. No contexto da ação, analisada por Bakhtin 

(2011), se uma força estranha faz o sujeito perder o controle de alguma parte do próprio 

corpo, “esta [parte do corpo] me parece como que estranha, ‘não minha’, embora na 

imagem externamente manifesta do meu corpo ela efetivamente pertença ao meu 

todo” (BAKHTIN, 2011, p. 40 – grifo nosso). Wilson, não por doença, mas por não 

identificação com o corpo masculino com o qual nascera, não enxerga seu próprio pênis 

e, após a cirurgia SRS, apaga suas marcas externas da transexualidade e vivencia o corpo 

feminino em toda a sua amplitude, como se jamais tivesse vivido num corpo masculino. 

Essa ação motiva toda a narrativa e seus processos de redesignação justificam toda a 

vida. 

Para Bakhtin, a ação e o espaço do homem são vivenciados na autoconsciência 

do agente. O filósofo acentua que “o visível apenas completa o vivenciável de dentro e, 

sem dúvida, tem importância meramente secundária para a realização de uma ação” 

(BAKHTIN, 2011, p. 40). Destarte, entendemos que, para ela, a cirurgia poderia 

confirmar, para os outros, aquilo que ela já sabia indubitavelmente. No Cairo, Cleo não 

temia esconder o seu desejo afetivo sexual, pois, mesmo diante da cultura machista do 

Egito – um dos países cuja religião mantinha a tradição da cópula por interesses 

procracionistas, durante o Egito Antigo (MANNICHE, 1987) –, ela não se vê como alguém 

que era homem, mas alguém que se valeu de uma cirurgia para, apenas, readequar o 

gênero certo ao corpo equivocado.  

É ainda sobre a ação de Cleópatra que vamos nos debruçar para entendermos 

a sua constituição de personagem inspirada em uma cópia – Elizabeth Taylor – e, assim, 

chegar à sua finalidade: manter sua identidade subjetiva, transexual, feminina. A 

imagem externa da ação, no que se refere à Cleópatra VIII requer o exame de suas ações 

e do espaço “vivenciados na sua autoconsciência” (BAKHTIN, 2011, p. 39). Essa 

autoconsciência de que fala Bakhtin se situa na ação externa e, analogamente, fazemos 

essa ligação por entender que Cleo, ao se movimentar para ir em busca de seu desígnio 

transexual, age. 

Ela se desloca em momentos históricos diversos e narra, através da memória, 

todos os acontecimentos do passado. Vasculhar a memória, para ela, é uma forma de 

construir a identidade deixada para trás, porém não a masculina, a qual ela repudiou, 
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mas a fraterna, a história do seu irmão gêmeo esquecido. As tragédias balizam a sua 

vida: depois do terrível acidente no teatro de seu pai, ela perde a memória e, após o 

estupro sofrido na chegada ao Egito, suas lembranças começam a voltar 

paulatinamente. Ordinariamente, as transexuais são expulsas de casa quando as famílias 

sabem de sua identidade e suas memórias estão relacionadas às primeiras experiências 

sexuais, conforme aponta Kulick (2008) em seu estudo etnográfico. No entanto, Cleo 

não viveu esse drama de ser expulsa, ela foi distanciada da família, seu pai e irmão e dos 

que com ela conviviam, como o tio Edgar e o seu filho Agá-Agá.  

No ínterim da sua perda de memória até o Cairo, as ações de Cleo estão 

pautadas numa intensidade fundamental para a sua constituição enquanto sujeito 

feminino, sempre diante de sua autoconsciência. Dessa maneira, as ações têm de estar 

pautadas na “autossensação interior” de que fala Bakhtin (2011) cuja discussão se deu 

mais acima.  

Constituir-se em Cleópatra VIII foi projetado por Wilson, como já sabemos, a 

partir da visão hollywoodiana de Cleópatra VII, a última rainha do Egito (SCHIFF, 2006). 

A transexual normalmente idealiza alguém, quase sempre na infância e, também nessa 

fase, começa a se vestir de meninas (KULICK, 2008). Essas idealizações, vastamente 

discutidas por Bento (2006) incluem “o conhecimento da existência de outras pessoas 

que compartilham a mesma sensação de não-pertencimento ao gênero atribuído” 

(BENTO, 2006, p. 209). Wilson teve esse contato com outras pessoas transexuais, 

Nelson, o enfermeiro que lhe deu assistência no hospital e o levou para a própria casa 

depois da alta, e as travestis prostituídas na rua que a acolheram quando ela fugiu da 

casa do enfermeiro com medo de seu companheiro, o egípcio Omar. 

A vivência, entretanto, foi tão minguada que Cleo estranha o fato de Nelson ser 

um transexual masculino e ter um relacionamento com outro homem. Benedetti, num 

estudo etnográfico, aponta que as travestis consideram que “as características corporais 

são fundamentais no esquema de diferenciação dos gêneros” (BENEDETTI, 2005, p. 58). 

Esse estranhamento é facilmente diluído, segundo Kulick, para quem as travestis – e 

aqui ampliamos para as transexuais – elaboram “determinadas configurações de sexo, 

gênero e sexualidade que sustentam e dão significado às concepções de ‘homem’ e 

‘mulher’ no Brasil” (KULICK, 2008, p. 26). 
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Essa concepção assimilada por Cleo entroniza um papel cabal na sua narrativa: 

a cirurgia readequa seu corpo, porém a sua memória não se apaga, naturalmente. 

Ademais, o saber médico se coloca como símbolo contrário ao discurso da identidade 

transexual (BENTO, 2006, 2008 e 2017).  Ao analisar o capítulo “Disforia de gênero” do 

DSM-527, Bento questiona o porquê de, no documento, o gênero continuar como 

categoria diagnóstica psiquiátrica e conclui que a atenção dada se valeu de um modus 

operandi colonizador, além de manter uma visão “psiquiatrizante e patologizante. (...) 

visa produzir miragens sobre o caráter de controle dos corpos e desejos em contexto 

norte-americano e colonizar a outras culturas” (BENTO, 2017, p. 44).  

Cleópatra VIII dramatiza, inconscientemente – e isso vem à tona nos momentos 

finais da narrativa –, a experiência da provisoriedade. Na sua consciência, ela fez a 

cirurgia, portanto, não é homem. Diante do seu inquisidor, sua narrativa aponta: “- Isso 

aí não é mulher, é um homem – ele [Omar] diz. Penso até onde pode chegar a calúnia. 

– E, além de ser homem, é mentiroso e também assassino – ele insiste na difamação” 

(TERRON, 2010, p. 272 – grifo nosso). Em seu status quo de fêmea, o passado masculino 

se apresenta como uma mentira. Entretanto, a revelação do “segredo” é uma ruptura 

do seu estado. 

No debate sobre a identidade transexual, num exercício dialético com algumas 

transexuais, Bento (2006) discorre sobre elementos que, para as transexuais em 

questão, indicam, além da ratificação do “novo” gênero, estabelece hierarquias entre as 

transexuais e, diante disso, a autora discute a visão da cirurgia SRS:  

 

A cirurgia é um momento que possibilita acumular mais ‘capital de 
gênero’ e, por último, o reconhecimento definitivo, quando se 
consegue mudar os documentos. Os hormônios, as cirurgias e a 
mudança dos documentos são etapas que localizarão cada um em 
determinada posição hierárquica para chegar ao reconhecimento do 
status de homem/mulher (BENTO, 2006, p. 50). 

 

Cleo teve esse reconhecimento definitivo da sociedade na qual estava, e, por 

conta disso, desde sempre tenha idealizado a sua feminilidade. A idealização de Cleo 

permitiu criar uma “rainha tão exilada a ponto de ter nascido com outro sexo” (TERRON, 

                                                           
27 DSM é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais da Associação Americana de 
Psiquiatras. O DSM-5, referido no texto, foi atualizado em 2013, conforme destaca Bento (2017). 
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2010, p. 198), entretanto, sua identificação não teve propriamente a rainha egípcia 

como base, na verdade, dividia-se entre a atriz inglesa, famosa pela interpretação de 

Cleópatra (1963), e a figura mítica elaborada de Cleópatra VII, desde a sua morte 

apoteótica cuja história foi contada pelos vitoriosos, os romanos que invadiram o Egito. 

E, embora o nome Cleópatra – ao se referir à rainha ptolomaica – seja indelével, 

sua “imagem é vaga. Cleópatra pode ser uma das figuras mais identificáveis da história, 

mas não fazemos ideia de sua aparência” (SCHIFF, 2006, p. 7). Uma das biógrafas de 

Cleópatra, Stancy Schiff afirma que o Egito era a “terra do sexo e dos excessos” (SCHIFF, 

2006, p. 9) e essa informação contribuiu para que a imagem da rainha fosse carregada 

de sensualidade, além disso, “Cleópatra não era necessariamente bonita” (SCHIFF, 2006, 

p. 11).  

A sensualidade de Elizabeth Taylor, o envolvimento com Richard Burton e Rex 

Harrison, além das tragédias pessoais da atriz, ficaram marcados na idealização de Cleo 

– bem como na maioria das pessoas que viram o filme –, de forma que a exigência 

política e diplomática, além da fluência em nove idiomas (SCHIFF, 2006), da real rainha 

lágida ficou latente, tanto no filme quanto no consciente de Cleo, sobressaindo a intensa 

lascívia da mulher que governou o Egito durante vinte e dois anos (SCHIFF, 2006). Silva 

faz um estudo cuidadoso sobre “construtos de gênero no Egito Ptolomaico” e aborda a 

imagem desenhada de Cleópatra VII, pelo cinema, vaga para a história, mas como a 

“personificação do que uma certa ‘cultura popular’ desenvolveu sobre as mulheres 

egípcias” (SILVA, 2013, p. 128). 

Com efeito, a história contada após a derrocada do Egito Antigo se refere à 

cultura do país como a de um povo cuja sexualidade era intensa, mas não há registros 

da prática homossexual, embora ela não fosse considerada pecaminosa (ANTUNES, 

2016). De outro lado, porém, Rodrigues (2004), deixa claro que, nas antigas civilizações 

– e inclui o Egito –, as práticas da homossexualidade não eram problematizadas. É o 

próprio Antunes (2016) que, ao citar os estudos de Dynes e Naphy, relata a descoberta, 

em 1964, “em Sakkara, perto de Mênfis, Egito, um túmulo com figuras de dois homens 

de mãos dadas e abraços afetuosos. (...) Acredita-se que os dois homens tiveram um 

caso amoroso” (ANTUNES, 2016, p. 23).  
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Ainda, porém, em se tratando das supostas práticas homossexuais no Egito, 

Antunes se refere aos papéis sexuais desenvolvidos no ato sexual entre dois homens: 

“desempenhar o papel ativo (aquele que penetra) tanto na civilização egípcia quanto na 

mesopotâmica, estava relacionada ao poder, força, masculinidade e dominação” 

(ANTUNES, 2016, p. 24). Certamente, o comportamento homofóbico entre os egípcios 

– e de tantos outros povos, inclusive entre os brasileiros – mantém essa construção 

como linha de raciocínio para confirmar tal prática agressora. Assim, o final de Cleo é, 

diante da homofobia nesses tempos de hostilidade, soberania machista e de cunho 

sexista, uma equação de fácil resolução: se transexual, é minoria; se minoria, cerceia-se 

os direitos; sem direitos, estrangeira onde quer que esteja, fazem os algozes aquilo que 

bem entenderem e a morte bárbara reproduzida no contexto egípcio foi seu final 

enquanto transexual, ou seja, sem o poder simbólico ou a dominação masculina dos 

quais Bordieu (2002, 2007) se refere. 

 

 

3.2 “WILLIAM WILSON”, DE EDGAR ALLAN POE 

 

Se Cleópatra VIII, antes Wilson, é/são a(s) personagem(ns) central(is) do 

romance e da nossa análise, não podemos, por outro lado, olvidar a importância do seu 

irmão gêmeo, William, o qual consideramos como seu duplo não somente pelo fato de 

ser simplesmente o irmão gêmeo de Cleo, mas por ser o responsável pelo desfecho da 

irmã, conforme veremos na próxima subseção. Os dois percorrem uma história 

permeada de duplos e estão intimamente ligados ao duplo de Edgar Allan Poe, do conto 

“William Wilson”, de onde, inclusive, seus nomes foram flagrantemente retirados. Além 

de seus nomes, há a presença de um “tio Edgar”, amigo e sócio do pai dos gêmeos no 

Monumental Teatro Massachusetts e é também quem sugere os nomes dos garotos ao 

nascerem. Em tempo, tio Edgar era fã do livro Lolita, de Vladimir Nabokov e tem um 

filho cujo nome, Humberto Humberto, é o mesmo nome do narrador do romance russo. 

O diálogo com Poe não se limita aos aspectos literários, há um quê de ironia por parte 

do autor ao sugerir esses nomes, pois a biografia do autor norte-americano indica que 
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ele teria se casado com uma prima de treze anos de idade, quando ele mesmo tinha 

trinta e oito. (FRAZÃO, 2017). 

A partir das semelhanças literárias, é possível traçar a presença do duplo na 

história principal que tem, aliada a ela, o temor sugerido pelo pai de Cleo: a 

concretização da sina alemã do doppelgänger. Através desse fator narrativo, se 

desdobram aspectos históricos e literários da sina do duplo através dos personagens 

William e Wilson, que devem compor o Ciclo dos Duplos, uma apresentação teatral na 

qual os gêmeos combateriam o destino crucial da duplicidade, afirmando, pois, a 

identidade como forma de lutar contra os desígnios da lenda alemã. Desse modo, 

discorrer sobre o duplo em Do fundo do poço é perceber a literatura dialogar com o 

homem contemporâneo e perceber seus dilemas, também identitários, a partir de bases 

que remontam à Antiguidade clássica, por exemplo. 

O mito do duplo elaborado em “William Wilson” representa algumas 

problemáticas sociais desenvolvidas a partir do século XIX, como muitas fobias advindas 

das transformações sociais desenvolvidas pela Revolução Industrial, atenta e 

previamente percebidas pelo escritor norte-americano que é considerado por Cortázar 

(2006) como um dos principais escritores do conto28 moderno. Cortázar (2006) investe 

no Poe contista e revela: “Poe escreverá seus contos para dominar, para submeter o 

leitor no plano imaginativo e espiritual” (CORTÁZAR, 2006, p. 121). Esse plano é a 

estratégia perfeita para falar do oculto, pois o duplo, por exemplo, é um mito que, por 

estar presente desde a Antiguidade (NETO, 2011), transita no inconsciente humano e na 

relação social. Por outro lado, os contos de Poe também traduzem os sentimentos 

humanos, esperançosos, conjecturas sobrenaturais ou ainda heroísmo em busca de um 

fim (CORTÁZAR, 2006). Em “William Wilson”, além do fator do isolamento humano 

                                                           
28 Embora o conto se diferencie do romance, gênero analisado nesta tese, com toda a sua complexidade 
proteiforme (BOSI, 1981), ele “não só consegue abraçar a temática toda do romance, como põe em jogo 
os princípios de composição que regem a escrita moderna em busca do texto sintético e do convívio de 
tons, gêneros e significados” (BOSI, 1981, p. 7). Não investiremos capital teórico para maiores distinções 
por entendermos que não é o gênero que está em destaque, mas sim a temática, no caso, o duplo. E, 
sobre o efeito do gênero para Poe, Baudelaire afirma: “Entre os domínios literários onde a imaginação 
pode obter os resultados mais curiosos, pode colher tesouros, não os mais ricos e mais preciosos (esses 
pertencem à poesia), mas os mais numerosos e variados, está um particularmente querido a Poe, o conto” 
(POE, 2012, p. 16), e, logo mais afirma: “o contista tem à sua disposição uma enorme quantidade de tons, 
de nuances de linguagem – o tom reflexivo, o sarcástico, o humorístico, que repudia a poesia – e que são 
como dissonâncias, ultrajes à ideia de beleza pura” (POE, 2012, 17).  
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experimentado pelo protagonista, percebe-se, a partir de um jogo cíclico do duplo, o 

próprio mito num ambiente que, emoldurado por uma sociedade em formação, 

descortina uma crise de identidade. 

Sobre o conto em si, Cortázar (2006) o considera relativamente extenso, mas 

defende o autor norte-americano ao alegar que a narrativa trata da vida do protagonista 

desde a infância, “contudo, o tom dos primeiros parágrafos é tal que provoca no leitor 

um sentimento de aceleração (criando o desejo de saber a verdade) e o faz ler o conto 

num tempo mental inferior ao tempo físico que a leitura consome” (CORTÁZAR, 2006, 

p. 125). Com efeito, o conto de Poe tem um fluxo temporal de uma vida inteira, e, por 

mais que, em essência, o romance de Terron também tenha, conforme vimos nos 

capítulos anteriores, o fluxo é outro, pois o tempo da narrativa é de um dia, quando os 

eventos narrativos estão tomando forma, ao passo que as lembranças do passado vão 

sendo retomadas, com dificuldade, por Cleo.  

Ambas as narrativas tematizam, além do (in)consciente dos protagonistas, a 

identidade deles, substancialmente a partir de seus nomes. A narrativa de Poe, século 

XIX, reforçava os conhecimentos vindos à luz através dos estudos de Freud (2006): o 

poder do inconsciente, a fragmentação da identidade. A ideia de constituição do sujeito 

passa a ser vista como simultânea ao outro. Com esses debates, ampliaram-se as 

questões de mistério e de identidade na sociedade e também na literatura. O próprio 

Freud, para analisar o estranhamento na sociedade, refletiu sobre o Homem de areia, 

de Hoffman, o que inclui ali a presença do duplo. 

Se o duplo é, conforme destacam diversos autores, dentre eles, Nefatalin 

(2011), Cunha (2009), a cisão do homem em dois, corpo e alma, razão e emoção, bem e 

mal, convém destacar que Cleópatra VIII por si só apresenta uma dualidade ao longo da 

narrativa, de modo que, antes da cirurgia, Wilson representa o desejo de ser, e Cleo, 

além de representar o ser realizado, representa também a parte fantástica do romance, 

pois narra a sua vida de dentro de um poço, já morta. William Wilson, do conto 

homônimo de Poe, são, por seu turno, causa de angústia, perturbam e põem em xeque 

a própria identidade. 

O fato de Cleo já estar morta quando se inicia a narrativa é a possibilidade de 

vermos toda a narrativa de sua vida, pois somente a partir da morte do outro é que eu 



156 

 

tenho acesso a toda a sua vida, conforme aduz Bakhtin (2011), e, para a protagonista e 

narradora, conforme ela própria sublinha, “eu poderia chamar isto de uma espécie de 

autobiografia na terceira pessoa” (TERRON, 2010, p. 29). Para o filósofo russo, depois da 

morte do outro, surge a memória, aí então, “tenho toda a vida do outro fora de mim, e 

aí começa a construção estetizante de sua personalidade, sua consolidação e seu 

acabamento numa imagem esteticamente significativa” (BAKHTIN, 2011, p. 98). Ao 

juntarmos as partes desse quebra-cabeça, percebemos que Cleo descreve sobre a 

própria vida, estando morta, podendo assim contemplar toda a sua vida no passado. 

A característica fantástica proporcionada pelo romance aponta para uma 

investigação desafiante: o desdobramento do real a partir das possibilidades 

apresentadas ao texto pelo duplo enquanto teoria – nesse viés, não podemos nos 

esquecer que é através das personagens que o romance se aproxima da realidade 

(BRAIT, 1985). O duplo, um dos caminhos do fantástico, pode ser protetivo ou nefasto e 

está presente em várias manifestações artísticas, seja nas artes plásticas, 

cinematográficas do ocidente e na literatura, conforme destaca Bravo (2005). 

Nefatalin (2011) assegura que o duplo mantém um percurso histórico desde, 

provavelmente, “o próprio nascimento da civilização” (NETO, 2011, p. 13) até a 

atualidade, adaptando-se de acordo com o meio social em que se estabelece. Bravo 

(2005) também discorre sobre a raiz do duplo e diz, sob o termo alemão doppelgänger,   

  

[…] que se traduz por ‘duplo’, ‘segundo eu’. Significa literalmente 
‘aquele que caminha do lado’, ‘companheiro de estrada’. Endossamos 
a definição dada pelo próprio Richter: ‘assim designamos as pessoas 
que se vêem a si mesmas’. O que daí se deduz é que se trata, em 
primeiro lugar, de uma experiência de subjetividade (BRAVO, 2005, p. 
261). 

 

A alta subjetividade percebida no duplo se configura, como é de se esperar, na 

identidade do sujeito, a qual se faz na presença do outro. Bakhtin (2011) endossa essa 

visão: “De fato, só no outro indivíduo me é dado experimentar, de forma viva, estética 

(e eticamente), convincente a finitude humana, a materialidade empírica limitada” 

(BAKHTIN, 2011, p. 34). Para o filósofo, somos o que somos no intermédio com o outro 

e não na relação com a nossa própria imagem: “ocorre que nossa própria relação com a 
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imagem externa não é de índole imediatamente estética, mas diz respeito apenas ao 

seu eventual efeito sobre os outros” (BAKHTIN, 2011, p. 31).  

Nessa discussão, cabe ressaltar a imagem que se faz diante do “eu” através do 

espelho a qual, segundo Bakhtin (2011), apresenta um valor interno, conforme ele 

reforça: “permanecemos dentro de nós mesmos e vemos apenas o nosso reflexo, que 

não pode tornar-se elemento imediato da nossa visão e vivenciamento do mundo: 

vemos o reflexo da nossa imagem externa mas não a nós mesmos em nossa imagem 

externa” (BAKHTIN, 2011, p. 30). Eco (1989) nos diz que o espelho é um fenômeno, “que 

marca os limites entre imaginário e simbólico” (ECO, 1989, p. 16). O duplo, dessa 

maneira, também se faz com o outro, o outro que o sujeito ajuda a compor. Sendo a 

imagem refletida uma metáfora perfeita para o duplo e o seu valor, igualmente, para 

Rank (2013), o espelho “alude ao significado intrínseco do duplo” (RANK, 2013, p. 33).  

Numa intepretação mais abrangente, a imagem parece não transmitir o real e, 

para Rosset (1988), “Nada mais frágil do que a faculdade humana de admitir a realidade, 

de aceitar sem reservas a imperiosa prerrogativa do real” (ROSSET, 1978, p. 11). Blikstein 

(2003) também questiona a forma como percebemos a realidade e toma como ponto 

de partida a trágica história de Kaspar Hauser, uma das referências que Cleo usa ao se 

referir à duplicidade com o irmão William, nos tempos da adolescência de saídas 

clandestinas para os inferninhos do centro de São Paulo. Todavia, o duplo aqui não é a 

negação do real, mas uma ligação íntima com o próprio sujeito e com o exterior ao 

sujeito, como no caso de William e Wilson de Terron. O espelho não é a circunscrição da 

realidade dos gêmeos, mas sim uma das formas na qual o duplo se revela 

metaforicamente. Umberto Eco, no seu ensaio sobre os espelhos, fala categórico: “A 

espécie humana já sabe usar os espelhos, exatamente porque sabe que não há um 

homem no espelho e que aquele a quem se deve atribuir esquerda e direita é o que 

olha, e não aquele (virtual) que parece olhar o observador” (ECO, 1989, p. 16). 

Entretanto, nem sempre foi assim, como aduz Rank (2013) que fez um levantamento 

dos estudos folclóricos de Negelein e mostra como a humanidade criou crenças diante 

do uso do espelho, inclusive para predizer o futuro ou a morte, cujo medo mantido pela 

humanidade a fez criar lendas e crenças, confirmadas por Rank (2013): “O que as 
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tradições folclóricas e muitas das tradições literárias prontamente nos revelam é um 

tremendo medo da morte” (RANK, 2013, p. 129).  

Outra superstição, além do espelho, é a da sombra, também motivo de 

demonização e associada ao duplo. Rank (2013) explica que: “Segundo crenças russas, 

o diabo, assim como demônios malignos, também não tem sombra e por isso é tão ávido 

das sombras dos humanos (...)” (RANK, 2013, p. 107). A literatura, então, recorre às 

crenças e superstições, mas de maneira inconsciente, conforme Rank (2013) aduz: 

“Parece que no escritor, assim como no leitor, vibra inconscientemente um momento 

supra-individual que atribui a estes temas uma ressonância psíquica misteriosa” (RANK, 

2013, p. 84). O mistério da vida, que sempre foi motivo para investimentos espirituais 

de muitas civilizações, impulsionava o medo da morte e buscava, a partir disso, 

respostas no divino para, na tentativa de alentar a consciência humana, apostar na 

crença da imortalidade. Encontramos, na teoria de Rank (2013) corroboração para a 

nossa ideia:  

 

...a crença primitiva nas almas, originalmente, nada mais é que uma 
forma de crença na imortalidade, que nega energicamente o poder da 
morte; e ainda hoje a substância essencial da crença na alma – como 
aparece na religião, na superstição e no culto moderno – não se tornou 
nada mais, nem nada diferente. O pensamento da morte se torna 
suportável pelo fato de que se assegura, após esta vida, uma segunda 
em um duplo (RANK, 2013, p. 139-140). 

 

Essa crença na imortalidade e a existência do duplo são intimamente 

interligadas, entretanto, o duplo expande essa concepção, pois pode representar um 

sujeito cindido em dois, movido por forças exteriores e/ou interiores, conforme destaca 

Carla Cunha (2009). E, nesse contexto, o contato com o outro se faz primordial, pois 

estabelece não somente os pensamentos que o duplo tem pelo protagonista, mas 

também a fala do duplo. 

Retomando a alusão bakhtiniana do eu que se faz com o outro, o filósofo da 

linguagem aduz veementemente sobre a “composição heterogênea da minha imagem” 

(BAKHTIN, 2011, p. 383), a qual se faz com a palavra do outro: “todas as palavras (...), 

além das minhas próprias, são palavras do outro. Eu vivo num mundo de palavras do 

outro. E toda a minha vida é uma orientação nesse mundo; é reação às palavras do outro 
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(...)” (BAKHTIN, 2011, p. 379). William, de Poe, consegue ouvir as palavras do seu duplo, 

entretanto, só ele escuta os sussurros da imagem misteriosa que o circunda e, embora 

não gostasse de ouvir as palavras do duplo, era incapaz de odiá-lo. Entretanto, uma 

situação era capaz de enfurecê-lo, ouvir o seu nome.29 

Divisa-se o sujeito e, diante de tal expediente, o leitor é lançado à imagem dupla 

de William Wilson. Esse processo narrativo, cuja estrutura se baseia num protagonista 

também narrador da própria história, é o caminho pelo qual é construído o personagem, 

ou seja, só temos a visão dele diante dos fatos. Ademais, os eventos estranhos como a 

fala do duplo, por exemplo, sempre sussurrada, são notadas apenas pelo protagonista 

o qual compartilha dados pessoais, movimentos e costumes com esse duplo. 

Na narrativa de Poe, um outro elemento que configura o duplo é o espelho, 

que se torna um elemento surpresa para o leitor, pois desvenda o duplo no final da 

narrativa. Entretanto, se a imagem vista de si não reflete o todo, conforme afirma 

Bakhtin (2011), “o espelho só pode fornecer o material para auto-objetivação, e ademais 

um material não genuíno” (BAKHTIN, 2011, p. 30); é através desse objeto, estudado e 

temido em algumas culturas – conforme entenderemos mais adiante com Rank (2013) 

–, que o duplo se configura na narrativa de Poe.  

Assim, quando o sujeito se vê no espelho, a imagem refletida difere da imagem 

que as pessoas têm do sujeito que se vê e da forma como ele se projeta, de forma que 

o espelho apresenta uma espécie de duplo. No romance de Terron, o espelho também 

se configura como elemento dialógico na narrativa, mas não fornece a chave para o 

desfecho da possível duplicidade. Cleo teme se ver no espelho e “enxergar outra 

imagem refletida que não a minha. É estranho. Enquanto me observo, o meu reflexo se 

descola do espelho e começa a agir de maneira independente de mim. Parece outra 

pessoa idêntica e ao mesmo tempo diferente de mim” (TERRON, 2010, p. 112). Esse 

momento faz parte da transição de Wilson em Cleo, quando ela ainda procura se auto 

afirmar identitariamente na figura de Liz Taylor. 

                                                           
29 As duas palavras eram veneno para meus ouvidos; e quando, no dia de minha chegada, um segundo 
William Wilson também se apresentou no internato, fiquei furioso com ele por possuir esse nome, e 
duplamente desgostoso com o nome porque um estranho o carregava, alguém que seria causa de sua 
repetição duplicada, alguém que estaria constantemente em minha presença, e cujos interesses, por 
conta da detestável coincidência, ser muitas vezes confundidos com os meus (POE, 2012, p. 32). 
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Em “William Wilson”, o duplo caminha ao lado do personagem principal, com 

todos os elementos replicados numa construção binária dominante no conto. William 

Wilson tem um segundo de si, um outro William Wilson replicado constantemente no 

discurso do primeiro, visto apenas pelo protagonista e não pelos demais com os quais 

se envolvem ao longo da narrativa. O narrador se sente desgostoso por esse 

“companheiro de estrada” (expressão usada por Bravo 2005), ser supostamente o 

avesso de si, embora possamos entender, na leitura completa do texto, que ele é 

exatamente igual. Nazário (1999), ao decompor a significação do título do conto, mostra 

a intenção do autor para, através da linguagem, dar pistas do dualismo fantástico da 

narrativa: 

 

Percebe-se no nome deste narrador um anagrama que espelha o 
relacionamento entre o original e o duplo: o nome William encapsula 
a frase Will I am: lida de modo inverso, esta frase seria uma 
interrogação sobre o próprio narrador, cujo sobrenome também 
comunica o fato de ser ele Will’s son, ou seja, o filho de Wilson 
(NAZÁRIO, 1999, p. 64). 

 

Ainda sobre o título, ou seja, o nome próprio William Wilson, as autoras Ferraz 

e Carvalho (2016) acrescentam que ele oferece “de saída, valiosas pistas: W é uma letra 

que exprime, em sua própria materialidade, um Duplo; como se não bastasse, o 

fragmento ‘wil’ duplica-se ainda literalmente no nome e no sobrenome, repercutindo-

se como sombra, reflexo e eco sonoro” (FERRAZ; CARVALHO, 2016, p. 1). Poe vê a 

linguagem como forma de criar enigmas, de ir além da história contada, vale-se do teor 

nefasto da palavra para poder ambientar o sentimento do medo. Terron também 

elabora a linguagem, observando, sob a voz de Wilson ao falar do pai e a obsessão pelo 

duplo, a duplicidade do W:  

 

Um dia ele [o pai dos gêmeos] nos falou que o W era a letra que melhor 
traduzia a extraordinária semelhança entre nós dois. William e eu 
éramos seu duplo V, seu V siamês para sempre duplicado numa só 
fortuna, um milagre em dose dupla que ele legava ao mundo (TERRON, 
2010, p. 50 – grifo nosso). 

 

O duplo se acentua na narrativa de Terron de forma que essa temática gira em 

torno da personagem principal e sua tentativa de fugir, inconsciente, da sina já prevista 
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pelo pai. Wilson, ao narrar a sua história, permeada de dor, não está lastimando o 

passado; pelo contrário, quis se livrar dele modificando o futuro, entretanto, a 

transformação do futuro é pautada pela confirmação de sua identidade, embora isso a 

leve ao seu trágico desfecho.  

Igual a Cleo de Do fundo do poço, William Wilson rememora o passado, 

tentando fazer conexões de sua identidade perdida num possível sósia que lhe 

perturbara a mente na escola e segue em seus pensamentos mais remotos. Logo de 

início, o narrador se apresenta “como William Wilson” (POE, 2012, p. 25), distanciando-

se de sua identidade, pois a “página imaculada (...) não necessita ser manchada com 

meu verdadeiro nome” (POE, 2012, p. 25), embora, logo depois, ele confesse que esse 

nome não é “muito diferente do real” (POE, 2012, p. 30), e, por divagar sobre sua vida, 

compara seus excessos “maiores do que os de um Heliogábalo” (POE, 2012, p. 25).  

A referência ao imperador romano é um aspecto da narrativa que nos chama a 

atenção por ser o jovem Heliogábalo conhecido como “notório travesti que, vestido de 

mulher, expulsava as prostitutas dos bordéis, roubando-lhes a clientela” (RODRIGUES, 

2004, p. 48). O excesso referido pelo narrador de Poe possivelmente se ancora na 

obsessão do imperador “que ofereceu um grande prêmio para quem apresentasse uma 

proposta viável para a ‘construção’ de uma vagina em seu corpo. Seria o primeiro 

transexual da história” (RODRIGUES, 2004, p. 50).  

Sob a visão do narrador, a referência ao imperador romano é apenas a marca 

de excesso e não uma necessidade de ratificar um gênero, o qual não é discutido 

naquele conto. A identidade de gênero de Heliogábalo o leva a perder apoio dos seus 

soldados e, no afã de transformar seu marido em imperador para se sentir “imperatriz”, 

é assassinado (RODRIGUES, 2004). Numa leitura rápida, depreende-se que o imperador 

romano se identificava com o sexo feminino e, conforme explicou Bento (2017), por que 

as mulheres trans representam uma quebra das normas de gênero, identifica-se com o 

“desvalorizado socialmente. O feminino que seus corpos encarnam é uma 

impossibilidade existencial e a relação que se estabelece com eles é de abjeção” (BENTO, 

2017, p. 60). No romance de Terron, cujo desfecho também depreendemos a leitura que 

fazemos de Bento (2017), a urgência em Wilson se adequar ao gênero feminino através 
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de cirurgias faz parte da sua identidade e ele se vale delas em um tempo que elas já são 

possíveis, diferentemente de Heliogábalo. 

A personagem de Poe apresenta uma extraordinária relação com o 

estranhamento, uma vez que estranha a figura dupla que se apresentou cedo em sua 

vida, a qual ele chama de Wilson. Entretanto, por mais estranha que soe a imagem do 

outro, do duplo, ela lhe é familiar, conforme ele próprio destaca: “se de fato fôssemos 

irmãos deveríamos ser gêmeos” (POE, 2012, p. 31). A estranheza, como Freud (2006) 

aponta, faz parte de uma categoria do assustador, porém, remete ao conhecido e 

familiar. Nesse ponto, o duplo em “William Wilson” é ele próprio. 

No conto, o personagem é perseguido por uma espécie de duplo, o qual 

aparece em momentos inesperados e isso o leva a um grande desequilíbrio psicológico. 

E, por mais que ele tente fugir disso, mudando, inclusive de cidade, o duplo aparece e 

reaparece denotando comportamentos vários, como dar conselhos e admoestações. 

Talvez porque, na descrição de sua personalidade, William Wilson corresponde, desde 

cedo, a um gênio forte, “teimoso, aferrados aos mais estouvados caprichos, e presa das 

paixões ingovernáveis” (POE, 2012, p. 26), e seu duplo tentasse corrigir isso. 

O certo é que, na aproximação que fazemos entre o romance de Terron e o 

conto de Poe, tais características parecem, num primeiro momento, soar destoantes no 

que diz respeito a William ou Wilson/Cleo. Em análise, William de Poe, vive a vida de 

forma errática, com bebedeiras e jogatinas fraudulentas e, numa ótica comparativa, 

movido por um ciúme doentio do irmão, William de Terron comete crimes, os quais 

levam o leitor a crer numa autoria atribuída a Cleo que, longe de excessos e, por isso 

mesmo, próxima de Heliogábalo, se torna vítima de um sonho ingovernável quando 

ruma a sua vida para o Egito, longe de quaisquer resquícios de sua família ou dos poucos 

amigos que fez no Brasil, indo ao encontro do seu destino fatídico. O duplo, para Cleo, 

é a sina uterina que a acompanha na memória e, essencialmente, projeta o seu fim.  

Assim, se o enredo de “Wiliam Wilson”, de Poe, vai trançando dúvidas ao longo 

dos acontecimentos, seu desfecho é cabal. O destino do protagonista é fatídico por ele 

encontrar a si mesmo, tal como prevê a crença alemã do doppelgänger, temida pelo 

“Gordo”, o pai dos gêmeos em Do fundo do poço. As narrativas, ambas em primeira 

pessoa, seguem criando jogos para que o leitor, apressadamente, faça julgamentos 
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entre um ou outro comportamento dos personagens, mas que, somente com o final da 

narrativa a compreensão chegue globalmente.  

 

 

3.3 WILLIAM E WILSON, DE JOCA REINERS TERRON 

 

Após discutirmos sobre a expressão literária no século XXI e a possibilidade de 

pós-modernidade, a identidade de Wilson/Cleo e sobre as aproximações entre Poe e 

Terron, pincelando em alguns momentos sobre o fantástico e o conto, analisaremos aqui 

o romance Do fundo do poço sob o viés do duplo e a sua relevância para o desfecho da 

personagem transexual. É sensato pensar que o percurso elaborado neste trabalho 

fomenta a discussão inicial da tese: a personagem transexual e o apagamento de suas 

marcas e seu destino na literatura pós-moderna no século XXI e os desdobramentos 

literários para tal intento.  

Emparelhar o romance de Terron e o conto de Poe não é exatamente colocar à 

prova as suas aproximações ou distanciamentos. Reconhecemos a ocorrência do duplo 

em ambas as obras, mas salientamos a diferença entre elas. A intenção de comparar as 

duas narrativas reside no fato flagrante de a obra de Terron ter se valido de 

características várias do conto e da vida de Poe. Na análise comparativa que 

empreendemos entre as narrativas, observamos a aparição do duplo em cada obra. 

Nesse subtópico, veremos como se configura o duplo em Terron e como essa 

característica compõe a personagem transexual. 

Conforme já mencionamos, o romance de Terron é composto pela 

problemática da identidade de gênero de Wilson/Cleo, mas também pelas associações 

com o conto de Poe, no que diz respeito ao duplo. Entretanto, se o duplo em Poe é um 

relato impressionante do personagem, já próximo da morte, para aliviar sua alma, em 

Terron, o duplo é quase uma apologia à morte, ou, em outra leitura, duas vidas na 

iminência constante da finitude, cuja narração se efetua, como em Brás Cubas, de 

Machado de Assis, com a personagem morta.  

Assim, entendemos que o primeiro contato com a morte já é marcado quando 

do nascimento dos gêmeos, pois, para eles, os personagens centrais, o próprio 
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nascimento significou a morte da mãe e, também no nascimento, William já tem contato 

com a experiência de quase morte, pois, conforme comenta a protagonista, seus 

“reflexos eram reprovados nos testes do índice de Apgar [consiste em um teste de 

consiste na avaliação por um pediatra de 5 sinais objetivos do recém-nascido, 

atribuindo-se a cada um dos sinais uma pontuação de 0 a 2] ministrados pela enfermeira 

pela segunda vez consecutiva, e eu recebia nota dez pela agilidade e pela esplendorosa 

cor de minha pele” (TERRON, 2010, p. 37 – grifo nosso). Também durante a gravidez, o 

feto de William quase sucumbe, pois foi vítima da Síndrome de Transfusão Intergemelar, 

a qual a protagonista explica meticulosamente:  

 

A Síndrome de Transfusão Intergemelar ou Feto-Fetal, como essa 
deficiência é conhecida, é algo rara, acontecendo apenas em vinte e 
dois por cento dos pares monozigóticos. As anatomoses terminam por 
permitir o fluxo sanguíneo preferencial de um gêmeo para outro. O 
feto receptor acaba produzindo maior quantidade de líquido 
amniótico, enquanto o doador fica com taxa mais baixa e sofre com 
isso uma queda no volume de hemoglobina, podendo até morrer. 
William não morreu, infelizmente, porém nasceu dois centímetros 
menor do que eu – diferença diminuída com o tempo e com exercícios 
– e com metade de minha inteligência (TERRON, 2010, p. 42-43 – grifo 
nosso). 

 

Esse recorte, inicialmente de caráter técnico-científico, clarifica parte dos 

inconvenientes uterinos pelos quais passou William enquanto feto; através desse 

fragmento, podemos perceber que não há nenhum carinho demonstrado por Wilson, 

narrador e protagonista da história ao descrever tal síndrome e, pelo contrário, há um 

lamento pela vida do outro – como se previsse o final promovido pela sina do duplo. O 

advérbio “infelizmente” antecipa a consideração de Wilson acerca da forma como vê o 

próprio irmão: um problema. A presença do outro é um incômodo, pois demarca sua 

“bomba temporal” (referência feita ao longo da narrativa por Wilson para enfatizar o 

distanciamento do irmão, seja no tempo ou no espaço): a iminência da morte; assim, os 

gêmeos representam, ao mesmo tempo, pulsão de vida – Wilson corporifica essa pulsão 

ao readequar-se ao gênero que lhe é inerente, ao passo que, por “esquecer” William no 

Brasil quando vai para o Egito, não sabe como ele está, por isso não narra sobre a vida 

do irmão; – e pulsão de morte – eles são o doppelgänger do outro. E é sobre essa sina 

que o pai deles vai lutar contra, embora em vão no fim das contas. A obsessão do pai 
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pelo duplo é tão remota quanto a obsessão de Wilson por Cleópatra, como Wilson deixa 

claro, ao falar do pai e a “sua monomania relacionada a histórias de duplos e à lenda do 

doppelgänger” (TERRON, 2010, p. 50).  

O duplo é uma projeção do sujeito em um outro cujo estranhamento é 

demarcado através do reconhecimento em si ou em outrem. Há, nessa premissa, muita 

similaridade com a vida dos gêmeos de Terron, pois o “Will I am” encapsulado aqui 

circunscreve a busca de William pelo irmão Wilson ao longo de vinte anos, separados 

pela cirurgia de redesignação sexual e pela viagem ao Egito, onde Cleo vai morar, 

conforme já sabemos. Embora William esteja distante da vida da, agora irmã, 

percebemos nos contornos finais da narrativa que ele busca o irmão para saber de si 

mesmo, ou recuperar a si mesmo ou ainda superar a cisão do duplo para ser o sujeito 

ativo de si e se livrar da morte. 

Ao estabelecer uma relação entre as crenças das civilizações sobre o duplo e a 

morte, Rank (2013) demonstra o desdobramento do duplo patenteado num “eu” ligado 

à própria pessoa e que precisa garantir sua sobrevivência, mas que se transformará num 

“eu” oposto, diabólico e representará a morte do sujeito. Na narrativa de Terron, 

William efetiva esse traço perverso e, quando está intimamente conectado pela vida 

comum na infância e início da adolescência com Wilson, William comete atrocidades 

demonstrando a sua intolerância contra homossexuais, inclusive matando os rapazes 

com os quais Wilson se envolve afetiva ou amistosamente. Esses acontecimentos vão 

surtir efeito no fim trágico de Cleo.  

Esse quadro, assim instaurado, nos faz pensar na natureza do duplo, o qual 

busca sua autonomia em relação ao sujeito, entretanto, no romance de Terron não há 

uma busca entre o bem e o mal para entender a vida, como em Clube da luta, de Chuck 

Palahniux, por exemplo ou mesmo o investimento para descobrir o outro de si, como 

em Strange case of Dr. Jekyll Jekyll and Mr. Hyde, de Robert Louis Stevenson. William e 

Wilson estão à procura de suas respectivas vidas, e William representa o mal que vai 

tentar sugar a vida do outro. 

Ao discutir sobre o duplo e após fazer um levantamento da sua gênese, da 

antiguidade até o século XVI, Bravo (2005) sinaliza que o homogêneo demarcava o 

duplo, sobretudo os gêmeos, conforme ela aponta: “Nas lendas heróicas, o herói gêmeo 
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é aquele que conseguiu tornar visível no mundo seu duplo. Assim sendo, o gêmeo é, na 

literatura, a primeira forma do duplo” (BRAVO, 2005, p. 264 – sic). Em Terron, o 

homogêneo não está na dualidade dos gêmeos, mas na representação de cada um deles 

em busca de sua autonomia. E, ao contrário, as figuras iguais de William e Wilson 

tendem a metamorfosear o duplo. Entretanto, concentra-se em Wilson/Cleo o esforço 

de retificar essa homogeneidade, para assim tentar fugir da sina fatídica do destino, a 

morte por alusão ao seu duplo achado na terra.  

Ainda sobre os estudos do duplo, Bravo (2005) orienta que, depois do século 

XVI, quando o romantismo retoma o mito, o duplo é marcado pelo heterogêneo. 

Entendemos, pois, que William e Wilson/Cleo fazem parte do duplo heterogêneo, os 

quais, divididos em personalidades distintas, atrapalham, em alguma medida a vida do 

outro ao buscarem a si mesmos. Nefatalin (2011) discute essa heterogeneidade, 

dialogando virtualmente com a nossa discussão: 

 

Assim o duplo, em heterogeneidade, torna-se várias vezes metáfora 
da busca de identidade. Em sua heterogeneidade, o homem procura 
afirmar a sua integralidade, assumindo, ilusoriamente, uma unidade, 
uma identidade homogênea que precisa a cada instante ser 
(re)pensada e (re)construída (NEFATALIN, 2011, p. 29). 

 

É essa identidade unívoca que Cleo tenta assimilar, fugindo das semelhanças 

com o irmão. Na busca por si própria, ainda queapagando suas marcas de readequação, 

Cleo não consegue fugir da sina do duplo. Sob esse duplo que bisbilhota a vida do outro 

a fim de ganhar vantagem na imaterialidade do sujeito que o pai dos gêmeos insiste na 

sina do duplo. Não se pode esquecer que o duplo se configura como parte 

complementar da narrativa, uma vez que os fatos vão se desenrolar a partir dessa 

tentativa do pai para enganar a morte dos filhos com a arte e, também, por serem as 

confusões com o duplo o atalho para a morte de Cleo, a propósito, os dois pontos altos 

na narrativa: a apresentação do espetáculo cujo acidente no Monumental Teatro 

Massachusetts divide a história dos irmãos gêmeos e o reencontro deles no Egito.  

Antes disso, no entanto, segundo a interpretação do pai de William e Wilson, 

somente a arte seria capaz de resguardar a inteireza do duplo e salvar a vida dos filhos, 

livrando-os do terrível fim promovido supostamente pela sina do doppelgänger, por isso 
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ele cria o espetáculo “O ciclo do duplo” no qual os gêmeos viveriam os duplos da história 

do teatro. E, por conta dessa ideia, adaptaram Os mececmos, de Plauto, A calandra, de 

Bibbiena, e, principalmente, Titã, de Richter, drama que, para Wilson, “como costuma 

acontecer entre sósias, terminava em loucura, dissolução e morte” (TERRON, 2010, p. 

87). Esse é o entendimento de Cleo sobre o duplo, cujo destino ela mesma tenta impedir, 

inconscientemente, ao readequar seu corpo ao seu gênero e, com uma amnésia aguda, 

vai para o Egito. 

Se a personagem deve apresentar, para Bakhtin (2011), a sua integridade na 

obra, assimilamos que Cleópatra VIII atinge esse feito, pois, ao tratar da memória e seu 

valor, ele é categórico: “em certo sentido ela (a memória) é inviável, mas por outro lado 

só ela é capaz de julgar a vida finda e toda presente, independentemente do objetivo e 

do sentido” (BAKHTIN, 2011, p. 98). Cleo recupera a memória aos poucos e, nos últimos 

momentos da vida, analisa a vida inteira na brevidade das vinte e quatro horas em que 

William chega ao Egito para procurá-la, pois ela está desaparecida, nas mãos do seu 

algoz, Hosni, que, ao se sentir lesado por ter sido enganado por um “homem”, 

condenará mais uma mulher à morte. Ele não leva em consideração a transição, a 

subjetividade da mulher transexual. Mesmo que empreenda quaisquer esforços, 

William não encontrará a irmã a tempo de salvá-la – e isso reificará a vitória do duplo, a 

morte de Cléopatra VIII. 

Os espaços nos quais se desenvolvem as ações, o Egito pós-moderno, distante 

das imagens construídas através das enciclopédias das grandes civilizações, o hotel 

decadente do Egito, onde fez amizade com Madame Mervat, que acolhe William quando 

ele chega procurando Wilson e os clubes nos quais Cleo vai dançar, criam uma atmosfera 

misteriosa e, com a memória amnética que não sabe se havia outro gêmeo ou era 

apenas o reflexo de um Wilson no passado, ajudam a construir uma dúvida sobre o 

duplo: há apenas um dos gêmeos desde o início? Um tenta matar o outro? 

Cunha (2009) apresenta o conceito mais comum do duplo (o mesmo 

compreendido pelo pai dos gêmeos), o qual seria orientado pela duplicidade do outro 

que “adquire qualidade de projecção e posteriormente se vem a consubstanciar numa 

entidade autónoma que sobrevive ao sujeito no qual fundamentou a sua génese, 
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partilhando com ele uma certa identificação” (CUNHA, 2009), todavia, a autora 

estabelece distinções entre o duplo, a saber, o duplo endógeno e o exógeno. 

Na perspectiva da primeira distinção, o duplo é uma entidade que duplica o 

próprio eu, “destacando-se dele e autonomizando-se a partir desse desdobramento” 

(CUNHA, 2009). Esse desenvolvimento pode provocar uma harmonia ou desavença com 

o sujeito a partir do qual surge o duplo, sendo notória que, na relação estabelecida, sob 

o status do duplo, na condição de cópia, não pode desfrutar das mesmas condições do 

“eu”. 

Já o duplo que não é extensão ou inquietação do “eu” é considerado por Cunha 

como um duplo exógeno, configurado “como uma entidade que se formou algures, 

extrinsecamente a esse ‘eu’. O DUPLO pode ser mais do que uma parte integrante do 

‘eu’ e pode originar-se diferentemente sem que tenha de surgir necessariamente da sua 

interioridade” (CUNHA, 2009 – grifos da autora).  

Ao examinar o aspecto do duplo no romance de Terron, levamos em 

consideração que os gêmeos são duplos exógenos heterogêneos, os quais se 

reconhecem como duplos um do outro, não somente pelo fato de serem gêmeos, mas 

por estarem com destinos entrelaçados. William e Wilson têm consciência da 

corporeidade do outro e, diante de suas diferenças, buscam a autonomia de suas vidas. 

O pai deles travava inúmeros diálogos sobre o duplo, alma e também identidade. Em 

suas falas, é possível perceber a intenção do duplo:  

 

Sabe, todo mundo nasce com umbigo e com alma, Wilson (...). – Para 
ver o umbigo basta olhar pra baixo, mas nem todo mundo chega a ver 
a própria alma. Você e William, por exemplo, são privilegiados, pois 
podem ver um ao outro – ele reprovava minha cara de nojo. – Olhar 
pro irmão gêmeo é como olhar para a própria alma. E vice-versa. Pense 
nisso (TERRON, 2010, p. 263).  

 

A referência à própria reação, na conversa com o pai, evidencia um aspecto 

descrito desde as primeiras linhas: a repulsa de Wilson pelo irmão. Assim, Wilson, 

narrador contundente da história, abandona o caminho geminado com seu irmão a 

partir de um ponto na narrativa, a tragédia no teatro particular do pai e do tio Edgar, e 

vivencia a experiência de readequação corpórea, fragmentando a possível unicidade tão 

temida por ela mesma desde o útero.  
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O entendimento do “Gordo”, pai dos gêmeos, é apresentado na concepção de 

Cunha (2009), a qual aduz que o duplo “procura obviar a finitude do ser” (CUNHA, 2009 

– grifo da autora), e, nessa perspectiva, a teatralização do Ciclo do duplo é a 

possibilidade primitiva, pensada pelo pai, de tentar enganar a morte dos gêmeos. 

Pensando na cronologia dos duplos na arte, o pai monta um espetáculo para que os 

filhos se apresentem e assim possam escapar da morte. Ele, o pai, insiste no discurso do 

espetáculo e tenta argumentar para os filhos, contando histórias de vários duplos: 

 

- A verdade é que a misericórdia falhou, quando se trata de gêmeos. 
Existe somente uma sina pra duas pessoas, compreendem? [fala com 
William e Wilson] (...) O culto dos gêmeos é tão antigo e universal 
quanto a própria humanidade. As raízes das civilizações primitivas 
estão plantadas fundo nesse culto aos gêmeos, assim como a 
formação dos sistemas religiosos de caráter dualista (TERRON, 2010, 
p. 160 – grifo nosso). 

 

A narração apologética da morte também encontra traços nas histórias de 

gêmeos, como Caim e Abel, Rômulo e Remo, Apolo e Artemis, Castor e Pólux, 

partilhando alternadamente a terra e o inferno sem se encontrarem. Ademais, as 

histórias de gêmeos são uma obsessão para o pai de William e Wilson. Para ele, todas 

essas histórias mostravam um dos gêmeos morto no final delas, enquanto o outro 

fundava uma cidade. Ele continua o discurso: 

 

(...) De certa forma, Enoque e Roma, assim como todas as cidades 
deste planeta, evocam a ideia de maternidade. Cidades são entidades 
femininas por excelência. A cidade do Cairo, por exemplo, é conhecida 
como a Mãe do Mundo. E Al-Qaira, o nome árabe original do Cairo, 
quer dizer “A Vitoriosa”. (...) Sendo assim, quando um gêmeo é 
sacrificado, cabe ao irmão sobrevivente o auspício de fundar uma 
cidade, em sua essência a mais perfeita representação do seio 
materno. Cabe a esse irmão que permaneceu vivo reencontrar a mãe 
perdida, compreendem? (TERRON, 2010, p. 161). 

 

Numa linguagem metafórica, a referida apresentação do Ciclo se configura 

como uma nova possibilidade de os filhos nascerem para o mundo, no entanto, os 

irmãos entram mais uma vez em contato com a morte, pois o espetáculo é marcado pela 

tragédia do desabamento do teatro e consequente morte do pai e do tio Edgar. O 
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desenrolar dos acontecimentos depois do acidente do teatro leva Wilson/Cleo ao Egito, 

seria o prenúncio da construção de uma cidade? É a partir daí, mesmo desmemoriada, 

que Cleo segue impulsionada por um forte sentimento que a leva incessantemente ao 

Egito. A sua busca por um amor é também fortemente demarcada e isso contribui para 

a sua morte, no fundo do poço.  

A morte apoteótica na narrativa é a da própria Cleo que começa a “ver pelos 

olhos de William” (TERRON, 2010, p. 273) os crimes cometidos pelo irmão, como uma 

tentativa de mostrar seu amor fraternal e proteger Wilson de qualquer mal. Nos 

momentos finais da narrativa, Cleo vê o irmão assassinar seus pares românticos e 

Nelson, o enfermeiro que ajudou na transição corpórea. Omar, companheiro de Nelson, 

sem saber de William, está presente nos últimos instantes de Cleo acusando-a de ser 

homem e de ter assassinado seu “amigo” – palavra usada pelo egípcio Omar não 

comprometer a sua sexualidade30. 

Embora Terron tenha abordado uma temática tradicional na literatura 

universal, o duplo, o autor imprime em sua narrativa a característica do seu estilo pós-

moderno – no qual a transexual começa a desfrutar de algum espaço na sociedade, 

embora cheio de restrições –, ela, caracterizada no romance por um duplo, é perseguida 

e assassinada pelo fato de ter nascido num corpo masculino.  

A morte do duplo pode ser lida sob dois prismas: Cleo matou Wilson para enfim 

conseguir harmonizar o gênero ao corpo e/ou o comportamento de William 

impulsionou a morte da irmã para, de forma inconsciente, ele se livrar do peso do duplo. 

Inconformado, William, vestido de Cleópatra, vinga a morte da irmã, “e olha para as 

mesmíssimas estrelas que estou olhando agora no deserto” (TERRON, 2010, p. 276). O 

desfecho da morte, para Cleo, é entendido também como forma de apagamento das 

inúmeras transexuais do Brasil.  

Deve-se sublinhar que Fernandes (2017) elaborou uma pesquisa na qual mostra 

o desfecho trágico de inúmeras personagens homoeróticas. Com Cleópatra VIII não foi 

diferente, embora ela tenha apagado suas marcas de readequação com cirurgia de 

                                                           
30 No estudo de Antunes (2016), Homofobia internalizada: o preconceito do homossexual contra si 
mesmo, fica claro o preconceito que homossexuais têm contra o homossexual feminino ou o que cumpre 
um papel passivo na relação. A discussão pode ser estendida aqui para a forma como Omar se vê: 
namorava um transexual masculino, mas se valia da sua posição máscula para garantir a sua 
heterossexualidade. 



171 

 

redesignação sexual e implantação de próteses de silicone, além de se valer de outras 

tecnologias para o corpo como perucas enquanto o cabelo crescia. Não se pode deixar 

de perceber que Cleo, enquanto personagem queer tem o mesmo desfecho das 

personagens pesquisadas outrora por Fernandes (2017), ainda que inaugure um novo 

conceito na literatura: a mulher transexual cujo texto faz alusão precisa à sua 

significação feminina, o que reforça, na verdade, um aspecto social muito forte já 

discutido nos capítulos anteriores, o de que a população transexual sofre de um estigma 

forte, não sendo considerada uma “mulher verdadeira”. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Argumentar sobre a transexualidade é discutir um tema que inquieta parte da 

humanidade, principalmente por compreendermos, na sociedade heteronormativa da 

qual fazemos parte, que o nosso entendimento sobre sexualidade está cristalizado a 

partir de discussões pautadas por tradições religiosas, médicas e políticas. Portanto, o 

tema é sugerido por parte da sociedade como algo desviante, sem valor, sem 

credibilidade.  

De todo modo, falar sobre transexualidade é também tratar de identidade, e é 

através da análise da personagem transexual Cleópatra VIII, do romance trabalhado 

nesta tese, Do fundo do poço se vê a lua (2010), que pudemos empreender várias 

leituras para podermos clarificar algumas das respostas aos questionamentos que 

procuramos, na tentativa de aprofundar e concluir nossa discussão no que diz respeito 

à constituição dessa personagem. Uma das principais características buscadas na nossa 

pesquisa diz respeito à identidade transexual da personagem, a partir da qual se 

desenvolveu a investigação, incluindo o teor do duplo, extremamente presente na 

pluralidade da obra analisada. 

“Fazer a egípcia”, expressão utilizada para intitular a nossa pesquisa, se 

desdobrou em instigantes possibilidades, a saber: a necessidade humana da linguagem 

construindo sentidos; a população queer, valendo-se de um universo politizado, 

demanda uma demarcação linguística como forma de identidade social e, ao inserir 

novas palavras e expressões na comunicação, faz correspondências com imagens e 

atribui sentidos diversos. Assim é com “fazer a egípcia”, que significa “fazer-se 

indiferente, enigmático a algo ou a alguém”, num possível desdobramento, fazer 

também é ser. 

No nosso trabalho, a expressão ganha o sentido literal da personagem que, ao 

se entender como pertencente ao gênero feminino, transmuda-se para uma 

personagem icônica, a rainha egípcia Cleópatra, muito embora suas referências sejam 

as fílmicas, hollywoodianas, inspiradas em Elizabeth Taylor que interpretou Cleópatra 

no cinema em filme homônimo em 1963 – a biografia da Cleópatra real, cuja imagem foi 

consolidada pelos romanos, nos ajudou a entender um pouco mais da enigmática rainha 
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ptolomaica e fazer uma comparação com a Cleópatra do filme de Mankiewicz. Sem 

passar incólume pelo sentido adotado pela gíria queer, a personagem parece fazer-se 

indiferente aos percalços de sua própria vida, talvez devido ao fato de ter perdido a 

memória, entretanto, sem negligenciar a sua identidade feminina.  

Nessa ida, sem volta, ao Egito, a desterritorialização da geografia e dos corpos 

faz Cleópatra VIII mudar, como é comum das transexuais, conforme se pode perceber 

nas etnografias consultadas, especialmente em Kulick (2008), a fim de buscar uma vida 

com melhores condições, longe de abjeção, mas esse caminho é distante do pretendido 

e o que deveria ser uma vida de realeza torna-se uma continuidade da abjeção social, e 

a violência, cuja toada, infelizmente, é comum às e aos transexuais, confirma os piores 

prognósticos: a morte da personagem, a morte da transexual. 

Neste trabalho, o questionamento da identidade foi elaborado tomando por 

base a construção da personagem Cleópatra, a partir de Wilson, desde o universo 

masculino vivido ao lado do irmão gêmeo William. Buscamos em Hall (2005) e em 

Bauman (1998, 2005, 2008) um entendimento mais ampliado da fragmentação da 

identidade do sujeito na pós-modernidade, termo que adotamos como factível devido 

à discussão de teóricos como esses já elencados. 

Defendemos uma identidade pós-moderna – ainda que, como vimos, a 

expressão seja inexata – na sociedade do século XXI por entendermos que as pautas 

assumidas nesse século tomaram formas e rumos diferentes daqueles outrora 

pretendidos pela Revolução Industrial, por exemplo. Argumentamos na intenção de 

dirimir quaisquer resquícios de que, no século XXI, as intenções literárias são outras, de 

que as revoluções são outras. Nesse contexto, buscamos o esclarecimento incorporado 

através das lutas feministas surgidas no final do século XX e que ajudaram na luta 

sociopolítica da liberdade e emancipação sexual, o que desaguou, também, no 

alargamento dos debates para as camadas mais populares da sociedade.  

Ainda vivemos com muitos percalços quanto ao respeito às minorias e, no que 

se refere à população queer, a transexual ainda está presente num imaginário popular 

em um cenário de ambiguidade entre corpo e desejo sexual, como se a transexual em si 

legitimasse essa dubiedade por ter nascido num corpo que foi atribuído como 

masculino, ou feminino, e o seu gênero lhe impulsiona para o outro. 



174 

 

Esse contexto de revoluções que fez a vida privada passar por discursos 

públicos fomentou, ainda mais, a escrita homoerótica e, partindo da experiência 

subjetiva e das pautas assumidas socialmente, não somente os homossexuais 

masculinos, mas as lésbicas, os e as travestis, os e as transexuais e outras pessoas de 

identidade queer passaram a ter representatividade literária, seja nos contos e 

romances do gaúcho Caio Fernando Abreu ou na narrativa de Terron, dentre tantos 

outros escritores brasileiros ou não. 

Do fundo do poço, no contexto de sua publicação, apresentou consigo algumas 

inquietações de ordem econômica, pois o livro foi subsidiado, inicialmente, com 

dinheiro de renúncia fiscal e compôs a coleção “Amores Expressos”, da Companhia das 

Letras – os opositores do projeto desconfiavam que os romances seriam “mais do 

mesmo”. Conforme se pode observar de sua leitura, o romance ali discutido vai além 

dos contornos açucarados que foram prognosticados. Identificamos uma inquietação 

mais original sobre o romance: a possível originalidade de ele ser o primeiro a tratar da 

transexual a partir da cirurgia de redesignação sexual na literatura brasileira. 

Não tivemos a pretensão acadêmica de empreender tal busca, embora 

tenhamos percebido a partir do trabalho do professor Carlos Eduardo Fernandes de 

Albuquerque, o qual fez um recorte das personagens travestis na literatura brasileira no 

período de vinte anos e de outros livros lidos pelo doutorando, que as travestis ali 

identificadas não fizeram a cirurgia de redesignação sexual, mas se valeram de outras 

tecnologias para a modificação corpórea. Não entendemos, com isso, um menosprezo 

da personagem trans que não fez a cirurgia, apenas avaliamos como novo, 

contemporâneo, o processo de incluir essa minoria no campo literário. Berenice Bento 

(2008) apresenta a transexual como aquela – ou aquele – que reivindica o 

reconhecimento do gênero e que passa pelo processo transexualizador, um “conjunto 

de alterações corporais e sociais que possibilitam a passagem do gênero atribuído para 

o identificado” (BENTO, 2008, p. 185) e independe da cirurgia para que a transexual 

reivindique essas condições corporais e sociais.  É interessante sublinhar que a nossa 

compreensão se pauta em abordagens teórico-políticas da nomenclatura que mostra a 

diferença entre as travestis das transexuais, já que a distinção entre elas não é nítida. 

Essa investigação, no entanto, fica para outro momento. 
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Por ser a transexualidade um movimento comportamental percebido desde a 

Antiguidade, fizemos uma breve incursão na história e também na literatura 

homoerótica brasileira, a qual tem raízes no Naturalismo, para discutir os processos 

criativos da personagem transexual do século XXI. Esse procedimento permitiu um 

adensamento na literatura cujos personagens gays têm um enfoque ficcional 

aproximado do que acontece com os homossexuais na vida real. 

Embora seja antiga a relação da identidade e necessidade de adequação 

corpórea, no Brasil, conforme vimos com Bento (2017), a ideia de um país cuja liberdade 

sexual é tendência modal não passa de uma falácia. Mott (2003) ratifica os números da 

violência e nos ajuda a comprovar que os e as transexuais têm sofrido uma violência 

extrema da sociedade brasileira. Cleópatra VIII entra para as estatísticas de assassinato 

e, por mais que não seja no Brasil, uma vez que está no Egito quando isso acontece, ela 

parece não ter noção alguma da fobia instaurada pela heteronormatividade. 

Na introdução desta pesquisa, apontamos como principal objetivo analisar a 

construção da personagem transexual e os desdobramentos dessa construção. A 

intenção é confirmar que a personagem transexual mesmo apagando as marcas da sua 

condição sexual é vítima da violência simbólica e física a que está exposta a população 

queer na sociedade misógina e homofóbica. Enquanto a maioria das personagens gays 

de Caio Fernando Abreu não mantém um relacionamento ou está apenas com casos 

fortuitos, a protagonista de Do fundo do poço é moeda de troca para um empresário 

que, ao assumir um caso com ela, a negocia para abater suas altas dívidas, sendo, 

mesmo assim, a sua identidade um motivo para a violência. 

Ao empreendermos a análise à essa obra, especificamente à personagem 

Cleópatra VIII, conforme pudemos verificar, não havia sido estudada de forma 

comparativa em relação à constituição da personagem transexual. Outros trabalhos 

acadêmicos envolvendo o livro de Terron dizem respeito à constituição narrativa, à 

personagem e ao duplo, relegando a transexualidade a segundo plano. Além de vermos 

espessamente a identidade transexual de Cleópatra VIII, pudemos perceber outras 

possibilidades de investigação para essa personagem, como a influência de 

Shakespeare, lamentavelmente não abordada aqui devido às opções que foram 
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ressignificando o trabalho. “Antônio e Cleópatra”, de Shakespeare, peça dramaturga 

citada na narrativa, pode servir de mote para outras intenções investigativas. 

Ao analisarmos panoramicamente a identidade transexual da personagem 

através de etnografias que compuseram o cabedal teórico dessa pesquisa, levamos em 

consideração trabalhos vários que analisaram personagens gays e travestis e 

constatamos o que pretendíamos sustentar com esta investigação: mesmo após a 

personagem transexual ter apagado suas marcas, ela sofre com a homofobia  – ao falar 

em “apagamento das marcas” nos referimos diretamente ao que Bento (2017) discute 

sobre as minorias sexuais terem de apagar as suas marcas para poderem ser aceitas na 

sociedade e, assim, desfrutarem da “legítima”, na verdade, suposta liberdade sexual 

oferecida no Brasil.  

Num empreendimento mais modesto, mas interessante e presente na 

pesquisa, é a rápida análise do livro de Alexandre Porto Sergio Y. vai à América (2014). 

Nesse romance curto, a personagem Sandra, outrora Sergio, tem uma morte simbólica 

após a sua morte real, vitimada pela homofobia. Sandra também “apaga suas marcas” 

(BENTO, 2017), mas não consegue se livrar da “homofobia geral” (BORRILO, 2010). Sua 

morte simbólica consiste na forma como os pais de Sandra negam a vida da filha, 

insistindo e apagando todos os resquícios femininos da filha, sepultando-a, inclusive, 

com roupas masculinas. Não sabemos quais identificações Sandra teve em vida, quais 

os seus anseios enquanto mulher XY, se viveu conforme outras transexuais do universo 

real, analisadas em etnografias presentes no trabalho. 

Esses dois romances evidenciam, timidamente, desfechos comuns entre 

personagens transexuais, identificadas textualmente na leitura. Somamos esses 

desfechos a outros idênticos com as personagens travestis, cuja análise de Albuquerque 

aponta para “conflitos semelhantes que assolam essas personagens em textos literários 

de diferentes períodos” (ALBUQUERQUE, 2016). 

Os estudos de Bento e as etnografias trazidos para um trabalho literário nos 

ofereceu um mecanismo interessante de aproximação da sociedade real com a 

população fictícia. A partir dessa comparação, acompanhamos Cleópatra VIII e o seu 

trajeto até o Egito, sua vivência e experiência da cirurgia de redesignação sexual – feita 

nos anos 80 na clandestinidade. A cirurgia, conforme discutimos, é um capital usado 
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pelas transexuais que entendem ser o sexo uma autenticidade da feminilidade, ideal 

com o qual não partilhamos. A SRS é, na verdade, uma tecnologia oferecida à pessoa 

transexual para que ela se sinta confortável com o seu corpo, mas não uma autenticação 

do seu gênero. Em Cleo, o corpo masculino pesava e ela luta para se livrar de toda e 

qualquer marca masculina e, assim, poder viver plenamente. Sentimos esse peso com a 

leitura da narrativa, em primeira pessoa. Wilson, outrora Cleópatra VIII, se identifica 

com a personagem Cleópatra, vivida pela atriz Elizabeth Taylor, e essa é uma referência 

recorrente na obra, mostrando a identificação com pessoas bem-sucedidas como algo 

concreto na vida das transexuais, o que, para Bento (2016) é um comportamento 

corriqueiro. 

Os estudos de Daniel Borrillo (2010) e de Pedro Paulo Samarco Antunes (2016) 

sobre homofobia nos auxiliaram quanto ao entendimento da cruel perseguição sofrida 

por Cleo, que culminou em sua morte. A “homofobia cognitiva” (BORRILLO, 2010), 

apontada como a que divisa heterossexuais dos demais, não aceita a transexualidade e, 

ao instigar o ódio, faz Cleo sofrer a fúria de seus algozes. 

Um detalhe que não deixamos de considerar, além do caminho que a 

protagonista faz para adequar o seu corpo, é o uso desse mesmo caminho para se 

afastar, fisicamente, do seu irmão gêmeo, que é visto como um incômodo desde o 

ventre materno, quando percebeu a sina de ser duplo, uma categoria analisada junto à 

construção do personagem. 

O duplo enquanto recorte desta pesquisa foi analisado sob a comparação entre 

o conto “William Wilson”, de Edgar Allan Poe e as referências flagrantes com a narrativa 

de Terron. Pretendemos, assim, ter dado uma contribuição para o desenvolvimento do 

estudo do duplo. Os estudos de Cunha (2009) e Rank (2013) nos mostraram que essa 

categoria pode ser analisada sob o viés da alteridade, o que se configura em Do fundo 

do poço.  

Assim, o duplo no romance de Terron se apresenta através do duplo exógeno 

(CUNHA, 2009), aquele que não é extensão do “eu”, uma das vertentes do duplo, 

comum na própria literatura, diferentemente do que ocorre no conto de Poe e o espelho 

desvenda o misterioso enigma do duplo. A abordagem do processo criativo do duplo em 

Do fundo do poço apresenta discussões e reflexões sobre a natureza do tema em si – até 
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pelas inúmeras referências apresentadas ao longo da narrativa –, mas deixa de lado o 

teor fantástico, presente nas histórias referenciadas histórica e literariamente, e 

considerado apenas pela narração a partir do fundo do poço, onde Cleópatra se 

encontra desde o início da narrativa. 

Vimos, no decorrer do trabalho, como é antiga a presença do duplo na 

literatura. Aproximamos a noção de fantástico e duplo na literatura e exploramos 

questões sobre os indivíduos envolvidos, William e Wilson/Cleópatra VIII. A suposta 

ambiguidade do corpo transexual na relação corpo e desejo sexual e a configuração do 

duplo estão presentes na obra de Terron, uma subsidiando a outra para comprovar a 

readequação sexual. O duplo enforma caminhos e, assim, dá vazão para o afastamento 

do sexo atribuído para que a identificação de gênero de Wilson/Cleópatra VIII, através 

de uma cirurgia corpórea, re-trace caminhos que desaguam na homofobia social. 

Algumas opções teóricas e do recorte discursivo apontam para a subjetividade 

da pesquisa, mas não deixam de denotar as contribuições acadêmicas que este trabalho 

enseja: o quanto a representação da transexual na literatura contemporânea tem 

seguido os caminhos da violência demarcada na sociedade real. A construção da 

transexual e o seu desfecho por não conseguir apagar as marcas de sua sexualidade e 

subjetividade podem ser vistos como uma denúncia da realidade.  

Apostando nessa possibilidade, desejamos que esta tese promova um contato 

mais sensível com as obras cuja identidade transexual esteja em evidência. Dessa forma, 

esperamos que o resultado impulsione novas pesquisas, novos desafios e que em breve 

estejamos em uma sociedade mais tolerante, na qual a morte das pessoas transexuais 

não seja através da violência, mas do curso natural da vida, vivendo, pois, numa 

sociedade não meramente utópica, mas mais justa.  
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