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Introdução 

Vivemos em um sistema de representações sociais, produção de significados que 

contribuem para a construção social dos sujeitos e dos papeis que lhe são atribuídos. As 

representações sociais possibilitam questionar a natureza do conhecimento que faz parte do 

cotidiano das pessoas e a forma como ele é passado, em redes de interações comunicativas, de 

sociedades para sociedades, de geração para geração. Ao observarmos a história da 

humanidade veremos que ela, apesar de sua não linearidade, é construída por representações, 

significados, juízo de valores que influenciam o comportamento dos sujeitos. Segundo Jodelet 

(1993) “as representações sociais constituem sistemas de interpretação que orientam e 

organizam as comunicações e os comportamentos sociais...” A relação entre representações 

sociais e a comunicação nos coloca frente à análise de uma obra literária que traz um tema 

complexo: a homossexualidade.  

Analisaremos a homossexualidade tendo como foco a literatura ficcional de Adolfo 

Caminha, especificamente o livro “Bom-Crioulo.” A literatura proporciona análise e 

discussões sobre as obras escritas em determinado tempo e espaço criando uma linha tênue 

entre o que é ficção e o que é fato. Para muitos a literatura é vista como “a arte da palavra”, 

uma concepção que se aproxima muito da definição de literatura apresentada pelos 

formalistas russos, na qual a literatura seria uma organização particular da linguagem. Porém, 

entendemos que a literatura, para além da linguagem, está ligada a cultura e a sociedade. 

Assim podemos considerar uma dimensão histórica no texto literário que nos revela valores 

de uma época em uma determinada sociedade. Nessa perspectiva, é relevante considerar os 

avanços da pragmática que enfatiza a interação na comunicação literária. O estudo de uma 

obra literária é necessariamente o estudo da leitura dessa obra. Segundo, Jouve: 

Toda leitura interage com a cultura e os esquemas dominantes de um meio 
ou de uma época. A leitura afirma sua dimensão simbólica agindo nos 
modelos do imaginário coletivo quer os recuse quer os aceite. (2002, p.22)  
 

O estudo de uma obra literária nos coloca uma pergunta anterior: O que é literatura? 

Podemos nos referir ao literário e ao não- literário para responder a tal pergunta, mas essa 
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divisão carece de critérios que nem sempre são claros, se nós condicionarmos esses critérios à 

noção de valor, a resposta à pergunta ficará incompleta, pois os valores modificam-se com o 

passar do tempo. A interpretação da obra literária e a experiência de quem ler a obra são 

relevantes para a resposta à pergunta inicial. Nesse sentido, observemos o que diz Eagleton:  

Todas as obras literárias, em outras palavras, são “reescritas”, mesmo que 
inconscientemente, pelas sociedades que as lêem; na verdade não há releitura 
de uma obra que não seja também uma “reescritura”. Nenhuma obra, e 
nenhuma avaliação atual dela pode ser simplesmente estendida a novos 
grupos de pessoas sem que nesse processo, sofra modificações, talvez quase 
imperceptíveis. E essa é uma das razões pelas quais o ato de se classificar 
algo como literatura é extremamente instável.(1997,p.17) 
 

Eagleton nos ajuda a entender o caráter instável da literatura e como ela proporciona a 

participação de quem a lê, pois podemos não atribuir valor a um determinado escritor numa 

determinada época, mas esse mesmo escritor pode ser reconhecido como um talento em outra 

época. Assim, acontece com o livro “ Bom-Crioulo”, pois nos anos de 1920 provocou criticas 

positivas por seu caráter revolucionário na abordagem do tema, mas em 1967 foi mal visto. O 

contexto, os valores que circulavam nessas diferentes épocas nos dizem os motivos para essa 

mudança na recepção da obra. Nos anos de 1920 os intelectuais brasileiros estavam 

envolvidos com rupturas, novas maneiras de fazer arte, nova identidade nacional. Nos anos de 

1960 o Brasil começa a mergulhar num processo que vai resultar numa ditadura militar. 

Entender essas mudanças históricas e as influências delas na leitura de uma obra 

literária não transforma a sociedade, mas é um conhecimento que pode nos possibilitar a 

reflexão e a reivindicação, por meio da interação entre leitor/a autor/a, por justiça social. 

Afinal que influência tem a leitura literária? Se não tem nenhuma, por que governos 

totalitários queimaram exemplares tanto de obras de ficção como não ficcional? Concordamos 

com Eagleton quando diz que “não a razão para supor que essa ordem social seja imutável, 

mas as mudanças terão de ir necessariamente além da leitura sensível do Rei Lear.” (1997, 

p.46) 

Não será uma leitura atenta de uma obra literária nem o debate sobre o tema dessa 

obra que irá mudar uma ordem social, mas acreditamos que a crítica ligada às correntes pós-

estruturalistas dará os conhecimentos necessários para desconstruir conceitos baseados numa 

lógica binária. Nesse contexto, é relevante o seguinte: 

Por outro lado, se as mulheres (e os homens) não são naturais, mas 
construídos, tal como um ciborgue, então, dados os instrumentos adequados, 
todos nós podemos ser reconstruídos. Tudo pode ser escolhido, desde lavar 
os pratos até legislar sobre a Constituição. Pressupostos básicos como, por 
exemplo, decidir se é natural ter uma sociedade baseada na violência e na 
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dominação de um grupo sobre o outro tornam-se repentinamente 
questionados. ( KUNZRU,2009, p.25) 
 

A desnaturalização acontece quando o contexto é evidenciado, contextualizar é 

considerar os elementos culturais e sociais como elementos construídos na história. Esses 

elementos construídos influem na construção das identidades sexuais, o que nos leva a 

questionar a hegemonia do patriarcado visto como um grupo, uma ideia que domina outros 

grupos. É relevante que as discussões sobre as homossexualidades a partir da obra literária 

“Bom-Crioulo” contemplem também outras teorias como: a teoria queer e a desconstrução, 

pois elas são necessárias para a desnaturalização das sexualidades e, dessa forma, 

compreender o papel histórico desempenhado pelas normas e as abordagens sanitaristas 

relacionadas à sexualidade. 

A interação da literatura e da leitura crítica com a cultura de uma época deve ou 

deveria nos proporcionar aproximações entre o contexto social da época da produção da obra 

e época atual, possibilitando discussões, análise e reflexões sobre a temática desenvolvida 

pela obra. 

Nessa perspectiva, colocamos a discussão sobre homossexualidades a partir dos 

estudos literários numa aproximação entre as áreas do conhecimento como: Literatura, 

história, sociologia etc. Essa é uma forma de contextualizar a realidade multifacetada e, 

portanto, complexa. 

 

 

Clássico e transgressor 

 

Existem várias obras literárias de escritores clássicos na literatura brasileira que 

trazem como tema central ou periférico a questão da homossexualidade ou 

homossexualidades, no plural, para abranger todos os tipos de sexualidade tidos como 

desviantes. Dentre tantas obras com conteúdo homoerótico (termo que, para alguns 

estudiosos melhor se aplica por se afastar dos conceitos médicos) optamos pelo livro “Bom-

Crioulo”, do escritor Adolfo Caminha. Essa obra é classificada dentro da estética naturalista, 

tal estética tem origem na França com a publicação da obra Madame Bovary.  Bom-Crioulo 

é a primeira obra brasileira a tratar da homossexualidade como tema principal de um livro de 

ficção. Amaro (O bom – crioulo) é o primeiro personagem brasileiro não bissexual, quando a 

literatura mundial do final do século XIX, estava cheia de personagens bissexuais como 
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Dorian Gray, de Oscar Wilde, o que torna o Bom-Crioulo e seu autor alvos de muitas críticas 

com a de Valentim Magalhães, membro fundador da Academia Brasileira de Letras que diz: 

“É um livro ascoroso, porque explora- primeiro a fazê-lo, que eu saiba- um ramo da 

pornografia inédito por inabordável, por anti-natural, por ignóbil...”(Howes,2005) 

A crítica de Magalhães continua não apenas com relação à homossexualidade, mas ao 

negro como elemento etnológico. Ao nos deter nas palavras usadas por Magalhães em sua 

crítica ao livro de Adolfo Caminha, percebemos que estamos diante de uma sociedade 

heteronormativa e reguladora dos costumes – do que deveria ser dito e do que deveria 

permanecer em silêncio. Ao se referir à homossexualidade como pornografia, podemos 

perceber uma concepção da sexualidade como uma forma fixa  e, consequentemente não 

considera o aspecto histórico e cultural envolvidos na construção da sexualidade. Sobre esses 

aspectos Costa nos diz: 

Um mesmo sexo anatômico pode ser suporte de diversos investimentos 
eróticos, fato sobejamente repetido pela psicanálise. Da mesma forma 
diferentes realidades anatômicas podem ter o mesmo investimento erótico, 
como no caso de homens cuja atração pela penetração anal faz da 
polaridade “atividade e passividade” o critério de valoração de suas 
identidades ou atitudes sexuais. (FREIRE, 1992, p.30,)  

 

A sexualidade entendida como dimensão constituída por aspectos biológicos, 

psíquicos, sociais, culturais e históricos, nos  ajuda a perceber a fluidez dessa parte integrante 

da personalidade dos indivíduos .Nesse contexto, vemos a diversidade sexual como diferentes 

possibilidades de expressão da sexualidade. Os critérios de atividade e passividade nos 

colocam diante da condição binária que gera hierarquias e relações de poder.  

O romance Bom-Crioulo, assim como outros naturalistas, parece nos dizer que a 

transgressão, o desrespeito as normas é próprio das classes sociais mais desfavorecidas, 

evidenciando, dessa maneira, uma de suas características que é o trato do ser humano como 

mero produto das circunstâncias externas como a hereditariedade e o meio ambiente.  

A discussão sobre homossexualidade que propomos a partir da obra “Bom-Crioulo” 

problematiza as construções discursivas atravessadas pelas relações de poder. Nesse contexto, 

como nos diz Howes (2005, p.181) que: “os dois principais protagonistas de Caminha 

representam as duas maiores fontes de força de trabalho para o crescimento da economia 

brasileira: os escravos libertos e os imigrantes europeus.” Temos então os representantes de 

classes inferiores que serviam de mão de obra para a burguesia da época. 
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A presença da Marinha brasileira no romance simboliza um poder normativo que 

contrasta com os desejos sexuais do Bom-Crioulo. O poder da classe burguesa que, segundo 

Muraro e Boff, 2002 “Ficam claros os mecanismos que mantêm a classe burguesa num estado 

de superioridade em relação às outras. Como é essa classe que faz as leis, ela as transgride...”. 

A superioridade da burguesia se mostra na importância dada à família, pois é nela, na família, 

que se reproduz o jogo de poder: a relação entre o homem e a mulher na família é um 

exemplo do que estamos falando. O jogo ou relação de poder reproduzido nas diversas classes 

sociais é antigo e “natural.” Assim, não se faz necessária revolta alguma, como é possível 

observar na descrição da Rua da Misericórdia, onde se passa parte do romance Bom-Crioulo: 

“Quase nenhum movimento ainda na Rua da misericórdia; sujeitos mal vestidos, operários e 

ganhadores desciam com ar miserável e bisonho de ovelhas mansas...” (2002, p.127) 

Sobre a estética Naturalista podemos dizer que ela é comprometida com a visão 

cientificista da época, com uma concepção biológica do mundo, colocando o homem numa 

condição animal. Nesse caso, ovelhas mansas, uma metáfora que revela a condição subalterna 

dos operários em relação aos patrões. Nesse ideário científico encontramos o Determinismo 

biológico e o Determinismo Ambiental que aparecem nas obras Naturalistas. O livro em 

questão não se afasta da visão científica do século XIX. Sobre essa afirmação é relevante a 

fala de Costa sobre os personagens centrais do livro, o bom-crioulo e Aleixo: 

O desejo voraz e tempestuoso de possuir Aleixo, tornava bom-crioulo um 
obcecado; um joguete da besta no coração do homem. No naturalismo, a 
relação entre criminalidade e por outros motivos, expande-se e reforça a 
imagem do “homossexualismo” como desejo ou comportamento antissocial. 
(1992, p. 48) 

 
O comentário considera o final do romance, quando Amaro (Bom-Crioulo) mata 

Aleixo por ciúmes. A obsessão de Amaro por Aleixo é vista como doentia e leva a trama para 

um final trágico. O livro lembra as tragédias gregas, inclusive em sua estrutura muito próxima 

da descrita na Poética, de Aristóteles. Contudo, o tom provocador do romance contribui para 

uma visão do “homossexualismo” como instinto animal. Bom-Crioulo causou escândalo na 

época de sua publicação, 1895, pois a história gira em torno de uma atração entre marinheiros, 

de um lado um personagem negro chamado Amaro e do outro um jovem branco chamado 

Aleixo. Ao contrário do que sugere a temática do livro, não se trata de uma defesa dos desejos 

homossexuais e nem de uma explicação para esses desejos em construção, mas de uma 

denúncia dos atos de “homossexualismo” que acontecia na marinha do Brasil. Essa 
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característica de denuncia depõe a favor do autor do texto, distanciando-o de um possível 

“desvio” de sua masculinidade. 

O início da narrativa identifica Amaro, Bom-Crioulo, como um escravo fugido que ao 

escapar da vigilância dos caçadores de recompensas vai parar em um navio e torna-se 

marinheiro. Nesse contexto, a história deixa marcas dos pensamentos Naturalistas em relação 

ao racismo e a sexualidade. A estética naturalista e a explicação dos comportamentos pela 

origem da “raça” estão por toda parte do romance como no fragmento a seguir de um oficial 

sobre Amaro: “Sempre o conheci refratário a toda norma do viver. Hoje manso como um 

cordeiro, amanhã tempestuoso como uma fera. Coisas do caráter africano.” (Caminha, p.61). 

Percebe-se a condição de animalidade atribuída ao escravo fugido usada para 

descrever brevemente o comportamento transgressivo de um negro. A referida descrição, 

colocada no contexto da história contada, fornece indícios da personalidade imprevisível do 

“Bom-Crioulo”, porém essa imprevisibilidade não é exclusividade do caráter africano. E 

quando nos referimos à relação amorosa, a um ardente desejo sexual e aos ciúmes que em 

geral acompanham as relações heterossexuais ou homossexuais a imprevisibilidade é 

constante. 

 

O amor e o poder 

 

Trechos do livro chamam o desejo entre pessoas do mesmo sexo de anomalia, castigo, 

pederastia entre outras nomeações equivocadas e pejorativas. Essas identificações 

demonstram a necessidade de categorizar o amor/ desejo pelo mesmo sexo, chegando a um 

grande número de nomes para referir-se a esse tipo de amor/atração. Achamos relevante o que 

nos diz Barcellos sobre essa necessidade: 

Pervertido, doentio, blasfemo, desviado, devasso, ilegal, imoral e indecente 
são adjetivos – usados muitas vezes em combinações sempre horrorosamente 
ofensivas – com que os homens da lei e as polícias caracterizam, no 
Ocidente moderno, o amor entre parceiros do mesmo sexo, reproduzindo o 
que a sociedade sempre sentiu diante da evidência desse amor. (2011,p.65) 

 
O termo homossexual tem origem médica, o que chama nossa atenção para, como já 

falado, o determinismo científico da época. Procurando afastar-se do discurso médico existem 

outras classificações como homoafetividade que, segundo Golin, esta muito em evidência 

hoje, mas sustenta a idéia que para garantir direitos, a afetividade é elemento central na 
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argumentação das justificativas. Há um empobrecimento do debate, pois como ficam as 

relações que não têm a afetividade como eixo central? (2011, p.15). 

Nessa busca por um termo mais adequado estudiosos como o psicanalista Jurandir 

Freire Costa (A inocência e o vício)  preferem o termo homoerotismo, para esse estudioso do 

assunto é o que mais se afasta das categorizações científicas e separa desejo homoerótico e 

identidade gay, sendo assim um desejo que se manifesta de várias formas não só em 

indivíduos “homoeroticamente inclinados”, mas também nos “heteroeroticamente inclinados.” 

Nesse contexto de categorização das orientações não heterossexuais, se faz necessário 

citar a teoria queer que questiona o binarismo masculino/feminino do qual o estudo de gênero 

não consegue ir além, bem como o conceito de homoerotismo na desconstrução de 

normatividades tanto heterossexuais como homossexuais. Em meio a construções e 

desconstruções de papeis sociais, de sexualidades e identidades a contribuição da literatura 

ficcional é relevante, pois segundo Moriconi, 2002: 

Se a literatura é um discurso artístico verbal que na modernidade romântica e 
pós-romântica elabora as insatisfações e inadequações do indivíduo dentro 
da sociedade, obviamente uma das questões mais presentes nesse discurso 
serão os abalos, crises e dúvidas atinentes à definição sexual do indivíduo. 
(2002, p.102) 
 

Para analisar esse discurso literário do qual Mariconi nos fala, é preciso considerar as 

relações de poder, de dominação, de discriminação e de controle. 

Analisando a relação entre os protagonistas do romance Bom-Crioulo, observamos 

que o discurso literário, nesse caso, contribui para a permanência de um estereótipo das 

relações homossexuais ou homoeróticas: a relação binária entre ativo e passivo. No romance, 

Amaro assume uma posição masculina e ativa, enquanto Aleixo, uma posição feminina, 

passiva na relação sexual, porém não tão passiva na tomada de decisões. A descrição de 

Aleixo inclui: arzinho ingênuo, lábios grossos extremamente vermelhos, olhinhos azuis e 

formas rechonchudas etc. enquanto Amaro “era uma massa bruta de músculos a serviço de um 

magnífico aparelho humano” (2002, p.34) 

As palavras no diminutivo que aparecem na descrição de Aleixo conotam ingenuidade 

que pode ser atribuída a pouca idade do rapaz, ou nos remetem a linguagem feminina, pois a 

linguagem também é campo de separação de gêneros. A descrição de Aleixo continua em 

vários momentos da narrativa: Faltavam-lhe os seios para que Aleixo fosse uma verdadeira 

mulher... (2002, p.62). Nessas descrições as aproximações das características físicas de Aleixo 

com as de uma mulher ficam mais evidentes, enquanto Amaro é comparado a animais, ou 
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máquinas deixando-o sempre perto de suas funções de operário e nunca esquecendo sua 

condição de escravo fugido. 

O campo delimitado entre o feminino e o masculino no universo homossexual faz as 

relações homossexuais parecerem com o que preconiza as normas. Segundo Barcellos: 

Nada mais lamentável. Trata-se ao todo de um modelo extremamente 
excludente, que vai assim fazendo a homossexualidade se aproximar da 
normatização de uma sociedade de consumo burguesa padronizada, levando 
os homossexuais a um processo de assimilação social a meu ver bastante 
perigoso, porque descaracterizante. (2011, p.71)  
 

Duas palavras nos chamam atenção na fala de Barcellos: excludente e 

descaracterizante. Excludente porque quem assume uma posição feminina nas relações e 

perante a sociedade, caso dos efeminados, sofre um duplo preconceito: ser homossexual e ser 

efeminado. Descaracterizante porque, em nome da aceitação, adotam-se ideais heterossexuais 

e modelos burgueses como os ideais de beleza, juventude e masculinidade. Assim, surge entre 

os homossexuais um comportamento preconceituoso e homofóbico. Nesse contexto, é 

relevante o que nos diz Trevisan: 

Embora a correlação entre a efeminação e a passividade nunca pudesse ter 
sido tão rígida quanto o discurso tradicional ou de massa sugeria, este 
raciocínio ditava que somente machos identificados como fêmeas, 
invertidos, mereciam perseguição em vista de sua flagrante recusa do 
privilégio patriarcal conforme os preceitos do Estado Católico. (2009, p.19) 
 

Aleixo não é efeminado. A descrição que o coloca perto do feminino tem origem na 

ideia binária masculino/feminino, uma diferença entre os iguais. Porém, a fala de Trevisan é 

relevante para o objetivo de discutir a homossexualidade a partir de uma obra literária. Desse 

modo, se faz necessário entendermos a homofobia, inclusive entre os homossexuais 

(homofobia internalizada), como uma doença, assim como outras fobias que são explicadas 

com a psicologia.  

A relação com Aleixo pensada e sonhada por Amaro seria um modelo de “matrimônio 

clandestino” no qual Amaro seria o provedor como podemos observar na seguinte passagem 

do romance:  

Haviam de morar juntos, num quarto da Rua da Misericórdia, num 
comodozinho de quinze mil-réis onde coubessem duas camas de ferro, ou 
mesmo só uma, larga, espaçosa... Ela bom crioulo, pagava tudo com o seu 
soldo. (2002, p.41)  

 
Quando Amaro faz planos de morar junto com seu amado em um cômodo com uma 

cama de casal e usar sua remuneração para pagar o aluguel, a norma capitalista e burguesa 
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cresce no relacionamento. Essa norma surge a partir do momento que, usando as palavras de 

Moriconi, 2002, “as imagens inconscientes da família nuclear”, vão ganhando força no 

pensamento e nas ações dos indivíduos. Porém, a relação continua clandestina aos olhos da 

sociedade. A seguinte descrição do cômodo onde Amaro e Aleixo se encontram quando estão 

em terra firme, passa tal impressão: 

 O quarto era independente, com janela para os fundos da casa, espécie de 
sótão roído pelo cupim e tresandando a ácido fênico. Nele morrera de febre 
amarela um portuguesinho recém-chegado. (...) O leito era “uma cama de 
vento” já muito usada, sobre a qual Bom-Crioulo tinha o zelo de estender, 
pela manhã, quando se levantava, um grosso cobertor encarnado “para 
ocultar as nódoas”. (2002, p.60) 
 

Considerando o estilo Naturalista marcada pelo determinismo que buscava explicar o 

ser humano de acordo com três fatores: o meio, a raça e o momento histórico, a descrição do 

ambiente se torna fator crucial para o entendimento da subalternidade que os sujeitos que 

cruzam a fronteira entre o comportamento masculino e o comportamento feminino estão 

fadados. 

A análise do desejo de Amaro de morar com seu amante em um cômodo, pode 

parecer, a priori, contrária ao casamento ou união entre pessoas do mesmo sexo, contudo não 

se trata de uma condenação a essa união, mas uma constatação de assimilação de uma cultura 

heteronormativa. 

O romance de Adolfo Caminha ganha mais complexidade quando o autor acrescenta 

uma personagem que irá compor um triângulo erótico. Essa personagem é Dona Carolina uma 

mulher gorda, de meia idade e sozinha. Também, como Amaro, comparada a animais. Dona 

Carolina é dona de uma casa de quartos na qual Amaro aluga o cômodo para morar com 

Aleixo. Dona Carolina e Amaro são conhecidos de outras épocas. Bom-Crioulo, certa vez, a 

salvou de ladrões e por isso ela é grata.  

Dona Carolina tem um interesse sexual por Aleixo. O rapaz sede aos seus “encantos” e 

os dois, durante as ausências de Amaro, tornam-se amante. Aleixo, conforme classificação 

adotada pela Teoria Literária inglesa é uma “personagem redonda”, ou seja, de grande 

complexidade capazes de nos surpreender com  comportamentos inesperados que indicam 

sempre mudanças. 

Aleixo já indicava, durante a narrativa, insatisfação na relação com Amaro. Dessa 

maneira cresce a noção de favores entre as personagens: Aleixo tem uma relação homossexual 

com Amaro por gratidão à proteção oferecida pelo Bom-Crioulo durante o trabalho como 
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marinheiros. Dona Carolina é grata a Bom-Crioulo por livrá-la de ladrões. Porém, nada muda 

o final trágico do romance: o assassinato de Aleixo na Rua da Misericórdia. 

 

Considerações finais  

 

No romance Bom-Crioulo as relações de gênero e de poder são assimétricas:  Amaro, 

forte, corajoso, homem, é submisso à condição de escravo e de marinheiro que obedece às 

ordens do comandante. Por outro lado, Dona Carolina, mulher e solteira que se esforça para 

sobreviver do seu trabalho. Aleixo é a personagem na qual as diferenças de poder na questão 

de gênero são mais evidentes, porque no início do romance é comparado a uma mulher, o que 

o faz oposto a Bom-Crioulo e, na relação homossexual entre ambos, assume o papel de 

passividade e submissão. Durante o romance, Aleixo deixa o papel passivo na relação com 

Amaro e assume o papel ativo numa relação heterossexual, ratificando o que nos diz Louro, 

2011: os gêneros se produzem, portanto, nas e pelas relações de poder. 

A mudança em Aleixo sinaliza a flexibilidade da sexualidade enquanto dispositivo 

histórico, assim como a noção de gênero. Dessa maneira, percebemos que o livro não é uma 

tentativa de explicar questões de gênero, nem questões sexuais, mas a leitura atenta e crítica 

nos revela a influencia das representações sociais ligadas a essas questões. Nessa direção, 

Moscovici (2009) nos diz que “categorizar alguém ou alguma coisa significa escolher um dos 

paradigmas estocados em nossa memória...” Assim, podemos nos perguntar quais as 

representações sobre homossexualidades estocadas em nossa memória? Em que elas se 

apóiam, se ancoram?  

Apesar de a obra tratar de um romance homossexual, a palavra homossexualismo não 

é usada na narrativa e nem os personagens são chamados de pederastas. Tais constatações nos 

remetem, novamente, a fluidez das sexualidades. No entanto, é necessário lembrar que a 

questão racial aparece no romance sem a mesma fluidez. Amaro, o bom-crioulo, é sempre 

chamado de negro durante a narrativa, sua condição de escravo fugido é sempre lembrada, 

esses fatos nos revelam a grande separação de raças. 

Adolfo Caminha nos revela alguns problemas da época que continuam na 

contemporaneidade: as relações assimétricas de poder produzem hierarquias e 

subalternidades. 
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