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Introdução 

 

As últimas décadas do século XX foram marcadas por rupturas, rasuras e quebras no 

modo como as pessoas passaram a se compreender e a se relacionar com o outro, 

“ocasionando” nos anos iniciais do século posterior uma “visita” àquelas identidades que 

antes forneciam uma ancoragem, uma rigidez, uma “cristalização” perante a sociedade, 

fragmentando e descentralizando categorias como, nacionalidade, sexualidade, classe, gênero, 

etnia etc. 

Stuart Hall, à luz da questão identitária, traz à baila em seus fundamentos a “crise de 

identidade”. Segundo Hall (2011), esta ‘crise’ é parte de um processo mais amplo de 

mudança, e, em consequência, está deslocando as estruturas e processos centrais das 

sociedades modernas e abalando os quadros de referência que davam aos indivíduos uma 

ancoragem estável no mundo social. 

Sendo assim, se antes a sociedade fornecia indivíduos de identidades “engessadas”, 

acredita-se que, como discurso intrinsecamente ligado à vida social, a literatura torna-se 

metamorfoseada, emergindo personagens de ficção que se compõem como parte básica e 

integrante para análise de pesquisa. 

Com isso, escritores como Caio Fernando Abreu e Marcelino Freire, observadores do 

cotidiano, evidenciam em seus contos, personagens tidas como “marginalizadas”, “excluídas” 

e “subalternizadas”, “indivíduos de papel” que vivenciam os conflitos sociais da ficção e que 

permitem compreender e interpretar as maneiras e condições de vidas consideradas 

homoeróticas. 

 

As Bases Teóricas 

 

Foucault, em História da sexualidade I: A vontade de saber, supõe que em meados do 

século XVII ainda havia uma certa fresta ante a questões referentes à sexualidade, como os 
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“modelos” de comportamento, as maneiras de se expressar oralmente e nas relações 

adultos/crianças. Porém, diante da sociedade burguesa ascendente, a sexualidade é restrita ao 

interior do seio familiar, pontualmente ao quarto do casal, havendo, assim, o 

desmembramento entre pais e filhos. 

Com disso, as crianças são, a todo tempo, mantidas sobre vigilância extrema, 

cerceadas para não falarem de sexo: 

 

As crianças, por exemplo, sabe-se muito bem que não têm sexo: boa razão 
para interditá-lo, razão para proibi-las de falarem dele, razão para fechar os 
olhos e tapar os ouvidos onde quer que venham a manifestá-lo, razão para 
impor um silêncio geral e aplicado (FOUCAULT, 1988, p. 10). 
 

Segundo Foucault, o funcionamento da repressão se dá como instrumento 

condenatório ao desaparecimento, uma imposição ao silêncio, uma certificação da sua não 

existência, pois não se tinha o que dizer, falar ou ouvir. 

Como mencionado por Foucault, a sexualidade da criança torna-se objeto de vigília 

das diversas instituições sociais, além da medicalização exercida pela medicina e pela 

psiquiatria, bem como pela “pedagogia” da sexualidade: 

 

O que se poderia chamar de discurso interno da instituição – o que ela 
profere para si mesma e circula entre os que a fazem funcionar – articula-se, 
em grande parte, sobre a constatação de que essa sexualidade existe: 
precoce, ativa, permanente. Mas ainda há mais: o sexo do colegial passa a 
ser, no decorrer do século XVIII – e mais particularmente do que o dos 
adolescentes em geral – um problema público. Os médicos se dirigem aos 
diretores dos estabelecimentos e aos professores, também dão conselhos às 
famílias; os pedagogos fazem projetos e os submetem às autoridades; os 
professores se voltam para os alunos, fazem-lhes recomendações e para eles 
redigem livros de exortação, cheios de conselhos médicos e de exemplos 
edificantes. Toda uma literatura de preceitos, pareceres, observações, 
advertências médicas, casos clínicos, esquemas de reforma e planos de 
instituições ideais, prolifera em torno do colegial e de seu sexo 
(FOUCAULT, 1988, pp. 30-31). 
 

Com isso, acredito na existência de um novo “poder disciplinar”, responsável por 

regular, vigiar e punir pessoas que sejam consideradas intransigentes dessa nova ordem, a 

partir da preocupação exacerbada com o sujeito, e, consequentemente, com o seu corpo. Uma 

vez que esse poder “assujeita” o indivíduo, ele passa a controlar a sua conduta, transformando 

o sujeito ainda mais individual. 

Anais do VI Seminário Nacional Gênero e Práticas Culturais 
João Pessoa – PB | 22 a 24 de novembro | 2017 | ISSN 2447-5416    

 

 



3 

 

Diante das considerações de Foucault, sublinho o caráter assustador pela qual 

trataram – e talvez ainda tratam – a sexualidade das crianças, numa ênfase deturpada do seu 

processo de autoconhecimento tanto do corpo quanto da mente, movido muitas vezes pela 

curiosidade no ou na “coleguinha”. 

Contudo, apesar da extensa campanha acerca do cerceamento da sexualidade infantil, 

ela está presente em todos os níveis sociais em que a criança está inserida. Sobre as diversas 

relações que modificam as experiências dos menores, Foucault versa que: 

 

A separação entre adultos e crianças, a polaridade estabelecida entre o quarto 
dos pais e o das crianças (que passou a ser canônica no decorrer do século, 
quando começaram a ser construídas habitações populares), a segregação 
relativa entre meninos e meninas, as regras estritas sobre cuidados com os 
bebês (amamentação materna, higiene), a atenção concentrada na 
sexualidade infantil, os supostos perigos da masturbação, a importância 
atribuída à puberdade, os métodos de vigilância sugeridos aos pais, as 
exortações, os segredos, os medos e a presença ao mesmo tempo valorizada 
e temida dos serviçais, tudo na família, mesmo reduzida às suas menores 
dimensões, uma rede complexa, saturada de sexualidades múltiplas, 
fragmentárias e móveis (FOUCAULT, 1988, p. 46). 
 

 A partir da citação, grifo ‘os supostos perigos da masturbação’, afinal, este hábito 

tornou-se, perante a medicina, a psiquiatria, a pedagogia, entre outras, um ato libidinoso, que 

deveria ser refreado, pois quem a praticasse poderia ter sérios problemas pessoais, 

comprometendo o seu desenvolvimento físico e psicológico. 

 Ainda em relação à sexualidade, sublinho a figura da téorica feminista Judith Butler, 

que afirma que: 

 

[...] o "sexo" não apenas funciona como uma norma, mas é parte de uma 
prática regulatória que produz os corpos que governa, isto é, toda força 
regulatória manifesta-se como uma espécie de poder produtivo, o poder de 
produzir — demarcar, fazer, circular, diferenciar — os corpos que ela 
controla (BUTLER, 2000, p. 110). 

 

 Dessa forma, compreendo o sexo como um dispositivo que regula, a partir de 

“convenções sociais”, os corpos de homens e mulheres, além daqueles que não se encaixam 

no binarismo masculino/feminino, muito menos no de heterossexualidade/homossexualidade. 

 Assim como Michel Foucault é peça fundamental para tentar compreender os 

desdobramentos históricos e teóricos da sexualidade, a figura de Stuart Hall, nome central nos 

Estudos Culturais, torna-se o núcleo de referência para o estudo da(s) identidade(s), sendo o 
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conceito profundamente complexo do ponto de vista do seu desenvolvimento no campo das 

ciências sociais, como salienta o teórico jamaicano. 

 Deste modo, Hall problematiza a globalização como motriz central deste recente 

processo, desconstruindo o sujeito moderno, que, até então, possuía uma identidade definida, 

fixa, total, para versar sobre este novo indivíduo, construído a partir de identidades mutáveis e 

fragmentadas, ou seja, o sujeito pós-moderno. 

 Entretanto, trago as três concepções de identidade elencadas pelo teórico: “a) sujeito 

do Iluminismo, b) sujeito sociológico e c) sujeito pós-moderno” (HALL, 2011, p. 10). 

Superficialmente, apresentamos as três identidades distinguidas por Hall, focando na 

identidade do sujeito pós-moderno, a base estrutural desta pesquisa. 

 Para Hall, o sujeito do Iluminismo era unificado e centrado diante da sua totalidade, 

uma vez que os questionamentos referentes e inerentes à razão lhe eram de suma importância. 

Este primeiro sujeito, listado por Hall, era o núcleo de tudo aquilo que estava à sua volta, o 

‘eu’ representava o ponto central da sua identidade, tornando-se um sujeito com 

características muito específicas. 

 O segundo é o sujeito sociológico, que, diferente do primeiro, compreendia que ele 

não poderia ser o centro de tudo, visto que não possuía autonomia e não era autossuficiente, 

desenvolvendo-se a partir da ação mútua com outras pessoas que lhe eram consideradas 

importantes. Assim, a identidade deste sujeito era construída bilateralmente, frisada pela 

relação sociedade/sujeito. 

 O sujeito pós-moderno, o último pontuado por Hall, é um “produto” resultante do 

processo de fragmentação do indivíduo, na qual ele se apropria de outras ou mais identidades, 

muitas vezes contraditórias. Para Hall (2011), nascer e permanecer com uma identidade até a 

morte é uma fantasia, pois acreditar e afirmar que a identidade é total servem apenas como 

uma história cômoda diante da nossa narrativa. 

 Hall (2011) ainda versa que a sociedade também vem sendo “descentrada”, uma vez 

que ela não se apresenta mais como uma totalidade unificada, coerente e delimitada. Em 

ocasião disso, a sociedade pós-moderna está sendo destorcida por atitudes que se 

fundamentam na “diferença”. Apesar de um certo mal estar rondar essas concepções 

referentes aos deslocamentos identitários, é imprescindível pontuarmos algo de positivo: o 

surgimento e articulação de novas identidades a partir daquelas identidades adotadas como 

“totais”. 
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 Nesta mesma linha de pensamento, Louro aborda que: 

 

De modo especial, as profundas transformações que, nas últimas décadas, 
vêm afetando múltiplas dimensões da vida de mulheres e de homens e 
alterando concepções, as práticas e as identidades sexuais teriam de ser 
levadas em consideração. Jovens ocidentais de grandes cidades do final do 
século XX terão, sem dúvida, outras respostas (seguramente, outras 
perguntas) se comparados com a jovem que eu fui e com jovens de outras 
épocas, outras regiões... (LOURO, 2000, p. 4). 
 

A meu ver, essas mudanças citadas por Louro são ocasionadas pelo processo de 

“globalização” recente. Ou seja, as integrações e conexões entre fronteiras são fato das 

mudanças que atingem o globo, comprimindo o espaço-tempo, acelerando cada vez mais as 

distâncias, acarretando um tempo menor em seu percurso, tornando-as “menores”. 

Acredito, ainda, que as transformações globais ocasionadas pelo processo de 

globalização se deram em longa escala, nos mais diversos “setores” da sociedade. As 

identidades sociais, como as de sexo, raça, gênero, classe e nacional, também sofreram 

profundas transformações em suas antigas configurações. 

Para Louro (2000), a condição sexual concebida como “natural” foi a 

heterossexualidade, bem como, considerada normal e universal, supondo-se, assim, que os 

indivíduos possuem uma aptidão intrínseca para escolher alguém do sexo oposto, tomando-o 

como objeto de desejo, parceiro da sua afetividade e de jogos referentes à sua sexualidade. 

Diante disso, todas as “variações” da heterossexualidade são cerceadas e 

consideradas como “anormais”, “peculiares” e “antinaturais”. Assim, retomo a Louro, para 

fundamentar o esboço do nosso pressuposto: 

 

Em nossa sociedade, a norma que se estabelece, historicamente, remete ao 
homem branco, heterossexual, de classe média urbana e cristão e essa passa 
a ser a referência que não precisa mais ser nomeada. Serão os "outros" 
sujeitos sociais que se tornarão "marcados", que se definirão e serão 
denominados a partir dessa referência. Desta forma, a mulher é representada 
como "o segundo sexo" e gays e lésbicas são descritos como desviantes da 
norma heterossexual (LOURO, 2000, p. 9). 
 

Com isso, compreendo que existe uma “gravação” em nossos corpos, através de 

comportamentos delimitados e modos determinados, a partir de um investimento significativo 

das instituições sociais e não sociais, como a família, a escola, a mídia, a igreja, todas 

participam desse processo de investimento do sujeito. Essas instâncias parecem estar 
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articuladas em virtude de reiterar as identidades e práticas hegemônicas, subordinando, numa 

outra via de acesso, as outras identidades e práticas, além de nega-las e recusa-las. 

A partir dos pressupostos de Louro, acredito que “[...] a sexualidade não é apenas 

uma questão pessoal, mas é social e política”, sendo que é “fato de que a sexualidade é 

‘aprendida’, ou melhor, é construída, ao longo de toda a vida, de muitos modos, por todos os 

sujeitos” (LOURO, 2000, p. 5). 

 

Entre monstros e cores: A identidade homoerótica 

 

Tendo como ponto central da análise o personagem-narrador, principal sujeito do 

estudo, a primeira característica similar entre ambas as narrativas é a ausência de identidade 

das personagens, uma vez que os narradores do “Pequeno monstro” e “Meus amigos 

coloridos” não possuem sequer um nome. 

Muitas vezes, os personagens são nomeados apenas por pronomes ou nomenclaturas 

como ‘monstro’, revelando e reafirmando que a omissão de nomes recai no próprio vazio em 

que se encontram as personagens, abandonadas pela humanidade, tornando-se sujeitos 

indeterminados, perdidos na sua própria identidade/identificação, retratando um dos aspectos 

principais da ficção moderna e contemporânea. 

Esta perda da identidade/identificação fornece a ideia de personagens dissolvidas 

ante ao coletivo, esvaziadas da sua identificação, por isso, não sendo nomeados. Entretanto, 

essa diluição do sujeito perante a massa não consegue dirimir o abandono e a solidão dos 

narradores, tornando-os mais solitários por não conseguirem recuperar os laços sociais 

perdidos anteriormente. Esses sentimentos de desamparo e angústia são recorrentes no conto 

de Abreu (1988). 

A narração do “Pequeno monstro” é feita pelo personagem autodiegético do conto, 

que relata o seu final de semana com a sua família numa casa de praia em Tramandaí. Além 

das mudanças corporal e comportamental, que geram uma série de conflitos internos e 

externos na vida do “pequeno monstro”, como ele se autodenomina, a chegada do primo Alex 

torna-se um elemento que desencadeia diversas alterações na vida do personagem. 

Perante a esse turbilhão de emoções, o primo Alex desempenha um papel 

fundamental na vida do personagem-narrador: 
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NAQUELE verão, quando a Mãe avisou que o primo Alex vinha passar o 
fim de semana conosco na casa da praia alugada, eu não gostei nem um 
pouco. Não por causa dele, que eu mal lembrava a cara direito, podia até ser 
qualquer outro primo, tio, avô. Mas por minha causa mesmo, que tinha 
começado a crescer para todos os lados, de um jeito assim meio louco. 
Pernas e braços demais, pelos nos lugares errados, uma voz que desafinava 

igual de pato, eu queria me esconder de todos (ABREU, 1988,  p. 125, grifo 
meu). 
 

Durante a passagem da infância para a adolescência, o personagem-narrador, no 

decurso das modificações corporais, começa a sentir uma intensa rejeição de si, seja a partir 

da alteração em suas atitudes e em seus sentimentos, seja pela estranheza na aparência física. 

Assim como o personagem-narrador do “Pequeno monstro”, que narra sua história 

em primeira pessoa do singular, no conto de Freire (2011), “Meus amigos coloridos”, o 

personagem também relata os fatos da sua vida em primeira pessoa. 

A narrativa de Freire é realçada, desde o seu início, por uma prosa poética singular, 

muito característica dos textos do escritor Pernambuco. O tempo e espaço em “Meus amigos 

coloridos” mudam a cada parágrafo lido, dando uma atmosfera muito peculiar ao texto 

freireano.  

No início da narrativa, o protagonista descreve, a partir das lembranças da sua 

infância brincando com os seus “amigos coloridos”, a sua experiência homoafetiva: “Primeiro 

foi o Cadu. Não lembro. Kiko, o meu primeiro. Não lembro. Tudo no banho de ribeirão. A 

gente ia mergulhar no açude. Lodo de caramujo” (FREIRE, 2011, p. 91). 

Desta maneira, a aproximação da temática homoafetiva configura-se como uma das 

características similares entre ambos os contos, remetendo aos pressupostos da sexualidade 

problematizados por Louro (2000) como sendo, a priori, um “privilégio” dos adultos, afinal, 

vivê-la não deveria fazer parte da infância e adolescência dos seres humanos, além de que 

necessitava ser partilhada com alguém do sexo oposto. Logo, destaco o processo de subversão 

que envolve os personagens nas duas narrativas. 

Outro ponto a ser evidenciado é que, tanto no “Pequeno monstro” quanto em “Meus 

amigos coloridos”, os personagens-narradores encontram-se “deslocados”, marcados pela 

incerteza, pela dúvida, tanto de si quanto do seu lugar no mundo, resgatando na sua memória, 

como na narrativa de Freire, lembranças de uma fase anterior da vida. Acredito que esse 

deslocamento configura-se como uma “crise de identidade” do sujeito, resultante da “[...] 
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perda de um ‘sentido de si’ estável” e “[...] chamada, algumas vezes, de deslocamento ou 

descentramento do sujeito” (HALL, 2011, p. 9). 

A água, que no conto de Abreu corresponde ao mar e no de Freire ao ribeirão ou 

açude, aparece como uma metáfora do sujeito fragmentado, afinal, a água é, em estado 

líquido, instável, fluída, móvel, inconstante, não possui rigidez, não “marca”, assim como as 

identidades pós-modernas, que se constroem e se desconstroem no tempo. 

Apesar da pouca ou nenhuma referência sexual direta, o narrador de “Meus amigos 

coloridos” descreve as suas relações homoeróticas com a inocência de uma criança que reage 

ao ato sexual sem nenhum devaneio ou obscenidade: “O Cadu foi o segundo, perto do campo. 

O segundo. A gente jogou bola. A molecada era só gritar que eu deixava o atacante passar. 

Minha lembrança de futebol é zero” (FREIRE, 2011, p. 91). 

Além disso, apesar de ter as sensações borbulhantes internamente, o “pequeno 

monstro” vai se construindo identitariamente e, ao mesmo tempo, vê que as suas emoções são 

acentuadas pela complexa passagem do rito homossexual vivido pelo protagonista, que 

transita entre o universo ingênuo da infância e a aproximação da fase adulta, além do 

estranhamento natural, ocasionado pela modificação corporal, diante de si e dos outros: 

 

Na verdade, não conseguia lembrar a cara de ninguém desde uns dois anos 
atrás, desde que eu tinha começado a ficar meio monstro e os parentes se 
cutucavam quando eu passava, davam risadinhas, falavam coisas baixinho, 
olhando disfarçado pra mim. Eu tinha horror deles, que achavam que sabiam 
tudo sobre mim. Sabiam nada, sabiam bosta do meu ódio enorme por um por 
um de cada um deles, aquelas barrigonas, aqueles peitos suados, pés cheios 
de calos. Eu nunca ia ser igual a eles - pequeno monstro, seria sempre 
diferente de todos (ABREU, 1988, p. 126). 
 

 Da mesma forma, o narrador de “Meus amigos coloridos”, também na fase de 

transição entre a infância e a adolescência, inicia o rito da sua identidade ou identificação 

homoerótica, a partir de brincadeiras lúdicas e possíveis relações homoafetivas com os seus 

amigos, ingenuamente: 

 

Depois veio o Beto. Beto com onze anos. A gente ia jogar bafo. Essa 
figurinha é minha. E o vento assanhando as figurinhas. Passar a língua na 

palma da mão. 
O irmão de Beto também queria. O primo do Beto. Tem que completar o 
álbum para ganhar uma bicicleta. A gente juntava e pulava o muro do 
cemitério. O cemitério quente. E as caveiras contentes. A gente chutava 
osso. A alma não doía (FREIRE, 2011, p. 91, grifo meu). 
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 A partir do grifo no trecho “Passar a língua na palma da mão” (FREIRE, 2011, p. 9), 

busco demonstrar como a simbologia dessa prática é importante na constituição da identidade 

ou identificação do sujeito em si e perante o outro, pois, na minha concepção, a prática 

descrita corresponde à ação de se masturbar. 

O hábito foi considerado, durante o século XIX e meados do século XX, um 

fenômeno perigoso, que deveria ser contido, segundo as várias campanhas desencadeadas por 

profissionais da saúde e da educação. Segundo Giddens, 

 

Durante este período, a sexualidade e o poder tornaram-se interligados de 
muitas maneiras. A sexualidade desenvolveu-se como um segredo que, a 
seguir, teve de ser incessantemente guardado, e contra o qual era preciso se 
precaver. Tomemos o caso da masturbação. Campanhas inteiras foram 
montadas por médicos e educadores para conter este perigoso fenômeno e 
esclarecer suas consequências. Entretanto, tanta atenção lhe foi dada que 
podemos suspeitar que o objetivo não fosse sua eliminação mas, sim, a 
organização e o desenvolvimento do indivíduo, física e mentalmente 
(GIDDENS, 1993, p. 28). 
 

Com isso, o caso da masturbação masculina, mas não apenas ela, entrou para os 

cadernos de perversões sexuais catalogadas por médicos, psiquiatras, educadores, entre outros 

profissionais, que alarmaram a sociedade sobre as suas possíveis “consequências” ao 

desenvolvimento do indivíduo, tanto da mente quanto do corpo. 

Como mencionado anteriormente, uma das características do “pequeno monstro” é a 

apresentação descritiva ao leitor de um retrato negativo da sua própria imagem, tanto pela 

transformação corporal e psicológica, decorrente da sua puberdade, quanto em detrimento do 

autoritarismo paterno, tornando-se uma construção problemática da e na sua identidade. 

A representação do quarto é muito emblemática a respeito de espaços de 

sociabilidade “destinados” aos homossexuais, uma vez que, na descrição do narrador, o quarto 

“ficava na parte de trás da casa de tábuas, numa espécie de puxado, ao lado de um banheiro 

[...]” (ABREU, 1988, p. 129). Trata-se de um ambiente marcado pela solidão, abandono e 

ausência, como uma condição inferior perante uma sociedade heteronormativizada. 

Mais à frente, aponto a presença do primo Alex no quarto do “pequeno monstro” 

como uma ameaça à privacidade do protagonista, tendo em vista que ele agora iria dividir o 

seu lugar com um “estrangeiro”, alguém que veio para “invadir” o seu espaço – íntimo – por 
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sinal, no qual o “pequeno monstro” teria que compartilhar os seus hábitos diários e costumes 

caseiros. 

Por conseguinte, no conto freireano, a Pompeia e a Liberdade tornam-se 

emblemáticas do ponto de vista cultural, afinal, os bairros apresentam, em seu entorno, 

diversas atividades culturais e físicas, além de ser, no caso da Liberdade, o local de integração 

da maior colônia japonesa fora do país insular localizado na Ásia Oriental, em que o 

personagem reafirma a sua condição de liberdade sexual, analogicamente com o nome do 

bairro entorno. 

A posteriori, o protagonista vai seguindo a sua rotina, a sua vida, com a crença de 

que irá encontrar um companheiro, ou, quem sabe, o amor da sua vida: 

 

Eu enrolo o cachecol e meto as mãos no casaco. Passeio pelo centro. 
Marcelo eu conheci no centro. Marcelo faz design. Eu também gosto de 
garrafas. De rótulos. Latas. E de cadeiras italianas. 
Marcelo foi uma amizade mais longa. A gente chegou a dividir apartamento. 
Ele leva as garotas dele. E eu não levo ninguém. Saí fora. Segui o conselho 
da minha mãe e fui. 
Decorei a sala com umas plantas. E um quadro verde. Acabei de conhecer 
um arquiteto muito bom, antes de ontem. Rogério é o seu nome. Ele me deu 
uns conselhos a respeito de escadarias. De banheiros de cinema. Azulejos 
azuis. E amarelos. É dele o projeto da Praça do Choro. Da passarela do 
Samba. Um dia fomos lá, à Passarela do Samba (FREIRE, 2011, p. 92-93). 

 

 Analogicamente, o “pequeno monstro” sofre uma forte influência do primo Alex em 

relação aos seus costumes diários e à sua experiência homoafetiva, uma vez que ele se torna 

uma espécie de “agente libertador” de um desejo coibido pelos olhares e atitudes que 

cerceiam o protagonista: 

 

Estendeu a mão, tocou no meu joelho. Fui virando, até ficar de frente pra ele. 
Ele sentou na cama, ficou de frente pra mim, cruzou as pernas também. Ele 
encostou umas das mãos na minha coxa, depois foi subindo e puxou 
devagarinho a minha cueca. Estendi a perna para que ele pudesse tirar e 
jogar no chão, em cima das roupas dele e das minhas. Agora eu também 
estava completamente nu, de pau tão duro quanto o dele, eu tinha visto. Ele 
não escondia, não era feio. Quase fiquei com vergonha, mas ele segurava os 
olhos dele bem dentro dos meus, sem sorrir nem piscar. Ele levou a mão 
direita até o seu pau duro, enquanto com a mão esquerda pegava a minha 
mão direita e levava até o meu pau duro. Ele segurou meu braço, mexendo 
devagar para que eu movimentasse para cima e para baixo, que nem ele 
fazia. Ele era tão bonito. Ele se torceu e gemeu um pouco. Fechei os olhos: 
se sair reto daqui sempre em frente vou dar na África, pensei idiota. 
(ABREU, 1988, pp. 143-144). 
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Neste momento, mesmo sem haver penetração, percebo que o “pequeno monstro” 

descobre fisicamente a sua sexualidade, pois levo em consideração o prazer sexual atingido, 

junto ao reconhecimento da sua identificação afetivossexual da homossexualidade, como 

simbolicamente a materialização daquilo que antes era um vazio de sentido(s), tanto da vida 

quanto do mundo, a inclinação à homossexualidade que o protagonista não tinha vivenciado, 

ou sequer sabia nomear o que era e sentia. 

A masturbação masculina a dois, presente tanto em “Meus amigos coloridos” quanto 

no “Pequeno monstro”, corrobora a aproximação e afinidade dos sentimentos vividos nas duas 

narrativas, além de ser um hábito muito comum na adolescência masculina: 

 

[...] eu ia gritar alto quando aquela coisa começou a se juntar dentro de mim 
feito uma onda que vai se armando longe da praia enquanto a gente espera 
que ela venha ali na beira sem me importar nem um pouco que o Pai e a Mãe 
ouvissem e a vizinhança toda e a cidade inteira acordassem. Ele chegou 
ainda mais perto. Eu colei meu peito no peito dele. Ele afundou a boca na 
minha enquanto eu sentia a palma da minha mão aos poucos ficar molhada 
daquele fio de prata brilhante que saía de dentro dele e sabia que de dentro 
de mim saía também um fio de prata molhado brilhante igual ao que saía de 
dentro dele (ABREU, 1988, p. 144, grifo meu). 
 

 Dessa maneira, o primo Alex torna-se, mais uma vez, a motriz de um processo que 

conduz o narrador no ato da masturbação, ensinando-o a expelir o prazer da ação, 

poeticamente nomeada no texto, como é possível observar no grifo acima. O quarto do 

“pequeno monstro” caracterizado anteriormente como um lugar de solidão e abandono, agora 

se torna um espaço de intimidade a dois, em que o narrador vai deixando a sua autoimagem 

negativa, construída antes do contato com o primo. 

 Com o término do final de semana, o primo Alex precisa retornar à Porto Alegre. 

Assim, a sua despedida da casa de praia, do quarto do protagonista, local onde houve o 

contato íntimo entre os dois personagens, denota, à primeira vista, um desenvolvimento numa 

das fases da vida do narrador, além da aceitação de si, quem sabe, também, a condição plena 

da sua sexualidade, uma vez que o “pequeno monstro” possui pouca idade e é imaturo. Numa 

conversa com a mãe, ela pergunta: 

 

- Parece que tu está sentindo muita falta do primo Alex. 
Eu falei que não. E não estava mentindo. Eu sabia que ele tinha ficado para 
sempre comigo. Ela foi dormir, apaguei o rádio. Sozinho na sala, em 
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silêncio, eu não era mais monstro. Fiquei olhando minha mão magra morena, 
quase sem pelos. Eu sabia que o primo Alex tinha ficado para sempre 
comigo. Guardado bem aqui, na palma da minha mão (ABREU, 1988, p. 
146). 

 

 Isto é, para o “pequeno monstro”, o que ficou foi a certeza e a lembrança de que a sua 

vida mudou, de que nada será como era anteriormente. Depois de sentir-se estranho, o 

“pequeno monstro” demonstra ter tornardo-se “outra” pessoa, deixou de ser “diferente” na 

visão dele. 

Por outro lado, sublinho o tom de despedida no conto de Freire, regida por um medo 

aterrorizante da solidão, porém acompanhada de uma expectativa muita grande sobre o amor, 

e, ao mesmo tempo, uma busca incessante por um companheiro: 

 

Enquanto o arquiteto sumiu na bateria, fiquei pensando. Tenho certeza que 

agora, finalmente, conheci o amor da minha vida. Meu primeiro amor, 

depois de tantos anos. 
Falo daquele negronegronegronegro ali, rebolando (FREIRE, 2011, p. 93, 
grifo meu). 

 

Considerações (Pessoais) Finais 

 

Pude perceber, mesmo que pouco, as angústias da personagem do “Pequeno 

monstro”, em que o personagem-narrador vive solapado pela dúvida da sua sexualidade, 

encontrando-se a partir do contato com o seu primo Alex, bem como a personagem de “Meus 

amigos coloridos”, que, a cada experiência vivida, desde a sua infância, até a sua fase adulta, 

vai edificando a sua identidade ou se identificando sexualmente com os seus parceiros. 

 Compreendo que os sujeitos de identidade ou identificação “desviada” são vistos 

constantemente como “pesos” na sociedade por possuírem uma sexualidade que desafia as 

instituições e suas convenções tradicionais, como a moral, a religião e a sociedade como um 

todo. 

 Deste modo, personagens como o de Freire e de Abreu são “apreciados” como sujeitos 

que distorcem os padrões de “naturalidade”, daquilo que é “biologicamente” o correto. Porém, 

essas identidades que a(queer) são representadas no texto literário precisam garantir as suas 

pluralidades subjetivas, conquistadas a partir de muita opressão e segregação social. 
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