
A PONTE DO DESEJO HOMOERÓTICO ENTRE “QUERELLE” DE JEAN GENET 

E “ORGIA” DE TULIO CARELLA 

 

Moacir Japearson Albuquerque Mendonça  
 Carlos Eduardo Albuquerque Fernandes  

Universidade Federal de Pernambuco/Unidade Acadêmica de Garanhuns 

 

 

Introdução 

 

      Um livro que é um romance lançado na França por 1947 e um diário escrito em Recife 

entre 1960 e 1962: esses são os pontos de partida do nosso estudo comparativo dessas duas 

obras que busca nelas uma ponte entre o desejo homoerótico aparente e suas implicações. Mas 

como comparar duas obras como essas se partimos do princípio que a primeira se trata de um 

romance que se passa numa cidade portuária da França e a segunda de um diário de um 

professor de teatro argentino, duas décadas depois. Seria possível encontrar algo de comum 

nos dois livros no que tange o desejo homoerótico? Como os dois autores tratam dessa forma 

de desejo e como isso se mostra ao leitor, considerando a diegese e o materialismo histórico? 

Esse é antes de tudo um estudo comparativo, pois se entende que a natureza do desejo sexual 

nas duas obras vem da mesma fonte, e é pensando num estudo de literatura comparada que 

vamos considerar o desejo nas duas obras da forma como ele se mostra. Não necessariamente 

de uma forma hermética e igual, mas buscando nas particularidades uma ponte que as ligue, 

embora sejam elas compreendidas em épocas distintas e em gêneros supostamente distintos. É 

um estudo de fôlego, pois iremos tratar como o desejo homoerótico se estabelece nessas duas 

obras, convergindo ou não para uma ponte a ser criada entre elas. É também um estudo 

preliminar, em início, que terá percepções e olhares sobre as obras e o desejo homoerótico 

instituído nelas a partir da estrutura e como isso é passado ao leitor. Baseado no que nos fala 

Carvalhal (2006. p,07.) pensamos o assunto de igual forma quando a autora nos fala que 

  

… a comparação não é um métodoespecifico, mas um procedimento mental 
que favorece a generalização ou a diferenciação. É um ato lógico-formal do 
pensar diferencial (processualmente indutivo) paralelo a uma atitude 
totalizadora (dedutiva).  
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     Serão nossos objetivos aqui o descortinar desse desejo homoerótico, tratando a obra como 

objeto estético, portanto literário e passível de análise. Desvincularemos as obras, sempre que 

possível, de uma identidade queer preestabelecida. Portanto nos valerá as obras pelas obras, 

como objeto de estudo. Não que não nos seja importante esse tipo de identificação, mas 

pensamos que de alguma forma tratar somente por esse viés estreita o objeto de estudo e não o 

coloca no patamar que as obras poderiam ou deveriam chegar, caso apenas as enxergássemos 

como obras de identidade queer. 

     O materialismo histórico também será considerado nesse estudo, pois compreendemos que 

as duas obras são permeadas pelo que acontece no tempo que foram escritas. Elas são 

“contaminadas” pela sucessão dos acontecimentos históricos de peso que, contemporâneos às 

obras ou não (a segunda guerra, no caso de “Querelle” e o recrudescimento de movimentos de 

base no Brasil e um fechamento que culminou nos regimes totalitários na América Latina, no 

caso de “Orgia”), tecem sobremaneira tanto a vida dos autores como suas percepções de 

mundo. Embora não seja o nosso objeto de estudo direto, as questões históricas serão 

consideradas por entendermos que elas tiveram seu peso na narração. 

     Uma Obra escrita na França pós segunda guerra mundial e outra escrita no Recife dos anos 

1960 serão o corpus desse estudo comparativo. “Querelle” de Jean Genet não foi o primeiro 

livro no mundo a abordar a temática do homoerotismo, mas certamente foi uma das primeiras 

que tratou o tema de uma forma natural, onde esse desejo homoerótico aparente não nos é 

transpassado por nenhum conflito de cunho psicológico. Os personagens não “sofrem” por 

sentirem desejo por outros homens e as descrições dos encontros sexuais nos são passados de 

uma forma clara e natural. Embora não estivesse ligado a nenhum movimento de luta pela 

causa gay (isso só viria a acontecer depois), Jean Genet faz de “Querelle” o porta-voz de uma 

transgressão que tem/encara o homoerotismo como essa própria transgressão. Jean Genet teve 

uma vasta produção nos anos quarenta do século vinte. A Europa ainda sofria a depressão e os 

horrores do pós-guerra, quando o autor lançou Querelle em 1947. O livro teve pouco mais que 

quatrocentas cópias editadas. É uma obra contundente, navalha na carne, o que faz dela 

referência no século 20. 

    As duas cidades que ambientam as obras são portuárias, Brest e Recife, e o porto tem papel 

fundamental: os marginais, as prostitutas, os estivadores, os marinheiros são os personagens 

que, se não narram, ajudam a desenrolar um enredo que tem nuances diferentes, mas carregam 

em si um desejo bem comum, e é esse desejo que na verdade é o fio condutor das duas obras. 

Por isso nos ateremos ao desejo homoerótico como objeto principal do estudo. 
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     Túlio Carella foi convidado a dar aulas no Recife a convite de Hermilo Borba Filho e ficou 

lá de 1960 a 1962. Deixou sua Buenos Aires e a esposa para trás em uma aventura pelos 

trópicos. Tulio já era um professor de teatro, escritor e critico de arte conhecido em seu país.  

Recife era algo completamente distante e desconhecido para ele. O livro começa ainda em 

Buenos Aires com uma inusitada sessão espirita. A viagem se dá a tropeços, com uma breve 

passagem por São Paulo, mas Recife lhe encanta de primeira. Os tipos físicos, notadamente 

dos negros, chamam a atenção de Carella.  

     A pergunta “o que é um negro?” toma uma dimensão filosófica, e parece que o autor busca 

o “negro ideal” nos seus encontros furtivos, a maioria desses encontros com os de pele negra. 

Parece também que de outra forma, o tipo físico desse professor argentino (branco e alto), 

também chama a atenção junto com seu idioma diferente. Recife era uma cidade que 

costumava, devido ao seu porto movimentado, receber cidadãos de todos os tipos e lugares e o 

centro do Recife era o miolo efervescente onde tudo acontecia: a cidade se resumia ali, com 

teatros, cinemas e puteiros que serviam àqueles cidadãos que vinham desde muito tempo no 

jejum sexual do mar. Também o centro do Recife era o local onde os encontros entre 

“invertidos” se dava. Havia um território onde esses encontros preliminares eram possíveis de 

acontecerem e talvez por isso nos pareça que esses encontros se davam em grande quantidade 

pela delimitação desse território de certa forma restrito. E Carella se aproveita disso, de toda 

essa serventia sexual e promiscuidade e põe no texto isso claramente, narrando seus encontros, 

muitas vezes de forma intempestiva. O cenário é circular, do hotel que convive por uns dias 

até seu apartamento na imediação da rua sete de setembro, aos cinemas, teatro de Santa Izabel, 

Teatro do Parque e o bar Deserto, que é citado diversas vezes. O mictório desse bar parece ser 

o microcosmo onde muitos desses encontros se dão. 

       A América Latina passava por um processo de recrudescimento democrático, e o Brasil 

não ficava alheio a isso. Concomitantemente, as Ligas Camponesas se organizavam e pediam 

pela reforma agrária. Foi nesse ambiente que Recife recebeu Carella, que foi convidado 

inicialmente para dar aulas no então criado Teatro Popular do Nordeste (TPN). Mas o 

argentino foi confundido, pelo exército brasileiro, com um traficante de armas, muito devido à 

sua dificuldade com o idioma e a seu sotaque carregado e, muito provavelmente por conversar 

com os tipos comuns com quem se encontrava no centro do Recife. Foi preso, torturado, 

levado provavelmente à ilha de Fernando de Noronha. Há alguns furos nessa passagem, mas 

por esse motivo o livro é muito do diário que foi resgatado pelo exercito em seu apartamento 

que provavelmente se situava pela rua Sete de Setembro, ali pelo centro do Recife. Visto o 
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equívoco, Tulio Carella foi extraditado informalmente. Voltou à sua Buenos Aires e viveu no 

ostracismo até sua morte em 1975.  

 

Os narradores 

 

     Querelle é estruturando como um romance cujo narrador é onisciente e onipresente. 

Mostra a história de um marujo que se divide ora nas aventuras a bordo de um navio, ora   de 

uma vida marginal do microcosmo do porto de Brest. Não se pode deixar de notar algo de 

biográfico na obra pois o autor teve também uma vida marginal. Prostitutas e crimes 

permearam todo esse universo de Querelle. Os encontros sexuais se davam sobremaneira, mas 

o que mais nos chama atenção é a forma como isso nos é descrito: naturalmente e sem 

conflitos maiores quanto ao ato sexual entre duas pessoas do mesmo sexo. E aí está o grande 

trunfo de Querelle. Se não vejamos: 

 

Querelle não se moveu. Ele sorriu melhor, mais sutil, mais gozador ainda, 
diminuindo o riso lentamente, o que fez fremir o lábio. Deslizou a mão, 
pegando no pau, de leve primeiro. Segurou-o entre o indicador e o polegar, 
depois o agarrou com a mão toda como para medir o tamanho. Com uma voz 
que ele quis clara, mas onde sobravam alguns farrapos de perturbação, disse: 
-Tem razão, nada mal. 
-Você gosta. 
Querelle tirou a mão, ele continuava sorrindo. 
-Te falei que não me m’interessa. Grosso ou não. Com a mão livre enfiada 
no bolso- a outra estando no ombro do marujo – o policial fez jorrar a pica 
da braguilha. Ele ficou assim, postado sobre as pernas abertas diante de um 
marujo que o olha sorrindo. Murmurou: 
-Me bate uma bronha, vai. 
-Aqui não. Não tem lugar? 
GENET, 1986. p,188. 
 

 

     O livro de Carella é narrado ora em primeira pessoa e ora toma às vezes de um narrador 

onisciente e onipresente e isso fica esteticamente claro, pois a edição traz o narrador 

onisciente em itálico, fazendo uma proposital quebra tipográfica. Carella cria um personagem 

que é ele próprio, Lucio Ginarte, que adquire falas e dá impressões do mundo e das pessoas de 

uma forma clara e concisa, como que falando para ele mesmo sempre, pensando que ninguém 

o ouve. Talvez seja um descarrego ocasionado pela distância de sua terra e pela solidão, tantas 

vezes conduzida no texto de uma forma que o incomoda.  
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    Lucio fala da cidade que ele convive, dos sujeitos que o seguem quase que ostensivamente. 

Torna-se difícil saber se a realidade destacada é o que houve ou se parte daquilo é criação de 

Carella. Mesmo na Recife de 1960, libertária, desconfia-se que a quantidade de sujeitos que 

os seguem, muitas vezes em intervalos diminutos de tempo, deixa-nos sobrepor que há algo 

de criação, ou idealização do autor. Talvez Carella tenha mesmo idealizado situações que o 

excitavam, ou tomava para si uma importância sexual desmedida, mas isso não chega a 

interferir na narração do livro, quase fílmica. O autor descreve bem os tipos, as situações e 

passagens que são atributos de um autor competente. 

     Lucio se encontrava com diversos tipos comuns do centro da cidade. Mas houve um tipo 

que o encantou. King Kong era um jovem dos seus vinte e poucos anos, lutador vindo de 

Vitória de Santo Antão, interior do estado. O primeiro encontro sexual de Lucio com King 

Kong rende ao livro a melhor passagem e é descrito em quase três páginas. Aqui nos segue 

um pouco, em uma síntese:  

 

King Kong procede com cautela: pouco a pouco desliza para as costas de 
Lúcio até encontrar uma saliência convexa, onde se instala, a princípio 
suavemente, depois acentuando o roçado para torná-lo vivo, intencional, e 
não casual. 
...Com uma liberdade que deixa Lúcio pasmado, desabotoa a camisa e tira-a. 
Faz a mesma coisa com a calça. Está completamente nu e se exibe com 
orgulho: sabe que é difícil achar um corpo mais perfeito que o seu.  
..., Mas King Kong não entende as preliminares prolongadas: quer trepar 
sem mais espera. Gira-o, para colocá-lo na frente dele, de costas, e sem 
perder tempo apoia a glande na carne indefesa. Lucio que se havia distraído 
contemplando por um instante os corpos no espelho, rebela-se: nunca poderá 
aguentar esse caralho. Tenta separar-se, mas as mãos de King Kong o 
impedem, enquanto continua empurrando em vão para forçar a entrada muito 
estreita. 
É preciso que entre nesse corpo pálido, alheio à sua terra, para comunicar-se 
com os deuses brancos que o habitam, mesmo que tenham que rasgá-lo e 
fazê-lo sangrar. Bota mais saliva, abre as nádegas e aponta com o membro 
teso. 
...King Kong é dono do seu corpo, submete-o; sente que toca no fundo e que 
triunfa. Suas garras se tornam de seda, em vez de cravar os dedos acaricia o 
peito, as costas, o ventre e apoia seu rosto num dos ombros de Lúcio para 
saborear com mais clareza os gemidos do paciente. CARELLA, 2011, p.120-
122. 

 

     No caso do autor argentino, nos parece muitas vezes que esses encontros nem sempre 

intempestivos, mas sempre aos montes, assim que Lucio toca os pés nas ruas do Recife, 

seriam um exagero ficcional do autor. Mas no microcosmo dos encontros homoeróticos do 

centro do Recife dos anos sessenta, isso parece ser o que se dava. Tratava-se de locais quase 
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sempre circulares, onde os “invertidos” buscavam a seus encontros. E onde isso era quase 

sempre permitido. Das pontes até o bar Deserto (citado várias vezes), passando pelo cinema 

do Parque e o cinema São Luiz, esses encontros eram seguidas vezes acostados pela negativa 

de Lúcio. Mas o flerte era quase sempre certo.  

 

Do Desejo 

 

     É do desejo que falamos aqui e é uma ponte que intentamos fazer entre o desejo 

apreendido em “Querelle” e “Orgia”. E precisamos delimitar ou significar esse desejo como 

nós o vemos neste trabalho. O desejo aqui aparece muito mais como uma digressão 

psicológica, e nos atemos basicamente a ele como explicitado quase filosoficamente, ou como 

de uma maneira crua, como atestado no texto. Assim não nos é fácil discutir semanticamente 

“desejo”. Entendemos ser o desejo homoerótico uma pulsão natural entre indivíduos do 

mesmo sexo pois é assim que as duas obras tratam, em todos os momentos, desses desejos 

aparentes. Não nos parece transpassar de conflitos psicológicos esses desejos, dai a 

naturalidade como as coisas nos são postas nas duas obras. O desejo que o policial sente por 

“Querelle” é materializado de uma forma naturalmente colocada, do contrário também esse 

mesmo desejo é sentido por Querelle. Não há sofrimentos nos personagens quando eles se 

sentem atraídos por uma pessoa do mesmo sexo.  

       As passagens onde esses desejos são instituídos nos dois livros se dão naturalmente. 

Lúcio Ginarte não “sofre” pelo desejo homoerótico presenciado tantas vezes. O sofrimento 

em Lúcio se dá muito mais pela distância do seu país e pela solidão presenciada em algum 

momento. Talvez aí resida a maior convergência das duas obras: não se sofre pelo desejo, 

nem antes nem depois do ato sexual. As relações também não se dão em profundidade, talvez 

pela concupiscência atrelada a elas. Chauí apud Fernandes (2015, p.35) delimita um pouco o 

terreno escorregadio da definição de desejo: 

 

O desejo enlaça nosso ser à exterioridade (coisas, corpos, os outros), 
carregando-a para nossa interioridade (sentimentos, emoções) e, 
simultaneamente, enlaça o interior ao exterior, impregnando este último com 
os afetos, fazendo todos seres surgirem como desejáveis ou indesejáveis, 
amáveis ou odiosos, fontes de alegria, tristeza, desprezo, ambição, inveja, 
esperança ou medo. 

 
     Chauí aqui nos fala muito mais de um desejo de corpos ou a relação carnal do desejo que é 

a justaposição desse desejo “exterior”, corporificado em um desejo mais subjetivo, 
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interiorizado e quase metafísico. Nas relações homoeróticas instituídas nas duas obras talvez 

deixem passar ao leitor que elas não são aprofundadas entre os personagens, pois a 

continuação desse desejo homoerótico é sempre de corpos. Isso é uma percepção errônea, se 

partimos do prisma de que essas relações são diegeticamente muito bem construídas, e como 

se trata de obras consideradas ficcionais, se não na sua gênese (como Querelle), mas na forma 

como nos foi permitido ver (como em Orgia), então podemos dizer que tal como esperamos, o 

desejo é construído e bem estruturado. Se o que pode parecer uma superficialidade nas 

relações é constituído de uma narrativa rica e pormenorizada desse desejo, imbuídos que estão 

em duas obras de peso.  

     O desejo homoerótico nas duas obras converge, portanto em sua natureza expressa, não 

pela fórmula categorizada homem-homem, mas pela forma naturalmente posta na narração 

sem arquétipos ou “psicologismos”: é o desejo em carne crua. 

 

Conclusão 

 

     Por tratar-se de um trabalho ainda em construção não poderemos elencar aqui nossas 

conclusões finais. Mas poderemos levantar algumas questões que nos aparecem à vista. A 

primeira delas é que o desejo homoerótico é constituído nas duas obras da mesma natureza; 

ele nos é colocado de uma forma clara e natural, e nunca é transpassado por conflitos 

psicológicos alhures.  As obras são construídas em tempos históricos diferentes e isso parece 

interferir na sua narração. Dessa forma consideraremos o materialismo histórico, embora esse 

não seja nosso objeto de estudo. 

     Portanto, em uma conclusão preliminar, podemos dizer que a construção dessa ponte do 

desejo homoerótico nessas duas obras caminha para uma convergência. E se estrutura em 

naturezas similares. Como estudo preliminar e ainda sem conclusão definitiva, mas com 

alguns pontos de intersecção, podemos dizer que as duas obras, embora separadas por um 

oceano e por períodos históricos diferentes parecem convergir para uma mesma natureza de 

desejo. 

     Temos uma obra que foi escrita na França do pós-guerra e outra no Recife de uma América 

Latina que se fechava, o que culminou num processo histórico-cultural de ditaduras.  Nem 

Jean Genet nem Túlio Carella parecem se importar com a depressão pós-guerra nem com a 

diacronia de um país latino americano que se fechava: o desejo homoerótico aglutina as duas 
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obras por si só. E em uma análise preliminar, também aglutina as duas obras num estudo que 

pretende fazer uma ponte entre esses desejos. 

    Tratar as obras em seus planos profundos no que concerne o desejo homoerótico não nos 

custou perceber que isso prescinde de colocarmos “Querelle” e “Orgia” coladas a uma 

identidade queer. Ao contrário, as obras se sustentam esteticamente e é olhando assim para 

essas duas obras que iremos estudá-las como objeto estético e literário, desvinculando sempre 

que possível de uma identidade queer, buscando nelas uma ponte possível entre um desejo 

homoerótico convergente. 
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