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“EU AMO ABEL COMO A MIM MESMO E O 
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NA OBRA EM NOME DO DESEJO, DE JOÃO 

SILVÉRIO TREVISAN
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Voou para a água e nadou em direção 
aos magnífi cos cisnes. Estes viram-no 
e vieram ter com ele a toda a velocida-
de, agitando a plumagem.

—Vá, matem-me — disse o pobre pa-
tinho curvando a cabeça mesmo até 
à água enquanto esperava pelo fi m. 
Mas o que é que viu ele refl etido em 
baixo? Observou-se bem — já não era 
uma desajeitada ave feia e cinzenta. 
Era igual às orgulhosas aves brancas 
ali ao pé: era um cisne! 

(ANDERSEN, 1945, p.78/79).
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Segundo Wolfgang Popp, citado por José 
Carlos Barcellos (2006), Hans Christian Ander-
sen, como escritor, idealizou através de seus 
personagens sua “experiência como homosse-
xual”, vista como “diferente e marginal”, como 
seu personagem acima, “O Patinho Feio”, por 
exemplo. Além disso, Popp (2006, p. 34) desta-
ca que é preciso estar “sintonizado para ler de 
maneira coerente e metódica esses disfarces 
[para ser] capaz de decodifi cá-los de maneira 
plena”, uma vez que não são tão explícitos, de 
fácil dedução em uma obra literária.

Se no passado muitos escritores camu-
fl avam sua homossexualidade através de seus 
trabalhos literários, na atualidade, acontece 
exatamente o inverso. João Silvério Trevisan, 
autor de Em nome do desejo, vai abordar o ho-
moerotismo de forma “densa, corajosa e emo-
cionada”, como Caio Fernando Abreu destaca 
na contracapa do livro. A obra é para toda ca-
tegoria de leitor, principalmente para o adoles-
cente em dúvida sobre a sua identidade sexual. 
Com certeza a leitura não apontará caminhos 
mais fáceis, contudo ajudará na construção 
da subjetividade daqueles que “descobrem-se 
amando contra a corrente. E, ainda que per-
plexos, amam (TREVISAN, 2001, p. 6).

Bem antes de adentrar na leitura da obra há 
o croqui de uma planta baixa do seminário onde 
a história se passa. Destaca-se a forma como é 
feita a separação dos internos: os menores e os 
maiores. Quando se adentra a “nave”, a partir do 
esboço, pela alameda, do lado direito fi cam os ni-
chos dos meninos maiores, e à esquerda o dos 
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menores. Tanto o campo de futebol quanto o gal-
pão de recreio fi cam do lado esquerdo, ou seja, 
a associação ao lado que se refere ao lúdico fi ca 
com as crianças menores; enquanto a capela, a 
horta, o galinheiro e o chiqueiro fi cam do lado 
direito, em uma alusão à maturidade, à oração e 
ao trabalho.

No dormitório dos meninos maiores encon-
tra-se o quarto do Reitor e no dormitório dos me-
nores, o quarto do Diretor Espiritual. A sala da 
reitoria fi ca em frente ao corredor central, que 
dá acesso aos dois lados do seminário. A pas-
sagem proporciona uma visão bem abrangente 
de todo o prédio; com a leitura vai se perceben-
do que há um sistema hierárquico bem fundado 
para estabelecer a disciplina, além dos horários 
rígidos e dos malfadados Regulamentos, esses, 
por sua vez, sempre iniciados com letra maiús-
cula, como se personifi cassem uma entidade.

É sagaz a forma como é montada a nar-
rativa na obra, em forma de perguntas e res-
postas, muito parecidas aos livretos que são 
modelados para o ensino do catecismo de 
crianças. Todavia, na obra de Trevisan, o nar-
rador é astutamente irônico. O livro conta a 
história de amor de dois personagens, Tiqui-
nho e Abel; desde a entrada de Tiquinho no se-
minário, ainda criança, pois ainda não usava 
cueca, “andar sem cuecas é contra o Regula-
mento” (TREVISAN, 2001, p. 58), seu primeiro 
susto quanto a sua sexualidade: “Alguma coi-
sa saiu errada comigo” (TREVISAN, 2001, p. 
59), quando se encantou por Abel, até a saída 
inesperada deste da instituição.
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A partir dessa explanação, iniciamos 
este trabalho afi rmando que a obra de Tre-
visan abordaria o tema do homoerotismo. É 
importante fazer um breve comentário sobre 
essa questão, uma vez que homoerotismo tem 
sido “uma noção mais fl exível e que descre-
ve melhor a pluralidade das práticas ou dese-
jos dos homens same-sex oriented”, de acordo 
com Jurandir Costa (1992, p. 21). O autor se-
gue acrescentando que o termo “exclui toda 
e qualquer alusão a doença, desvio, anorma-
lidade, perversão etc., que acabaram por fa-
zer parte do sentido da palavra homossexual”. 
Mesmo porque Costa (1992, p. 23) lembra que 
“homem homossexual nada mais é que uma 
realidade linguística, e não uma realidade na-
tural”; de modo que os termos “homossexua-
lismo ou homossexual” estão completamente 
vinculados à discriminação e não dependem 
“da intenção do falante”, pois a linguagem não 
é acerto de contas, mas “uma forma de vida, 
uma aparelhagem simbólica complexa por 
meio da qual lidamos com nossas circunstân-
cias ambientais” (COSTA, 1992, p. 25).

A substituição, por parte de muitos auto-
res, da palavra “homossexualidade” por “ho-
moerotismo”, como salienta Barcellos (2006, 
p. 22), pode acarretar “perda política”, pois o 
termo homossexualismo estaria

[...] mais apto a formas de resistên-
cia [; todavia, esse autor diz que] em 
termos de crítica literária a abertura 
dada pelo conceito de homoerotismo é 
imprescindível para qualquer trabalho 
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que não se atenha exclusivamente a 
uma forma específi ca e bem delineada 
de relação ou identidade homoerótica, 

ou seja, é muito mais abrangente com re-
lação a outras identidades.

Quando se fala de um ambiente fecha-
do, como o do seminário, na obra de Trevi-
san, onde há fortes relações entre pessoas do 
mesmo gênero, não podemos deixar de frisar 
sobre a homossociabilidade, que, segundo Eve 
Sedgwick (1985, p.1),

[...] é uma palavra ocasionalmen-
te usada em História e nas Ciências 
Sociais, onde descreve ligações entre 
pessoas do mesmo sexo; [...] que pode 
ser caracterizada, como em nossa so-
ciedade, por forte homofobia, medo e 
ódio contra homossexuais3.

É importante destacar que a homossocia-
bilidade é uma prática que leva em considera-
ção “os laços de solidariedade e colaboração, 
por um lado, ou de rivalidade e competição, 
por outro, entre os indivíduos que se identi-
fi cam como pertencentes ao mesmo gênero”, 
como explica Barcellos (2006, p. 23). Visto por 
essa perspectiva, o seminário é “um espaço 
de exclusão e, ao mesmo tempo, possibilidade 

3 No original: “‘Homosocial’ is a word occasionally used in 
history and the social sciences, where it describes social 
bonds between persons of the same sex: [...] which may, as 
in our society, be characterized by intense homophobia, 
fear and hatred of homosexuality” (tradução nossa).
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de existência da homossexualidade” (LOPES, 
2002, p.129-130), que tanto pode provocar o 
distanciamento, como também estreitar as re-
lações afetivas entre os seminaristas. Na obra 
Em nome do desejo, há uma demanda por 
identidade, pois, para cada aluno, há a soli-
dão pelo corte familiar brusco e a necessida-
de de uma socialização forçada, hierarquiza-
da por relações de poder com os superiores; 
a luta com o discurso bíblico e religioso para 
disciplinar os corpos; as injúrias por meio da 
linguagem; enfi m, o seminário é o espaço da 
punição, da vigilância e da disciplina. 

A nossa sociedade, predominantemente 
patriarcal, ainda tenta manter suas bases no 
binarismo ser homem ou ser mulher, embora 
ela tenha passado ao longo dos anos por ra-
dicais transformações históricas e sociais. As 
identidades diferentes dos padrões preestabele-
cidos são chamadas de “estranhas ou desvian-
tes”, segundo Kathryn Woodward (2000, p. 32); 
esta autora prossegue dizendo que “a forma 
como nós vivemos nossas identidades sexuais 
é mediada pelos signifi cados culturais sobre a 
sexualidade que são produzidos por meio de 
sistemas dominantes de representação”.

Percebe-se, na obra de Trevisan, uma 
competição dentro do seminário, e muitas ve-
zes inglória, vez que há a necessidade de se 
autoafi rmar, se impor, pois, a todo o momen-
to, exige-se, dos meninos, diferentes perfor-
mances, resultantes de técnicas disciplinares 
que têm como objetivo moldar as suas subjeti-
vidades, as suas práticas, os seus corpos e os 
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seus desejos mais recônditos. De acordo com 
Tomaz Tadeu Silva (2000, p. 81):

A afi rmação da identidade e a enun-
ciação da diferença traduzem o desejo 
dos diferentes grupos sociais, assi-
metricamente situados, de garantir o 
acesso privilegiado aos bens sociais. 
A identidade e a diferença estão, pois, 
em estreita conexão com relações de 
poder. O poder de defi nir a identidade 
e de marcar a diferença não pode ser 
separado das relações mais amplas 
de poder. A identidade e a diferença 
não são, nunca, inocentes.

A propósito da hierarquia, os meninos 
convivem com um Diretor Espiritual, que 
“transpirava ternura de mãe” (TREVISAN, 
2001, p. 85); com um Reitor, que “lembrava 
o porte ao mesmo tempo garboso e irrepreen-
sível de um potro de raça” (TREVISAN, 2001, 
p. 85); com um Prefeito de Disciplina e com 
os anjos. O Prefeito de Disciplina é a pessoa 
que faz valer as regras, além de determinar os 
castigos, é temido e substituído a cada seis 
meses; tem o costume de proteger seus “pre-
diletos ou peixinhos”. Por sua vez, os anjos 
são aqueles que recebiam os novatos e lhes 
“ensinavam pontos principais do Regula-
mento” (TREVISAN, 2001, p. 45). Já o Reitor 
e o Diretor Espiritual manipulam os meninos 
fazendo-os expor seus corpos nus, para ve-
rifi cação de higiene, em uma demonstração 
de “interesse” com os cuidados de limpeza de 
seus prepúcios, os dos garotos, entretanto 



André Luis Mitidieri | Flávio Pereira Camargo

172

“seus gestos profi ssionais não conseguiam 
ocultar intenções subjacentes que os alunos 
mais sensíveis captavam” (TREVISAN, 2001, 
p. 97).

Curiosa é a forma como os sacerdotes 
repudiam em público a homossexualidade, 
porém, nas suas instituições, longe das vis-
tas do povo, eles articulam a própria identi-
dade homossexual. Ellis Hanson (apud BAR-
CELLOS, 2006, p. 89-90), ao discorrer sobre 
os homossexuais que se tornam sacerdotes, 
afi rma que eles “se converteram a uma igreja 
cujo discurso ofi cial repudia o homoerotismo 
de forma tão veemente”, e, ao mesmo tempo, 
ele responde dizendo que “a igreja pôde ser 
vista pelos decadentistas como um teatro para 
a articulação de desejo e das identidades ho-
mossexuais”; ou seja, na sociedade aberta, os 
prelados tendem a se esconder, como se esti-
vessem em um “armário”. Já a igreja, com sua 
aura de acolher “homens corretos e pudicos”, 
torna-se um espaço de apoio para a articula-
ção das suas identidades, a dos sacerdotes, 
uma vez que ela, a igreja, na maioria das ve-
zes, faz vista grossa para os abusos sexuais 
cometidos por alguns de seus membros. 

Na obra Em nome do desejo, a identidade 
está ligada ao disciplinamento, e este tem como 
espaço o seminário, e cada um desses espaços, 
como escolas, conventos etc. têm sua política 
de coerção e suas técnicas de disciplinamen-
to. Essa política de disciplina “fabrica assim 
corpos submissos e exercitados, corpos dó-
ceis”, segundo Michel Foucault (1987, p. 119). 
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Este autor ainda nos lembra de que “duran-
te séculos, as ordens religiosas foram mestras 
de disciplinas: eram os especialistas do tem-
po, grandes técnicos do ritmo e das atividades 
regulares” (FOUCAULT, 1987, p. 119). No ro-
mance em tela, os internos

[...] levantavam-se às 5 e meia, [...]. Às 
6 horas iam todos para a capela, [...]. 
Às 7 e meia, desjejum no refeitório 
[...]. Às 8 horas, início das aulas, que 
duravam até 11:55, [...]. Ao meio dia, 
almoço, [...]. Às 12:30 começavam os 
trabalho comunitários obrigatórios 
[...]. Às 13:30, primeiro horário de es-
tudo, [...]. Às 14:30, recreio para lan-
che rápido (TREVISAN, 2001, p. 35).

Os espaços de sociabilidade repetem de-
terminados tipos de comportamento, buscan-
do uma “docilidade automática” e os “treina-
mentos indefi nidamente progressivos”, como 
salienta Foucault (1987, p. 142), têm como ob-
jetivos a produção de corpos automaticamente 
treinados para determinadas circunstâncias, e 
fi cam longe de um comportamento naturaliza-
do. Foucault (1987, p. 143) ainda nos lembra 
de que “o sucesso do poder disciplinar se deve 
sem dúvida ao uso de instrumentos simples: 
o olhar hierárquico, a sanção normalizadora e 
sua combinação num procedimento que lhe é 
específi co”. Técnicas de disciplina que podem 
ser observadas no romance de Trevisan, pois o 
Reitor e o Diretor Espiritual tinham seus mé-
todos disciplinares:
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Quanto à masturbação, que continu-
ava rigorosamente controlada, o Rei-
tor assim se manifestava, em suas 
vistorias: ‘Deixa eu ver os peitos. 
Eta, peito inchado. Masturbação de-
mais, rapaz. Vê se toma jeito. Peito 
inchado em homem é feio’. Já o Dire-
tor Espiritual era diferente: relacio-
nava-se e cuidava dos seus Menores 
como se levitasse desde o início e os 
chamasse para o alto, consigo. Usa-
va estratagemas poéticos: no caso 
da masturbação, amarrava fi tinhas 
de várias cores no membro genital 
dos meninos mais reincidentes. As 
várias cores correspondiam à gravi-
dade das fases masturbatórias. Para 
um controle que ele fazia pessoal-
mente e com rigor, obrigava os ga-
rotos a dar um nó na fi tinha, a cada 
nova masturbação. Assim, acompa-
nhava de perto a atividade pecami-
nosa dos pequenos, com muita ima-
ginação (TREVISAN, 2001, p. 100). 

Cada um dos internos é observado e, de 
acordo com o comportamento, recebe coimas 
(rezas, confi ssão). Mesmo o número de alunos 
sendo maior do que o de disciplinadores, to-
dos os sujeitos (os alunos) estão em evidência, 
mesmo porque o poder é invisível, porém todos 
“os súditos têm que ser vistos” (FOUCAULT, 
1987, p. 156). Sim, o poder é invisível, contu-
do a disciplina está em todos os cômodos do 
seminário, pois pode acontecer em qualquer 
instituição com o intuito de treinar os corpos, 
o que Foucault defi ne como corpos “dóceis”.
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As sanções, como a confi ssão e os exames 
de consciência, são parâmetros usados, neste 
caso, no seminário, com o intuito de medirem 
os “pensamentos e, principalmente, suas ati-
tudes (no caso dos internos), devendo elas ser 
‘coerentes’ ou não com os valores morais so-
cialmente estabelecidos”, como destaca Cláu-
dio Mendes (2006, p. 175). Neste sentido, con-
forme afi rma Michel Foucault (1988, p. 70-71),

a confi ssão é um ritual de discurso 
onde o sujeito que fala coincide com o 
sujeito do enunciado; é, também, um 
ritual que se desenrola numa relação 
de poder, pois não se confessa sem a 
presença ao menos virtual de um par-
ceiro, que não é simplesmente o inter-
locutor, mas a instância que requer a 
confi ssão, impõe-na, avalia-a e inter-
vém para julgar, punir, perdoar [...]. 
[...] articula modifi cações intrínsecas: 
inocenta-o, resgata-o, purifi ca-o, livra
-o de suas faltas, libera-o, promete-
lhe a salvação.

O personagem Tiquinho em alguns mo-
mentos começa a se afastar de seu mentor, 
o Diretor Espiritual, pois este insinua que a 
relação com Abel, amor de Tiquinho, deve ser 
cortada. Tiquinho não quer se ver em um im-
bróglio religioso, exatamente por temer o pe-
cado, e, ao mesmo tempo, também não quer 
perder seu amor. A única solução é evitar seu 
superior, como um “mecanismo de defesa” 
(MENDES, 2006, p. 175). 

Além disso, também existem as provo-
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cações, os escárnios para demarcar uma 
identidade que é degradada e depreciada. Os 
garotos como Tiquinho eram chamados de 
“mariquinha”, eram humilhados no jogo do 
garrafão, “como um corredor polonês de lam-
badas por todos os lados” (TREVISAN, 2001, 
p. 49). A “turma dos humilhados”, como era 
conhecida a de Tiquinho, também era cha-
mada pelo nome de “bicharada”. O próprio 
nome Tiquinho vem do pássaro Tico-Tico, 
que pode ser visto como alusão ao termo pe-
jorativo atribuído aos homossexuais e perpe-
tuado pela sociedade heteronormativa. Fou-
cault (1998, p. 50) afi rma que:

[...] o homossexual do século XIX tor-
na-se uma personagem: um passado, 
uma história, uma infância, um cará-
ter, uma forma de vida; [...] nada da-
quilo que ele é, no fi nal das contas, 
escapa a sua sexualidade. Ela está 
presente nele todo: subjacente a todas 
as suas condutas [...]; inscrita sem pu-
dor na sua face e no seu corpo já que é 
um segredo que se trai sempre. 

Por sua vez, Judith Butler (2008, p. 39) 
afi rma que “a matriz cultural por intermédio 
da qual a identidade de gênero se torna inteli-
gível exige que certos tipos de ‘identidade’ não 
possam ‘existir’”, ou seja, há o apagamento de 
certas identidades, da diferença (do outro). As 
agressões verbais são comuns e ininterruptas 
contra os gays, de modo que “paira como uma 
ameaça instalada em cada instante da vida so-
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cial, arriscando para alguns fazê-la bascular 
num futuro que eles consideram inimaginável 
e insuportável”, de acordo com Didier Eribon 
(2008, p. 64). Assim, para muitos homossexu-
ais, fi car no armário é uma estratégia de sobre-
vivência.

A partir dessas marcações linguísticas, 
tais como “mariquinha” e “bicharada”, como 
lemos na narrativa de Trevisan, reitera-se a 
naturalização do essencialismo, ou seja, as 
pessoas pertencem a “um determinado gru-
po identitário”, e por isso a “identidade é vis-
ta como fi xa e imutável”, segundo Woodward 
(2000, p. 13), tentando moldar os corpos e os 
sujeitos que são diferentes dessa matriz. E 
essa distinção entre identidades ocorre justa-
mente através e por meio da linguagem, pois é 
através dela que nós nomeamos o outro, atri-
buindo a ele/ela uma identidade linguística 
e cultural, pois o conceito de representação 
social do outro e, principalmente, da diferen-
ça que lhe é constitutiva é (de)marcada pelo 
discurso, pelo modo como o eu representa o 
outro. Enfi m, trata-se de um processo de alte-
ridade, com suas implicações para a compre-
ensão da diferença do outro, que precisa ser 
questionado e problematizado por meio de um 
exercício de hermenêutica.

Esse discurso hostil em relação ao outro 
é depreciativo e é evidente que deixa marcas 
na sua subjetividade para sempre, pois não 
pertencendo a uma sexualidade hegemônica, 
esse sujeito é visto como uma “anomalia”, por-
tanto, passível de correção, de uma sanção. A 
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brincadeira do garrafão entre os meninos no 
seminário dissimula essa correção e a sanção 
contra aqueles que são vistos como corpos in-
disciplinados, como seres abjetos. Julia Kris-
teva (1982, p. 4), ao se referir ao conceito de 
abjeto e abjeção afi rma o seguinte “Não é a falta 
de limpeza ou saúde que causa abjeção, mas o 
que perturba a identidade, o sistema, a ordem. 
O que não respeita limites, posições, regras. O 
que está entre, o ambíguo, o compósito”42. 

Outra autora que percebe a referência ao 
corpo como algo abjeto é Judith Butler (2010, 
p.161) ao afi rmar que esses sujeitos consi-
derados abjetos são seres “que não parecem 
apropriadamente generifi cados; é sua própria 
humanidade que se torna questionada”. Neste 
sentido, no seminário, os meninos mais for-
tes se aproveitam da agressividade da “brinca-
deira” para expor sua masculinidade e provar 
sua hierarquia e sua raiva e, assim, impor a 
dor física àqueles que são julgados como mais 
fracos, àqueles que borram as fronteiras entre 
os gêneros. Segundo Foucault (1987, p. 119), 
essa “coerção disciplinar estabelece no corpo 
o elo coercitivo entre uma aptidão aumentada 
e uma dominação acentuada”, que deixa mar-
cas profundas na subjetividade dos sujeitos.

O narrador de Em nome do desejo brinca 
com o discurso religioso, como em uma des-
construção por meio da paródia, pois, como foi 

4 No original: “It is thus not lack of cleanliness or health 
that causes abjection but what  disturbs identity, system, 
order. What does not respect borders, positions, rules. The 
in-between, the ambiguous, the composite” (tradução nossa).
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dito anteriormente, a estrutura composicional 
da narrativa lembra os livretos de catecismo. 
Contudo, a obra toma um caminho discursivo 
completamente adverso, que se converte em lo-
cal de enfrentamento discursivo, fazendo eva-
sivas a seu bel prazer: “Mãe, mãe, por que me 
abandonaste?” (TREVISAN, 2001, p. 48); “Por 
pensamentos, palavras e, às vezes, por obras” 
(TREVISAN, 2001, p. 64); “Ministério da San-
tíssima Paixão” (TREVISAN, 2001, p. 159); “Na 
capela, respirava ao mesmo tempo sacralida-
de e sensualidade” (TREVISAN, 2001, p. 127); 
como uma forma de dessacralizar o discurso 
religioso. 

Para Mircea Eliade (1992, p. 14), essa 

[...] dessacralização caracteriza a ex-
periência total do homem não religio-
so das sociedades modernas, o qual, 
por essa razão, sente uma difi culdade 
cada vez maior em reencontrar as di-
mensões existenciais do homem reli-
gioso das sociedades arcaicas. 

É como se o sagrado fosse um obstáculo 
à liberdade do homem.

Percebe-se, na narrativa, que há um con-
fl ito em Tiquinho por não entender o porquê 
seria considerado proibido um homem dizer 
“eu te amo para um outro homem” (TREVISAN, 
2001, p. 124), se no próprio Evangelho de São 
João ele lê isso, e sentir-se tão atraído pela 
“imagem de São João com a cabeça recostada 
no peito de Jesus” (TREVISAN, 2001, p.124), 
como em uma humanização e erotização do 
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divino. Contudo, ele, o personagem, começa a 
fazer sua própria interpretação quando passa 
“a chorar de intensa felicidade, com a cabeça 
recostada no peito cheiroso de Jesus” (TREVI-
SAN, 2001, p.159). 

É importante dizer que esse “peito cheiro-
so” não é propriamente o de Jesus, mas o Je-
sus de Tiquinho, Abel, seu grande amor, como 
o amor de São João por Jesus no Evangelho. 
Há um emaranhado de imagens, crenças, re-
ligiosidade, questionamentos, e ingenuidade 
por parte do personagem que acaba por deixá
-lo à mercê de suas próprias conclusões. Tudo 
o que Tiquinho lê e vê é como uma bênção 
para sua afeição por Abel. 

Mesmo contra os alertas do Diretor Espiri-
tual, as gozações dos colegas e todos os encon-
tros às escondidas entre eles, Tiquinho via seu 
amor como sagrado e isso lhe bastava. O corpo 
de Tiquinho estava falando, um corpo que exa-
la desejo, carente do corpo do outro. De acordo 
com Foucault (1988, p. 50), a sexualidade está 
“subjacente a todas as suas condutas” (a dos 
homossexuais), já que a sexualidade “é um se-
gredo que trai sempre” (TREVISAN, 2001): “tra-
tava-se de uma mescla de atração, curiosidade, 
veneração e necessidade diabolicamente alheia 
ao seu controle” (p. 179). Esta veneração, ou 
amor ingênuo do personagem Tiquinho, é de-
monstrada, em um poema de São João da 
Cruz, escrito em seu diário:

Como o amado no amante,
um no outro residia.
E tal amor que os une 
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no mesmo coincidia,
pois um igualava o outro
em intensidade e valia.
Três pessoas e um amado
entre todos os três havia,
um só amor nelas todas
e um só amante as unia,
em tão inefável nó
que dizê-lo não se sabia.
Era portanto infi nito
o amor que as fundia
e de ser tão uno o amor,
tanto mais amor havia     
(TREVISAN, 2001, p. 164-165).

Assim, podemos ter uma ideia da exten-
são do raciocínio de Tiquinho para sua relação 
com Abel e com Jesus: “Eu amo Abel como 
a mim mesmo e o amor de Jesus é o mesmo 
dentro de nós” (TREVISAN, 2001, p. 165). Essa 
relação dos três é muito signifi cativa para Ti-
quinho. É a Santíssima Trindade personifi ca-
da em uma imaginação juvenil que corrobora 
o momento de paixão do protagonista, além 
disso, mostra a dimensão do amor de Tiqui-
nho por Abel, que beira o divino para aquele. 
Mas quem pode julgá-lo? Principalmente en-
volto em um espaço inebriado de sentimentos 
comparados ao amor bíblico e às inúmeras 
proibições, sua imaginação e sua sexualidade 
afl oram dentro de um âmbito completamente 
passional e existencial.

“Cada um de nós ainda não é o que é, tem 
de esforçar-se por chegar a ser”, diz João Gui-
marães Rosa, citado por Adélia Meneses (2010, 
p. 95). Esta frase expõe e revela ao leitor muito 
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do personagem Tiquinho. Ele foi apartado da 
mãe, achou-se diferente por amar alguém do 
mesmo sexo, estava em um ambiente hostil à 
sua identidade, lutando tanto espiritualmente 
com suas crenças quanto exteriormente con-
tra os preconceitos advindos de seu desejo por 
Abel. Além disso, ele percebe que “Abel tinha 
outros interesses vitais” (TREVISAN, 2001, p. 
187), fi cando, portanto, em segundo plano na 
vida daquele que ama. 

Tiquinho tinha uma sensibilidade notável 
para a música clássica, como as de Beethoven, 
Stravinsky, Schubert etc., mas era Rachmani-
nov que, com seu Concerto Nº 2 para piano e 
orquestra, o aderia a Abel de uma forma parti-
cular. O compositor escreveu aquele concerto 
a partir da insistência de um médico e, depois 
de tanto tempo, “aquele médico levara o com-
positor russo a exprimir com perfeição o amor 
indescritível de dois rapazinhos brasileiros, 
eles mesmos” (TREVISAN, 2001, p. 175).

Além de o concerto proporcionar certa 
alegria a Tiquinho, também lhe concedia uma 
“sensação trágica do fi m do amor” (TREVISAN, 
2001, p. 175) entre ele e Abel. Uma sinfonia 
que é repleta de instrumentos de corda como 
violinos, violas e violoncelos, que conduzem 
o ouvinte a sentimentos fortes e ao arrebata-
mento do espírito. Segundo Eribon (2008, p. 
46), a cultura, “no sentido amplo, e o gosto 
com tanta frequência evocado pelas divas, as 
estrelas do cinema, a imprensa, a literatu-
ra, os livros, as artes”, ou seja, esses deleites 
mais refi nados e elegantes eram muito apre-



Literatura, homoerotismo e expressões homoculturais

183

ciados pelos garotos chamados “afeminados”, 
e passavam despercebidos pelos componentes 
da “brincadeira do garrafão”, por exemplo.

Em certo momento da narrativa, a rela-
ção entre os dois jovens começa a degringolar: 
“A amizade particular entre Tiquinho e Abel já 
fazia parte do repertório de fofocas prediletas 
da comunidade” (TREVISAN, 2001, p. 196). O 
Reitor, por sua vez, lembrava que “amizades 
particulares continuarão rigorosamente proi-
bidas nesta casa feita para ideais mais nobres” 
(TREVISAN, 2001, p.197). E “o casal fenome-
nal” (TREVISAN, 2001, p.196), como eles eram 
denominados pelos colegas, jogava uma parti-
da de vôlei quando Abel chamou Tiquinho de 
“frouxo” (TREVISAN, 2001, p. 212). Eis o fogo 
da inquisição.

O Mistério da Paixão de Tiquinho culmi-
nará com uma forte transformação de seu ca-
ráter, um garoto tímido, “um tiquinho de gente” 
(TREVISAN, 2001, p. 30), como diz o narrador, 
para lidar com a vingança e o remorso, dois 
sentimentos febris, de uma vez só. São fases 
que Tiquinho teve de passar na sua via doloro-
sa para se individualizar. Pode não ter sido da 
melhor maneira, contudo, como diz Meneses 
(2010, p. 95), “o ser humano que tem que lutar 
para ser o que, fundamentalmente, é”. 

Implacavelmente, o tempo passa e a “tudo 
consome e devora”, como lembram Carlos Sil-
va e Débora Silva (2001, p. 28). Tiquinho ago-
ra já é um adulto, está de volta ao antigo se-
minário que se transformara em um orfanato. 
Se no início da narrativa, o protagonista per-
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gunta “por quais motivos eu quis voltar” (TRE-
VISAN, 2001, p. 14), já no fi nal indaga a si 
mesmo: “Quem me procuraria, neste lugar? – 
Abel Rebebel, repete o irmão porteiro, de modo 
neutro” (TREVISAN, 2001, p. 232). 

Denilson Lopes (2002, p. 130) afi rma que 
Em nome do desejo é uma narrativa “sobre-
carregada de tons barroquizantes”. De fato, 
há o amor, os desejos, o fervor religioso, as 
taras e os corpos em movimentos constantes, 
em uma narrativa que conduz a imagens ca-
lientes, cores e sons fortes, pois “todo barroco 
complica, entretece e dilata”, segundo Fábio 
Andrade (2003, p. 14). O crânio, em forma de 
vaso, no primeiro e no último capítulo, mar-
ca as transmutações pelas quais o persona-
gem Tiquinho passou. Na Alquimia, o crânio é 
como um momento mori, um emblema da ope-
ração de mortifi cação, segundo Regina Carva-
lho e Amanda Silva (2003), ou seja, Tiquinho 
era “um ser anestesiado” (TREVISAN, 2001, p. 
229), como o narrador o descreve.

Considerações fi nais

Tzvetan Todorov (2010, p. 77) nos lembra 
de algo muito precioso ao afi rmar que “a rea-
lidade que a literatura aspira compreender é, 
simplesmente (mas, ao mesmo tempo, nada é 
assim tão complexo), a experiência humana”. 
Nós conhecemos o mundo vivendo e muitas 
vezes nos perguntamos: por que é que tal si-
tuação está me acontecendo? Por que eu? Não 
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é nada pessoal, nós estamos no mundo para 
descobrir o que o mundo nos coloca a nossa 
frente. Nesse sentido, Em nome do desejo, de 
João Silvério Trevisan, é intrépida, é uma “re-
velação do mundo, ela pode também, em seu 
percurso, nos transformar a cada um de nós 
a partir de dentro” (TODOROV, 2010, p. 76).

Minorias que foram, ou ainda continu-
am marginalizadas, perseguidas, não podem 
“abrir mão da literatura”, porque ela é “um 
instrumento precioso de conscientização e re-
sistência ao monologismo inerente ao discur-
so do poder hegemônico” (BARCELLOS, 2006, 
p. 47). Por isso, acreditamos que a literatura 
produzida por Trevisan tem tanto o poder de 
que fala Todorov quanto o objetivo que Bar-
cellos ressalta ao se referir a uma obra literá-
ria. Além disso, falar sobre homoerotismo de 
uma forma não hipócrita é ter senso de huma-
nidade, é saber que há leitores que querem se 
emocionar e se identifi car com a obra literária.

Quantos garotos não se questionam, têm 
dúvidas, vivem os mesmos confl itos que Tiqui-
nho? Não é com a imposição de uma herança 
patriarcal, de um dualismo entre o feminino 
e o masculino, de padrões de comportamen-
to da sociedade atual que resolveremos certas 
questões consideradas polêmicas pela socie-
dade. Apenas para começar, o problema, na 
verdade, não precisaria existir, porque somos 
nós que estamos impondo nomenclaturas so-
bre as pessoas que amamos, ou ditando para 
os outros como eles devem se comportar ou 
escolher a quem amar. 
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Concordamos, portanto, com a afi rma-
ção do personagem “Teddy”, de Salinger (apud 
COSTA, 1992, p. 14), sobre a capacidade de os 
humanos amarem uns aos outros: 

Acho que eles não são capazes de 
nos amar como nós somos. Parecem 
incapazes de nos amar a menos que 
consigam fi car mudando a gente um 
pouquinho. Eles amam os motivos 
que têm para nos amar tanto quanto 
amam a nós.

 

Somos plurais, pois esta é a condição do 
ser humano, “sem que ninguém seja exata-
mente igual a qualquer pessoa que tenha exis-
tido, exista, ou venha a existir”, afi rma sabia-
mente Hannah Arendt (2009, p. 16).
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