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RESUMO 

 
 

O objetivo principal desta dissertação é verificar o movimento da memória e o exercício da 

homotextualidade como elementos essenciais para a construção da narrativa O amor dos 

homens avulsos, de Victor Heringer (2016). Enquanto objetivos específicos tem-se observar o 

movimento da escrita e das imagens na composição fragmentária do romance, identificar como 

ocorre o funcionamento da memória no romance e ainda observar os traços que compõem a 

homotextualidade no livro. A metodologia é de cunho bibliográfico, cujo referencial se baseia 

princiaplmente nos trabalhos de Denilson Lopes (2002), Giorgio Agamben (2012), Jean-Marie 

Gagnebin (2009), Silviano Santiago (2004), Natália Brizuela (2014) e Marthe Robert (2007), 

Jacques Rancière (2017), Frantz Fanon (2008). Os resultados alcançados, apresentados nos três 

capítulos centrais da dissertação, caminham para perceber que o livro, objeto de análise, 

apresenta fotografias e outras imagens que marcam a memória no romance, além da escrita 

construir todo um enredo envolto a uma narrativa homotextual. As fotografias, assim como 

rememorações presentes na escrita, são uma ponte que une o passado e o presente, sendo assim, 

são ao mesmo tempo uma uma ligação entre dois momentos distintos e um rompimento destes 

momentos. É nessa quebra que existe toda a essência da memória. Heringer apresenta uma 

narrativa em que o amor é igual para todos, independente de sexo, raça, cor ou crença. Existe a 

troca de contatos físicos e o jogo sexual, elementos que se traduzem na homotextualidade. Neste 

sentido, a pesquisa apresentada torna-se importante também pela análise crítica a respeito da 

construção homoafetiva no romance contemporâneo brasileiro, com destaque para o corpo, a 

sexualidade e as memórias.  
 

Palavras- chave: Narrativa brasileira contemporânea; Homotextualidade; Memória; Imagem 

 

ABSTRACT 

 

The main objective of this dissertation is to verify the movement of memory and the exercise 

of homotextuality as essential elements for the construction of the narrative The love of single 

men, by Victor Heringer (2016). As specific objectives, it is necessary to observe the movement 

of writing and images in the fragmentary composition of the novel, to identify how memory 

works in the novel and to observe the traits that compose the homotextuality in the book. The 

methodology is bibliographic, whose referential is mainly based on the work of Denilson Lopes 

(2002), Giorgio Agamben (2012), Jean-Marie Gagnebin (2009), Silviano Santiago (2004), 

Natália Brizuela (2014) and Marthe Robert ( 2007), Jacques Rancière (2017), Frantz Fanon 

(2008). The results achieved, presented in the three central chapters of the dissertation, move 

towards realizing that the book, object of analysis, presents photographs and other images that 

mark the memory in the novel, in addition to the writing constructing a whole plot wrapped in 

a homotextual narrative. Photographs, as well as reminiscences present in writing, are a bridge 

that joins the past and the present, therefore, they are at the same time a connection between 

two different moments and a rupture of these moments. It is in this break that there is the whole 

essence of memory. Heringer presents a narrative in which love is the same for everyone, 

regardless of sex, race, color or belief. There is an exchange of physical contacts and sexual 

play, elements that translate into homotextuality. In this sense, the research presented is also 

important due to the critical analysis of the homoaffective construction in the contemporary 

Brazilian novel, with emphasis on the body, sexuality and memories. 

 

Keywords: Contemporary Brasilian Narrative; Homotextuality; Memory; Image 
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INTRODUÇÃO 

 
 

Conflitos, identidades, memórias, fotografias, experiência homossexual, o chão quente 

do subúrbio carioca, pedras, uma velha senzala, religiosidade e um período de intensa 

manifestação política são os elementos que se entrelaçam para compor O Amor dos Homens 

Avulsos (2016), de Victor Heringer. O romance ganha uma proporção de imensa e rica relação 

afetiva entre dois meninos, Cosme e Camilo, de diferentes realidades, que sob o calor do sol, 

vivem encontros e uma dura despedida. A narrativa atenta para todos os detalhes, gestos e 

demonstrações de afetos, os quais deixam avulsas as ideias e o conceito pré-concebido no que 

diz respeito às relações homoafetivas. 

Gabriel Giorgi (2016), em seu livro Formas Comuns: animalidade, literatura, 

biopolítica, mostra que a relação entre o desejo sexual e o corpo é apresentada sob um 

comparativo com o animal, como a fera que busca saciar seu desejo erótico. De fato o livro de 

Heringer traz como centro do enredo uma relação homoafetiva, no entanto ela é tratada com 

muita sutiliza e caminha para o afeto que envolve iniciação à vida sexual das personagens, o 

que se distancia do enfoque da análise de Giorgi e seus objetos de estudo. Assim nota-se que o 

livro em análise traz uma diferenciação no tratamento à homoafetividade na literatura por focar 

no afeto e não no desejo sexual e no erotismo, como se vê por exemplo, nos trabalhos de João 

Gilberto Noll, Caio Fernando Abreu, Manuel Puig, por exemplo.  

A partir da relação entre esses dois meninos, a narrativa é montada por meio de um jogo 

entre passado, anos 1970, e o presente do século XXI. Dividida em dois momentos principais, 

a narrativa começa abordando a vida de Camilo contada por ele mesmo. Logo depois, na 

segunda parte do romance, Camilo se encontra com a paternidade, e a criança que adotara 

lembra muito seu primeiro amor de infância, sendo a todo o momento narrada em terceira 

pessoa. O narrador-personagem  resgata pedaços de sua história, unindo contrastes de um amor 

homoafetivo, relações familiares, situações com amigos e período ditatorial.  

Heringer recorre às formulações desse tempo para construir a ideia de um amor antigo, 

tanto quanto o tempo. O autor também faz essa correlação com o tempo comparando 

figurativamente a criação do Queím, bairro fictício do romance, com a do mundo: 

 

No começo, nosso planeta era quente; amarelento e tinha cheiro de 

cerveja podre. O chão era sujo de uma lama fervente e pegajosa. Os 

subúrbios do Rio de Janeiro foram a primeira coisa a aparecer no 
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mundo, antes mesmo dos vulcões e dos cachalotes, antes de Portugal 

invadir, antes de Getúlio mandar construir casas populares 

(HERINGER, 2016, p. 11). 

 

O Rio de Janeiro nasce através da formação da terra e de todo material exterminador 

que se criava na crosta terrestre. Esse é o início de tudo, inclusive do romance. O tempo é 

marcador desse processo, em todo momento citado, inclusive no desfecho, quando o narrador 

em primeira pessoa expõe seus sentimentos com relação ao falecimento de Cosme, cujos traços 

do garoto foram apagando-se com o tempo: 

 

Meu Cosmin foi perdendo os traços ao longo do tempo. Já não lembro 

bem como era o seu rosto, só umas linhas gerais [...] lembrei tantas 

vezes essas lembranças que agora o que eu vejo não é mais a cara de 

carne e cartilagens do meu amigo, mas uma imagem desgastada, 

soterrada embaixo de catorze mil memórias (HERINGER, 2016, p. 68). 

 

O escritor, poeta, ensaísta e romancista Victor Doblas Heringer, ou somente Victor 

Heringer, autor do objeto desta pesquisa. Carioca, nascido em 1988, na cidade do Rio de 

Janeiro, publicou o romance intitulado Glória, pela Companhia das Letras, pelo qual recebeu o 

prêmio Jabuti (2013); publicou também O Escritor Victor Heringer (2015), Automatógrafo 

(2011, livro de poesias), O Amor dos Homens Avulsos (2016), entre outros. Faleceu em 2018, 

às vésperas de completar trinta anos. A relevância de se estudar o trabalho deste autor, além da 

singularidade no tratamento a questão da homoafetividade, é porque especificamente em O 

Amor dos homens avulsos tem-se a sensação de um abraço dado ao leitor, de forma a mesclar 

sintonias e assim entender que a essência do autor na construção do romance está 

principalmente em seus leitores, que até são convidados a participar da escrita de um capítulo 

do livro. 

Heringer envolve os leitores e também se envolve na narrativa. Em entrevista ao canal 

Literatórios do Youtube, lembra que no momento que atribuía uma deficiência física ao seu 

principal personagem, começava a sentir as mesmas dificuldades em seu corpo, como se 

estivesse sentindo as dores pelas quais o protagonista passava. 

O interessante de se notar é que Heringer não se detém a uma literatura de militância 

para expor a afetividade do amor homoafetivo, nem se preocupa se ele é diferente dos demais, 

ele trata do amor entre dois homens como qualquer amor, hétero ou homossexual. Como expõe 

Denilson Lopes (2008) sobre a escrita de Silviano Santiago: “Seria interessante pensar esta 

construção literária não como afirmação do clichê da homossexualidade associada à 
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promiscuidade nem como um silenciamento, mas como uma alternativa afetiva para além da 

submissão a modelos tradicionais da família monogâmica estável.” (LOPES, 2008. p. 11). 

Embora seja uma publicação recente, existem algumas pesquisas e discussões a respeito 

deste romance, como por exemplo o artigo “Como é possível perder-te sem nunca ter te achado: 

Narrativa e absolvição em O amor dos homens avulsos, de Victor Heringer”,  de Silva (2019), 

publicado na Revista Crioula. Neste texto, o autor procura identificar na narrativa traços do 

homoerotismo e a presentificação da absolvição. Já o artigo intitulado “Estariam os homens 

avulsos ao amor?”, de Araújo (2019) publicado na revista Em Tese, traz uma abordagem 

completa do tema da homossexualidade na construção da narrativa. Outro apanhado construído 

a partir do romance é feito por Lopes Filho (2019) em “Amei o Cosmim como você amou o seu 

primeiro amor: a construção do afeto homoafetivo em O amor dos homens avulsos de Victor 

Heringer”, publicado também na  Revista Crioula, tem por objetivo apontar as relações 

homoafetivas no romance. Nota-se que até o momento a recepção tem se atentado para pontos 

como homoerotismo e homoafetividade, pontos que também retomaremos para 

desenvolvimento desta pesquisa, no entanto serão colocados em diálogo com a memória, a 

religiosidade e a contrução narrativa. 

Diante destas considerações acerca do livro, tem-se como objetivo principal verificar 

como o movimento da memória e o exercício da homotextualidade são elementos essenciais 

para a construção da narrativa O amor dos homens avulsos, de Victor Heringer. Sendo assim a 

dissertação será dividida em três capítulos. No primeiro, pretende-se observar o movimento 

narrativo da composição do romance, que, ao utilizar-se de imagens como fotografia, desenhos 

etc. e fragmentos da memória, coloca em discussão o gênero romance. A  base teórica para esta 

parte da pesquisa centra-se em Jacques Rancière (2017), Beatriz Resende (2008), Natália 

Brizuela (2014), Marthe Robert (2007) e Diana Klinger (2008).  

Para o segundo capítulo, procuraremos identificar como ocorre a memória e como ela 

se constitui enquanto um elemento da narrativa. Em especial serão observadas as memórias do 

narrador-personagem Camilo, que na primeira parte do romance, articula seu passado com o 

presente. Como um cronista, ele descreve com detalhes a vida em família, a vida no súburbio 

carioca, reflete sua relação amorosa com Cosme, com os amigos, com a empregada Maria Aína, 

a partir da qual coloca a religião de matriz africana evidência, o Candomblé.  Para isto 

utilizaremos como suporte  Benjamin (1987), Jean-Marie Gagnebin (2006), Giorgio Agamben 

(2007; 2012), Paul Ricoeur (2007).  
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Por fim, no terceiro capítulo, observaremos traços da homotextualidade no livro em 

questão, com destaque para elementos como o corpo das personagens, que coloca em jogo 

algumas significações na narrativa, sendo ele visto em diversos ângulos (dentre eles o racismo 

diante da colonização do homem branco), com o objetivo de pontuar essas questões no livro, 

esta análise se baseará nos seguintes referenciais teóricos: Gabriel Giorgi (2016), Denilson 

Lopes (2002), Silviano Santiago (2004), Lucas Veiga (2018) e Frantz Fanon (2008). 
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1. A COMPOSIÇÃO FRAGMENTÁRIA DA NARRATIVA 

 
 

O romance O amor dos homens avulsos, de Victor Heringer (2016), carrega em si suas 

próprias identidades e fusões de uma escrita ficcional com a realidade figurada em Camilo e 

Cosme. Ao pensar na construção do romance, nos colocamos diante de um ímpeto despertar 

para a realidade de uma forma não banal do relacionamento entre o mesmo sexo que se 

desabrocha no romance brasileiro contemporâneo. O trabalho de Heringer, porém, se diferencia 

do modelo de sexo explícito, como em A Fúria do Corpo (1981), de João Gilberto Noll, por 

exemplo.  

Ao observarmos o movimento de composição da narrativa, percebemos no livro a 

presença da fragmentação na construção de capítulos curtos, o uso de símbolos, a numeração 

crescente e decrescente para organizar os capítulos, escrita, fotografias e desenhos dividindo o 

mesmo espaço e a participação do leitor por meio de estratégias da internet. Neste sentido, 

procuraremos perceber como todos esses elementos dialogam para elaborar o romance de 

Heringer. 

Com a facilidade e agilidade da internet, o romancista conseguiu adaptar para o cenário 

do romance a participação exclusiva de seus leitores; isto, antes mesmo do livro ser escrito. 

Sobre essa questão, Beatriz Resende (2008)1, em seu livro Contemporâneos, consegue fazer 

uma descrição do funcionamento da circulação e criação literária do momento presente: 

 
A verdade é que os jovens escritores não esperam mais a consagração pela 

‘academia’ ou pelo mercado. Publicam como possível, inclusive usando as 

oportunidades oferecidas pela internet. E mais, formam listas de discussão, 

comentam uns com os outros, encontram diferentes formas de organização, 

improvisam-se em críticos. (RESENDE, 2008, p. 17) 

 

Nesse sentido, em Heringer, pode-se notar fortemente uma autonomia tanto de  análises 

como de uma construção em todo seu contexto literário; simplificando, Heringer por si mesmo 

abriu uma grande porta para que outras pessoas pudessem colocar respingos de suas histórias 

dentro do romance. O autor abriu uma página na internet para que seus leitores escrevessem o 

nome do seu primeiro amor nas páginas do blog; o endereço citado era 

http://automatografo.org/oadha.html, o qual, atualmente, encontra-se desativado. Heringer 

 
1. É interessante lembrar que a professora doutora e pesquisadora Beatriz Resende foi orientadora da dissertação 

de mestrado de Victor Heringer, defendida em 2014, na UFRJ, com o trabalho intitulado Enrique Vila Matas: A 

ironia e a reinvenção da subjetividade. 

http://automatografo.org/oadha.html
http://automatografo.org/oadha.html
http://automatografo.org/oadha.html
http://automatografo.org/oadha.html
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utilizou dessas referências para escrever um capítulo inteiro do romance com cada um destes 

dados apresentados. Se Resende chama a atenção para o uso da internet como meio para os 

escritores divulgarem seus trabalhos, o que Heringer o faz certamente, o autor usará a internet 

para a construção do romance, como uma estratégia de criação. Tão grande foi a repercussão 

que o romancista dedicou seis páginas para a apresentação desses amores. Nos agradecimentos 

do livro, Heringer explicita a sua relação com os leitores. 

 

Quando comecei este O amor dos homens avulsos, pedi, publicamente, ajuda 

dos futuros leitores para escrever um parágrafo do livro. Abri um site na 

internet em que pedia que me contassem o nome do primeiro amor deles e 

,se quisessem, os próprios. Bastava preencher um formulário. A lista foi 

transcrita no romance. O endereço era htttp://automatografo.org/oadha.html. 

Eles responderam. É incrível o que as pessoas respondem quando você 

pergunta do amor delas. Muitos me contaram histórias, alguns nem deram 

nomes, só me escreveram sobre seus primeiros amores. Compreendi que não 

queriam aparecer no livro, só queriam que eu soubesse. Gente que eu nem 

conheço me contou coisas muito tristes ou engraçadas ou normais. Fiquei com 

essas histórias para mim (HERINGER, 2016, p. 153). 
 

Tendo como base esse enredo amoroso, o livro começa a se dividir entre uma narrativa 

em primeira pessoa, logo na primeira parte, e em terceira pessoa no segundo momento. O 

divisor de águas aqui se concentra basicamente no que reuniu todos os elementos que constituiu 

a obra: o amor.  Assim, o livro se organiza por meio de uma escrita fictícia unida a elementos 

diversificados, tal qual o uso de simbologias e fotografias (cujo fotografado às vezes é o autor 

do romance) ao longo da narrativa. Ao se deparar pela primeira vez com o romance, o leitor 

pode ter uma sensação de ser uma obra autoficcional2, visto que logo no início do livro, há uma 

sequência com nove fotografias do autor do roamance quando criança (Figura 1); isto também 

acontece pela primeira percepção que se tem das personagens; Camilo, a personagem principal, 

era carioca e cresceu no súburbio da cidade, Victor Heringer também nasceu e viveu boa parte 

de sua vida no subúrbio do Rio de Janeiro; a forma com que ele mesmo escreve a primeira parte 

da história sem apresentar logo de chegada o nome dos protagonistas fica mais evidente ainda 

essa estranha sensação de se estar lendo uma autobiografia, ou uma escrita autoficcional, isto 

é, de que o autor se coloque como personagem da ficção.3  

 
2. O conceito de “autoficção” foi trabalhado por Heringer em sua dissertação de mestrado, intitulada Enrique Vila 

Matas: A ironia e a reinvenção da subjetividade, no capítulo de número três: “Eu, máscara de mim”, precisamente 

no subtítulo “Autoficção e identidade”. 
3 Mais adiante neste mesmo capítulo, será tomada a ideia das fotografias como autoficção, quando nos dedicaremos 

a tratar da presença das imagens no romance, no subcapítulo 1.2. As imagens narrativas. 
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                              Figura 1: Imagem contida no livro O amor dos homens avulsos (2016) 

 

                              Fonte: Heringer (2016, p. 05). 
 
 

O que contribui para essa impressão de autoficção, além das fotografias, é o olhar do 

narrador em primeira pessoa, presente na parte inicial do livro.  A voz de Heringer de certa 

forma parece se camuflar na voz de Camilo, ao falar das experiências dos tempos de infância 

no súburbio carioca, o que se desfaz no segundo momento da narrativa, pois o narrador  em 

terceira pessoa se distancia destas vivências, apenas as observa.  

Voltando a organização da narrativa, aparentemente ela está dividida em duas partes: 

concernente à primeira, estão as lembranças de Camilo jovem e seu romance com Cosme; à 

segunda, Camilo já adulto e pai adotivo de um menino. No entanto,  quando partimos 

para a análise da narrativa podemos per ceber uma divisão em três partes ,  as 

quais poderiamos nomear de:  o romanesco, que vai  do ódio fraternal ao amor 

homoafetivo, para a primeira; o leitor -autor, que traz uma reatualização da 

quadrilha drumondiana, para a segunda;  os desfechos do narrador em t erceira 

pessoa, para a últ ima.  
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Na primeira, o centro da narrativa envolve o amor entre os homens (meninos) avulsos, 

esse é o nó climático de toda essa introdução. Parece que a preocupação é demonstrar o afeto 

entre os rapazes e também todo o contexto externo da situação, o que importa são apenas as 

coisas que marcaram para Camilo. O narrador-personagem inicia com as lembranças dos 

sentimentos desepertados pela chegada de Cosme. Camilo odeia seu novo irmão adotivo. Este 

ódio, fruto do ciúme pela chegada de mais um membro da família, que poderia tomar seu 

suposto lugar de filho homem amado, se transformaria em amor, mais tarde. 

 
Meu instinto inicial foi odiá-lo [O Cosme]. Queria furar seus olhos, fazê-lo 

desaparecer da face do planeta. Sei lá por que. O ódio não tem razão nem 

propósito. O amor tem propósito, mas o ódio não. O amor serve para a 

perpetuação da espécie humana, protege da esterilidade e das solidões mais 

fatais. O ódio é maior, tem mais tentáculos e fala com mais bocas do que o 

amor. O amor é uma função fisiológica, o ódio é uma fome sublime e furiosa. 

É o motivo pelo qual somos a espécie mais dominante do planeta. O ódio é a 

perpetração da espécie. [...] 

Odiei a voz de papai dizendo ‘pode vir, vem’, e odiei a demora do menino em 

se esgueirar pela porta entreaberta do carro, e odiei o nome dele_ ‘O nome 

dele é Cosme’, papai disse-, e odiei a camisa azul-bebê que ele estava usando 

(comprada por papai com certeza) e sua corrida desajeitada até as asas do meu 

pai, que o aninhou com aquela mãozada que tinha. Odiei com ódio ancestral, 

num idioma que só a Maria Aína devia conhecer e que eu nunca decifrei 

(HERINGER, 2016, p. 16). 
 

Nota-se a frieza com que o Camilo demonstra o seu desprezo inicial por Cosme e sua 

ideia possessiva ao usar o pronome “meu”, inclusive escrito em itálico, para enfatizar “a boca 

cheia” ao pronunciar em seguida a palavra “pai”. Em outro momento o pré-julgamento e o pré-

conceito de Camilo sobre Cosme desabrocha para fora todo seu descontentamento fraternal. 

 
Pedi licença, sem olhar para o novo Cosme, e manquei na direção da casa 

grande. Papai não tentou me impedir. Filho homem é da mãe. ‘Avisa para  ela 

que a gente chegou’, eu me virei para eles e fiz uma viseira com a mão, para 

proteger os olhos do sol maldito. Aí perguntei se aquele era o nosso 

irmãozinho. Perguntei para machucar. A cara de papai atraiu todas as outras 

caras. Ele fez que ia começar a explicar, mas acabou não explicando nada: ‘É, 

não é...’. Cosme enganchou naquela frase. A boca ficou em fresta, como se 

ele estivesse vendo pela primeira vez um besouro furta-cor (HERINGER, 

2016. p. 17). 
 

Depois de alguns dias, um encontro nas proximidades da casa, muda o comportamento 

de Camilo em relação ao menino que começaria a amar. “Tentei levantar, apoiando as costas 

no tronco e com o cajado de alavanca, não consegui. Cosme me ergueu de um puxão só, sem 

olhar para mim, como se fosse o de-sempre.[...] Foi a primeira vez que encostamos um no 
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outro” (HERINGER, 2016. p. 26). Neste momento então que a outra face do ódio aparece, o 

amor. No entanto, este amor é interrompido com a morte brutal de Cosme. É aqui neste 

momento que a marcação dos capítulos começa a decrescer, como já referido anteriomente. 

Mas o que torna este momento mais marcante com certeza é o assassinato do menino Cosme. 

 

O chão é crocante no Queím. Cosmim deve ter gritado, mas ninguém acudiu 

(por que?), porque não era da conta de ninguém, vai ver o garoto era 

impossível, todo mundo sabe como são impossiveis os garotos. Ele se debateu, 

conseguiu se livrar, tentou correr, mas era péssimo em educação física. Um 

enrosco de pés, pá, pá, o assassino muito mais predador que ele, que só corria 

atrás da minha irmã e nunca alcançava. Em algum momento, o assassino o 

pegou pelo pé, ele já devia estar desacordado (por quê?). Foi assim que ele 

perdeu a camiseta (por quê?). Hora da morte: Aproximadamente 13h00 

(HERINGER, 2016, p. 111). 

 

Na segunda parte, temos o encontro entre autor e leitor. Neste momento, acontece o 

resgate das contribuições dos leitores de seu blog. Precisamente é aqui onde o nó inicial do 

amor entre o meninos se expande para outras histórias de amor, ao mesmo tempo, que a forma 

de composição da narrativa  também se expande para fora do livro ganhando um diferencial de 

composição. Mescla dados colhidos por meio de uma pesquisa, os quais poderíamos chamar de 

reais,  com o enredo ficcional. Este relato compreende o fragmento-capítulo 35 e ocupa quase 

cinco paginas da narrativa.   

 

Amei o Cosmin, como você amou o seu primeiro amor, que se chamava Bruno 

ou Pablo ou Ilyich, Ricardo ou Rhana, Luciano, Eduardo [...]Amei como 

Lucas amou Sophia e Daniel amou Gabriela [...] como Fernando amou 

Clarissa e Daniel amou Gustavo, Renata amou Bruno [...] Eu amei o Cosmin. 

Sandra amou Luís, Jean amou Aloisio, Ricardo amou Sara e Isabella amou 

Victor, o autor deste romance (HERINGER, 2016, p. 69-70). 

 

 Se a primeira parte que propomos prende-se ao enredo narrado em primeira pessoa, a 

segunda na relação autor e leitor, a terceira se estabelece em torno da narração em terceira 

pessoa. Nesta parte, o cenário muda completamente, mas a intensidade da escrita ainda é a 

mesma; a volta constante ao passado de Camilo pelo olhar de um outro que consegue 

acompanhar a regressão da memória e o que ele sente pelo menino que adotara, o qual é uma 

figura muito rica por ser o elo entre o presente e o passado. “Ele [Renato] está com calor. Acaba 

de tirar a camiseta. Um urso-polar na TV, ele aponta para o urso e sorri para mim. É muito 

magro. Tem o mesmo tom de pele que tinha o Cosme, os mesmos mamilos cor de figo” 

(HERINGER, 2016, p. 74). 
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O diferencial aqui, entretanto, é que Camilo, entre latas de cerveja, jogos de azar, uma 

velha amizade e a vida aparentemente isolada em um apartamento, envelhece com o mesmo 

temperamento introvertido do início da trama. De uma casa no subúrbio a um apartamento no 

centro do Rio de Janeiro; a personagem principal do romance talvez não estivesse na vida que 

planejara quando mais jovem, porém o ciclo das perdas foi maior que a onda de amor registrada 

em tantas linhas. 

Esta divisão que propomos já indica uma fragmentação a partir da estrutura do romance, 

pois há a presença de dois narradores, um em primeira pessoa, outro em terceira, o que mobiliza 

duas perpectivas sobre os fatos semelhantes ou mesmo sobre a constituição da personagem 

principal; fragemntação que também ocorre em relação a inclusão das experiências dos leitores, 

em determinado ponto do romance, numa relação direta entre autor, narrador em primeira 

pessoa e leitor. 

 Quando nos detemos em relação ao espaço da narrativa, percebemos que ele se conjuga 

com o tempo, neste caso, quase um tempo anâcrônico, pois o sol que indica a temperatura do 

subúrbio perpassa as memórias e o tempo presente. Como se aqueles sóis, fragmentados ao 

longo da narrativa, que marcadamente se referem àquele espaço, fossem o índice de ligação 

entre todos os elementos que compõe o romance, tudo está ali numa espécie de 

“presentificação” (RESENDE, 2008, p.27).   

Para Resende (2008), ao analisar uma face da narrativa contemporânea,  a 

presentificação estaria ligada a uma excessiva valorização do tempo presente e um apagamento 

do passado: 

Há, na maioria dos textos, a manifestação de uma urgência, de uma 

presentificação radical, preocupação obsessiva com o presente que contrasta 

com um momento anterior, de valorização da história e do passado, quer pela 

força com que vigeu o romance histórico, quer por manifestações de ufanismo 

em relação a momentos de construção de identidade nacional (RESENDE, 

2008, p. 27). 
 

No entanto, a noção de “presentificação”, pensada em O amor dos homens avulsos 

(2016), é de que o passado se condensa no presente, a ponto de todas as ações da personagem 

principal serem definidas por um corte no tempo, a morte de Cosme. É nesse sentido então que 

toda a cena posterior à morte de Cosmin foi totalmente em oposto da felicidade de ambas as 

personagens, visto que toda a cena se modifica com a ausência do menino falecido. 

 

A cara do assassino eu não esqueço. Vinte e seis facadas no tórax, eu me 

pergunto se a polícia sentiu o perfume de canela escondido no fedor do sangue 
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seco. Cosmin foi encontrado às cinco da tarde de uma segunda-feira, por uma 

mulher que eu imagino bunduda e toda vestida de amarelo, com dois cães 

pretos na coleira [...] Quem me deu notícia foi minha mãe, papai não teve 

coragem. Eu estava dormindo, sono de adolescente que sabe que as coisas 

acabam, mas não sabe de verdade. Ela veio e disse acorda, o seu amigo 

morreu. E passou a mão no meu ombro. Não me abraçou. Mamãe me abraçou 

muitas vezes depois, mas na hora ela não pensou nisso. Explicou o que tinha 

acontecido, coisas dessa que a gente só se lê no jornal, assassinos de criança, 

um maníaco no Queím [...] A turma toda viu o cadáver, mas eu não podia ir 

para lá não, eu nunca mais sairia de casa, foi que que ela [mãe de Camilo] 

disse. Eu sei que ela tinha esperança de ver o retrato falado do assassino no 

jornal, mas os jornais não deram bola. [...] O assassinato tomou domínio de 

mim para o resto da vida. Fui colonizado. Quase não consigo achar beleza nas 

coisas, só raramente (HERINGER, 2016, p. 113-114). 

 
A “presentificação” aqui faz com que o passado não fique tão distante e aglomerado em 

pilhas de lembranças ofuscadas, mas em cada momento de Camilo se tem a marca dos 

acontecimentos entre os dois. A “presentificação” também aqui é uma concentração em massa 

de todas as cenas do romance nos momentos em que Camilo está em seu apartamento; o que 

faz com que isso se torne ainda mais perceptível é o fato de o narrador em terceira pessoa relatar 

de longe todo o acontecimento concentrado nas ações da personagem. Há um anseio, um desejo 

de que tudo se tranquilize e Camilo supere a ausência de Cosme com o filho que agora tem 

responsabilidade de cuidar. 

 Há toda uma “presentificação” da homofobia enraizada na cultura brasileira e também 

o desprezo pelas minorias e classes marginalizadas. No caso de Cosmin, pobre, negro e 

homossexual, a violência toma por essa ambiguidade o motivo cruel de ser assassinado. 

 
É evidente que são características do momento que a cultura vive hoje, em 

termos de organização do mundo, que fazem com que elementos como o 

sentido de urgência, com predomínio do olhar sobre o presente, e a 

familiarização com o trágico cotidiano atravessem múltiplas obras. O trágico 

estabelece um efeito peculiar com o indivíduo, supera-o e traça uma relação 

direta com o destino. Trágico e tragédia são termos que se incorporaram aos 

comentários sobre a nossa vida cotidiana, especialmente quando falamos da 

vida nas grandes cidades (RESENDE, 2008, p. 30). 
 

É nesse sentido que “trágico cotidiano” definido por Resende (2008) também assume 

sua roupagem em O amor dos homens avulsos. A pressa, a precisão e a necessidade  de 

presentificar tal assunto para que, além do romance, se coloque diante de uma massa social 

envolta em todo o tipo de violência contra a homoafetividade. O “trágico cotidiano” se revela 

em um momento, um corte abrupto e um repentino na narrativa, alterando assim a sua 

continuidade. Desta forma, ele determina a marcação de um tempo, que é soberano em 
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apresentar as causas entrepostas nas personagens. Dessa maneira, destaca-se a passagem do 

romance onde se diz o seguinte: 

 

O Adriano saiu do cinema [...] passou calando todas as bocas. Trinta anos 

aparentando cinquenta, porque ficava o dia inteiro debaixo do sol maldito. 

Cheiro azedo de roupa suada há meses e, por cima o perfume nauseabundo do 

longo pau-canela que ele vinha chupando. Acenou com a testa e seguiu 

caminho. Este era o marido da Paulina, o homem que, em alguns dias mataria 

o Cosme. Nenhum de nós o conhecia, ele só acenou por costume. Acenamos 

de volta, cheio de medo (HERINGER, 2016, p.51). 

 

Também encontramos a mesma performance narrativa em uma passagem da obra já 

mencionada anteriormente: 

 
Meu Cosmin foi perdendo os traços ao longo do tempo. Já não lembro bem 

como era o seu rosto, só umas linhas gerais, uns nacos requentados milhões 

de vezes na imaginação: a cara de quando ele provou limonada sem açúcar, a 

retorção da primeira vez. Um sorriso cansado em fim de pelada. Sobrancelhas 

em ponto morto numa tarde de tédio. (HERINGER, 2016, p.68) 

 

O interessante é que, ao se deparar com elementos que unem presente e passado por 

meio de um acontecimento violento, a morte por homofobia, a narrativa joga com temas 

importantes que são discutidos pela sociedade contemporânea, como a violência na morte por 

homofobia. Poderíamos associar esta questão com as considerações de Resende (2008) sobre 

ser um cidadão político. 

 
Ser político é ser capaz de agir como membro da Pólis, e é neste princípio de 

intervenção que aparecem as diversas possibilidades de se tratar da violência 

na literatura e fora dela. Na relação que o relato da violência guarda com a 

vida política da cidade, quer me aparecer que a diferença fundamental estaria 

em ser a violência oferecida como objeto distante, quase um objeto estético, 

que podemos observar a salvo, como se os conflitos estivessem sendo 

apresentados em uma arena, ou sendo tanto narrados como vividos, trazidos 

para o espaço político, lócus da discussão, de debates, espaço que passa a ser 

partilhado por todos: os que se sentiam a salvo na condição de meros 

espectadores e os próprios personagens que reivindicam a cidadania completa 

(RESENDE, 2008, p. 34). 

 
É nesse sentido e nesse espaço suburbano que Heringer apresenta suas personagens 

como que descalças em uma rua de chão árido e cru. Diante da perspectiva de descobrir quem 

são os homens avulsos, o leitor poderá surpreender-se com a realidade dos acontecimentos, 

assim como eles são, na medida do real. O “ser político” observará com muita atenção cada um 
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dos detalhes que promovem a desigualdade social, e com um olhar mais atento, traçar um 

comparativo entre a vida das personagens e o homossexual que mora na esquina da rua de sua 

casa. 

As cidades, os centros urbanos e o subúrbio, que são os lugares onde mais se  concentra 

a violência, têm se firmado na literatura contemporânea, diante de um proposital apagamento, 

pela rotina cômoda de inibir a realidade ou fingir que nada acontece diante dos olhos. Há um 

enfoque nesse sentido nas margens sociais e classes minoritárias, visto que são nesses lugares 

que a concentração das minorias se dá em maior número, por isso a importância da cidade, 

Pólis, como objeto de construção literária, e por isso o romance começa falando do lugar e da 

temperatura deste lugar. Assim sendo, a montagem do romance se constrói através dessa 

apresentação inicial do lugar como construção das personagens, tal afirmação ocorre na 

seguinte passagem citada já anteriormente. 

 
No começo, nosso planeta era quente, amarelento e tinha cheiro de cerveja 

podre. O chão era sujo de uma lama fervente e pegajosa. Os subúrbios do Rio 

de Janeiro foram a primeira coisa a aparecer no mundo, antes mesmo dos 

vulcões e dos cachalotes, antes mesmo de Portugal invadir, antes de o Getúlio 

Vargas mandar construir casas populares (HERINGER, 2016, p. 11). 

 

Se como estamos observando, o romance se constitui pela fragmentação, que se dá pela   

não linearidade, pela alternância de narradores, pela presença de capítulos curtos, pela 

sobreposição de espaço e tempo, no entanto, nota-se que ele monta uma corrente de elos 

combinados entre si, são eles: violência, homofobia, raça, religião. Assim, o romance em estudo 

guarda valiosas experiências com a realidade, pois toda vivência registrada durante a narrativa 

se une perfeitamente ao contexto real do que se resume as relações sociais na 

contemporaneidade. 

 
1.1 O MOVIMENTO DA NARRATIVA NA CONSTRUÇÃO DO ROMANCE 

 
 

Em O Amor dos Homens Avulsos temos a relação de amor entre dois meninos, questões 

religiosas que se misturam com a história da cidade e com a vida das personagens. Esse modo 

de unir diversos caracteres de elementos em uma mesma história é a liberdade na construção 

do romance contemporâneo, que coloca em movimento, tempo, espaço e personagens de 

maneira simultânea. 
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Singular e subjetivamente, no decorrer da narrativa, Victor Heringer pontuou cada parte 

de seu texto, de modo a separar cenas que acontecem com as personagens principais; até então, 

a numeração é contada de maneira sequenciada, do número 1 ao 65, descrevendo assim as 

andanças de Camilo até sua fase adulta. O leitor, porém, ao chegar na parte sessenta e seis do 

livro nota uma quebra gigantesca na numeração: ela começa a regredir, bem no momento que 

o protagonista mentaliza toda uma cena de um possível assassinato que ele mesmo cometeria 

contra Renato, que era neto do assassino de Cosme. Assim, possivelmente o desejo de vingança 

através da geração do assassino falasse mais alto. Essa ilusão temporal acontece 

categoricamente na imaginação de Camilo, o qual faz uma construção imagética do assassinato 

de Cosmin, associando a um possível crime que poderia ter ocorrido ali mesmo. 

 
O punho fechado com força ao redor do cabo [de uma faca], vou. Vou e ali 

vai estar o moleque, de costas nuas, marrom. Hoje ele não vai para a escola. 

Na TV, o jornal da hora do almoço, boletim de trânsito, notícias da pacificação 

das favelas. Os cabelos da nuca vão eriçar sem ele saber o porquê. Ele vai 

ouvir o toque-toque da bengala mas não vai se virar. Nem se eu chamasse duas 

vezes pelo nome ele se viraria, só na terceira. Cavaquinho, violão, lada-lado. 

(pausa) Vai Nelson ! ‘O sol...há de brilhar... mais uma (o sol...) vez...’ A mão 

esquerda segura o ombro esquerdo dele – por alguns segundos ele acha que é 

uma brincadeira, faz que vai rarrarrir – e a direita enfia a faca de pão na fossa 

do ombro direito. Minha bengala vai ao chão. (HERINGER, 2016, p. 117) 
 

Essas descrições narrativas não possuem intervalos enumerados, a fim de dividir os 

acontecimentos, parecem se unir em uma só trama, a qual somente acontecia na imaginação de 

Camilo. Esse tempo psicológico só é pausado nas divisões feitas com os pontos finais, que dão 

um fôlego ao separar as cenas. Não fosse a pontuação ao longo dessas dez páginas, de cenas 

seguidas, poderia se tratar de um fluxo de consciência, trabalhado muito por exemplo por 

Virginia Wolf em praticamente todos os seus romances, seguidos por uma contagem do tempo 

interior mesclada sem nenhuma divisão com o tempo cronológico externo. 

Mas Heringer traz essa separação narrativa, embora em uma dimensão subjetiva, todos 

os feitos desde a morte de Cosme, de si mesmo quando mais jovem, suas queixas sobre a vida, 

até o assassinato que não cometera, tudo é minuciosamente separado por cenas. Não existe mais 

uma contagem cronológica da trama, o tempo estagnou ali para romper dois momentos em uma 

única vida. Ao despertar de sua consciência pensando como seria esconder o corpo de Renato; 

“Quanto tempo leva até um morto cheirar mal?” (HERINGER, 2016. p. 119); Camilo é de 

sobremaneira “acordado” por Renato, que de supetão pergunta, “Que foi?”. No ímpeto 

momento da fala de Renatinho, a numeração retorna, mas da forma regredida; era a enumeração 
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sessenta e seis quando a imaginação de Camilo iniciou. Nesse rompante aparece o número 

sessenta e cinco, seguindo esse movimento até o trinta e quatro, cuja narrativa se passa no Natal 

em família. 

Essa regressão numérica traz uma percepção significativa de um retorno contingente ao 

passado, como se acabasse com a morte de Renatinho, mas devesse voltar no tempo para 

reorganizar a destruição que “fizera” mediante a quebra depois certamente, se houvesse de fato 

o assassinato, é possível que a narrativa acabasse ali, sem nenhum futuro para Renatinho e 

Camilo preso. De fato, o que acontece é essa rememoração novamente ao passado, o 

protagonista relembra todos os acontecimentos, desde quando morava com sua família, a morte 

do seu amor e a sombra que restou da solidão. 

O que se observa também nessa questão das regressões de números é a tentativa de não 

se deixar escapar a história, de não ter fim, pois voltando aos fatos anteriores, a narrativa nunca 

será encerrada, o que é possível também deixar uma margem para que o leitor mesmo finalize 

como desejar a história. No momento da morte imaginária de Renatinho, poderia dar-se por 

acabado o romance, tendo-o como uma história de terror e vingança, a critério de quem ler; 

assim então, como ela não tem fim, o retorno desconstrói o eixo que a encaminhava para o final. 

Chega-se a essa possível conclusão analisando o que Heringer escreve no fim da narrativa: 

“Renatinho[...] ainda é criança, tudo é definitivo e impotente. Vai chorar, talvez chore, tomara 

que chore. Mas ninguém bate à porta. O telefone. O telefone vai tocar. Mas, se tocar, pode ser 

qualquer um” (HERINGER, 2016, p. 152). Não existe um final objetivo, tudo pode mudar 

conforme os acontecimentos, é relativo para cada leitor interpretar Camilo e suas teses sobre a 

vida e sobre a construção da sua memória enquanto um “solitário” saudoso. 

Marthe Robert (2007), em Romance das origens, origens do romance, no qual trabalha 

com a construção da origem e ascensão do romance, afirma que: “Para o romancista, portanto, o 

romance tira sua força precisamente de sua absoluta liberdade [...]” (ROBERT, 2007 p. 16). 

Em Heringer, existe uma liberdade em si mesmo; quando o escritor começa seu romance 

já inicia com uma similarização entre o nascimento do bairro do Queím e a criação da terra, 

como já mencionado anteriormente. Isso faz com que a liberdade que Heringer usou, pudesse 

comparar elementos que não possuem nenhuma relação entre si, mas que na linguagem verbal  

trabalham muito bem mutuamente. 

A liberdade literária, precisamente nesta passagem, une um passado muito distante, no 

qual não se tinha ideia do que era uma cerveja podre, com um presente remoto, no qual não se 

tem uma noção concreta se de fato o planeta era amarelo tanto quanto uma cerveja podre. É 
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nesse sentido, de não usar esses dados, em termos reais que o escritor neste romance dotou sua 

liberdade de escrita logo no começo da obra. “Os subúrbios do Rio de Janeiro foram as 

primeiras coisas que apareceram no mundo” (HERINGER, 2016, p. 11). Aqui o retrato da 

criação do bairro onde Camilo nasceu é uma linguagem figurada, para dizer quão velho era o 

lugar onde ele tinha nascido, mas também para fazer uma menção de quão velho ele já estava. 

O autor não usou necessariamente dados históricos para afirmar tal precisão, mas claro, foi um 

sentido, uma liberdade de linguagem para se afirmar tal questão. 

Sendo assim, o que se tem em O amor dos homens avulsos não só é uma questão de 

liberdade no sentido da escrita e dos elementos utilizados como também o autor não se delimita 

em apenas mostrar mais uma história de amor com um clímax tenebroso e um final feliz. Pelo 

contrário, os níveis se ampliam e a escrita vai muito mais além quando fica a critério do leitor 

também rememorar seu amor do passado; todas as pessoas possuem um antigo amor, e não há 

limites para marcar momentos nessa história. O que o romance em questão traz, então, é uma 

amplitude maior com relação ao movimento da escrita, pensado justamente na liberdade que 

Heringer possuiu ao “deixar” que seus leitores escrevessem algumas páginas dessa obra. 

Referente a estas questões, Robert (2007) discorre: 

 
Assim, diferentemente do gênero tradicional, cuja regularidade é de tal ordem 

que não é apenas submetido a prescrições e proscrições, como feito por elas, 

o romance não tem regras nem freio, sendo aberto a todos os possíveis, de 

certa forma indefinido de todos os lados. É esta evidentemente a razão 

principal de sua expansão contínua, e também a de sua voga nas sociedades 

modernas, às quais se assemelha, quando não por seu espírito inventivo, por 

seu humor buliçoso e viralidade (ROBERT, 2007, p. 14). 

 

 

 É nesse sentido que o trabalho do romancista tem se ampliado cada vez mais, não 

somente Victor Heringer, mas todos os demais que unem os elementos da contemporaneidade 

a fim de construir uma solidificação com os diversos fragmentos que o romance pode obter em 

todos os lugares e em todas as formas de se fazer literatura. O que se nota então, é que Heringer 

utiliza dos cacos caídos na calçada da contemporaneidade, como já dito, todo o apanhado da 

história de um lugar, com se vê na descrição do assassino de Cosme. No trecho temos a cena 

coloquial dos meninos de súbúrbio sentados na calçadas, em um dia qualquer da década de 

1970, os quais nem imaginam que diante deles está alguém que mudará violentamente a vida 

de dois personagens, Cosme e Camilo:  
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Aí o Adriano passou, calando todas as bocas. Trinta anos aparentando 

cinquenta, porque ficava o dia inteiro debaixo do sol maldito. Cheiro azedo de 

roupa suada há meses e, por cima, o perfume nauseabundo do longo pau- 

canela que ele vinha chupando. Acenou com a testa e seguiu caminho. Este 

era o homem que, em alguns dias mataria o Cosme. Nenhum de nós o 

conhecia, ele só acenou por costume, para impor presença. Acenamos de 

volta, cheios de medo. (quem ousaria fazer a piadinha que ele era chupador de 

pau...de canela, pau de canela rárr! Ninguém! Ninguém fez.) (HERINGER, 

2016, p. 51). 

 

Em outra passagem ganha destaque a aventura sexual dos meninos do bairro: 

 
 

De volta ao círculo, silêncio. Os dedos e punhos começavam a se mover, 

puxavam os prepúcios, as cabecinhas molengas endurecendo, eu pensando 

que aquilo deveria doer. Gemidos fingidos. Éramos cúmplices no crime 

puríssimo, crime não misturado com nada, o crime mais imaculado de todos. 

Tragadas, tosses (ninguém sabia fumar, só o Nó, que era mais velho, mas ele 

se recusava a ensinar)  (HERINGER, 2016, p. 67). 
 

Nesses dois trechos, nos deparamos com fragmentos que surgem nas memórias de 

Camilo. Mostram duas situações sem encadeamento direto com os fatos narrados anterioremnte 

ou posteriormente, mas, principalmente, parecem se associar a cenas já vistas em outros 

romances. Como se houvesse uma repetição de imagens nas duas cenas e uma ausência de 

originalidade.  Nesse sentido, para Robert (2007), não existe uma escrita intitulada “romance” 

que seja capaz de sair totalmente fora dos campos da arte poética. Em outras palavras, o 

romance é uma junção de todas as fagulhas deixadas pelo caminho, por outros momentos 

literários e então, construindo um grande novelo com várias cores. Portanto, o romance não 

pode ser deixado de lado e confundido com algo sem “originalidade” e sem profundidade; 

alguns críticos podem tomá-lo com desprezo e futilidade. É nesse sentido que Robert (2007) 

direciona para um melhor entendimento as seguintes palavras: 

 
O romance não é portanto o gênero fútil e hipócrita de que os antigos 

desconfiavam, mas um agente de progresso, um instrumento de imensa 

eficácia virtual, que, nas mãos de um romancista consciente de sua tarefa, 

trabalha de fato para o bem comum. Ele reconduz os culpados ao bom 

caminho, cura os infelizes, faz as chagas do indivíduo e da sociedade serem 

odiadas; em suma realiza uma missão, seja transmitindo sob sua fabulação um 

ensinamento positivo, seja agindo mais misteriosamente por meio de um 

exemplo de certa forma contagiante, seja intervindo na vida revelando seus 

recônditos mais ermos, caso em que pode detalhar o mal sem deixar ele 

próprio de ser puro e benfazejo (ROBERT, 2007, p. 24). 
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É desta forma que em O amor dos homens avulsos temos uma reflexão do que propõe 

Robert (2007): ao curar os infelizes e as chagas do indivíduo e da sociedade, o leitor volta-se 

para os problemas sociais que a narrativa aborda; tendo como modelo a principal delas, a 

homofobia. De fato, quando o leitor se depara com a descrição do acontecimento criminoso, 

pode por si mesmo imaginar toda a cena e volta-se para ela com um certo incômodo. 

Disto também discorre O amor dos homens avulsos, quando apresenta em uma linha 

tênue de acontecimentos sociais da margem urbana. Como anuncia o texto na orelha do livro: 

“Mistura de ficção machadiana com happening oswaldiano, de crônica de saudade com um 

experimentalismo quase amoroso, O amor dos homens avulsos é uma novidade surpreendente 

na ficção brasileira” (COMPANHIA DAS LETRAS, 2016). 

O tom muitas vezes sarcástico, faz com que Heringer esteja muito próximo da escrita 

machadiana; nota-se uma “pitada” de Machado na seguinte passagem: “A trabalheira que 

custou a morte da mãe, o enterro solitário, as imaginações de vermes futuros, não sei o que era, 

mas minha mãe voltou de viagem mudada” (HERINGER, 2016, p. 31). O leitor assíduo 

machadiano lembrará facilmente de Memórias póstumas de Brás Cubas (1994), em que o 

mesmo sentido de “os vermes devorarem o corpo” é empregado em uma linguagem simples e 

objetiva. “Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver dedico como saudosa 

lembrança estas Memórias Póstumas” (ASSIS, 1994, p. 1). 

Prosseguindo nessa mesma reflexão, tanto em Machado de Assis como em Victor 

Heringer, especificamente em O amor dos homens avulsos, a escrita possui esse propósito de 

reflexão pós-leitura, mas também, de fazer com que tais leitores retirem da ironia uma 

suavidade breve para encarar o que pode se passar consigo mesmo na vida real, eis aí a retomada 

do conceito de verossimilhança, o que se passa na narrativa, é possível de acontecer na vida 

real, tanto quanto, ou similar ao que é dito no romance. 

Possivelmente, o que Heringer apanhou de Oswald de Andrade nesse Happening foi 

uma abertura para uma história sem fim e também um apelo a ironia oswaldiana, como por 

exemplo no famoso poêma de Andrade intitulado Erro de Português, onde a ironia ultilizada 

satiriza o achamento do Brasil. Nesse sentido Heringer trabalha com essa alusão  em Camilo 

quando a personagem se refere ao sol e muitas vezes com o seu próprio jeito de ser. 

Desta forma, nota-se  que o romance de Heringer se constrói a partir de uma relação 

com uma tradição de prosadores e cronistas do cotidiano, por isso dá a impressão de já termos 

lido determinada cena em outro lugar, bem como de uma tradição experimental brasileira, como 

as criações dos modernistas brasileiro, por exemplo Oswald de Andrade. 
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1.2 AS IMAGENS NARRATIVAS 

 
Se há um traço experimental do romace de Heringer, tanto está na desestabilização da 

sequência narrativa, como também no uso das imagens. Elas em certo sentido vão atibuir ao 

romance um poder de ilusão. Como enfatiza Robert (2007, p.24) “A verdade no romance não 

reside em outra coisa senão em um aumento de seu poder de ilusão”.  Em  O amor dos homens 

avulsos, observa-se o movimento dessa ilusão acerca do tempo e de alguns fatos no decorrer da 

narrativa. Simplificando, um exemplo é quando o autor expõe suas próprias fotografias nas 

páginas do livro, como se fossem fotografias reais de Camilo e sua infância. Esse efeito faz 

com que a história narrada se torne ainda mais convincente e coloque o leitor em um jogo 

indiscernível entre realidade e ficção. Como propõe Josefina Ludmer (2010), seria uma 

“realidadeficção” e ou uma “literaturalidade”. 

A impressão que se tem com essa ilusão é a da materialização de Cosme e de Camilo, 

ou seja, a personificação real das personagens fictícias; e isso acontece na construção do enredo 

no que diz respeito às fotografias, imagens, desenhos e figuras que provavelmente (algumas) 

fossem do próprio autor do romance. Além do romancista construir tais efeitos com sua obra, 

também os leitores, como já foi dito, contribuíram para a criação de O amor dos homens 

avulsos; nesse caso, é como se fosse o Camilo em pessoa, comparando seu amor ficcional com 

o amor real dos eloquentes, demonstrando que este amor é tão forte como se realmente 

existissem de fato os dois meninos.  

 

                     Figura 2 - Boletim escolar de Cosme Henrique de Souza - notas 

 

                      Fonte: Heringer (2016, p.47). 
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Figura 3 - Boletim escolar de Cosme Henrique de Souza - presença                                     

Fonte: Heringer (2016, p.39). 

 

 
             

         Figura 4 - Sol 

        Fonte: Heringer (2016, p. 28). 
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    Figura 5 - Fotografia de um menino na estrada 

 
 

  Fonte: Heringer (2016, p. 50). 

 

 

As linhas do romance aguçam a imaginação, mas as fotografias, os desenhos, os 

símbolos  despertam mais os sentidos a partir de realidade construída. Assim sendo, o objeto 

elementar do boletim do Cosmin, por exemplo, carrega um contexto gigante na linha histórica 

da narrativa, o de vivenciar realmente como Cosme foi em seu tempo de aluno no ensino 

fundamental. “Guardei um monte desses documentos dele, certidão de nascimento [...], 

caderneta de vacinação, boletim escolar, essas coisas. Por que? Não sei se na esperança de que 

algo neles me explicasse o garoto” (HERINGER, 2016, p.47). 

Os recursos imagéticos utilizados por Heringer tomam o cenário da narrativa, 

estabelecendo um diálogo com o que foi escrito pelo autor. O uso da fotografia em preto e 

branco remete ao passado remoto; uma imagem de fato colorida iria apresentar muito mais um 

presente próximo do que a ausência total de cores; além disso, nota-se que as fotografias em 

preto e branco, no geral, trazem uma melancolia, mas também uma total reconfiguração do 

passado para que se possa abrigar o presente e o futuro. O próprio romancista, tomado pela 

energia das imagens, analisa o fundamento que elas possuem com relação ao papel do escritor 

enquanto romancista: “A foto em preto e branco sempre me pareceu uma bela imagem- amuleto 

para pensar o trabalho do escritor” (HERINGER, 2017, p. 1). 
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Ao que diz respeito ao texto verbal e à imagem, mais precisamente às fotografias, 

Natália Brizuela (2014) irá destacar que é um momento em que a literatura se coloca “fora de 

si”. A autora se refere às fotografias como um recurso, ou seja, o que precisamente se encontra 

nas imagens fotográficas é uma outra forma de ver a escrita literária, ou um elemento que 

expande os limites do campo literário. 

 

A presença de imagens fotográficas em textos literários já não dá, como nas 

obras de início do século XX (Euclides, Rivera, Borges), resultados falidos, 

mas obras que habitam, de modo aparentemente muito mais cômodo, formas 

quase impossíveis de classificar quanto a gênero. [proponho] que as imagens 

fotográficas materiais e imateriais aparecem não por acaso em livros cujos 

temas são os das fronteiras, dos limites, do material e dos corpos, e, quando 

não aparecem, o que há ali, para voltar a Bellatin, são ‘fotografias narrativas’ 

(BRIZUELA, 2014, p.103). 
 

A nova roupagem da literatura que se veste com elementos “fora de si” é tomada por 

Brizuela (2014) como sendo uma possibilidade para que a construção da escrita dialogue com 

construção imagética. Ao trabalhar com os conhecimentos e formulações imagéticas, Heringer 

traz à tona essa filiação entre o visto e o apenas escrito, buscando conciliar estes recursos, que 

embora independentes, são condizentes com ligação que se fazem entre si no romance. 

O narrador que fala em primeira pessoa transmite essa ideia muito clara todo tempo, 

procurando associar a sua fala aos recursos imagéticos aos quais apresenta diversificadamente 

em rememorações. 

 

Adoro esse menino posando sozinho [Figura 6], descalço e baixinho, dentro 

do mundo cru. Parece tão indefeso, assim sem camisa. Nem sei mesmo quem 

é, nem de quando é a foto (não é muito velha; o garoto deve estar vivo ainda). 

Não dá pra ver bem o rosto, mas ele parece estar sorrindo para a câmera ou 

para se proteger do sol. Devia detestar sol igual a mim. Aliás, se tivesse um 

pedaço de pau na mão (nessa idade, eu já ficava em pé sem apoio), poderia 

facilmente passar por um retrato meu. Somos parecidos, os dois branquinhos, 

avulsos, os corpos mirrados na rudeza ao redor (HERINGER, 2016, p. 51). 

 
 

Nesse jogo das fotografias, as quais Camilo (o narrador) se mostra saudoso, existe todo 

um aparato de uma construção simbólica, que pode significar além da imagem; exemplificando, 

a fotografia poderia ser do próprio escritor, Victor Heringer, como realmente poderia ser de 

qualquer menino que lembrasse algo a Camilo. O que emite mais sonoridade a esse 

relacionamento da fotografia com a escrita em Heringer é o fato da personagem ser muito 

apegada às fotografias para vivificar as recordações. “Que falta faz uma foto!” (HERINGER, 

2016, p. 69) 
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 Esses elementos podem significar muito, mesmo em meio à descrição que fala por si 

mesma. Nessa mesma linha de pensamento, Rancière (2017) em seu livro O fio perdido – 

ensaios sobre a ficção moderna, no qual trabalha a relação da ficção com a modernidade, 

destaca: 

 
Se um elemento se encontra em um relato sem que haja alguma razão para sua 

presença, isso significa que essa presença é incondicional, que está ali 

simplesmente por estar. Essa é a lógica ao mesmo tempo simples e paradoxal 

do efeito de real. O real não precisa ter uma razão para estar ali. Pelo contrário, 

ele prova sua realidade pelo próprio fato de não servir para nada, logo ninguém 

precisou de uma razão para inventá-lo (RANCIÈRE, 2017, p.17). 

 

Assim sendo, o uso verbo visual das imagens, especificamente dos desenhos, se 

encontra no romance como parte incondicional da composição da narrativa. Como a 

exemplificação, Rancière (2017), ao associar dois objetos próximos, um piano e um barômetro, 

na tentativa de exemplificar essa relação entre um suporte e um uso por si mesmo de tal recurso. 

Ao voltarmos às fotografias, percebemos que sua presença remete aos álbuns antigos de 

fotografias, ou até mesmo a um diário, ou uma crônica, pois é contada em dias. As únicas 

passagens da narrativa que não possuem uma imagem para representá-las são as que contam os 

amores derradeiros e primeiros amores dos leitores, passagem que já foi citada anteriomente, 

ficando assim a critério de cada um imaginar, rememorar ou até mesmo esquecer seu primeiro 

amor, aquele de infância. “Amei o Cosmin como você amou o seu primeiro amor, que se 

chamava Bruno ou Pablo ou Ilyich, Ricardo ou Rhana, Luciano Eduardo, Diego ou Carlos 

Octávio, Kátia, Mariana, Lucas, Marisa ou Carlos Eduardo” (HERINGER, 2016, p. 69). 

A volta ao passado e às origens, que marcam a maioria das cenas do romance, é vista na 

junção dos elementos imagéticos e na escrita. 

 
Lá estavam de novo. Jogando bola depois da aula. Quatro para cada lado, todo 

mundo sem camisa, a rua interditada de esquina para esquina, dois pares de 

Kichutes fazendo gols. Eu, na sombra de uma marquise, marcava o tempo no 

relógio (dois tempos de quinze) e o placar. Não podia jogar, mas gostava de 

ficar olhando, adivinhando os drilbles, as corridas, empurrões todo a balé 

troncho. De vez em quando dedia se tinha sido falta ou não. E sabia direitinho 

quem ia travar a perna de quem, era bom prever os lances (HERINGER, 2016, 

p. 62). 

 

O que não falta é a riqueza de detalhes, que além de tornar o romance, peça genuína, 

essa perspicaz visão com que Heringer adulto descreve “seu menino” fictício, identifica 

também vários outros rapazes que se aventuram jogar bola na rua e descobrem o prazer da 
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infância nos arredores suburbanos, o que condiz com a realidade da narrativa. Desse modo, 

Heringer consegue adentrar no romance sem invadir o espaço do narrador personagem, aquele 

que descreve os fatos em primeira pessoa no início do livro, e sem atrapalhar a visão do narrador 

observador na segunda parte do romance. 

Assim sendo, tais momentos dariam a impressão de uma certa “autoficção”, como já foi  

mencionado, mas isto se dá concernentemente às imagens, deixando de lado toda a escrita que 

embasa uma ficção detalhada de personagens. Ao que tudo indica, há também uma determinada 

licença poética aqui no romance, ao misturar as fotos do autor com a narrativa ficcional dá uma 

impressão de tudo fazer parte de uma mesma história; isto vem ao caso, logo no início do livro 

quando se tem as fotos de Heringer bebê (Figura 1). 

Nesse sentido, o autor ao se apresentar logo no começo criança, e no final do livro a 

editora colocar a foto de Heringer adulto, uma breve impressão é que essa passagem concerne 

com o tempo do próprio romance, como se o romancista crescesse também como o seu principal 

personagem, visto que no início não há nenhuma imagem de Victor Heringer, já com seus 29 

anos. Essa é uma impressão bastante peculiar das fotografias, como naquelas que aparecem nos 

negativos de filme em preto e branco, cuja junção das imagens dá um movimento “imóvel”; 

esse movimento análogo se dá no romance como uma escrita de si mesmo, do autor, ou seja, 

ele mesmo como outro elemento da narrativa. 

Referente a isso, Klinger (2008), em seu trabalho intitulado Escrita de si como 

performance, aponta algumas observações: 

 

Escrita de si como ‘sintoma’ da época atual. O fato de muitos romances 

contemporâneos se voltarem para a própria experiência do autor não parece 

destoar de uma sociedade marcada pela exaltação do sujeito. Uma sociedade 

na qual a mídia tem insistido na visibilidade do privado, na  espetacularização 

da intimidade e na exploração da lógica da celebridade (KLINGER, 2008, p. 

13). 

 

Embora não podemos apontar na narrativa de Heringer  a presença de uma “escrita de 

si”, as imagens performam um jogo com a “a imagem de si”. Mesmo que haja  mais visibilidade 

do romancista através das fotografias, existe também o “sintoma” da época atual, das 

semelhanças entre algumas informações entre o narrador em primeira pessoa e o narrador, como 

apontamos anteriormente.  A narrativa de Heringer se distancia por exemplo de livros como A 

morte dos girassóis, de Caio Fernando Abreu, a autoficção, pois todos os elementos que 

constituem a trama fazem parte da vida pessoal do escritor, assim sendo, quando entram em 

cena os girassóis, a casa e a vida cotidiana da personagem do conto, o que existe por trás é a 
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vida concreta do autor. Assim, difere-se do texto de  Heringer, posto que para o romancista 

em questão só se tem uma pitada de autoficção nas fotografias e ter vivido no subúrbio carioca 

durante a infância, mas em época diferente da personagem. 

Sobre voltar à experiência do autor, é importante relembrar, como já citado na 

introdução deste trabalho, o que foi dito por Heringer em entrevista ao Canal Literatórios sobre 

sua experiência com a personagem Camilo, quando afirma  que sentia os reflexos da deficiência 

de Camilo em seu corpo. Essa forma de experiência é um autorreflexo da inserção do escritor 

em seu romance; há senão uma troca de experiências entre os dois que alimentam esta 

possibilidade de um contraste autoficcional em ambas. 

Nesse sentido, faz-se necessário pensar, em até que ponto o autor como criador pode ser 

incluso na obra como parte de uma autoficção ou não. O amor dos homens avulsos não se 

constitui de uma escrita autoficcional, como se sabe, mas o ponto chave são as fotografias que 

trabalham a favor da união entre obra e autor, pois são também chaves para a compreensão do 

sujeito escritor enquanto trabalha consigo mesmo e com os dois narradores que apresentam a 

história do romance. O que interessa também é a construção desses sujeitos que se diferem entre 

si (narrador e autor), mas que também representam muito o reflexo do sujeito contemporâneo, 

ou seja, aquele que se aproxima cada vez mais do que foi escrito, das peculiaridades pessoais. 

Como aponta Kingler (2008, p.14), “O mais interessante da boa narrativa contemporânea é que 

ela não é apenas um reflexo da cultura midiática, mas se situa também no contexto discursivo 

da crítica filosófica do sujeito que se produziu ao longo do século XX.” (KLINGER, 2008, p. 

14). 

Desse modo, temos a demonstração de sujeitos através das fotografias; sujeitos que 

colocam em jogo a ambiguidade entre autor e narrador, a qual se constitue por meio de uma 

performatividade. “Literatura como performance, isto é, como uma prática inserida num 

contexto sociocultural mais amplo no qual a figura do autor interfere na leitura do texto” 

(KLINGER, 2008, p. 26). Como propõe a teoria de Klinger (2008), essa interferência no texto 

dada pelos recursos imagéticos do autor, no caso do romance em análise, remete a uma valiosa 

importância do contexto em que se passam os fatos narrados pela memória de Camilo, qual 

seja, a vida no subúrbio carioca, a partir da qual se consegue implementar na figura do sujeito 

Camilo, um pouco das reações do leitor com a atuação do autor. 

No campo da autoficção, Klinger (2008) aponta que as imagens por si mesmas 

concentram essa autonomia, o caso mais explícito se encontra na Figura 1, com uma sequência 

de imagens de Heringer bebê; não existe legenda ou algo que diga que na fotografia é de fato o 
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autor, porém, os traços e as linhas do rosto dão a entender que seja o autor pela notável 

semelhança quando grande. 

 

Assim, a autoficção adquire outra dimensão que não a ficção autobiográfica, 

considerando que o sujeito da escrita não é um ‘ser’ pleno, cuja existência 

ontológica possa ser provada, senão que o autor, a figura do autor, é resultado 

de uma construção que opera tanto dentro do texto ficcional quanto fora dele, 

na ‘vida mesma’ (KLINGER, 2008, p. 24). 

 

Ainda sobre a construção imagética do romance, a figura do sol4 é contemplada em 

quase todo momento em que se fala de calor, iluminação e verão no romance. Além do desenho, 

como se ver na Figura 4,  Heringer apresenta em forma de uma pequena figura do sol, quase 

como que um carimbo ou um minúsculo selo com os raios do astro rei. A primeira vez que isto 

aparece é logo no início do romance, na qual Camilo rememora um livro lido no tempo de 

escola. 

Neste pequeno trecho que se encontra na página de número 12, o sol é apresentado para 

Camilo como maléfico aos corpos humanos; em tom irônico, o narrador explica que a exposição 

ao sol justificaria a existência de uma etnia e de um continente contido nesse movimento de 

comparação entre “queimadura do sol” e “pele negra”.  

 

Figura 6 - Ícone sol 

Fonte: Heringer (2016, p.12). 

 
 

 
4. Além da simbologia dos numerais crescentes e descrescentes, existe o simbolo do sol, trabalhado por Heringer  a todo 

momento quando a palavra “sol” é mencionada. Na tradição literária brasileira, essa maneira de construção narrativa é presente 

na obra de Osman Lins, como em Avalovara, Rainha dos cárceres da Grécia, Guerra sem testemunhas. 
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Essa figura é senão uma referência à intensidade da fala, da intencionalidade que se dá 

a estrela maior. No entanto, o protagonista em questão odeia o sol, tem aversão, o que 

provavelmente cerca de uma tenra ironia esse apego à figura solar, como um deboche e revolta 

de si mesmo acostumado ao caos interior que enfrentava. 

 
Eu apesar de muito branco quase verde, sou filho desse povo. Desde criança 

odeio o sol, mas passei a vida sendo lambido por ele como um filhote. Acabei 

por tolerar sua presença, em alguns momentos cheguei a acreditar que o 

amava, mas não: odeio o sol. Murmuro xingamentos a ele cinco vezes por dia. 

Nas férias de 1976, eu tinha uns treze anos de idade. O verão nem tinha 

começado de verdade e minha pele descascava pela terceira vez, os braços e 

ombros, inflamados de minúsculas bolhas, logo estourariam em lascas de 

tecido morto. O nariz ganhava nova demão de queimado. A cabeça torrada 

não me deixava pentear os cabelos. As costas não me deixavam dormir. Já era 

quase meio dia (HERINGER, 2016. p. 12). 

 

A aguçada aversão ao sol que a personagem possui, então, é uma rotina, algo que o faz 

aceitar a conviver com essa diferença em sua vida. A aceitação leva a rotina a tornar-se parte 

da vida; assim como por exemplo em A hora da estrela (1977), de Clarice Lispector, em que 

Macabéia se acostumou a comer todo dia cachorro quente, o que nem reclamava. O desenho 

pequeno do sol, então, remete a esse marasmo de vivência diária de Camilo, a maior aversão 

que possa ter, nem de sua deficiência na perna reclamava tanto. Um desenho feito por Camilo 

expõe essa sensação peculiar, em que o sol com uma face brava e raios grossos, queima a pele 

de sua família [Figura 7], a qual também possui traços claros de desconforto pelo calor imenso 

que emanava em uma tarde de verão. 

 

            Figura 7 - Desenhos da família 



36 

 

 
 

       Fonte: Heringer (2016, p. 19). 

 

O sol, como na Figura 7, toma o protagonismo em alta margem, ao fundo a casa de 

Camilo, pouco mais ao centro sua família e na frente, possivelmente Cosme e Camilo, 

desenhado com sua bengala de apoio com expressão tristonha. Essa figura se torna mais uma 

personificação de sua própria maneira melancólica e carrancuda de viver a vida. 

Desde o início do romance Heringer já deixa claro que seu objetivo é aquecer quem lê, 

e que apesar da frieza da época e dos fatos, a temperatura começava a subir e mantinha um nível 

acelerado de crescimento, dando cor à paixão de Camilo e Cosme. “Informe Meteorológico: A 

temperatura deste romance está sempre acima dos 31˚C; Umidade relativa do ar: jamais abaixo 

dos 59%; Ventos: nunca ultrapassam os 6 km/h, em nenhuma direção...o mar está muito desse 

livro” (HERINGER, 2016, p. 10). 

Há também um pequeno comparativo que o narrador traça entre a coroa de espinhos 

usada por Cristo no Calvário e o sol, que está acima da cabeça. Assim como a coroa de espinhos, 

recebida por Cristo de forma irônica, reclamando a sua autoridade, os raios do sol aqui se 

referem aos espinhos suportados pelos corpos não-sádios, como o do narrador aleijado. 

 
 

O corpo sadio que nos falta foi refeito tantas vezes em sonho que somos 

capazes de inventar um novo corpo além, um corpo além de lindo, um corpo 

de Cristo, mas de pele tão firme que a coroa de espinhos [aqui a imagem do 

sol é vista] não feriria e os pregos não conseguiriam perfurar. Imagina quão 

mais belo teria saído o Davi se Michelangelo não tivesse os braços. E a Vênus 

de Milo  (HERINGER, 2016, p. 63). 
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O Sol, aqui então, era marcado e mencionado a tudo que se diz respeito ao externo, o 

fato de citar alguém, como Cristo, ou o calor que se fazia na cidade, o verão sempre quente ou 

até no ouvir de uma música; “Está lá o meu vizinho ouvindo o mesmo disco do Nelson 

Cavaquinho: ‘o sol... há de brilhar mais uma vez. A luz há e chegar aos corações...” 

(HERINGER, 2016, p. 113). Não há de fato, como fugir dessa presença do sol que está contido 

em todos os passos do garoto que o odeia e zela para ficar longe de sua influência. Apesar de 

toda negatividade, o sol, bem como sua figura, tem sua importância, porque procura demonstrar 

também uma sobriedade das aparências das coisas, tomando como exemplo quando Camilo 

soube da morte de Cosme, a figura do sol estava lá, interpolando a canção que o garoto acabara 

de ouvir e a má notícia que recebera do falecimento do seu amor, o que apesar de tudo ele ainda 

continuava sereno sem perder o controle. “[Figura do sol] Quem me deu a notícia foi minha 

mãe. Papai não teve coragem.” (HERINGER, 2016. p. 113). 

Até o momento então, esse sol exterior complementava o interior de forma a ironizar, 

representar e até mesmo expurgar sentimentos ruins, como no caso do assassinato de Cosmin. 

Diante da segunda parte do livro, intitulada, “Um sol dentro de casa”, o cenário muda 

completamente. Na introdução deste capítulo, é a penúltima vez que o sol aparece desenhado, 

maior até que as últimas vezes em que foi visto nas páginas anteriores ao romance. O que parece 

é que esse sol foi encontrado, e ele seria Renatinho, o menino que Camilo adotara como filho, 

e que estava dentro de sua própria casa. Entretanto, este sol não é mais o mesmo, ele já não o 

fere como o outro feria. 

 

 

Figura 8 - Um sol dentro de casa 
 

 
Fonte: Heringer (2016, p.129). 
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Logo mais adiante, nesta mesma parte final do livro, acontece a última aparição do sol, 

isto em meio a um tema avulso, aleatório, sobre a festa de Carnaval da qual Camilo participava 

em sua infância tem um contexto fora do comum. O sol aparece em meio a uma festa noturna, 

sobretudo com elementos que caracterizam espanto, possivelmente para demonstrar que diante 

de todo caos, esta festa ainda se dobra para um pouco de alegria diante de si. 

 
Camilo pulou o Carnaval. O Queím da infância queimava, eram os únicos dias 

que a poeira bege virava amarelo-ouro. Mas ele nunca viu. A mãe não deixava 

– os bate-bolas eram mais cruéis naquela época. Uns marmanjos já, com 

fantasias coloridas e máscaras de demônios, arrastando bexigas de boi presas 

em barbantes, que eles batiam com força no chão, às vezes em bando. O cheiro 

de carne crua, o tecido morto espancado, espalhando sempre o pouquinho de 

sangue que restava do bicho. [aqui, a última imagem do sol no romance, 

aparece]. O sangue nunca se esvai inteiro. Hoje em dia, usam bolas de plástico, 

mas naquele tempo era o terror: assustavam, derrubavam, deixavam os 

meninos nus, aproveitavam para fazer maldades. Camilo cresceu apavorado 

de folia (HERINGER, 2016, p. 142). 

 

 

Congruentes ao pensamento de ponderar o efeito entre imagem e escrita, os recursos 

imagéticos parecem criar uma ilusão de autoficção, bem de uma personificação, (como no caso 

do sol, por exemplo, que trata de uma participação exclusiva em esquentar o romance). As  

aparições da imagem na forma de fotografia, desenho, símbolo, documento se fundem numa 

espécie de acordo com as imagens produzidas pelas memórias de Camilo ou pela observação 

do narrador em terceira pessoa. Elas produzem na narrativa, o que propõem Ranciere (2007, 

p.28) “[...] um efeito de igualdade”. Essa igualdade apresentada por Rancière (2017) coloca o 

texto imagético e o texto escrito no mesmo plano, criado a partir de um intercâmbio de 

linguagens.



39 

 

2. OS SALTOS DA MEMÓRIA NO ROMANCE DE HERINGER 

 
 

2.1 O NARRADOR DENTRO DO ROMANCE 

 
 

O amor dos homens avulsos ao todo consta de setenta e cinco subdivisões sendo a 

primeira parte dividida entre a escrita e as imagens; a segunda parte é subdividida em vinte e 

três partes, também possuindo alguns recursos imagéticos como já analisados anterioremnte. 

Desde o início da narrativa até o momento de se adentrar a última parte, o narrador é em 

primeira pessoa, pois este atua na história como personagem principal. Este narrador 

participante, quando conhecemos aparece sem nome por uma escolha própria, não há uma 

introdução ou apresentação pessoal dele, do mesmo modo como ele faz com o bairro onde mora, 

com a sua casa, sua família, amigos e o seu amor de infância, pelo contrário, este personagem 

atribui a ele somente a deficiência física, além da família com a qual vivia, irmã, mãe, pai 

médico, o seu mais novo irmão que chegara com o pai para fazer parte da família, além dos 

lugares aos quais se aventurava com os amigos. Neste momento, toma-se uma passagem já 

citada no capítulo anterior para se conhecer melhor este personagem-narrador. 

 
Eu, apesar de muito branco quase verde, sou filho desse povo. Desde criança 

odeio o sol, mas passei a vida sendo lambido por ele, como um filhote. Acabei 

por tolerar sua presença, em alguns momentos cheguei a acreditar que o 

amava, mas não: odeio o sol. Murmuro xingamentos contra a ele cinco vezes 

por dia. Nas férias de 1976, eu tinha uns treze anos de idade. O verão nem 

tinha começado de verdade e minha pele descascava pela terceira vez. Os 

braços e ombros, inflamados de minúsculas bolhas, logo estourariam em 

lascas de tecido morto. O nariz ganhava nova demão de queimado. A cabeça 

torrada não me deixava pentear os cabelos. As costas não me deixavam dormir 

(HERINGER, 2016. p. 12). 

 

Na segunda parte do romance, intitulada “Um sol dentro de casa”, o narrador passa a 

ser observador, ou seja, em terceira pessoa e este já não é mais o mesmo da primeira parte. 

Enquanto no início tínhamos um narrador sem nome, nesta última parte ele é observado e tem 

sua identidade revelada por esse “intruso” que então passa a narrar os fatos. Apesar da mudança 

de fase na obra, a essência permanece a mesma e os sentimentos imutáveis. Essa mudança de 

narrador pode ter sido alguns fatores, como por exemplo, Camilo deixando-se observar agora 

de fora, visto que na primeira parte do romance ele mesmo que narrava sua própria história; ou 

provavelmente, ao deixar-se narrar por uma terceira pessoa, é possível que ele mesmo fique 

sem uma autonomia para mudar o ciclo dos acontecimentos. 
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Na primeira gripe mais forte, Camilo ficou em pânico. Segundo as revistas de 

mãe moderna, ‘papais de primeira viagem exageram quando o filhote fica 

doente’, mas isso era diferente. Começou com uma tosse de cachorro, depois 

evoluiu para falta de ar, assobio nos pulmões, uma coceira no meio do peito 

que não parava. De repente o Renato se encatarrou inteiro, a respiração atolou, 

não conseguiu mais dormir. Semanas, isso durou. O menino  aprendeu a cuspir 

a geleia bege dos pulmões, decorou o mapa dos ralos da casa (HERINGER, 

2016, p. 139). 

 

Esse tipo de narração emenda uma série de minuciosidades apresentadas por ele com 

riqueza de detalhes, parece um narrador muito atento a todos os fatos que rodeiam a personagem 

principal. Em suma, este narrador sabe muito mais da vida de Camilo do que ele mesmo 

desconfia saber. 

O narrador em primeira pessoa do início do livro não é onisciente, ou seja, não sabe o 

que acontece com todos os personagens em nível íntimo de aproximação, porém é o mesmo 

que narra com mais riqueza de sentimentalismos os acontecimentos em longo prazo. Embora 

ele não seja íntimo a não ser de sua própria consciência, elucida os fatos com certa melancolia 

e altivez de quem vivencia a história. Já o narrador em terceira pessoa, da parte final do romance 

é distante, em comparação ao do começo da narrativa ele se distancia totalmente das ações do 

cotidiano e narra de fora os acontecimentos. Em relação a isso, Walter Benjamin (1980, p.57) 

afirma que “O narrador [...] é algo distante e que ainda continua a se distanciar”. 

Para que se possa compreender esse distanciamento que aqui se propõe, é importante 

frisar o “distanciamento da verdade”, porque embora distância signifique evasão de transmitir 

os detalhes, neste contexto, o narrador está o tempo todo observando as personagens, desse 

modo esse distanciamento se refere à ausência ou não de veracidade dos fatos mencionados por 

ele. 

Desse modo, ao compreender esse distanciamento é o que o torna mais duvidoso de 

credibilidade do narrador para com o leitor, além disso, ao contrário do narrador inicial, este 

conta e reproduz com riqueza de detalhes todos os acontecimentos, incluindo os mais 

minuciosos e dispensáveis, como na seguinte passagem: “Onze da noite, o porco comido, o 

Renato dormindo, os intestinos do Camilo ainda tranquilos. Abriram a garrafa nova de uísque 

e foram buscar o Livro dos sonhos na casa do vizinho” (HERINGER, 2016, p. 134). 

De fato, o narrador da passagem citada anteriormente sabe todas as coisas, e tudo o que 

se passa no estágio psicológico das personagens, mas sua vontade não predomina sobre os 

atuantes, nem tampouco interfere em suas decisões. Ele não tem o poder de mudar a história, 
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mas sua forma de narrar pode desviar-se do real e atribuir suas próprias particularidades. Esse 

método narrativo, que é o mais despreendido da formalidade dos fatos, além de desmontar a 

estrutura do que é construído pelo narrador participante é o que mais se aproxima do conceito 

benjaminiano de destruição, pela mutabilidade de narrar o que é visto e pelo ato da 

desconstrução de cenas ao longo da história; em um dado momento as luzes da confraternização 

na sala de estar se apagam e dão lugar a aventuras pretensiosas como um fútil jogo do bicho, 

em uma movimentação contínua e rotineira que um romance contemporâneo carrega em suas 

raízes. 

Quando se pensa na ideia de um narrador nessa descontinuidade, Walter Benjamin 

(1980) afirma que a arte de narrar caminha para um declínio. “A arte de narrar tende para o fim 

porque o lado épico da verdade, a sabedoria, está agonizando. Mas este é um processo que vem 

de longe” (BENJAMIN, 1980, p. 59); o pensador ainda diz: “A experiência que anda de boca 

em boca é a fonte onde beberam todos os narradores” (BENJAMIN, 1980, p. 58). Assim sendo, 

as experiências pelas quais o narrador-personagem passou no decorrer do romance ganham 

sentidos nas linhas de um romance. 

 
2.2 NARRAR A/PELA MEMÓRIA 

 
 

Quando se fala em memória, existe uma dupla concepção pré-estabelecida acerca de 

suas significações no movimento de conceber relações entre o passado e seus ecos no presente. 

Nessa via de mão dupla, a grosso modo, a memória no uso simples do senso comum muitas 

vezes é representada por um documento, uma relíquia deixada para outras gerações, algo de 

grande valor cuidado por anos incorruptível; mas também existe a memória da lembrança, 

aquela que pode ou não ser apagada com o tempo. 

No que concerne a esse pensamento, vale lembrar a respeito da diferença entre a 

memória e a imaginação, o que para cada uma delas representa o dito e o guardado em um 

determinado lugar, momento e espaço, além disso, como todas estas questões ressoam aqui, 

especificamente na literatura dada como uma organização de ideias contidas em um 

espaço/momento anterior, projetada no processo da escrita no presente. 

Paul Ricoeur (2007), em seu livro A memória, a história, o esquecimento, apresenta sob 

uma perspectiva crítica, teorias gregas, em que a memória e a imaginação são entrepostas, até 

que se chegue a uma concepção de qual é qual nessas definições postas à mesa; a mais centrada 

neste assunto seria o diálogo entre Teeteto e o Sofista, de Platão, no qual o trabalho da filosofia 
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acerca de desvendar a memória como uma construção concreta é demonstrado. O pensador 

inicialmente apresenta a construção dessa fenomenologia utilizando-se de duas perguntas que 

necessariamente se complementam para esta definição, “De que há lembrança?” e “De quem é 

a memória” (RICOEUR, 2007, p. 23). 

 
O momento da passagem da pergunta ‘o que’ para a pergunta ‘quem?’ será 

ainda retardado por um desdobramento significativo da primeira pergunta 

entre um lado propriamente cognitivo e um lado pragmático. Neste  aspecto, 

a história das noções e das palavras é instruída: os gregos tinham dois termos, 

mnèmè e anamnèsis, para designar de um lado, a lembrança como aparecendo, 

passivamente no limite, a ponto de caracterizar sua vinda ao espírito como 

afecção – pathos -, de outro lado, a lembrança como objeto de uma busca 

geralmente denominada recordação, recollection. A lembrança, 

alternadamente encontrada e buscada, situa-se, assim no cruzamento de uma 

semântica com uma pragmática. Lembrar-se é ter uma lembrança ou ir em 

busca de uma lembrança. Nesse sentido, a pergunta ‘como’ formulada pela 

anamnèsis tende a se desligar da pergunta ‘o que?’ mais estritamente 

formulada pela mnèmè. (RICOEUR, 2007, p. 24) 

 
Desse modo, as respostas que se obtém diante destes dois questionamentos são o que 

define a memória e o que este lugar representa na construção literária no campo das lembranças. 

Tendo como base o conceito de que “a memória é uma província da imaginação” (RICOEUR, 

2007, p.25), entende-se que a memória é o local onde acontece o fenômeno da lembrança. 

Sabendo disto, o que então para Ricoeur (2007) é tomado como lembrança? As lembranças são 

duplamente concebidas conforme a mnèmè, ou seja, a experiência de lembrar-se de algo com 

uma ligação emotiva de quem pensa com o momento, e da anamnèsis, o efeito de uma 

recordação, ou uma busca. 

Sob a direção destes dois processos, a mnèmè e a anamnèsis que compõe a construção 

das lembranças para os gregos descritas sob o signo da imaginação, observa-se que em O amor 

dos homens avulsos (2016), essa percepção é aguçada a todo momento no decorrer da narrativa, 

pois a maioria da escrita é voltada ao recurso da memória. Desse modo a proposta é analisar 

novamente a passagem onde Camilo descreve Cosme, agora com a lente focada no que diz 

respeito a mnèmè e a anamnèsis. 

 
Meu Cosmin foi perdendo os traços ao longo do tempo. Já não lembro bem 

como era o seu rosto, só umas linhas gerais, uns nacos requentados, milhões 

de vezes na imaginação: a cara de quando ele provou limonada sem açúcar, a 

retorção da primeira vez. Um sorriso cansado em fim de pelada. Sobrancelhas 

em ponto morto numa tarde de tédio. Os olhos predadores perseguindo a 

Joana. A solidariedade na boca ao me ensinar como gozar...Lembrei tantas 
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vezes essas lembranças que agora o que vejo não é mais cara de carne e 

cartilagens do meu amigo, mas uma imagem desgastada, soterrada embaixo 

de catorze mil rememórias. E até esse rosto ralo vai desaparecendo na espuma, 

focinho de hipopótamo submergindo em água barrenta. (nunca vi um 

hipopótamo, nem no zoológico. Só pela televisão) Que falta faz uma foto 
(HERINGER, 2016, p. 68). 

 
 

Nessa passagem do livro, o relato é da lembrança que Camilo tem dos últimos momentos 

que viveu com Cosme e o que mais marcou a vida dos dois enquanto casal. A mnìmè, desse 

modo, é o grande apreço que a alma do protagonista sente pelo companheiro, e é seguida pela 

anamnèsis, ou seja, aparentemente a lembrança de Cosme que se apagara trouxe à tona outras 

que Camilo ressuscitará lembrando dos momentos vividos como uma linha histórica. 

A memória, ou o lugar onde ocorrem as lembranças, é trazida ao longo do romance 

através dos processos pelos quais acontecem a narrativa, nos lugares onde os acontecimentos 

se fizeram presentes, isto é, cada localização retém uma memória. Cada um destes pontos de 

memória guardam lembranças, outrora buscadas na imaginação de Camilo (Mnìmè), ou pela 

atribuição do lugar (anamnèsis) a uma ocorrência ligada a ele por um laço emocional, são eles: 

o bairro Queím, os subúrbios cariocas, a velha senzala, o terreiro de Candomblé, a casa dos pais 

de Camilo , as ruas e calçadas nas quais Cosme e Camilo costumavam ficar juntos, o país do 

período ditatorial. 

O contexto da didatura percorre toda a narrativa, tanto nas memórias do passado quanto 

nas revelações do presente. É significativa esta vivência histórica, pois, como já foi dito, o pai 

do protagonista Camilo era médico que colabora nos porões da tortura; o ano era 1976 e muitas 

lembranças foram marcadas durante este processo, a principal delas foi  a adoção de Cosme 

pelo médico sem nome descrito no enredo.  

 

O barulho do carro de papai chegou até nós. A luz invadiria nosso esconderijo. 

Rom-rommm, lá vinha o Corcel virando a esquina. Parou na frente do portão 

e rugiu de novo, vru-vruóm, exigindo entrada. Ninguém foi abrir para ele. 

Mamãe apareceu na varanda, trocou umas palavras pequenas com Maria Aína, 

fez que ia ficar, mas voltou para dentro. Papai, que subia o portão de ferro, 

não a viu. Estacionou em frente à piscina, buzinou e o sol acertou em cheio a 

lataria amarelo-fleuma5 do Corcel, bem nos nossos olhos (HERINGER, 2016, 

p. 15). 

 

 
55 É interessante também expor que a capa do livro O amor dos homens avulsos (2016), de Victor Heringer, traz 

esta tonalidade de amarelo, elaborado pela Companhia das Letras (2016) e que pode remeter ao leitor a este 

primeiro encontro entre os homens avulsos, através da chegada de Cosme no Corcel amarelo. 
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Algumas características do período ditatorial permeiam esta memória (Mnimè) de 

Camilo, o que denota que o Cosme não era simplesmente um menino adotado que todos 

aguardavam felizes sua chegada. Percebe-se na narrativa de Camilo a frieza de sua mãe ao 

chegar na porta de entrada, trocar algumas palavras com Maria Aína e retornar para dentro. Não 

houve ali um encontro, uma “festa de boas vindas”, uma chegada esperada com muito amor, 

pelo contrário, o que se denota pelas palavras do protagonista é que tanto a mãe de Camilo e 

Maria Aina já sabiam do que se tratava quando da chegada do menino. Possivelmente Cosme 

era filho de algum militante político da oposição que foi resgatado pelo médico, afim de morar 

com a família de Camilo.  

Estas percepções dentro do romance foram destoadas ou desviadas para o foco narrativo 

do amor entre os meninos. Não se fala no romance muito desta época de revoluções com ênfase, 

mas sim, do relacionamento entre os dois garotos. “Foi na luz do dia. Na esquina de casa. Eu 

me lembro do sol na testa, no couro da cabeça, nos meus braços, o suor na pele colada às 

muletas. A eterna neblina de poeira bege. Meu primeiro beijo.” (HERINGER, 2016, p. 91). 

Neste momento, a personagem Camilo se encontra diante da calçada na qual todas as cenas 

antepassadas naquele lugar acontecem, no momento em que ele traz ao presente esta lembrança 

todo o processo da fenomenologia da memória acontece em sua mente. O lugar físico se torna 

o lugar da lembrança abstrata, ou o “fantasma” do passado que reaparece no presente em meio 

à melancolia que rememora essas instâncias (AGAMBEN, 2012). 

Essa memória que ressoa tem a praticidade de ser apresentada por uma fotografia 

[Figura 9], a qual está contida no livro e carrega ainda mais forte a ideia de uma construção 

desta fenomenologia. A calçada do subúrbio descrito no livro, portanto, é um local de memória, 

ou uma figuração da Mnimè. Para o leitor a imagem da calçada é uma apresentação nova, uma 

ideia trazida na mente por outra pessoa, já para a personagem, essa cena ecoa lembranças 

significativas.
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               Figura 9 - calçada 

               Fonte: Heringer (2016, p. 91). 

 
 

O processo da mnìmè, seguido aqui por uma anaminèsis, contrasta três tempos de 

observação desta imagem. O primeiro é o encontro da lembrança com a memória, quando o 

protagonista se depara com a calçada e vive um momento nostálgico, pois o lugar que não é 

comum igual a todas as outras calçadas tem uma significação da memória de Camilo. Logo 

após, é retomada uma série de lembranças, em que a anamnèsis tem forte influência através do 

resgate que se faz acerca dos momentos vividos ali, como se fosse a trajetória de um curta- 

metragem acontecendo na mente. Por fim, a lembrança projetada na mente dos leitores, que não 

se trata de uma rememoração, mas algo particularmente novo. 

Nesta explanação é importante salientar as diferenças entre a imagem como recurso 

literário, ou a fotografia enquanto expansão da literatura, como propõe Brizuela (2014), e a 

fenomenologia da imagem, demonstrada por Ricoeur (2007), que destrava o mecanismo da 

memória e trabalha com os conceitos gregos de mnimè e anaminèsis. A fotografia então recorre 

a estes processos, que, embora mútuos em um mesmo plano, ressignifica amplas essências de 

concepções. 

Dessa forma também, Rancière (2012), em seu livro O destino das imagens, apresenta 

sua concepção da memória contida no aparato da fotografia:
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A fotografia não se tornou uma arte porque aciona um dispositivo opondo a 

marca do corpo à sua cópia. Ela tornou-se arte explorando uma dupla poética 

da imagem, fazendo de suas imagens, simultânea ou separadamente duas 

coisas: os testemunhos legíveis de uma história escrita nos rostos e nos objetos 

e puros blocos de visibilidade, impermeáveis a toda narrativização, a qualquer 

travessia de sentido (RANCIÈRE, 2012, p. 20). 

 

 

Pode-se ter como a mìnmè esses blocos de visibilidades propostos por Rancière (2012) 

e a anamnèsis como sendo os testemunhos legíveis de uma história escrita sob o olhar da 

imagem representada na fotografia do romance. O chão frio e sem cor da calçada busca dentro 

da fenomenologia da memória essas visibilidades de lembranças, encontradas dentro de outra 

fenomenologia, a de associar determinados momentos a outros vividos com intensidade. 

“Não temos nada melhor que a memória para significar algo que aconteceu, ocorreu, se 

passou antes que declarássemos lembrar dela.” (RICOEUR, 2007, p. 40) Nesse sentido, o que 

se pode observar em O amor dos homens avulsos é necessariamente um apanhado de 

lembranças em uma construção fatídica da memória, o fato precisa ter acontecido, como já foi 

dito, em um espaço, lugar e tempo específico. No romance em questão isto ocorre em diversos 

desdobramentos ao longo da proposta de se expor todo acontecimento generalizado sob a 

perspectiva do protagonista.   

O conjunto de memórias, por assim dizer aparece, então, no livro de forma a dividir os 

processos vividos na adolescência por Camilo, mas também expor cada momento em sua 

singularidade, como lembranças da casa: “A casa onde cresci pertence agora ao dono de uma 

famosa loja de materiais de construção. Valorizou muito. Se eu e a Joana não tivéssemos 

vendido quando mamãe morreu, eu estaria numa situação bem melhor.” (HERINGER, 2016, p. 

18); e lembranças de pessoas: “Ainda sinto na memória o cheiro de Maria Aína, o perfume do 

creme amarronzado que ela passava nos cabelos. Paulina também. Lembro do couro preto dos 

pés dela [...].” (HERINGER, 2016, p. 23). 

Ainda nesse mesmo raciocínio, acerca da memória, as lembranças seguem também em 

relação à escola: “Nos primeiros dias da volta às aulas, eu ainda estava de braço engessado, 

tinha que ser empurrado numa cadeira de rodas. A cara de pena das meninas e dos professores, 

gentis como nunca. Os meninos tentavam juntar pêsames e respeito em um mesmo sorriso.” 

(HERINGER, 2016, p. 38). 

Embora algumas dessas lembranças trazidas à memória fossem de profunda reflexão a 

respeito do saudosismo, existem outras que estão na memória de Camilo como a parte dolorosa 

e triste desta época, principalmente neste momento descrito, o qual ele se refere a sua escola da 
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infância. “Não tenho nostalgia do meu tempo de escola (Colégio São Sebastião, particular, a 

três quarteirões de casa, ainda existe), foi meio aguado. Serviu para aprender a ler, somar, 

calcular o por cento dos impostos e mais quase nada. Descobri também que a fauna humana é 

muito sórdida” (HERINGER, 2016, p. 38). 

O apreço pelas lembranças no romance cruza a linha entre os corpos das personagens, 

o que é rememorado então, além de pertencer à pessoa de Camilo, as lembranças também fazem 

referência a Cosme enquanto uma união de sentimentalismos e experiências vividas juntos. 

Ricoeur (2007) apresenta a dicotomia “reflexibilidade” e “mundanidade”, ou seja, a experiência 

pessoal do protagonista enquanto ser humano e suas dificuldades e como esta experiência 

reflete no outro, tendo este uma visão de mundo diferenciada da sua experiência individual. 

 
Não nos lembramos somente de nós, vendo, experimentando, aprendendo, 

mas das situações do mundo, nas quais vimos, experimentamos,  aprendemos. 

Tais situações implicam o próprio corpo e o corpo dos outros, o espaço onde 

se viveu, enfim, o horizonte do mundo e dos mundos, sob o  qual alguma coisa 

aconteceu. Entre reflexibilidade e mundanidade, há mesmo uma polaridade na 

medida em que a reflexibilidade é um rastro irrecusável da memória em sua 

fase declarativa: alguém diz ‘em seu coração’ que viu, experimentou, 

aprendeu anteriormente; sob esse aspecto, nada deve ser negado sobre o 

pertencimento da memória à esfera da interioridade [...] ( RICOEUR, 2007, p. 

54). 

 
 

Tal visão proposta por Ricoeur (2007) reflete na ideia de que a “reflexibilidade” é a 

projeção da memória subjetiva em outra pessoa e a “mundanidade” é o contato que se explicita 

entre esses corpos neste processo de assimilarização. São duas formas de compartimento da 

memória. Em O amor dos homens avulsos a “reflexibilidade” ocorre diante da projeção que 

Camilo tem na primeira impressão que vê Cosmin, retomando o fragmento do romance que foi 

citado no capítulo anterior, observa-se que Camilo como filho homem vê seu prediletismo 

sendo todo refletido em Cosme na primeira chegada à casa, assim passa a  sua teoria imagética 

de filho amado para o outro garoto. 

 
‘Avisa pra ela [a mãe] que a gente chegou’. Eu me virei para eles e fiz uma 

viseira com a mão para proteger os olhos do sol maldito. Aí perguntei se 

aquele era nosso novo irmãozinho. Perguntei para machucar. A cara de papai 

atraiu todas as caras. Ele fez que ia começar a explicar, mas acabou não 

explicando nada: ‘É, não é...’. Cosme enganchou naquela frase. A boca ficou 

em freta, como se ele estivesse vendo pela primeira vez um besouro furta- cor 

(HERINGER, 2016, p. 17). 
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Neste momento em que ocorrem as mudanças na família de Camilo, a projeção que ele 

faz do filho amado então apresenta todo um contexto envolto sob a anamnèsis, isto é, ocorre 

toda uma busca dentro da fenomenologia da memória deste protagonista que o faz repensar em 

sua vida, em suas dificuldades e o quanto isso o fez diferente da sua irmã e irmão adotivo, então, 

sua reação foi logo odiar a chegada deste novo irmão. 

O teor da flexibilidade aqui envolto não só toma para a personagem principal a ideia de 

refletir-se em outros corpos como a vontade de viver a realidade de outrem, como quando 

Camilo quer fumar e o menino apelidado de Nó não queria ensinar: “ninguém sabia fumar, só 

o Nó, mas ele se recusava a ensinar” (HERINGER, 2016, p. 68). Em todo momento essa busca 

de aproximação da realidade vizinha faz desta personagem um possível influenciado pelo meio. 

Diante das vivências sexuais, religiosas e o contato com meninos do subúrbio, as características 

que englobam a turma e as mesmas aventuras que envolvem a todos, transportam essa vivência 

para o processo de “mundanização”, isto é, todos juntos seguindo um mesmo pensamento e um 

mesmo ideal. 

Dentre as principais formas de rememoração e processos desta fenomenologia, há pelo 

menos no romance duas formas mais expostas, de conceber a memória, uma delas é individual, 

sob a retrospectiva e concepção de Camilo sobre a vida, e a outra é a interpessoal, ou seja, outro 

ponto de referência da escrita que auxilia a personagem principal nesta anamnèsis gradativa. 

Existe também um compartilhamento de memória neste momento; num encontro bem marcado 

por um êxtase melancólico e diversão familiar entre amigos as lembranças se cruzam, concebem 

um contato, entrecruzamento de memórias diferentes que se unem na infância de dois 

personagens do romance: Camilo e Grumá. 

 

Na hora das confissões, a garrafa praticamente vazia, o Grumá chorou uma 

história enorme de quando tinha um caminhão e uma mulher em Saquarema. 

Um mercadão azul, 85, forte mesmo. Teve que vender depois de um enrosco 

com a polícia rodoviária. Em troca, Camilo tentou mostrar seus Cadernos para 

o amigo. Cadernos de escola, dez matérias, espirais de arame e capas com 

fotos de surfistas e carros de corrida. Ali estava sua vida inteira. A caligrafia 

é boa. Talvez ele fosse o único a ler, queria queimar tudo antes de morrer, para 

que o filho não soubesse nada (HERINGER, 2016, p. 136). 

 

Neste momento da narrativa a memória que se observa é a compartilhada como já foi 

referido, dentre esse movimento fenomenológico de transmissão das lembranças a outrem por 

meio de mecanismos (os quais neste caso são os cadernos de Camilo). Ricoeur (2007) atenta 
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para essa aproximação tratando-a como Reminiscing, que em português poderíamos traduzir 

como “reminiscências”, exemplificando o contexto desta observação. 

 
Quanto a Reminiscing, trata-se de um fenômeno mais marcado pela atividade 

[...]; consiste em fazer reviver o passado evocando-o entre várias pessoas, uma 

ajudando a outra a rememorar acontecimentos ou saberes compartilhados, a 

lembrança de uma servindo de reminder para as lembranças de outra. Esse 

processo memorial pode certamente ser interiorizado sob a forma da memória 

mediativa, que o Gedãchtnis alemão traduz melhor, com o apoio de diário 

íntimo, das Memórias e antimemórias das autobiografias, em que o suporte da 

escrita confere materialidade aos rastros conservados, reanimados e 

novamente enriquecidos por depósitos inéditos. (RICOEUR, 2007, p. 56) 

 

O que supostamente traduz ainda mais esta colocação de Ricoeur (2007) é a reverência 

com que Camilo se encarrega de transmitir este saudosismo ao amigo Grumá. Encarregando- 

se de distribuir as melhores partes em um momento de lazer, tendo todo um apanhado de 

melancolia em meio às bebedices. Muito além de simples cadernos e regalias escolares, ainda 

existem as lembranças que não são físicas, mas de momentos que são guardados do mecanismo 

da memória. 

Contou da irmã, que o Grumá não conhecia porque não era repórter de TV. 

Da mãe, que colecionava ovos de bijuteria – se ele tivesse guardado, podia ter 

revendido, itens de colecionador. Das empregadas. Do pai médico. Contou 

que uma vez a mãe foi até a área de serviço e entornou uma xicara  de café 

preto nas roupas brancas do marido, que estavam de molho num balde. O 

amigo riu. Já tinha visto fazerem pior. E falou de Cosmin, em detalhes que o 

amigo, já trêbado, soube ouvir com a cara de marujo que tinha: vento no rosto, 

os olhos apertadinhos no horizonte. Um homem com outro homem, dois 

garotinhos, o Grumá não sabia não. Mas é claro, nunca tinha visto o Camilo 

com mulher. Mas também nem com outro homem. Mas já trêbado, lembrou 

daquele da novela, como era? O vilão era desses... gostava de homem. Era 

vilão, mas depois virou mocinho, Camilo sorriu (HERINGER, 2016, p.136). 

 

 

A fenomenologia da memória e suas lembranças tem aqui seu efeito pela aproximação 

entre as personagens, por esse motivo se dá a facilidade com que os dois se divertem com as 

rememorações; o que é o oposto completamente das memórias solitárias de Camilo, no processo 

da anamnèsis, pois ele busca dentro de si as peças fundamentais que se encaixam no seu 

raciocínio de recordar cada momento, passo por passo, o que não acontece na mente do leitor 

que está de fronte aos acontecimentos pela primeira vez em uma prévia leitura. 

É esta diferença, esta intersecção que define ainda mais o fenômeno do Reminiscing 

dentro deste livro. Cada fase da personagem tem seus atributos movidos, ou por uma ação 
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imagética na volta ao passado, ou por uma verossimilhança com a realidade dos fatos marcados 

em muitas vidas em comum, com a mesma perspectiva de memória. 

A participação da imaginação no contexto de reviver as lembranças é uma outra 

fenomenologia que decorre do processo de rememorar algum fato ocorrido. A imaginação 

humana é livre, tanto para relembrar com clareza de detalhes e reproduzir fielmente o 

acontecido como também ela se torna livre para acrescentar fantasia dentro da mesma. N’O 

amor dos homens avulsos isto acontece particularmente quando Camilo tem uma súbita 

imaginação de um possível assassinato contra o próprio filho adotivo, como já foi descrito em 

momento anterior, possivelmente uma espécie de reconstituição do crime contra Cosme. Neste 

instante a mente de Camilo relembra as facadas com que Cosme morreu e também acrescenta 

uma liberdade para pensar nisso acerca do que aconteceria com seu filho Renato. 

 
Ele está logo ali, o garoto de costas para mim. Na TV, o gordinho e o magricela 

construíram a casa na árvore, falta só o telhado. Agora estão serrando uma 

janela na parede com um daqueles serrotes de dois cabos. [...] Basta ir até a 

cozinha, puxar uma faca de pão da gaveta e tentar enfiar na nuca dele. Vou 

botar o cd do Nelson Cavaquinho para abafar os gritos. O garoto não vai 

reclamar, vai só aumentar o volume da TV, como sempre faz quando faço 

muito barulho.[...] O punho fechado com força ao redor do cabo. Vou. Vou e 

ali vai estar o moleque, de costas nuas marrom. Hoje ele não foi para a escola. 

Na TV, o jornal da hora do almoço, boletim de trânsito, notícias da pacificação 

das favelas[...] A mão esquerda segura o ombro esquerdo dele – por alguns 

segundos ele acha que é uma brincadeira, faz que vai rrarrarrir – e a direita 

enfia a faca de pão na fossa do ombro direito. Minha bengala vai ao chão 

(HERINGER, 2016. p. 117). 

 

 

 Nesse momento, Camilo antes de pensar em um possível crime, ele atenta para a 

lembrança do assassinato de Cosmin. Assim, ele constrói toda uma nova versão do crime que 

aconteceria com seu próprio filho, sendo ele mesmo o autor do assassinato. Em um êxtase de 

lembrança e amargura, o protagonista começa a lembrar de tudo o que aconteceu com Cosme 

e como foi morto com várias facadas, em meio a isto, surge então a reconstituição com Renato 

no momento presente. 

É muito perceptível que o motivo não seria o mesmo para tal barbárie. Renato lembrara 

muito Cosme por seu tom de pele, seu jeito de ser e fazer as coisas. O motivo real deste 

pensamento não se sabe, mas o que se toma por noção em instância é que com toda certeza a 

imaginação de Camilo teve uma elevação muito grande, em todo o processo de lembrar de um 

assassinato e programar mentalmente outro possível. O que ocorre então diante desses 

fenômenos são os efeitos que se cruzam, entre a imaginação da construção do presente, com a 
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lembrança real dos fatos. Além disto, Renatinho era neto do assassino de Cosme o que tornava 

ainda mais instigante essa aproximação entre ele e Camilo. 

 
O garoto está aqui em casa, o Renato, filho da Adriana, neto do assassino, 

enfim. Veio porque quis. Passei por ele na esquina da padaria, perguntei se 

queria vir aqui em casa. ‘Pra que?’, mas não esperou resposta. Estava sozinho 

não tinha nada melhor para fazer, espremeu os ombros e ‘Vam’bora’. Se 

entregou sem muitos porquês, como essas meninas pobres que, mesmo com 

muita honra e amor-próprio, se dão mais fácil aos homens (coisa que minha 

irmã, por exemplo, nunca faria. Papai tinha dinheiro. O dinheiro compra 

porquês e compra pudores) (HERINGER, 2016, p. 60). 

 

Sobre esta liberdade de organizar os fatos que se constitui a imaginação, Ricoeur (2007) 

aponta: 

Ora, se a lembrança é uma imagem nesse sentido, ela comporta uma dimensão 

posicional que a aproxima, desse ponto de vista, da percepção. [...] Passará, 

então, para o primeiro plano, do ponto de vista fenomenológico, a divisão 

entre o irreal e o real (seja ele presente, passado ou futuro). Enquanto a 

imaginação pode jogar com entidades fictícias, quando ela não representa o 

real, mas se exila dele, a lembrança coloca as coisas do passado; enquanto o 

representado tem ainda um pé na apresentação enquanto apresentação indireta, 

a ficção e o fingido situam-se radicalmente fora de apresentação. (RICOEUR, 

2007, p. 64) 

 

Nesse sentido, lembrança e imaginação jogam entre si, numa perspectiva de passado e 

presente sobre dois assassinatos (o ocorrido e o imaginado) que envolvem a vida da 

personagem. Há então um reflexo muito amplo de o passado ainda surtir efeito no presente. 

Mesmo com todas as mudanças de casa, de vida e de rotina o que parece é que Camilo ainda 

continua o mesmo em sua essência. Continua preso em sua melancolia, muitas vezes fechado 

para si nos seus sentimentos e morto por esta solidão interna. 

Ainda sobre as lembranças, existe no romance em análise algumas desconexões com a 

fiel realidade dos fatos apresentados no ato do acontecimento. Exemplificando, algumas 

imagens podem ter se ofuscado ou apagado da mente da personagem Camilo, quer por uma 

dose de valor mínima, ou quer por esquecimento próprio, ou seja, o trabalho da imaginação de 

recuperar as imagens com precisão, falha, ou é derrubado pelo contingente que abrange as 

memórias mais densas ou especiais. 

“Tento lembrar, mas as coisas que Cosmin fez e disse naquelas duas semanas foram 

sumindo, a lembrança certa se perdeu. O jeito como eu o enxergava também desbotou quase 

inteiro. Hoje aqui, amanhã não se sabe: tudo pode apagar de vez e eu não teria onde me agarrar” 

(HERINGER, 2016. p. 101). Essas duas semanas, que a narrativa informa, foram as anteriores 
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ao assassinato do Cosme; entre uma etapa e outra, Camilo fica embaraçado com a perda das 

lembranças que tivera de Cosmin, entretanto a força da anamnèsis consegue resgatar o 

essencial. 

Ainda sob a perspectiva de Ricoeur (2007), sobre as deficiências das imagens, o teórico 

aponta: 

Uma ambição, uma pretensão está vinculada à memória: a de ser fiel ao 

passado; desse ponto de vista, as deficiências procedentes do esquecimento 

[...] não devem ser tratadas de imediato como formas patológicas, como 

disfunções, mas como o avesso da sombra da região iluminada da memória, 

que nos liga ao que passou antes que o transformássemos em memória. Se 

podemos acusar a memória de se mostrar pouco confiável, é precisamente 

porque ela é o nosso único recurso para significar o caráter passado daquilo 

que declaramos nos lembrar (RICOEUR, 2007, p. 40). 

 
 

Nesse sentido, não se trata aqui de reter as informações patológicas sobre como o 

esquecimento afeta o cérebro humano, mas sim sob uma perspectiva literária e filosófica, 

entender através da crítica literária como esse fenômeno acontece através da imagética da 

lembrança. O que ocorre então para Camilo são basicamente “névoas” de lembranças que 

ocorrem na memória, algumas ocultadas pelo processo do tempo, mas o interessante é que 

embora sejam apenas rascunhos, imagens imperfeitas neste esquecimento, elas não deixam de 

existir em seu inconsciente, projetando então um novo Cosme em Renato, seu filho. 

Tangente a esta questão proposta, é notório esse movimento, pois o protagonista lembra 

com precisão dos detalhes de seus colegas do colegial, a ponto de ter separado algumas páginas 

somente para descrever o biotipo de cada um, somente com as iniciais do nome, sem expor 

ninguém. Aqui os nomes são dados em sequência alfabética e todos têm suas qualidades e 

defeitos rememorados por Camilo, até colocando os símbolos ♂ para os alunos meninos e o ♀ 

para as meninas. 
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                           Figura 10 - Descrição dos colegas de colégio 

 
            Fonte: Heringer (2016, p.40) 

 
 

Outra parte do enredo em que se nota esse apagamento, ou deformidade na memória, é 

quando Camilo lembra de suas estadas com Cosme. Logo depois de alguns dias de uma 

“pelada” ou um jogo de futebol sem regras que teve entre os meninos do Queím, são as coisas 

mais memoráveis que Camilo guardara, antes da separação dos pais. 

 

As duas semanas que vieram depois estão deformadas na memória. Uns 

pedaços confusos, umas coisas não sei exatamente de quando. Mamãe 

começou a fumar um cigarro que vinha num maço dourado. As aulas estavam 

chegando. Um dia ela fez as malas e se mudou para outra casa (um hotel)? 

(HERINGER, 2016, p.36). 

 

Dentre todos estes processos de constituição da memória, o mais aguçado é o que 

engloba todo relacionamento familiar e amoroso desta personagem principal, outrora não 

houvesse Camilo vivenciado uma época de turbulências devido a consistência do período 

ditatorial, provavelmente não se teria tratado do firmamento do tempo sobre esta questão 

política. Assim, conforme afirma Gagnebin (1997),  há então uma profunda associação do 

tempo com a memória, tanto na questão da linguagem como construção temporal, como na 

relação entre passado, presente e futuro. 
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O jovem Camilo e sua família moravam no fictício Bairro Queím, por volta de 1976, 

quando vários fatores influenciaram suas descobertas e seu relacionamento com pai, mãe, irmã, 

amigos e seu amor, e é todo o processo do tempo que (des)constrói as relações interpessoais do 

protagonista. O tempo que resgata a memória é o mesmo que trabalha com a escrita nesse 

processo diacrônico. 

Ao pensar na escrita como construção da memória é importante atentar para a 

organização estrutural do romance. Primeiramente, é necessário saber que o tempo no enredo é 

cronológico não-linear na maioria do romance, porém, ele passa a ser psicológico no sub-

capítulo de número 66 do livro, quando o tempo se desdobra. Pode até parecer confuso para 

uma primeira leitura, mas esse tempo psicológico é o que passa na mente da personagem 

principal relembrando e construindo as cenas da morte de seu primeiro amor (conforme já fora 

mencionado anteriormente) e em um dado momento ele se mescla com a “imaginação” de 

assassinar seu próprio filho adotivo de uma mesma forma brutal. Logo após esse pequeno 

“delírio” o tempo volta a ser cronológico, porém, é como se esse mesmo tempo retornasse ao 

passado, quando tudo começou. 

Neste mesmo trecho, anteriormente observamos os formatos das imagens que trabalham 

na mente de Camilo, exercendo a função de ligar passado e presente, agora, o trabalho de análise 

aqui proposto centra-se na forma da escrita. Como ela é trabalhada diante deste processo de 

constituição da memória. 

 
2.3 MEMÓRIA E RELIGIOSIDADE NO ROMANCE 

 
 

Dentre as principais características da memória neste romance de Heringer, além do que 

já foi abordado, encontra-se também um importante elemento, a religiosidade. A crença 

religiosa, a qual era iminente no subúrbio do Queím, possui uma longa consistência histórica 

brasileira, com relação principalmente ao sincretismo e à religiosidade dos negros escravizados 

no Brasil durante longos anos. Dentre os diversos recortes encontrados nesse espaço, o que 

aparece no romance, além da velha senzala, é o culto praticado por pessoas de seu vínculo 

afetivo, como Maria Aína, cuidadora de Camilo na sua infância. 

 

O sol nasce atrás da senzala, sempre nasceu. Às oito da manhã de um domingo 

(por que estávamos acordados, eu e o Cosme na rua?), passamos ali na frente. 

A madrugada tinha sido de festa para Omolu, que é o deus da varíola. O 

matagal estava aparado. Uns panos coloridos pendiam dos galhos de uma 

árvore e embarrigavam até o centro do terreiro, presos o alto de um poste. O 
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poste estava todo enfeitado com espigas de milho, caquis já meio podres, 

ramos de folha-perfume e fitas pretas, vermelhas e brancas. Ao redor, cadeiras 

de madeira. Numa delas estava sentada Maria Aína, toda de branco, a barra 

do vestido suja de lama. Na contraluz do sol, a velha descansava as pernas 

antes de voltar para casa dormir, finalmente. Cachimbava, coisa que eu nunca 

a tinha visto fazer antes. Algumas moças, cansadas também da noite virada 

recolhiam as travessas de barro e vigiavam as brasas no chão, para que não 

viesse fogo novo, que podia incendiar. Ainda dava para sentir o cheiro do 

feijão, o vapor do dendê, da arruda. Espalhadas no terreiro, as sobras do 

banquete: pudim de milho branco, milho vermelho com cebola e melaço, 

pipoca, muita pipoca perdida no lamaçal. Anos depois aprendi que nas festas 

de Omolu sempre havia comidas venenosas escondidas entre as verdadeiras. 

Era preciso saber quais. Mas no Queím ninguém morria, no máximo passava 

uns dias de cama. Cosmin estava nervoso. Puxou meu pulso, queria ir embora 

logo. Agarrei sua mão, entrelaçamos os dedos. O sol trepava na nossa cara 

(HERINGER, 2016. p. 57). 

 
O principal ponto de referência aqui é a senzala, a qual é uma memória sólida e viva da 

história brasileira, não somente na narrativa, mas em todo o momento em  que o conceito de 

espaço e lugar deste monumento histórico é lembrado. A senzala guarda uma memória de um 

período de exploração, dominação e sofrimento da população negra escravizada. Quando se 

fala em senzala, logo aciona na lembrança a casa velha dos negros escravizados e suas 

condições precárias de sobrevivência debaixo da ordem suprema do senhor. É importante aqui 

lembrar deste contexto, do que significa este referencial histórico brasileiro, porque além de 

guardar a memória de uma dominação, particularmente, neste romance ela é citada em meio a 

outro período de dominação, a ditadura militar. 

Algo importante de se mencionar é a religiosidade como forma de resistência no 

romance. Isso acontece com a apresentação dos elementos que carregam a cultura afro-

brasileira na religião do Candomblé. Ocorreram mudanças significativas durante o processo de 

evolução do bairro Queím e isso refletiu também na religião. Além desta questão pontual, o 

exercício da religiosidade era praticado em pleno movimento de revoltas na ditadura, o que 

reforça ainda mais os ideais de permanência das raizes afrobrasileiras através da prática da 

religião e suas festas comemorativas. 

 

Na contaluz do sol, a velha  [ Maria Aína] descansava as pernas antes de voltar 

para casa e dormir, finalmente. Cachimbava, coisa que eu nunca a tinha visto 

fazer antes. Algumas moças, cansadas também da noite virada, recolhiam as 

travessas de barro e vigiavam as brasas no chão, para que não virasse fogo 

novo, que podia incendiar. Ainda dava para sentir o cheiro do feijão, o vapor 

do dendê, da arruda. Espalhadas no terreiro, as sobras do banquete: pudim de 

milho  branco, milho vermelho com cebola e melaço, pipoca, muita pipoca 

perdida no lamaçal (HERINGER, 2016. p. 58). 
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Nesta passagem já mencionada anteriormente, é perceptivel a grande quantidade de 

elementos que se unem na construção memorável da festa de Omulu na religião; a prática do 

culto na floresta possivelmente traria mais liberdade e proteção para as cerimônias, longe dos 

olhos das outras pessoas que não praticavam o Candomblé no Queím.  

A figura de Maria Aína era a que se doava ao máximo para atender as entidades e seus 

consulentes durante as cerimônias, pois quando ela incorporava os espíritos dos antepassados, 

negros escravizados e antigos moradores da senzala, estava dando voz e valorização àquelas 

almas que ali já moravam em outra época. Esta forma de abertura para que os pretos velhos 

pudessem falar, caracteriza uma forte raiz de resistência e permanência da cultura de origem 

africana, tendo como um monumento vivo e eficaz desta recordação a própria senzala. 

A primeira citação da senzala ocorre em um momento de tentativa de fuga de Cosme. 

O interessante é que o menino ao fugir da casa da família de Camilo, logo se escondeu na velha 

senzala, provavelmente pela segurança que sentia ao estar longe de todo aquele pessoal estranho 

que conhecera. Cosme era negro, simples de aparência e de modos, e foi tentar ocultar-se nas 

dependências deste lugar como uma busca para entender o que estava acontecendo consigo 

naquele momento. 

Além disso, de certa forma, esta fuga de Cosme para a senzala pode remeter à hipótese 

de que estar nesse lugar, no período da escravidão, era estar em “casa”, o único momento para 

os negros escravizados estarem em família e abrigados. A senzala, então, como um abrigo 

resgata esta memória, desde os pés descalços de Cosme entrando no lugar, até a busca de seu 

pai, homem branco, o levando de volta ao lugar estabelecido por ele. 

 

O sol nos pegou de surpresa. Papai acordou cedo para levar leite para o menino 

[Cosme] e só foi encontrá-lo uma hora mais tarde. Cosme tinha se escondido 

na antiga senzala, que já naquele tempo era fachada pura. Os negros do bairro, 

muitos deles parentes dos escravos da fazenda, tinham um compreensível 

pavorasco do prédio. Só visitavam acompanhados de Maria Aína, para falar e 

dançar com os santos pretos. As católicas nem isso. Hoje, a fachada 

permanece, mas o terreiro virou estacionamento e todo mundo é evangélico. 

Se os santos ainda vivem lá, devem estar com os pulmões podres. Burro garoto 

Cosme, mula. Quase posso ver: um metro e pouco, quarenta quilos de carne 

parda tremendo de suor na senzala baldia, com a certeza de que nunca o 

alcançariam. Foi o primeiro lugar em que, por instinto, papai o procurou. 

(HERINGER, 2016, p. 20) 

 

Neste trecho do livro é interessante notar também o apagamento da religiosidade através 

da mudança cultural que se deu através do tempo. A religião e os costumes mudaram muito e 

isto é perceptível nas palavras de Camilo. Outrora a força da fé foi de desvanecendo, o lugar 
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ainda guardará a memória da escravidão e a construção histórica de um povo. Esse apagamento 

da cultura é definido pelo firmamento da religião do colonizador estabelecida neste local. 

A primeira menção da religiosidade no livro aparece logo no início, quando Camilo fala 

sobre a senhora que cuidava deles quando criança, de nome Maria Aína. A descrição da fé 

candomblecista logo deixa nítida a relação de Maria Aína com os espíritos dos antepassados, 

bem como uma ligação muito forte entre o nome de Cosme e os santos da “ibeijada”, Cosme e 

Damião, representados por crianças, pela doçura, inocência e bondade, assim era Cosme, 

fazendo jus ao seu nome. 

 
Segundo meus cálculos de moleque, Maria Aína devia ter uns 279 anos de 

idade. Era uma nossa vizinha que vinha cuidar da gente quando a mamãe 

pedia. (Não sei se recebia dinheiro). Tinha nascido aqui mesmo no Queím, 

aqui morreu e aqui viveu, num barraco que existia desde que o bairro era uma 

fazenda. Nunca saiu do Rio – o lugar mais distante que visitou em toda a vida 

foi a Jurema, onde moravam as almas dos índios. Respirava em  longos 

assobios de bicho idoso e tinha visto todo mundo que era vivo nascer, até 

papai. Magrela, filha de escravos, falava na língua dos tataravôs quando não 

queria que a entendessem. Olhava para a fruta verde e ela madurava. Fazia 

doce de abóbora no dia de Cosme e Damião, trazia para nós ainda morno. 

Nunca me esqueci do gosto, a casquinha quebrava crocante e, dentro,o creme 

arenoso, polpudo. Éramos os primeiros a comer, depois dos erês. Os doces 

murchavam e sumiam. É assim que espíritos se alimentam. (HERINGER, 

2016, p. 13). 

 
É ainda curioso como o menino Camilo aborda toda esta questão da religiosidade, da 

sua própria forma de ver e conceber as práticas e mistérios da religiosidade, principoalmente os 

transes de Maria Aína durante as cerimônias6. Embora não conhecendo muito a fundo sobre o 

Candomblé, o garoto descreve o que vê e o que sente de primeira impressão quando se depara 

com as qualidades desta religiosidade, isto talvez porque seja de fato muito diferente da crença 

cristã com a qual porventura estava acostumado. As sensações e pré-concepções acerca do que 

o menino vê, faz com que ele sinta muitas vezes um certo espanto ao se deparar com o rito de 

matriz africana. 

Todas as referências da religiosidade encontrada no romance são particularmente 

remetidas à ideia central da memória da escravidão contida na velha senzala. Ainda acerca deste 

ponto, a percepção de Camilo sobre a religião continua em diversos momentos do livro, 

momentos estes que se dão através das memórias de momentos vividos por ele em conjunto 

 
6. Sobre a questão do “transe” religioso, Pierre Fatumbi Verger em seu livro intitulado Orixás (2018) aborda este 

tipo de tema sob a concepção da religião candomblecista. 
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com a família, com Cosme ou com seus amigos do bairro. “O Otavio dizia que era só eu falar 

com Omolu que ele curava minha perna” (HERINGER, 2016, p.46). 

O fato é que a questão da religião sempre é interligada com Camilo de alguma forma, 

seja ela por puro senso comum de conhecimento, ou a vivência de amigos que conheciam as 

crenças e o incentivavam a conhecê-la, assim como fez Otávio. É certo que o protagonista 

poderia se munir de muito mais conhecimento do que teria, mas seu orgulho e 

descontentamento o fazem apenas ser superficial quando o assunto é uma força divina ou algo 

sobrenatural a ser convocado. 

O romance é bem conciso na questão de romper paradigmas e deteriorar preconceitos 

dos diversos modos e em suas mais variadas essências, nesse sentido é que a religiosidade 

apresenta também esta característica de afirmar-se com rompimento de barreiras e estereótipos 

criados a partir de preconceitos. Em suma, mais importante é a própria história brasileira 

enraizada dentro desta concepção de crença e fé, e isto sempre moveu-se pela história, conforme 

propõe Jeane Marie Gagnebin, em seu livro Lembrar, escrever, esquecer, (2006): [a] relação 

entre presente e passado também é profundamente histórica. “Pode-se escrever uma história da 

relação do presente com a memória e o passado, uma história da história [...]” (GAGNEBIN, 

2006, p. 39). 

Diante da concepção da memória no que se refere a esta percepção da realidade no 

romance, pode-se notar essa ambiguidade de formar a historicidade religiosa através de dois 

pontos fixos, um deles é a religião de Candomblé praticada naquela época pela maioria do povo 

daquele local e outra é a memória estagnada, que é a velha senzala. Logo após os anos de 

mudanças e o Cristianismo tomando lugar, alguns rastros vão sendo apagados e aniquilados 

desta memória. Há então agora uma memória que só ressoa na lembrança, como por exemplo, 

saber que o local onde era o terreiro e a senzala no bairro do Queím agora é uma igreja, logo a 

memória aqui não necessariamente precisa desses rastros apagados, para que se possa 

permanecer viva. 

 

Por que a reflexão sobre a memória utiliza tão frequentemente a imagem – o 

conceito - de rastro? Porque a memória vive essa tensão entre a presença e a 

ausência do presente que se lembra do passado desaparecido que faz sua 

irrupção em um presente evanescente. Riqueza da memória, certamente, mas 

também fragilidade da memória e do rastro. Podemos também observar que o 

conceito de rastro rege igualmente todo o campo metafórico e semântico da 

escrita, de Platão a Derrida. Se as ‘palavras’ só remetem às ‘coisas’ na medida 

em que assinalam igualmente sua ausência, tanto mais os signos escritos, essas 

cópias de cópias como diz Platão, são, poderíamos dizer deste modo, o rastro 
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de uma ausência dupla: da palavra pronunciada (do fonema) e da presença do 

‘objeto real’ que ele significa  (GAGNEBIN, 2006, p. 44). 

 

Em outras palavras, exemplificando o que foi dito por Gagnebin (2006), com relação a 

este processo do rastro da memória, em O amor dos homens avulsos ocorre particularmente na 

questão do Candomblé e da senzala. Desse modo, não existe fotografias ou outros recursos 

imagéticos que solidifiquem a presença da senzala e da religião, somente as palavras de Camilo, 

palavras estas (signos) que são os rastros do que se compõe esses fragmentos históricos. Desse 

modo, pouco importa se o local transformou-se em uma igreja, o lugar em si já remete, para os 

mais antigos moradores do bairro, à senzala, à cultura negra que prevalecia ali e está encravada 

na memória de quem viveu aquilo e passou por suas ruínas. 

Como já apresentado, Maria Aína, cuidadora de Camilo e candomblecista, é quem 

consegue aproximar o personagem principal da religiosidade de matriz africana; através dela, 

um pouco de conhecimento e explanação cultural dessa memória é apresentada. “Ainda sinto 

na memória o cheiro de Maria Aína, o perfume do creme amarronzado que ela passava nos 

cabelos” (HERINGER, 2016, p. 23). Maria Aína é uma referência, que, além de remeter à 

cultura religiosa, também liga outros polos: família, irmandade e cuidado para com Camilo, 

sendo ela uma grande demonstração de afeto doada ao protagonista por fazê-lo sentir-se bem, 

apesar de suas dificuldades. 

“Maria Aína gostava de mim porque eu tinha nascido igual a ela, com o cordão umbilical 

enrolado no pescoço. Anos mais tarde, dias antes de morrer, ela me disse que ‘Sempre quem 

nasce assim é porque vai ficar na beira da ameaça, ossí Camilo’” (HERINGER, 2016, p. 13). 

Nota-se com rigor que Maria Aína utiliza do termo “Ossi”7,  um linguajar concentrado de 

cultura e riquezas tanto da religião candomblecista como de todo um povo que carrega a cultura 

afro-brasileira. 

A personagem Camilo relembra como tudo mudou ao longo da sua vida no bairro de 

seu nascimento. Entre todas as memórias ele cita a senzala, não que para ele tivesse um fim 

religioso, mas que por detrás dela houvesse muitas coisas que o fazia lembrar de Cosme. Não 

somente a espiritualidade, mas o que o ligava de fato à senzala era o saudosismo das aventuras 

com seu amor e com amigos. 

 

 
7 Segundo Samuel Abrantes, em sua dissertação de mestrado intitulada Atotô Obaluayê Ajuberu: Um olhar semiológico sobre 

a indumentária de Obaluayê. “Tem um ‘OTUN’ e um ‘OSSI’, No Candomblé a palavra Otun significa segunda pessoa e o 

Ossi é a terceira. Otun quer dizer direita, Ossi quer dizer esquerda. Aquele que senta  à direita e o que senta à esquerda. Quando 

você sai, o que está a direita te subistitui e quando esse sai, o da esquerda assume o lugar” (ABRANTES, 1996, p. 205) 
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Hoje em dia, fica a duas quadras de um dos maiores shoppings da Zona Norte 

e a uns quatro quarteirões do apartamento onde moro (2qtos, 1 suíte). Depois 

de mais de trinta anos longe do Queím, voltei. Quero morrer aqui mesmo onde 

nasci. Todo mundo tem vontade de simetria. O bairro foi quase todo 

derrubado. Na Enone, de velho mesmo, do tempo da fazenda Queím só restou 

a fachada da antiga senzala, porque foi tombada pelo Patrimônio. E só a 

fachada: dentro virou um estacionamento. Aqui e ali sobem prédios de vidro 

no lugar dos sobradinhos caquéticos. As ruas foram asfaltadas e as esquinas, 

arejadas pela Light. Tudo encolheu (HERINGER, 2016, p. 18). 

 

Há aqui, portanto, diversas marcas desse passado em torno da religião, mesmo com as 

mudanças arquitetônicas, alguns elementos foram mantidos neste espaço. A religião e a 

memória no romance carregam muita singularidade através de todos os pontos demarcados em 

sua essência, exemplificando, existem diversos momentos vividos e observados nesta memória, 

as rupturas que cravam os desdobramentos trabalham com a ideia de um “fantasma da 

memória”. O fantasma aqui representado é inicialmente trabalhado por Agamben (2012) em 

Ninfas, no qual o pensador italiano trabalha essa relação do passado com o presente. 

 
2.4 A MEMÓRIA E O FANTASMA DO TEMPO 

 
 

Agamben (2012) utiliza da observação de Domenico di Piacenza, um coreógrafo do 

tempo dos grandes filósofos, para explanar a ideia de “fantasma”. 

 
Domenico chama fantasma uma parada repentina entre dois movimentos, 

capaz de concentrar virtualmente na própria tensão interna a medida e a 

memória de toda a série coreográfica. Os historiadores da dança se 

perguntaram desse dançar por fantasmata [danzare per fantasmata], pelo qual, 

à semelhança deste [quale similitutudine] conforme testemunho de seus 

alunos, o mestre pretendia exprimir ‘muitas coisas que não poderiam ser ditas’ 

[ ‘molte cose che non si possono dire’]. Certamente que ela provém de teoria 

aristotélica da memória, compendiada no breve tratado sobre a memória e a 

reminiscência, que tinha exercido influência decisiva sobre a psicologia 

medieval e renascentista. Aqui o filósofo, ligando estreitamente entre si, 

tempo, memória e imaginação, afirma ‘que somente os seres que percebem o 

tempo relembram, e com a mesma faculdade com a qual percebem o tempo’, 

isto é, com a imaginação (AGAMBEN, 2012, p. 24). 
 

Diante dessa explanação de Agamben (2012), pode-se entender o “fantasma” como essa 

pausa durante uma mudança de um momento para outro, caracterizando um rompimento, uma 

sombra, mas também uma continuação a partir de uma quebra repentina. No romance em 

análise, há uma passagem que é muito significativa para o desenrolar do comportamento de 
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narrador personagem, pois é o momento em que Camilo começa a ter uma nova concepção de 

Cosme. 

 

Tentei levantar sozinho, apoiando as costas no tronco e com o cajado de 

alavanca, não consegui. Cosme me ergueu de um puxão só, sem olhar para 

mim, como se fosse o de sempre. Por um segundo achei que a pele ressequida 

de sol tinha se soltado inteira das minhas carnes. Foi a primeira vez que nos 

encostamos. (HERINGER, 2016, p. 26). 

 

 

Neste preciso momento, há uma quebra de todo um movimento anterior, (similar a dança 

proposta por Domenico), o ódio, o preconceito, a indiferença que Camilo tinha por Cosme, 

dando início a uma nova forma de conceber uma amizade, um novo olhar sobre aquele menino 

que considerava nunca nem ser amigo. 

A quebra nesse movimento foi tão grande que, além de amigos, os dois se tornam 

namorados. O “fantasma” impera nessa desconstrução ao mostrar uma ruptura, uma mudança 

de um sentimento para dar abertura a outro, marcada pela conjectura do amor. Outrora o 

“fantasma” seria esse momento silenciador diante do novo, do recém chegado, do momento 

que veio para romper com a família tradicional e fechada de Camilo e não dar-lhe um irmão, 

mas um amor. 

Trabalhando pelo viés da dança, através de Domenico, Agamben (2012) relata esta 

experiência mantendo a razão de que o “fantasma” não é senão o movimento anterior, mas 

particularmente essa pausa que dá margem para outra, ou seja, é como um filme mudo onde a 

tela se movimenta para um letreiro imóvel que dará lugar a cena posterior, e assim 

sucessivamente até o final do filme, ou também aquela famosa brincadeira de desenhar uma 

figura em várias folhas de papel alternando-as de lugar, para que com o movimento das folhas 

do papel a imagem projetada pareça ter movimento. 

 
A dança portanto, é, para Domenichino, essencialmente uma operação 

conduzida sobre a memória, uma composição dos fantasmas [das imagens] 

em uma série temporalmente e espacialmente ordenada. O verdadeiro lugar 

do dançarino não está no corpo e em seu movimento, mas na imagem ‘como 

cabeça de medusa’, como uma pausa não imóvel, mas carregada, ao mesmo 

tempo, de memória e de energia dinâmica. Porém isso significa que a essência 

da dança não é mais o movimento – é o tempo (AGAMBEN, 2012, p. 25). 

 

Nesse sentido, sabendo que para Agamben (2012) é o tempo que rege esse fundamento 

do “fantasma”, com um olhar sobre o romance em questão, pode-se extrair diversos momentos 
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em que esta ruptura do fantasma toma o seu tempo em essência, pois todo o processo é o tempo, 

sendo este dádiva e também mistério na construção da narrativa. 

 
As duas semanas que vieram depois estão deformadas na memória. Uns 

pedaços confusos, umas coisas não sei exatamente de quando. Mamãe 

começou a fumar um cigarro que vinha num maço dourado. As aulas estavam 

chegando. Um dia, ela fez as malas e se mudou para outra casa (um hotel?). 

No outro voltou, voltou a morar com a gente tinha perdoado meu pai. O porquê 

eu não sabia. Será que ele tinha dormido com as secretárias? Os dois se 

divorciaram uns anos mais tarde. Papai acabou seus dias em 1987, num sítio 

em queimados, demente, paranoico e com medo de que o pusessem dentro de 

pneus e tacassem fogo. Os bandidos. Mamãe envelheceu carente num sala e 

quarto na Taquara. Mais tarde ainda, ambos já mortos, descobri uns pedaços 

de porquês (HERINGER, 2016, p. 37). 

 

Reunindo novamente essas considerações desta passagem já citada anteriormente sobre 

a família de Camilo, entende-se o processo do “fantasma” no que diz respeito a essa mudança 

na sua parentagem. Este intervalo que a personagem principal conta sobre seus parentes divide 

a história em duas partes: a primeira, quando viviam reunidos e a outra, quando jaziam 

solitários. O peso da separação do tempo divergiu os laços afetivos e apresentou a outra margem 

convertida da família. Se o “fantasma”, para Agamben (2012), é esse processo de perceber a 

quebra, as memórias de Camilo em relação a sua família se dão por meio de uma percepção dos 

momentos de mudança.  A chegada e a morte de Cosme, a separação e a velhice degradante dos 

pais são fatos e condições que detonam um movimento de reconstuir um passado por meio de 

seus “pedaços”.  

Desta forma, tal qual a dança de Domenichino em Agamben (2012), quando o espectro 

do fantasma toma o seu lugar, quebra a ação anterior, para que então possa existir uma nova 

oportunidade de movimentação, ou seja, da interrupção vertem outras ações, muito além do 

esperado. Se o assassinato não tivesse acontecido, não haveria na história o Renatinho sendo 

adotado por Camilo e morando com ele, nem tampouco Camilo estaria onde estava. A morte 

de Cosme fez com que Camilo reorganizasse suas memórias. 

 
No dia seguinte, acordei e a vontade de Cosmin já não estava no mundo. O 

corpo estava por aí, apodrecendo numa mesa do IML, mas só se movimentava 

pelas mãos do legista, examinando, atestando, tentando retardar o 

apodrecimento. Cheiro de formol. Da janela dava pra ver um céu branco que 

nem de longe prometia chuva, só mesmo esse rame-rame nublado, suor em 

coisa suja. Erra o ódio boiando solto, recobrindo o ar inteiro. O ódio é um 

apêndice do mundo. É uma coisa que fica ao alcance de quem quiser pegar, 

deixar fermentar e fazer o que quiser (HERINGER, 2016, p. 121). 
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Esse momento de encontro com a dor é refletido em Camilo, tanto pela perda quanto 

pelas imagens que vem em sua mente, sobre o corpo de Cosme e sua branda vida. Nesta 

interrupção ou pausa, caracteriza-se a constituição do “fantasma”, não pelas cenas anteriores e 

posteriores a morte, mas sim essa estagnada no tempo que sobrepõe todas as boas memórias 

guardadas ao longo do namoro de Cosme e Camilo. “Como no ‘dançar por fantasmata’ de 

Domenico de Piacenza, a vida das imagens não está na simples imobilidade, nem na sucessiva 

retomada de movimento, mas em uma pausa carregada de tensão entre elas.” (AGAMBEN, 

2012, p. 40). 

Uma pausa “carregada de tensão” é o que encontraremos nesta cena do romance 

enquadrada na parta intitulada “Um sol dentro de casa”. 

 
Na hora você acha que Saddam Hussein. O Saddam passou muito mais tempo 

na TV, tanto que os traficantes prestaram atenção e grampearam a cara dele 

nos saquinhos de cocaína: um papelinho com a cara do primeiro - ministro 

xerocada em preto e branco, o nome da boca de fumo embaixo e a quantidade 

de pó. A boca principal do Queím se chamava Salto Azul e virou Bagdá. Mas 

não é o Saddam Hussein. Esse morreu faz quanto tempo? Quase dez  anos.  

Meu  Deus,  parece  que  foi  ontem.  Na  sala  do  apartamento de Camilo, não 

era Saddam. Era outro morto, mais recente, na TV. Mas a semelhança é 

incrível (HERINGER, 2016, p. 131). 

 

É explicita toda a quebra na narrativa nesse momento, principalmente quando o narrador 

traz uma visão de fora, esse movimento na “dança”, na escrita, como se mudasse a câmera de 

um filme, onde antes mostrasse só um lado da cena, somente a visão da personagem principal, 

sem nenhuma opinião de fora. Além da metáfora do sol sublinhada a todo momento de tensão 

no “calor” incômodo do qual o protagonista sempre se enfurecera. 

Camilo reclamava tanto que o sol era seu inimigo, tinha por ele horror, que de repente 

em um gesto brusco a cena muda e o sol está dentro da própria casa, “desde criança odeio o sol 

[...]” (HERINGER, 2016, p. 12); logicamente este novo sol é metafórico, ele representa o 

Renatinho, e assim como o sol queimava lá fora e incomodava a Camilo, Renatinho também 

não deixava a consciência de Camilo em paz, pois, como visto anteriormente, era o menino 

neto do assassino do seu amor. “O teu neto, assassino, é a tua cara” (HERINGER, 2016, p. 116) 

. A sensação de estar preso ao passado une Camilo ao seu amor através da lembrança 

viva de Cosme em sua mente. Existe uma espécie de “delírio” ao querer comparar a morte de 

Cosme com um suposto assassinato de Renatinho, o neto do assassino, como uma forma de 

vingança. A cena já analisada anteriormente se volta agora para o crivo do fantasma, como uma 

forma de analisar a imaginação de Camilo como um fantasma, sob o signo da fantasia. 
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Realmente, para que tudo aconteça é preciso que estas imagens passem pelo crivo da fantasia, 

logo a imaginação fértil de Camilo desenha, tanto as lembranças de Cosme, como o possível 

futuro de Renato. “O movimento, ou paixão, produzido pela sensação é posteriormente 

transmitido para a fantasia, que pode produzir o fantasma inclusive na ausência da coisa 

percebida.” (AGAMBEN, 2012, p. 135). 

 
Agora o fio desencapado sou eu. Ele está logo ali, o garoto de costas para mim. 

Na tv, o gordinho e o magricela construíram a casa na árvore, falta só o 

telhado. Agora estão serrando uma janela na parede com um daqueles serrotes 

de dois cabos. O gordo está dentro da casinha e o magro está fora da casinha. 

Basta ir até a cozinha, puxar uma faca de pão da gaveta e tentar enfiar na nuca 

dele (HERINGER, 2016, p.116). 

 

Todos os elementos apresentados no decorrer desta narrativa remetem a coisas de 

criança, o filme infantil sendo transmitido na TV, a inocência do menino em pensar que está 

tudo bem e protegido, a mesma forma do objeto que matou o seu amor, todos juntos em uma 

mesma vontade de repetir a cena, lembradas em diversos lances de memórias através da 

“fantasia”. 

Intimamente ligada à fantasia, aparece a memória, que Aristóteles define como “a posse 

de um fantasma como ícone daquilo de que é fantasma” [...] e tal nexo é tão vinculante a ponto 

de não se poder ter memória sem fantasma, mesmo a respeito das coisas de que se tem 

conhecimento intelectual [...] (AGAMBEN, 2012, p. 136). 

Realmente, este acontecimento ainda que ocorresse somente na “imaginação” de Camilo 

já traz do inconsciente uma repetição de outro momento. Pode ser que para o leitor essa 

sensação de “ter visto antes” fique mais clara, na posição que se encontra, visto que Camilo não 

afirma com exatidão que seria uma vingança, embora parecesse muito com uma, pelo rigor dos 

fatos apresentados em seus pensamentos. 

Talvez, porventura, a imagem do menino morto que ficaria em sua mente para sempre 

o fizesse sentir o gosto da possível vingança, ou ainda o desespero de ter assassinado uma vida 

inocente em função de outra que nem se quer tinha a ver um com o outro. Ainda que fosse um 

fantasma, caracterizado pelo rompimento brusco de uma cena de vida, poderia ser também pela 

fantasia de transcender a sua alma em realização de sanar uma morte pela outra. 

Eu teria que conviver com o cadáver até anoitecer, um pedacinho de carne se 

equilibrando sentado de frente para a TV, com um cabo de plástico perolado 

enfiado no ombro. Depois de umas horas, vou acabar me acostumando com 

aquela presença, e a faca vai começar a parecer um desses brinquedos de pôr 

na cabeça, um arco de plástico com um cabo de faca de um lado, e a lâmina 
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ensanguentada no outro [...] Quanto tempo leva para um morto começar a 

cheirar mal? (HERINGER, 2016, p. 109). 

 

Há uma certa ironia tanto nas ações como nas falas de Camilo. Mostra-se rude, com 

presença grotesca e intimidadora, os gestos de Camilo acionam o fantasma da rebeldia guardada 

ao longo de anos, mas também são alusões ao descontentamento do presente, que para ele 

mesmo, poderia estar vivendo ao lado de Cosme. Esse fantasma da sensação de faltar “algo”, 

que no caso era a presença de Cosmin, deixava-o ainda mais ranzinza adulto de que quando era 

jovem. 

Uma vez eu dei uma rasteira num cachorro. Era um cão de rua, que estava 

sentado ao meu lado na calçada há um tempão, como se eu fosse seu dono. 

Cachorro se apega fácil. Não dei comida para ele, não fiz carinho nas orelhas 

nem nada. Ele ficou ali do meu lado de guarda. Deve ter achado que eu era 

mendigo. Meti a muleta atrás das patas da frente dele e puxei. Sem motivo. 

Por tédio eu acho. Ele abriu as pernas e caiu de cara no chão, cãim, mas se 

levantou logo e olhou para minha cara, como o Renato olhou. Ninguém estava 

comigo, mas senti muita vergonha, me arrependi na hora. Abracei o cachorro. 

Ele não entendeu e fugiu de mim. [Tanta ternura mal colocada nesta vida.] 

(HERINGER, 2016, p. 120). 

 

Ao acorrentar-se nessa vida amarga, Camilo reflete toda sua decepção do passado na 

trajetória do seu presente. É como um espelho fadado a refletir e retornar toda raiva que carrega 

dentro de si. Em “Eros ao espelho”, parte integrante do livro Estâncias (2007), Giorgio 

Agamben apresenta uma relação da imagem refletida no espelho com a imagem real projetada 

fora dele. Agamben (2007) trabalha com a questão do amor e o mito de Eros nesta abordagem 

teórica, apresentando através de análises filosóficas e pareceres psicológicos o profundo 

conceito de amor e a fantasia que propõe a concepção deste sentimento na anima (alma) 

humana. 

Tomando as considerações de Agamben (2007), pode-se ler  o ódio de Camilo através 

desta fenomenologia, visto que este também é um sentimento humano, considerado a outra face 

do amor, porém com a mesma intensidade. Assim,  observa-se que Camilo apenas refletia para 

“fora de si” o que havia nele próprio em questão de sentimentalismo. 

 

[...] a psicologia medieval, com uma invenção que está entre as heranças mais 

fecundas legadas à cultura ocidental, concebe o amor como um processo 

essencialmente fantasmático, que implica imaginação e memória, em uma 

assídua raiva em torno de uma imagem pintada ou refletida no íntimo do 

homem. Assim, Andrea Cappellano, cujo De amore é considerado a 

teorização exemplar da nova concepção, define o amor como immoderata 

cogitatio de um fantasma interior, e acrescenta que ‘a paixão nasce 
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unicamente do pensamento que o ânimo concebe a partir do que vê’ 

(AGAMBEN, 2007 p. 145). 

 
Nesse sentido, Camilo vive entre dois sentimentos em suas relações: a paixão que 

outrora crescia com Cosme, agora se converte momentaneamente em ódio, com Renato. Talvez 

porque ao observar que o menino crescia saudável e com um futuro pela frente, lembrava que 

seu avô havia impedido Cosme de viver, ceifando os sonhos do amor entre os dois jovens. 

Outro ponto interessantíssimo abordado por Agamben (2007) é a desconstrução do mito 

de Narciso. Para o pensador italiano, Narciso não era enamorado de si mesmo, mas sim de sua 

imagem que refletia no lago, uma projeção irreal de si, tornando-o dentro de si outra criatura 

real. Dessa maneira, ao pensar no ódio e no amor como sentimentos genuinamente humanos é 

que a figura de Camilo reflete toda essa essência de amor convertido em ódio e refletido ao 

externo, principalmente com pessoas e coisas ao seu redor. O que parece é que a maior ligação 

de amor que Camilo possuía enquanto adulto era a amizade com Grumá, sendo este um espelho 

no qual ele refletia todo seu amor, pois era o ouvinte confidente que o ajudava a organizar as 

memórias da infância. 

Camilo adulto se apoiava nessa amizade: “A única amizade que tenho é o Grumá, meu 

vizinho aqui do prédio.” (HERINGER, 2016, p. 26). “O Grumá foi até a cozinha, checar o 

porco, que já cheirava, espalhando vapor de limão pela casa. Agora era a sua geladeira que tinha 

pifado. E uma chuletinha sem cerveja gelada não dá [...] Camilo ofereceu o cartão de crédito 

para comprar uma nova, mas o amigo recusou” (HERINGER, 2016, p. 132). 

Diante dessas projeções de ódio e amor, na personagem de Camilo encontra-se muito 

mais do que essa dubiedade de sentimentos. Camilo é um protagonista carregado de fantasias e 

fantasmas na memória, sendo grande parte moldada por ele mesmo. Evitando entrar na parte 

que envolve a psicologia nestas concepções sobre a memória, toma-se de imediata hipótese essa 

relação de Camilo com a vontade de externar no outro o que realmente quisesse tomar para si 

mesmo, provavelmente como uma “recompensa”. 

O fato é que, por fim, a memória em seu processamento não somente rege as 

transformações ocorridas em Camilo, mas também através delas é que a narrativa vai se 

moldando, a história vai criando raízes e, por conseguinte, uma série de cenas ao longo desta 

fase vai tomando seu rumo, seja por fantasia, na aparição de meticulosas ideias na mente de 

desta personagem, ou pelo “fantasma” que ao carregar-se de tempo, invade as memórias de 

Camilo.
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3. AS PERMEAÇÕES DA HOMOTEXTUALIDADE NO ROMANCE: SEXO,  

CORPO E HOMOAFETIVIDADE 

 
Para o terceiro capítulo procurar-se-á identificar como ocorre o processo de 

homotextualidade no romance e as características que premeiam esta construção narrativa. 

Entendendo que a homotextualidade é um enredo que envolve o relacionamento afetivo entre 

dois homens (LOPES, 2002), o objetivo principal será identificar como este tipo de escrita 

apresenta o relacionamento entre Cosme e Camilo e o que provém/diverge deste amor. Para 

este momento utilizaremos de base teórica, além de Lopes (2002), Trevisan (1986) e Santiago 

(2004). 

No romance, existe ainda um jogo entre os corpos, que leva ao conhecimento da 

sexualidade pelos meninos do Queím. Há uma conexão entre o sexo e o corpo, uma vida sexual 

sendo iniciada, um desejo, uma paixão que envolve o amor entre dois adolescentes. Embora a 

forma como o sexo se apresente não seja próxima ao animalesco, como se nota em alguns 

autores contemporâneos, traremos como suporte teórico Giorgi (2016), que apresenta a relação 

entre o desejo sexual e o corpo, sob o comparativo com o animal, como uma fera que busca 

saciar seu desejo erótico, para trabalhar com todos os aspectos envoltos nesta questão. Neste 

sentido, perceberemos, a diferença de enfoque no livro de Heringer, em relação ao sexo. Desta 

forma também veremos que a exposição do corpo negro, o de Cosme, se distancia da erotização 

e se aproxima do afeto, o que diverge um pouco das noções apresentadas por Veiga (2018) e 

Fanon (2008), que serão colocadas à baila neste capítulo. 

 

3.1  A HOMOTEXTUALIDADE PERMEANDO A ESCRITA 

 

A homossexualidade enquanto temática e enfoque crítico teve seu auge de visibilidade 

no final do século XX, daí então diversas formas de manifestos artísticos têm impulsionado o 

crescimento de inúmeros meios de colocá-la em destaque, entre eles a literatura.  Para Denilson 

Lopes (2002), em seu livro O homem que amava rapazes, e outros ensaios (2002), o momento 

do advento da temática homossexual é: 

 

[...] o século XXI bem que pode ser aquele em que a homossexualidade se 

institucionaliza e se estabiliza socialmente. No Brasil dos anos 90, jornais e 

telenovelas exploraram mais o tema, embalados pela polêmica suscita em 

torno do projeto de união civíl estável entre pessoas do mesmo sexo, 
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apresentado pela então deputada federal Marta Suplicy. O movimento gay 

politicamente engajado se ampliou, constituindo a ABGLT (Associação 

Brasileira de Gays, Lésbicas e Travestis) que no ano de 2000 contava com 

mais de 80 grupos filiados. Paradas do orgulho gay e eventos similares 

passaram a acontecer em diversas cidades do país. Só São Paulo reuniu mais 

200 mil participantes na sua parada em 2001. Na universidade, não poderia 

ser diferente. Nos anos 90, começa mesmo a se falar em estudos gays e 

lésbicos. Buscar uma conceituação, aparentemente, seria fácil, mesmo óbvio, 

algo como estudos interdisciplinares sobre a homossexualidade. Desde que 

que o termo homossexualidade surgiu no século XIX despertou o interesse de 

intelectuais no Brasil, mas como área de estudos só começa a ganhar 

visibilidade muito recentemente dentro da universidade (LOPES, 2002, p. 21-

22). 
 

Diante desta abordagem do professor e pesquisador Denilson Lopes (2002) sobre o 

início dos estudos homossexuais no Brasil e da necessidade crítica que envolve este tipo de 

estudo, pode-se entender a homotextualidade como uma inserção de textos que abordam a 

temática homossexual, entre as demais literaturas, como define o pesquisador: 

 

A questão inicial e condutora para este trabalho remete a uma pergunta 

clássica mas inevitável: o que um olhar crítico homoerótico acrescenta à 

cultura brasileira e como a representação da homossexualidade se torna ou não 

estrtutural a sua literatura? Parto do pressuposto de que a sexualidade entra na 

definição do texto, e não só por aspectos ideológicos ou biográficos, indo além 

da identificação de práticas eróticas (LOPES 2008, p.122). 

 

 Diante da abertura nos cenários midiáticos e campos de estudos, “é ainda necessário 

buscar construir o solo que possibilitou a emergência decisiva de uma homotextualidade, para 

além de trabalhos isolados, momento que só se dá no interior da literatura contemporânea” 

(LOPES, 2002, p. 123). Dada a urgência do tema, grandes autores foram ampliando seu 

trabalho, dentre eles, como já citado no primeiro capítulo, Silviano Santiago, João Gilberto 

Noll, Caio Fernando Abreu, João Silvério Trevisan. 

 

A história da homotextualidade brasileira ainda está por se fazer, apesar de 

haver artigos e teses pontuais, que urgem serem mapeados e reavaliados, para 

não embarcarmos em modismos fáceis e descontextualizados da realidade 

brasileira. Mesmo um trabalho abrangente e fundamental sobre a 

homossexualidade brasileira, como Devassos no Paraíso, de João Silverio 

Trevisan, em que foi incluída uma apresentação dessa produção cultural e 

artística, não ultrapassa muito os limites de um levantamento introdutório. 

(LOPES, 2002, p. 121). 
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Ainda no que diz respeito as construções da homotextualidade, existem áreas e aspectos 

na literatura contemporânea carregadas de uma historiografia importante da literatura 

homossexual. “Um mapeamento da homotextualidade na literatura brasileira passa pela 

identificação de categorias estéticas articuladoras, como o campo de estudos de gêneros 

literários, como cartas, diários, ou de obras que encenam mais direta ou enviesadamente 

elementos bibliográficos” (LOPES, 2008, p. 124) 

É importante frisar os outros grandes acontecimentos da época que levaram a associação 

com o movimento homossexual, citando por exemplo a descoberta do HIV nos anos 80, que ao 

longo de toda a década, (inclusive erroneamente até hoje) foi associada com a 

homossexualidade até mesmo sendo um castigo divino para tal “pecado”.  Outras posições 

ideológicas como uma possível patologia para a homoafetividade foi descartada também, 

seguindo as palavras de Lopes (2002) muitas mudanças ocorreram ao longo de estudos 

aprofundados sobre o tema: 

 
A partir dos anos 70, diante da abertura política, o movimento gay se 

desenvolve no Brasil, tendo um papel decisivo na quebra de preconceitos 

contra a homossexualidade. Em 1985, a homossexualidade deixa de ser 

considerada doença pelo conselho federal de medicina. Em ‘1999, o Conselho 

Federal de Psicologia estabelece normas para coibir a promessa de “cura” para 

homossexualidade por alguns profissionais. Quanto ao ponto de vista jurídico, 

começa a haver um movimento em vários municípios e estados para incluir 

leis que proíbam a discriminação por orientação sexual. Embora a 

homossexualidade não fosse crime desde 1830, isto nunca impediu de se usar 

subterfúgios legais para coibir a expressão pública e privada de afetos entre 

pessoas do mesmo sexo. Já na esfera religiosa sobretudo entre as igrejas cristãs 

hegemônicas no Brasil, a quebra de preconceitos tem evoluído menos, apesar 

do esforço de discussão de indivíduos isolados, que constituem o principal, 

senão único, discurso forte que entrava e sustentava a homofobia (LOPES, 

2002, p. 26). 
 

O surgimento da Aids entre outras doenças sexualmente transmissíveis, contribuiu para 

que o preconceito contra a homossexualidade se disseminasse muito mais rápido. Dada a 

conotação que todos os homossexuais tivessem a doença dentre vários heterossexuais que 

poderiam estar contaminados. O escritor João Silvério Trevisan, em seu livro Devassos no 

Paraíso (2008), descreve com um certo humor ácido tais provocações que corrompem a 

sociedade de um modo que o senso comum prevalece sobre o crítico, criando raízes de 

concepções errôneas na mente de muitas pessoas a respeito de algo que não conhecem ou só 

ouviram falar de longe. 
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Ao diluir aquele conceito demarcativo que uma sociedade perversa consagrou, 

a Aids veio indiretamente evidenciar que o desejo esta ali onde ele mesmo 

preferiu estar, sem ater-se às contingências culturais, tomadas perfeitamente 

irrelevantes. Tentando justificar o fato de, em sua farmácia, recusar-se a dar 

injeções em homens efeminados, certo farmacêutico paulistano assim se 

justificava, numa pesquisa sobre a Aids: ‘E se eu me contaminar? Lá em casa 

ninguém ia querer saber da história. Todo mundo ia achar que eu ‘virei a 

mão’’. O que deixa a resposta reveladoramente ambígua é que esse homem 

não temia pegar o vírus da Aids mas sim, adoecer de homossexualidade. De 

certa maneira, é lícito acreditar que nessa ambiguidade do pânico à doença 

revela-se a ambiguidade básica do desejo, quando se intitui que qualquer um 

pode ‘virar a mão’. Assim, ainda hoje confundida com o estigma da 

homossexualidade, a doença da Aids tem revelado uma verdade bastante 

simples: somos todos vulneráveis ao desejo, (homossexual ou não) porque 

potencialmente capacitados para adoecer outro (TREVISAN, 2008, p. 42). 

 

 Se por um lado, essas questões permeiam o sujeito social, elas também passam a ser 

discutidas no campo acadêmico. A teoria Queer surgida nos Estados Unidos na década de 1990, 

trouxe à baila essas considerações.  Como propõe o teórico estudioso Jhonathan Culler (1999): 

 

Como a desconstrução e outros movimentos contemporâneos a Queer theory 

[…] usa o marginal – o que foi posto de lado como perverso, além dos limites, 

radicalmente outro – para analisar a construção cultural do centro: 

normatividade heterossexual. No trabalho de Eve Sedgwick, Judith Butler e 

outros, a Queer Theory tornou-se o espaço de um questionamento produtivo 

não apenas na construção cultural da sexualidade mas na própria cultura, tal 

como baseada numa negação das relações homoeróticas (CULLER, 1999, p. 

126). 
 

Desse modo os estudos Queer dialogam com as mais diversas formas de resistência das 

minorias, dentre os espaços ocupados para mostrar essa força a literatura ganha uma visibilidade 

maior através da escrita contemporânea de temática LGBT. 

  Além da revolução nos estudos culturais causadas pela teoria Queer diversas vertentes 

defensoras da diversidade começaram a ganhar espaço entre o movimento LGBT, tal como a 

causa não binária. Lopes (2002) também discorre sobre este assunto em seu livro no que diz 

respeito as construções e afirmações acerca do tema da homossexualidade diante da necessidade 

literária e artística: “Os estudos queer atacam uma repronarratividade e uma reproideologia, 

bases de uma heteronormatividade homofóbica, ao naturalizar a associação entre 

heterossexualidade e reprodução” (LOPES, 2002, p. 24). 

Nesse sentido, o que denota é que todas as críticas e palavras ofensivas usadas contra 

LGBT’s foram tomadas pela comunidade como uma resistência, uma forma de luta e de 

confronto com as nomenclaturas preconceituosas usadas por quem ataca, tornando assim uma 
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bandeira de protesto, citando como exemplo a Marcha das Vadias e os termos machistas 

perjorativos, tais como “viado”, “bixa”, “sapatão” etc. 

Silviano Santiago (2004) é um dos importantes nomes da crítica brasileira a tratar da 

questão homossexual no campo artístico e intelectual. O crítico irá pensar a respeito de uma 

literatura que pudesse ser inclusa às demais, e não sobrepor-se ou subjulgar-se inferior. Em “O 

homossexual astucioso” (2004), ele reflete acerca do trabalho com a literatura de temática 

homossexual, com destaque para o contexto de produção. 

 

Em que a produção cultural feita no Brasil contribuiu ou pode chegar a 

contribuir para essa ou aquela teoria crítica? Periférico, subalterno e particular 

correspondem semanticamente ao enunciado da pergunta cosmopolita 

(urbano, variantes, diferenças) sobre o valor da cultura brasileira e se opõem, 

respectivamente, a metropolitano, superior e universal, fatos da enunciação 

(SANTIAGO, 2004, p. 194). 

 

Neste aspecto é essencial pensar aqui nos elementos que se unem em O amor dos 

homens avulsos (2016) e partem de um princípio que, além da história se passar em um subúrbio 

carioca, o enredo central é o amor gay entre dois meninos. O que Santiago propõe  é a inclusão 

deste tema entre a tantos romances de amor existentes na literatura contemporânea, seja ela 

brasileira ou estrangeira, além de todos os acontecimentos que permeiam a vida social das 

personagens. 

 Silviano Santiago (2004) apresenta outra questão para os estudos sobre 

homotextualidade: a liberdade de assumir-se gay desprende várias barreiras criadas até mesmo 

pelo sujeito homossexual, como uma questão de não aceitação. Por outro lado, o gay assumido 

sabe que terá que carregar um fardo enorme e tentar atravessar todos os tipos de preconceitos e 

olhares para si. 

Nas décadas de 1960-1970, um verbo adquiriu enorme importância no 

universo gay brasileiro: Assumir. (em seus correlatos: dar bandeira, 

desmunhecar, etc.) Desde então, tornou-se básico que o homossexual, em 

qualquer contexto social-profissional, e se autodenominasse bicha ou sapatona 

e exibisse na esfera pública o comportamento diferente e a preferência sexual 

particular. Se assumisse publicamente como marginal à ‘norma’. Coube ao 

homossexual carregar na vida pública um fardo que o heterossexual não 

carregava nem carrega (SANTIAGO, 2004, p.197). 

 

 No romance em estudo, em nenhum momento Camilo mostra-se um gay orgulhoso de 

sua sexualidade, muito pelo contrário, quase nem demonstra interesse em colocar-se como 

homossexual. O que mais ele sugere são os sofrimentos físicos e familiares com as quais ele 
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passa, porém, de Cosme não se sabe nada de sua vida antes de morar no subúrbio carioca. 

Camilo sabia apenas o que passaram juntos e o que guardara (quase nada) de fotos do menino. 

 

Como é absurdo tentar escrever o Cosme, as coisas do Cosme, as falas do 

Cosme, as caras que o Cosme fazia. Como queria ter uma foto dele para colar 

aqui. (Não sei se teria coragem.). Ele nunca tirou nem um retratinho. Toda vez 

que penso nisso, acho incrível: quase todos os seres humanos da história 

nasceram e morreram sem tirar uma foto sequer. Cosmin provavelmente foi 

um dos últimos. [A polícia deve ter foto dele deitado cadáver, o corpo com as 

chagas da faca, o rosto subsaltado. Mas assim não] (HERINGER, 2016, p. 48). 

 

É preciso responder alguns questionamentos acerca da proposta que se faz com esta 

passagem do romance mesclando-o com a ideia do “assumir-se” proposta por Santiago (2004). 

Para dar início a resolução do problema, é preciso atentar minuciosamente para alguns fatos 

importantes: primeiramente, Camilo, como já foi citado, não aparenta ou pelo menos não se 

preocupa em assumir-se gay, já o menino Cosme pelo que tudo indica demonstra seus desejos 

e sua orientação sexual. Apurando melhor os fatos, na cena do assassinato do garoto, Camilo 

narra o requinte da crueldade com uma ironia estupefata: 

 

Quem se importa, assassino? O importante é que o salário dê para o mês. O 

importante é saber quem está comendo quem no escritório, nos palácios de 

governo e nas novelas. Cosmin foi violado antes e depois de morrer. 

Descobriram na autópsia. O assassino teve a gentileza de vestir a cueca de 

volta no cadáver. (HERINGER, 2016, p.115) 

 

 

Na narrativa não há passagens que descrevem os gestos físicos que poderiam indicar a 

orientação sexual dos meninos, no entanto o algoz encontra os dois meninos nus na cama. Ali 

a história entre eles é descoberta por Adriano, que sendo homofóbico, vê mais facilidade em 

assassinar Cosme, órfão negro,  que matar um menino branco da elite, filho de médico, patrão 

da mulher. 

 

Cosmin dormia do meu lado na cama, o lençol abafava os nossos recém-

calores. Os pelos da perna dele me faziam cosquinha. Nós dois, o monstrengo 

de dez tentáculos. Um umidinho de suor na testa dele. Ouvi uns passos 

pesados lá fora, pés de botina. Meu quarto sempre teve um cheiro forte de 

madeira, os móveis eram todos de lei. A porta não estava trancada. Os passos 

vieram para perto, pararam. Agora eu não podia trancar, o ruído da chave 

chamaria mais atenção. Depois pareceu que iam embora, mas voltaram mais 

rápido, o barulho da maçaneta acordou Cosme e lá estava o assassino dentro 

do quarto (HERINGER, 2016, p. 109). 
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As reações que Camilo tivera quando deu o primeiro beijo em público no seu amor 

também reforçam esta questão da preocupação ao “assumir-se”. Os dois eram jovens, mas 

existia um medo acerca do amor homossexual por parte do protagonista. 

 

Chegamos os dois ao pé dos moleques (nenhuma menina). Ele apertou meus 

dedos com as duas mãos e me deu um beijo de poder beijar a noiva. Ficaram 

sem reação por muito tempo, as caras travadas como se tivessem visto um 

homem com cabeça preta de cachorro. Imagino, em pânico, que um deles pula 

e chuta o meu joelho esquerdo, quebra minha perna aleijada; outro soca o nariz 

do Cosme, manda abrir a boca e esfrega os dentes dele na parede chapiscada. 

Imagino que nos prendem e despejam óleo fervendo na nossa pele. Que 

atravessam um vergalhão nas nossas coxas, unindo os dois feito um brinquedo 

de plástico. Que se levantam sem dizer nada, tão decepcionados, e vão embora 

cheios de nojo. Ou que tentam argumentar, por amizade: mas e se todo mundo 

fosse assim, igual vocês, a espécie humana não se reproduziria mais! Ou que 

começam a rir, rirrrirrir, rerrrerrir, rarrarrir. Imagino todo o antigo caldo de 

horrores no qual boiam cabeças decepadas de carne de veado queimada na 

fogueira. Sopa velha, requentada e ressalgada a cada geração de meninos, 

desde que o primeiro imperador de Roma achou duplamente imundo era o 

macho que se deitava com outro macho. As caras amoleceram do primeiro 

espanto, voltaram a se mexer e olhar para as outras. Tinham a obrigação da 

raiva, do asco e da piada, mas ninguém queria começar. Olharam para nós. 

Não rimos. Encaramos (HERINGER, 2016. p. 97). 

 

 Importante salientar as intersecções que os estudos da homossexualidade possuem com 

relação às minorias, visto que o sujeito gay ainda é marginalizado e o que contribui ainda mais 

para este afastamento é se o homossexual for negro residente da periferia e subúrbios. Diante 

da padronização do homem branco como sendo o modelo de homem social, tem-se em 

contrapartida a exclusão igualitária entre os outros homens, gays, negros e indígenas. 

Lucas Veiga (2018), em seu trabalho intitulado As diásporas da bixa preta, define a 

ideia do que é e o que significa a colonização do homem hétero branco como “padrão”. 

 

Homem - branco - hétero. Intersecções daquilo que numa sociedade patriarcal 

como a nossa estabeleceu-se como padrão. O padrão só pode existir como tal 

se coexistente a ele está algo fora do padrão. Nesses termos, o homem, branco, 

hétero estabeleceu-se como padrão; e a mulher, a transgeneridade, o negro, o 

índio, o gay foram relegados à condição de fora do padrão (VEIGA, 2018, p. 

1). 
 

 

No romance de Heringer, pode-se observar que  no momento em que a narrativa 

encaminha-se para o final, vê-se que a velha senzala se tornou uma igreja, e como dito 

anteriormente, a religião também foi suprida, de modo que todo objeto cultural negro foi se 
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tornando palco da cultura branca e conservadora. Desse modo, o que existe então ao longo do 

romance a todo momento é um “embranquecimento” das questões que envolvem corpo, 

representatividade e domínio. Exemplificando, enquanto Camilo pode chegar à velhice, Cosme, 

o garoto gay, negro e órfão, teve sua vida interrompida na adolescência; a religião cristã era 

bem vista, enquanto que a crença de matriz africana, o Candomblé, era deixada de lado. 

Sobre esta questão, Franz Fanon, em sua obra Pele negra, máscaras brancas (2008), 

aborda este tipo de colonização como sendo uma passividade do negro em relação ao domínio 

branco. “O problema da colonização comporta assim não apenas a intersecção de condições 

objetivas e históricas, mas também a atitude do homem diante dessas condições” (FANON, 

2008, p. 84).  

 Fanon (2008) atenta para o fato comparativo da invasão de Madagascar em 1883, 

descrevendo que um negro não era uma autoridade para outro negro, mas sim um branco 

(FANON, 2008, p. 93), ou seja, neste processo de colonização, as mudanças que se deixaram 

acontecer foi por uma possível falta de resistência maior, e não por uma aceitação à colonização. 

No caso de O amor dos homens avulsos, a colonização branca foi se tornando real ao ponto de 

que os patrimônios históricos negros vinham sendo tombados gradativamente, atingindo 

inclusive o maior simbolo de resistência como referido anteriormente: a religião. “Hoje, a 

fachada permanece, mas o terreiro virou estacionamento e todo mundo é evangélico” (HERINGER, 

2016, p. 20). 

Diante desses fatos, faz-se necessário retornar a passagem do livro na qual o 

protagonista narra os acontecimentos que mudaram completamente este cenário onde morava, 

de uma forma fluída e contínua.  

 

Rua Enoque Queirós, antiga avenida Suaçu, 47. O endereço da casa do meu 

tempo de garoto. Dois andares, quatro quartos, uma suíte, seis banheiros. Sala 

de estar e de jantar, varandas, dependências de empregada, quintal amplo, com 

piscina. Um abacateiro, uma palmeira (a palmeira era minha, o abacateiro, da 

Joana), arbustos variados, cerca viva, bichos indesejáveis, muitos insetos, de 

vez em quando um gambá. Vizinhança familiar, sem favelas próximas. 

Comércio farto, ônibus na porta. Hoje em dia, fica a duas quadras de um dos 

maiores shoppings da Zona Note e a uns quatro quarteirões do apartamento 

onde moro (2 qtos, 1 suíte). Depois de mais de trinta anos longe do Queím, 

voltei. Quero morrer aqui mesmo onde nasci. Todo mundo tem vontade de 

simetria. O bairro foi quase todo derrubado. Na Enoque, de velho mesmo, do 

tempo da fazenda Queím, só restou a fachada da antiga senzala, porque foi 

tombada pelo Patrimônio. E só a fachada: dentro virou um estacionamento. 

Aqui e ali sobem prédios de vidro no lugar dos sobradinhos caquéticos. As 

ruas foram asfaltadas e as esquinas, arejadas pela Light. Tudo encolheu. Esta 

cidade sofre uma febre que de tempos em tempos causa essas alucinações de 
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belepóque. Bota abaixo, vamos começar tudo de novo! É o parasita 

modernizador, a malária de Miami, que antes foi malária e Paris. No delírio 

passado, arrancaram uma montanha da paisagem para enterrar um pedaço de 

mar, higienizaram tudo. No próximo, não duvido, vão higienizar de vez os 

cariocas. Enfim. (HERINGER, 2016, p. 18, grifos do autor). 

 

Nesta passagem, Camilo mostra especificamente como a mudança ocorreu e ainda 

ocorre de forma contínua, baseado em comparações com outros tempos, principalmente o 

famoso “Bota-abaixo”, articulado pelo prefeito Pereira Passos, para modernização e 

higienização da capital carioca, no final do século XIX. Essa comparação dá-se pelo fato da 

cidade estar se enchendo de luzes e colorações artificiais, projetadas pensando em uma 

transformação cultural e reformadora. Se o “Bota-abaixo” expulsou os negros do centro da 

cidade e apagou a sua cultura, o narrador e O amor dos homens avulsos se da conta de que o 

Rio Janeiro e seus subúrbios têm uma tradição de destruição da cultura da margem, expulsando-

a cada vez até o seu apagamento, ou apenas transformando-a em monumento. Por exemplo, a 

destruição da senzala para a construção de um estacionamento, mantendo apenas a fachada 

como referência. 

Fazendo um adendo, na construção “cenária” desta parte do romance, Camilo quando 

retorna para o Queím e compara sua via de adulto com a quando era adolescente já não 

demonstra nenhum desconforto quando relembra de seu passado. Esta retomada da descrição 

dos acontecimentos da vida no bairro, especificamente da cidade aqui, é necessária para se 

entender como o ambiente externo influenciou as mudanças pessoais de Camilo e a sua forma 

de ver o mundo. Quando mais jovem ele reclamava o tempo todo do modo que vivia sua vida, 

com temperamento ranzinza, como um Dom Casmurro, agora mais velho e solitário descobre 

como esse tempo era bom na medida em que sabia o tudo que passara. Lembremos o 

personagem de Machado de Assis para encerrar este tópico:  

 

Uma noite destas, vindo da cidade para o Engenho Novo, encontrei no trem 

da Central um rapaz aqui do bairro, que eu conheço de vista e de chapéu. 

Cumprimentou-me, sentou-se ao pé de mim, falou da Lua e dos ministros, e 

acabou recitando-me versos. A viagem era curta, e os versos pode ser que não 

fossem inteiramente maus. Sucedeu, porém, que, como eu estava cansado, 

fechei os olhos três ou quatro vezes; tanto bastou para que ele interrompesse 

a leitura e metesse os versos no bolso. Vi-lhe fazer um gesto para tirá-los outra 

vez do bolso, mas não passou do gesto; estava amuado. No dia seguinte entrou 

a dizer de mim nomes feios, e acabou alcunhando-me Dom Casmurro. Os 

vizinhos, que não gostam dos meus hábitos reclusos e calados, deram curso à 

alcunha, que afinal pegou. Nem por isso me zanguei. Contei a anedota aos 

amigos da cidade, e eles, por graça, chamam-me assim, alguns em bilhetes: 

‘Dom Casmurro, domingo vou jantar com você’.— ‘Vou para Petrópolis, 
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Dom Casmurro; a casa é a mesma da Renânia; vê se deixas essa caverna do 

Engenho Novo, e vai lá passar uns quinze dias comigo’.— ‘Meu caro Dom 

Casmurro, não cuide que o dispenso do teatro amanhã; venha e dormirá aqui 

na cidade; dou-lhe camarote, dou-lhe chá, dou-lhe cama; só não lhe dou 

moça’. Não consultes dicionários. Casmurro não está aqui no sentido que eles 

lhe dão, mas no que lhe pôs o vulgo de homem calado e metido consigo. Dom 

veio por ironia, para atribuir-me fumos de fidalgo. Tudo por estar cochilando! 

Também não achei melhor título para a minha narração. (MACHADO DE 

ASSIS, 1994, p.1). 

 

Se Machado de Assis coloca em cena o personagem “casmurro”, Heringer evidencia o 

personagem “avulso”. Neste dialógo, o que aproxima esses personagens são as dificuldades de 

entender as nuances do amor. Talvez o avulso Camilo sofra pelas questões que envolvem viver 

um amor homossexual, destaque da escrita do romance de Victor Heringer.  

 

3.2 CORPO E SEXUALIDADE NA NARRATIVA 

 

“A atração por rapazes conforma talvez a mais antiga forma e homotextualidade no 

Ocidente, com raízes profundas na lírica greco-latina.” (LOPES, 2008, p. 51). Se Lopes (2008) 

atentará para a cultura greco-latina, ao recortamos a cultura brasileira, pontualmente a literatura, 

não poderemos deixar de pensar no considerado o primeiro romance homotextual, isto é, com 

temática gay publicado no Brasil, em 1895:  Bom Crioulo, de Adolfo Caminha.  Na narrativa 

do século XIX, temos a história de um homem negro ex-escravizado de nome Amaro que se 

torna marinheiro e se apaixona por outro homem, Aleixo, no navio da Marinha: um homem 

branco que após uma viagem de Amaro o trai com a dona da pensão onde os dois residiam. 

É interessante traçar um diálogo entre as duas obras pela temática que as atravessa: o 

amor homossexual. Bom Crioulo é uma narrativa escrita dentro das particularidades do 

Naturalismo brasileiro, já O amor dos homens avulsos concentra um enredo envolto na 

contemporaneidade. Sob o aspecto literário o que interessa para esta pesquisa é observar quais 

a semelhanças e diferenças entre os livros em relação à temática homossexual, concentrando-

nos nas características das personagens e como se desenvolve o amor entre os homens em 

ambos os romances.  

O livro de Caminha aborda com excelência aspectos naturalistas e expressivos no que 

diz respeito às questões de corpo, sensualidade, traição, amores inflamados, depravação e 

morte. O romance toca em questões discutidas até hoje na literatura e na sociedade, a 

homossexualidade e o preconceito racial, visto que é um romance de dois homens muito 

diferentes entre si, além da cor da pele, o que abre um pequeno diálogo com O amor dos 
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Homens Avulsos (2016), pois além da relação entre dois homens apresentada no romance, 

ambos os protagonistas enfrentam o preconceito de um época, de uma sociedade subordinada 

ao conservadorismo e aos efeitos de do regime militar no último, e as severas ordens da 

Marinha, no primeiro. 

 

Só uma pessoa desejava que a viagem se prolongasse indefinidamente, que a 

corveta não chegasse nunca mais, que o mar se alargasse de repente 

submergindo ilhas e continentes numa cheia tremenda, e a velha nau, só ela, 

como uma cousa fantástica, sobrevivesse ao cataclismo, ela somente, 

grandiosa e indestrutível, ficasse flutuando, flutuando por toda a eternidade. 

Era Bom-Crioulo, o negro Amaro, cujo espírito debatia-se, como um pássaro 

agonizante, em torno dessa única idéia — o grumete Aleixo, que o não deixava 

mais pensar noutra coisa, que o torturava dolorosamente... Maldita hora em 

que o pequeno pusera os pés a bordo! Até então sua vida ia correndo como 

Deus queria, mais ou menos calma, sem preocupações incomodas, ora triste. 

ora alegre é verdade, porque não há nada firme no mundo, mas enfim, ia-se 

vivendo... E agora? Agora... hum, hum!... agora não havia remédio: era deixar 

o pau correr...E vinha-lhe à imaginação o pequeno com seus olhinhos azuis, 

com o seu cabelo alourado, com suas formas rechonchudas, com o seu todo 

provocador. Nas horas de folga, no serviço, chovesse ou caísse fogo em brasa 

do céu, ninguém lhe tirava da imaginação o petiz: era uma perseguição de 

todos os instantes, uma ideia fixa e tenaz, um relaxamento da vontade 

irresistivelmente dominada pelo desejo de unir-se ao marujo, como se ele fora 

de outro sexo, de possui-lo, de tê-lo junto a si, de amá-lo, de gozá-lo!... 

(CAMINHA, 1995, p. 21). 
 

 Em O amor dos homens avulsos (2016) existe uma certa inocência com os toques 

afetivos, ao contrário de Amaro e Aleixo que eram adultos em  Bom Crioulo, Camilo e Cosme 

ainda são adolescentes, embora conhecessem os desejos sexuais, a ternura entre os dois parecia 

soar como se somente importasse os beijos e os carinhos trocados. 

 

Foi à luz do dia. Na esquina de casa. Eu me lembro do sol na testa, no couro 

da cabeça, [símbolo do sol] nos meus braços, o suor na pele colada às muletas. 

A eterna neblina de poeira bege. Meu primeiro beijo[...] Foi Cosmin que parou 

primeiro, eu finquei as muletas e me equilibrei, com cara de pergunta tonta. 

Silêncio. Aí ele me deu um beijo. Agarrou meus dois braços e puxou 

(delicado, para não me derrubar), eu fui, bettemente, davismente. Os lábios 

dele estavam secos, as lasquinhas de pele dura me espetaram. Passei a língua 

para amolecer. Gosto salgado. Ele abriu a boca, língua com língua lembrando 

a língua de boi que Maria Aína fazia. Depois do nojo de bolo alimentar, foi 

como se a gente tivesse tido essa vontade desde sempre (HERINGER, 2016, 

p. 91-92). 

 

 

Não por acaso, nessas duas histórias de amor os nomes dos protagonistas amorosos 

começam sempre com a mesma letra, Amaro e Aleixo, Camilo e Cosme, possivelmente essa 
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semelhança é o que torna as personagens ainda mais próximas, deixando ainda visível a ligação 

entre os amantes; vale a pena lembrar também do efeito sonoro que as palavras parecidas 

causam. Possivelmente Amaro, que deriva de amargo, (por isso o ciúme e a vingança) desse 

um ar de alguém desgostoso, e Cosme, a lembrança de alguém doce e puro, como os santos 

Cosme e Damião e todo a sua egrégora infantil, como já referido em um momento anterior. 

Ambos os romances passam pelo triste final com morte, é seguro dizer que a de Aleixo 

em  Bom Crioulo poderia ter sido evitada se não houvesse o ciúme excessivo de Amaro para 

com a traição do seu amado. É interessante notar também que embora a obra sendo naturalista, 

difere-se um pouco da proposta contemporânea de Heringer, na questão por exemplo do contato 

físico e de traições. 

Em  Bom Crioulo, Amaro não permitia essa liberdade a Aleixo, no que consentia 

experimentar algo sexual fora do que proposto entre os dois. Já em O amor dos Homens 

Avulsos, embora os meninos fossem muito novos, existia a liberdade de experimentar o prazer 

sexual entre os amigos do bairro; existia de fato uma liberdade, essa liberdade que também 

abria caminho para que os protagonistas experimentassem as mais diversas experiências 

sexuais, como a cena de Camilo nu se exibindo para Cosme na cama dos próprios pais. “O que 

me excitou mesmo foi estar ali na cama dos meus pais, a cama onde fui concebido, onde minha 

irmã foi, onde se dava todo o sexo que eu conhecia. A sensação de proibido cresceu [...]” 

(HERINGER, 2016, p. 35). 

Em  Bom Crioulo, o amor é mais ardente ao ponto de haver morte pelo ciúme, enquanto 

que no romance de Heringer (2016) é o próprio ciúme que gera o amor entre os meninos. Além 

disto, a escrita de Caminha (1995) pretende chocar com os detalhes acontecidos, já na de 

Heringer é o afeto que fala mais alto ao coração.  

  As comparações aqui traçadas, como proposto em premissa, remetem aos trechos dos 

dois romances, tendo como proposta buscar um diálogo entre os dois, que são tão distantes em 

datas, um do século XIX e outro do século XXI, mas ambos com a mesma essência, com o 

mesmo choque cultural e com a mesma bagagem imensa de despertar para o leitor uma série de 

aprendizados e reflexões acerca destes temas polêmicos e marginalizados pela sociedade. 

 A atenção especial que se da aqui, precisamente neste livro, é por se tratar de uma 

sexualidade homoafetiva. Desse modo procurar-se-á entender como acontece essa exposição 

do sexo e do corpo no romance como um todo, em um misto de autoconhecimento por parte 

dos personagens e exposição da sexualidade. A explanação do corpo desde o contato visual até 
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o toque e o sentimento faz toda a diferença nas concepções que se tem de corpo no romance, 

com relação ao sentir e o apenas consentir. 

A primeira referência sexual que se tem do corpo no romance se dá no momento em que 

Camilo sente desejos quando está na cama de seus pais, o que o leva a praticar o ato da 

masturbação. Neste momento Cosme o observa, e ali há a primeira fagulha a incendiar o desejo 

em ambos. Ali o espanto que Camilo teve de sobressalto com a presença de Cosme a observá-

lo indiferente, fê-lo sentir ainda mais prazer, a exposição sexual ocorreu então, mais próximo 

dos dois do que poderia imaginar. Vale a pena retomar a passagem que foi descrita por Camilo: 

 

[...] A sensação de proibido cresceu, tesão, um ruído pontiagudo na cabeça e 

de repente aquele aperto quente na barriga e um molhado morno na palma da 

mão. Abri os olhos, susto. Era a primeira vez que saia algo. Achei que tivesse 

mijado. Cosmin estava na porta me espiando, sem camisa, a boca meio 

sorrindo. [...] acho que só para me assustar, porque a coisa foi bem menos feia 

para ele. Não se assustou quando eu me assustei. Nem piscou quando eu me 

contorci todo para levantar a calça (HERINGER, 2016, p. 35). 

 

O que se tem aqui nesta passagem no primeiro momento é a descoberta do corpo um do 

outro, os dois meninos começam a entender seus desejos e entregar-se a eles. Desse modo a 

iniciação sexual entre os meninos com o contato visual dá início a uma nova série de outras 

descobertas, tanto do corpo do outro como si mesmo. 

Gabriel Giorgi (2016), em  Formas comuns: animalidade, literatura, biopolítica, 

destaca que a relação entre o desejo sexual e o corpo é apresentada sob um comparativo com o 

animal, como a fera que busca saciar seu desejo erótico e por assim ser, é vista à margem por 

uma sociedade normativa. 

 

Por que o animal e não, por exemplo, o monstro? Porque o animal teve uma 

recorrência mais sistemática na imaginação cultural: foi uma matriz de 

alteridade, um mecanismo fundacional de classificação e diferenciação 

hierárquica e política entre os corpos, e ao mesmo tempo uma figura próxima 

e universal. O animal funcionou como o outro constitutivo e ‘imediato’ do 

humanismo moderno: toda distinção hierárquica entre classes, raças, gêneros, 

sexualidades etc.; todo antagonismo social ou político; toda censura 

biopolítica entre corpos passa, quase invariavelmente, pelo animal. É a partir 

dessa sistematicidade da alteridade animal que a cultura trabalhou sentidos em 

torno de corpos e desejos não normativos: ali encontra essas linhas de 

passagem, de contágio, de metamorfose e mutação, essas zonas de 

indiscernibilidade que suspendem o pressuposto da espécie como gramática e 

reconhecimento (GIORGI, 2016, p. 161). 
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Dessa maneira, Giorgi (2016) apresenta uma conjectura forte sobre a representação do 

animal e o signo dos desejos humanos. O animal é tão próximo do ser humano que em quase 

todas as culturas religiosas por exemplo ele é sagrado, é usado como amuleto ou uma 

representação humana de sacrifício para com o divino. O ser animal está conectado ao íntimo 

humano pela sagacidade, rapidez e domínio que possui sobre outros corpos, outras mentes; é aí 

onde entra a hierarquia descrita por Giorgi (2016) em um momento em que para haver um 

domínio é preciso também que haja um dominado. 

Sendo assim, a comparação que pode se ter do animal com a sexualidade humana 

proposta no romance é o instinto que leva ao desejo, que leva ao encontro do prazer do corpo. 

O diálogo mais propício que se pode ter entre os dois romances seria a procura por satisfazer 

os desejos. Em O amor dos homens avulsos o contato sexual nasce do desejo e da afetividade 

entre os meninos.  

Para apontar estes indícios no romance e para facilitar a explanação, basta retomar e 

conferir a passagem onde todos os meninos que eram amigos, residentes do Queím, se reúnem 

para conhecer seus corpos atrás da velha senzala. Existe ali uma vontade e um desejo, porém o 

que pode extrapolar esta vontade é o fato dos meninos fazerem entre si uma rodinha para isto, 

uma competição ou uma espécie de amostra de quem era o mais voluptuoso entre todos eles. 

 
Sem dizer nada, o Otávio levantou e foi andando na direção da ex-senzala. O 

Zétimó seguiu, Cosmim foi atrás. Fui também, sem saber por quê. Todos 

fomos, menos o Nó, que voltou para casa: sabia o que ia acontecer e não tinha 

idade para isso. Sei que era à tarde, mas lembro como se fosse noite ou como 

se estivéssemos numa sombra espessa, verde. Mato. Oito garotos numa roda, 

num canto da senzala, paus para fora, cigarros apagados na boca, comparando 

tamanhos, grossuras… (HERINGER, 2016, p. 66). 

 

 Como a incitação ao desejo sexual tem um começo, Otávio tomou a iniciativa para com 

o grupo; todos já estavam imaginando o que aconteceria, no impulso foram movidos pelo desejo 

do autoconhecimento e do conhecimento do corpo alheio a exibirem-se, com o gozo selando 

um pacto de amizade e cumplicidade. 

 

De volta ao círculo, silêncio. Os dedos e punhos começaram a se mover, 

puxavam os prepúcios, as cabecinhas molengas endurecendo, eu pensando 

que aquilo deveria doer. Gemidos fingidos. Éramos cúmplices o crime 

puríssimo, crime não misturado com nada, o crime mais imaculado de todos. 

Tragadas, tosses (ninguém sabia fumar, só o Nó, que era mais velho, mas ele 

se recusava a ensinar). Olhei confuso, eu não fazia assim. Mas Cosmim 

acudiu. ‘Olha’, sussurrou com a cara, e mostrou como fazer, segurar deste 

jeito e mexer com a mão. Como eu nunca tinha pensado nisso? Puxar a 
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pelinha! E antes de eu começar alguém já tinha gozado. Duas, cinco gotinhas 

logo bebidas pela terra preta. Tinha sido o Otávio, que levantou as calças, deus 

as costas e saiu fumando sem tragar, sem dizer nada. Um a um foram gozando 

e adeus, sem dizer nada. A coisa toda não durou nem seis minutos. Isso foi há 

quase quarenta anos. Toda vez que passo na frente da ex senzala, lembro do 

silêncio. Claro que nunca falamos a respeito, mas aquele gozo quieto selou 

nossa amizade (HERINGER, 2016, p. 68). 

  

 Giorgi (2016) propõe uma comparação similar tomando como por exemplo O Beijo da 

mulher aranha, livro de Manuel Puig adapatado para o cinema em 1985, em que o autor 

descreve que uma mulher tendo copulado com o diabo tem seu corpo mesclado com o de uma 

pantera. Ao ter relações sexuais  com homens, após o sexo, os despedaça. Nesse sentido, para 

Giorgi (2016), não se encaixa no modelo heterossexual nem humano, visto que o animal toma 

a frente no momento da cópula. 

Logicamente a comparação direta com a passagem dos meninos nada tem a ver com a 

narrativa de Puig, pois eles praticam a descoberta do corpo e seus desejos, o que é 

comportamento normativo padrão dentro da cultura brasileira. Os corpos dos meninos vão ao 

encontro de uma ruptura em relação ao sexo, de modo que praticamente todos os meninos são 

incentivados por seus próprios amigos a se autoconhecerem e sentirem o prazer uns com os 

outros. Passam pela experiência de iniciação sexual coletiva, às escondidas, como forma de 

indicar a passagem do corpo infantil para o corpo adulto. 

Na passagem a seguir, observa-se os desejos e a reflexões de Camilo sobre corpo e 

sexualidade quando ele observa Cosme sem camisa: 

 

[…] Tudo isso me excitava porque era proibido e pensar. Cheiro de suor 

depois das aulas de educação física. Eu nunca participava. O pau de Cosmim 

se meteu na fita. Como deveria ser? Gordo e mais mulato que o restante do 

corpo. Um anel de pele enforcando a cabeça. Espumaria? Os moleques da 

escola diziam que paus espumavam, mas o meu nunca espumou. O meu era 

fininho, mas longo. Duro, era a única coisa reta que eu tinha no corpo. 

(HERINGER, 2016, p. 35) 

 

Desse modo, marcante também é a forma como a sexualidade é regida através dos 

fetiches.  Eis então a conotação mais profunda do animal, aquele que age por instintos, a fim de 

matar sua fome e sua sede.  

Para além do fetiche, existe também a sexualização do corpo pela forma e pelo conteúdo 

que ele apresenta. Há questionamentos profundos a se fazer quando o desejo ultrapassa o limite 

do fetiche e este constrange a identidade pessoal do ser humano, como a preconceituosa fala 

enraizada na cultura da sociedade que todo homem negro tem seu membro sexual mais 
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avantajado do que o do branco, amarelo, pardo, etc. Existe ali um risco grande de se atravessar 

então a linha do racismo. Pensando nesta consideração do sexo como uma sexualização do 

corpo, neste caso o negro, é que o próximo item desta dissertação abordará tais questões 

contidas no romance. 

 

3.2.1 CORPO NEGRO E OBJETIFICAÇÃO NO ROMANCE 

 

A questão do corpo negro8 começa a ser apresentada no romance na hora da chegada de 

Cosme à casa de Camilo. “A cabeça dele devia ter essa cor misturada sempre, cor de nada com 

leite aguado. Parecia ser forte, eu era mais magro, mais quebrável, capenga. Mas os olhos dele 

é que eram frágeis, como pescoço de passarinho, de filhote que descobre preso em ratoeira 

(HERINGER, 2016, p. 16). Nesta passagem o corpo de Cosme recebe de Camilo comparações 

esdrúxulas referente a cor de seu cabelo e sua aparência, devido ao menino ser negro e diferente 

dos demais membros da família do protagonista. 

Trazendo de volta o suporte teórico de Veiga (2018) observa-se que em Cosme ocorre 

uma diáspora, ou seja, o menino é retirado de seu convívio para morar em um lugar totalmente 

diferente do seu habitual, trazendo suas raízes e maneiras de viver totalmente opostas ao lugar 

novo que adentrara. Diante deste processo, o preconceito toma uma amplitude maior devido 

aos confrontos de vivências entre o garoto e a sociedade nova que concebera.  

 

É próprio da negritude, com todas as intersecções que a ela podemos 

relacionar, o ‘afeto-diáspora’ como sendo a sensação permanente de estar fora 

de casa, fora da possibilidade de ser integrado e genuinamente acolhido onde 

se vive. A subjetividade negra é diaspórica, por trazer em sua memória 

corporal e genealógica a saída de seu lar, de seu espaço de segurança, de 

afirmação de si e da cosmogonia de seu povo (VEIGA, 2018, p. 80). 

  

 

Nesse sentido é que o desconforto gerado por Cosme ao chegar ao casarão da família 

nova demonstra um turbilhão de sentimentos dentro do menino sentindo-se deslocado no novo 

local onde viveria. Tanto é este sentimento de “afeto-diáspora” proposto por Veiga (2018), que 

Cosme, como dito anteriormente, foge para a senzala a fim de se esconder do mundo novo e 

encontrar acolhimento na ancentralidade presente naquele lugar. 

 
8 É necessário aqui frisar que a exposição deste item não pretende obter grau de lugar de fala, muito menos tomar 

a palavra que compete à Comunidade Negra que é por exemplo, explicar o que é racismo e como ele é violento 

contra as pessoas de pele preta. O que se propõe aqui é um exame dos fatores de acontecimentos focalizados na 

figura de Cosme no romance e como são tratadas estas questões. 
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Há uma razão também para o menino negro ter se sentido acuado, as palavras ditas por 

Camilo descrevendo a primeira visão de Cosme indicam um comportamento repressivo diante 

da chegada do seu novo irmão. É histórica a repressão e o racismo com a qual os negros sofriam 

e sofrem no Brasil mesmo nos dias atuais.  

 

Tendo sido sequestrados de suas origens, a relação do povo negro com a nova 

casa é a relação de um sequestrado com o cativeiro. Isso se deu no século XVI, 

quando do início do tráfico de negros escravizados de África para as 

Américas, e isso continua se dando no século XXI, porque os efeitos desse 

sequestro e da subsequente escravização negra continuam presentes até hoje. 

O povo negro vive, desde sua saída forçada de África, num ambiente 

antinegro, racista, que opera com inúmeros dispositivos para exterminá-lo. 

Não há descanso e muito menos a possibilidade de se sentir em casa, mesmo  

vivendo no Brasil há cerca de quinhentos anos (VEIGA, 2018, p. 80). 

 

 Sendo assim, esse desconforto demonstrado por Cosme diante do novo reforça a ideia 

de diáspora, de saída forçada de seu meio pra outro, o que também alimenta ainda mais a ideia 

de que se tornou orfão por algum “desaparecimento forçado” de seus verdadeiros pais, como já 

proposto anteriormente. Ainda assim, as descrições de Camilo, ainda que não faladas ao 

personagem negro, demonstram um racismo visível em todo seu tratamento a Cosme. 

Esta questão do racismo também é tratada por Frantz Fanon (2008), o qual constata que: 

“Historicamente, sabemos que o negro acusado de ter dormido com uma branca era castrado. 

O negro que possuiu uma branca torna-se tabu para os seus semelhantes. É fácil para o espírito 

determinar exatamente a natureza desse drama sexual” (FANON, 2008, p. 75). 

 O mesmo autor ainda destaca que “O branco está convencido de que o negro é um 

animal; se não for o comprimento do pênis, é a potência sexual que o impressiona. Ele tem 

necessidade de se defender deste ‘diferente’, isto é, de caracterizar o Outro. O Outro será o 

suporte de suas preocupações e de seus desejos” (FANON, 2008, p. 147) 

 No romance, o negro Cosme ainda é jovem, descobrindo sua sexualidade através das 

experiências com outros garotos e com Camilo. Embora ainda não adulto, a sexualização do 

corpo de Cosme é explicita em alguns pontos do romance. 

 

Ele [o Cosme] parecia ter ficado adulto de um dia para o outro. A pele 

escureceu, as coxas espicharam. Pelos. Cheiro de carne lavada . As canelas, 

que sempre foram gravetos, terminavam agora em pés maciços, largos e 

chatos. Cosmim, ruim de bola, jogava na zaga. Imprestável para o Exército. 

Meio capenga, porque o lado esquerdo do corpo parecia mais musculoso do 

que o outro. Os bicos dos peitos pequeninos, cor de figo. A voz dele estava 

mudada, mais grossa […] Pôs a mão direita na minha testa e senti como era 
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áspera, morna. Não sei por que fez isso, acho que ele também não. Parou de 

falar, parou de meio sorrir, virou e foi embora arrastando os chinelos de 

borracha, as nádegas dois pistões (HERINGER, 2016, p. 36). 

 

Neste trecho, Camilo descreve um encontro com Cosme e expõe demasiadas 

características do menino negro, indo além da fisionomia. Camilo vê o corpo do garoto igual a 

de um homem adulto, possivelmente pela aparência mais forte do que a dos meninos do Queím. 

Cosme é descrito em todos os possíveis ângulos de visão por Camilo (neste caso, poderia ser a 

ideia  sobre o corpo do outro pelo viés que alguém que está apaixonado), que neste momento 

chama a atenção para partes do corpo do garoto como as nádegas e as mãos mais grossas, 

fazendo uma alusão à “pegada” forte de Cosme e seus atributos físicos. 

Voltando a um diálogo com o primeiro romance homotextual,  Bom Crioulo, verifica-

se que a exposição do homem negro adulto também é forte na descrição que se tem de Amaro. 

O personagem é considerado bom e forte para o trabalho braçal, mais que qualquer outro 

homem, um estereótipo para afirmar que o negro é mais para os trabalhos pesados do que o 

branco. 

 

Seguia-se o terceiro preso, um latagão de negro, muito alto e corpulento, 

figura colossal de cafre, desafiando, com um formidável sistema de músculos, 

a morbidez patológica de toda uma geração cadente e enervada, e cuja 

presença ali naquela ocasião, despertava grande interesse e viva curiosidade: 

era o Amaro, gajeiro da proa — o bom crioulo, na gíria de bordo (CAMINHA, 

1995, p. 09). 

 

 

Neste diálogo proposto entre os dois romances, os corpos dos rapazes são objetificados 

basicamente atentando-se as propriedades físicas. A objetificação destes corpos em meio ao 

racismo pouco mudou. Estava mais evidente no romance naturalista O bom crioulo e se mantém 

de maneira mais sútil no romance contemporâneo O amor dos homens avulsos. Os peitos cor 

de figo de Cosme e os seios salientes de Amaro, descritos pelo olhar de seus narradores, definem 

seu lugar no mundo, úteis para tarefas braçais ou  para satisfazer os prazeres de outrem.  

Sob o aspecto dessa objetificação sexual, Fanon (2008) atenta para o seguinte situação: 

 
De modo algum minha cor deve ser percebida como uma tara. A partir do 

momento em que o preto aceita a clivagem imposta pelo europeu, não tem 

mais sossego, e, desde então, não é compreensível que tente elevar-se até o 

branco? Elevar-se na gama de cores às quais o branco confere uma espécie de 

hierarquia? (FANON, 2008, p. 82). 
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No que diz respeito a Cosme, o enredo busca demonstrar o romance que ele tem com 

Camilo, mas há uma descrição física sexualizada do garoto negro. A questão da cor da pele de 

Cosme é retomada a todo momento por Camilo, a fim de afirmar que Cosme era diferente 

porque era negro, era diferente de sua cor branca, assim, era diferente em todos os aspectos, 

inclusive político-sociais. 

 

Corriam, eu conseguia ouvir os ecos serpenteados pela casa. As risadas 

estridentes e os chinelinhos de Joana. Os passos mais espaçados, grossos, de 

Cosme. Imaginava como deveria ser dentro da pele parda dele, os tendões de 

trem de ferro, vapor vivo, sangue bombeando, olho fixo no alvo, maxilar 

endurecido de atenção, a cabeça brincando, mas o corpo predador a sério. Nas 

esquinas, apoiava a palma da mão na parede para se equilibrar e tomar 

impulso. As mãos dele eram enormes (HERINGER, 2016, p. 29). 

 

Camilo costumava descrever Cosme sempre referindo-se ao seu cheiro, sabor do beijo 

e seus atributos corporais, desse modo expondo que de certa forma o corpo do garoto negro era 

mais forte e mais desejado do que o seu, que embora sendo branco era limitado pela deficiência 

física. Nesse sentido, ao intercalar a ocorrência dos fatos que se sucedem no romance, Cosme 

então tinha um corpo esbelto, era tomado como um modelo ideal de sexualização, e 

possivelmente  visto como um fetiche para o seu algoz Adriano, pois a morte de Cosmim, como 

já observado, é envolta em uma cena de estupro. Diante disso é saliente a objetificação que 

Camilo muitas vezes faz com relação ao corpo de Cosme, isso mesmo sendo inconsciente e 

impensado, pois está enraizado na cultura a qual pertence. 

Veiga (2018) ainda discorre sobre outra forma de diáspora que ocorre com o negro. 

Além da primeira, já apresentada, que é a retirada do menino do seu seio familiar e obrigado a 

se habituar em outro, existe também a concepção de dupla diáspora, ou seja, além de sofrer por 

ser negro, Cosme também sofria por ser homossexual, recebendo em si dois tipos de 

preconceito, o racismo e a homofobia. 

 

A descoberta da homossexualidade pelos garotos negros [...] os faz 

experimentar uma segunda diáspora, porque os retira novamente da 

possibilidade de serem integrados e acolhidos, mas de forma ainda mais 

nociva, haja vista que essa segunda barreira à aceitação se dá em seus próprios 

quilombos, ou seja, em sua família, em sua comunidade, e até mesmo nos 

movimentos negros (VEIGA, 2018, p. 81). 

 

 Nesse sentido, é possivel que Cosme possa ter sofrido com sua orientação sexual dentre 

seus próprios familiares, o livro não conta este detalhe, mas é provavel que, como explicita 
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Veiga (2018), que essa rejeição parta a princípio dentre os seus, refletindo mais uma vez lá fora, 

nesta diáspora. Porém a maior demonstração de preconceito duplo, ou dupla diápora é 

vivificada em meio aos costumes da sociedade branca, aqui no caso, representada pela família 

de Camilo. Nesse sentido Fanon (2008) discorre:  

 

Em outras palavras, começo a sofrer por não ser branco, na medida que o 

homem branco me impõe uma discriminação, faz de mim um colonizado, me 

extirpa qualquer valor, qualquer originalidade, pretende que seja um parasita 

no mundo, que é preciso que eu acompanhe o mais rapidamente possível o 

mundo branco, ‘que sou uma besta fera, que meu povo e eu somos um esterco 

ambulante, repugnantemente fornecedor de cana macia e de algodão sedoso, 

que não tenho nada a fazer no mundo’. Então tentarei simplesmente fazer-me 

branco, isto é, obrigarei o branco a reconhecer minha humanidade (FANON, 

2008, p. 94). 

 

Diante das referidas propostas de análises que surgiram nestes recortes anteriores, tanto 

o corpo como a vivência de Cosme, negro e gay, caminham juntos para uma urgência em  tomar 

suas próprias raízes como uma forma de resistência. Como nos lembra Veiga (2018, p.87), “[...] 

as relações amorosas saudáveis, as religiões de matriz africana são estratégias de sobrevivência, 

suporte para a vida cotidiana, afago para a solidão que nos toma ao anoitecer, e desempenham 

papel importante na reparação aos danos que as diásporas causaram em nossas subjetividades.” 

Ou seja,  ainda que seja contínua a luta por desigualdade é a unidade entre as minorias que 

fortalecerá ainda mais a luta contra qualquer forma de preconceito. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa se constitui em explorar alguns pontos dentro do romance O amor dos 

homens avulsos (2016), de Victor Heringer, sendo eles: a composição fragmentária da narrativa, 

navegando através do romance e identificando a forma da escrita e o uso das imagens, bem 

como o processo de construção da memória e a homotextualidade, com destaque para questões 

relacionadas ao corpo, em especial, ao corpo negro. 

No primeiro capítulo abordamos a temática da composição da narrativa como composta 

pela fragmentação. Procurou-se abordar os principais pontos, além da escrita, sendo eles, as 

fotografias, os desenhos e usos de simbologias para definir o processo da construção literária 

utilizados pelo autor. Em relação  às fotografias, percebeu-se que elas poderiam indicar ou não 

uma autoficção, devido o autor utilizar algumas de suas próprias fotos no romance, o que gerou 

uma certa ambiguidade entre a personagem narradora Camilo e o autor Victor Heringer. 

Desse modo, ao observarmos a presença das fotografias e simbologias do sol, além das 

enumerações decrescentes, capítulos extremamente curtos, presença de dois narradores, 

inclusão dos leitores, alternância entre passado e presente, nota-se que o romance de Heringer 

dialoga com uma tradição do gênero romance, que, conforme apontam as pesquisas de Robert 

(2007), desde as sua origens se articula como um gênero sem gênero. 

Assim sendo, no segundo capítulo, abriu-se um espaço para que se pudesse  também 

trabalhar a memória e a lembrança nestes mesmos recortes de análises. Procurou-se pesquisar 

o processo da constituição da mémória, expondo também a consciência da personagem 

principal Camilo, como num jogo de recordações e rememorações. Aqui, abre-se um leque de 

outras possíveis pesquisas acerca da temática do funcionamento da memória, bem como 

trabalhar cada personagem individualmente em sua essência como ser histórico, social e 

modificador de seu próprio meio. 

Assim, as performances da escrita trabalhada pelo viés da memória oportunizaram a 

experiência de identificar traços de rompimentos e de continuidades no processo da construção 

do romance. Esses tempos foram caracterizados principalmente pelo trabalho do narradores 

dentro da escrita, os quais possuem um papel muito importante nesta caracterização, o de 

descrever as cenas e narrar pela memória.  Conforme Agamben (2012), essa memória seria 

construída por “fantasma”, ou seja, percebemos que as fragmentações, características da 

composição do livro, indicam que dessas quebras surgem movimentos, relatos, imagens os 

quais se referem a um tempo passado em diálogo com o presente. 
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No processo da construção da memória da narrativa pôde-se trabalhar com outro aspecto 

importante bem marcado no enredo, que é a religiosidade, mais precisamente o Candomblé, 

que possui raízes não somente com a cuidadora da personagem principal, mas também com a 

memória histórica da cidade através da senzala e dos cultos religiosos praticados por alguns dos 

habitantes do Queím. 

Sobrevoando as faces da religiosidade, o cenário construído para representar o 

Candomblé também remete à resistência do povo negro, principalmente na questão do culto 

praticado na floresta, como uma forma de proteção aos valores religiosos. A religião, então, foi 

um instrumento fundamental no romance para focalizar as transformações ocorridas nas perdas 

dos elementos culturais negros, como a senzala que virou um estacionamento, por exemplo. 

O terceiro capítulo centrou-se em torno da noção de homotextualidade, pois o romance 

possui uma temática voltada para a homossexualidade. Assim, observou-se a carga histórica e 

social que carrega o homossexual, ainda mais em relação ao homossexual negro periférico, que 

é o caso do persongem Cosme. Seguindo este rumo, propomos abordar no romance os diversos 

pontos que marcam a eclosão da homossexualidade, o que abriu um espaço de informações 

colhidas a respeito de discussões teóricas sobre o tema da homoafetividade, dentre elas, a 

colonização da branquitude sobre o corpo e a vivência do negro gay. 

Se para Lopes (2008), toda escrita que possui temática homossexual pode ser chamada  

homotextualidade, foi explorado  então de forma mais intensa a construção da narrativa 

homotextual gay, que englobava o amor de Camilo e Cosme porque dentro dessa escrita existem 

diversas representações do corpo e seus aspectos culturais, sociais e individuais. 

Diante de todos estes dados coletados, a reafirmação de uma resistência do 

homossexual, mais precisamente o do negro provém da união dos sujeitos marginalizados, 

conforme propõe Veiga (2018). Como observado em O amor dos homens avulsos, o negro 

precisa ouvir sua própria voz (FANON, 2008). Estas ideias, por fim, geram possibilidades de 

infinitas pesquisas acerca do corpo homossexual negro na literatura e de outras formas de 

expressões artísticas contemporâneas.  
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