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1. INTRODUÇÃO 

  

O presente trabalho visa promover uma investigação sociológica e histórica do 

romance “Em Nome do Desejo”, de João Silvério Trevisan. A tarefa, no entanto, 

procurará dar ênfase em dois aspectos específicos, isto é, como se deu as 

representações de desejo homossocial e homoerótico entre meninos, relacionados à 

uma sexualidade produzida por um dispositivo histórico de poder.  

O romance “Em Nome do Desejo”, escrito em 1983, o enredo do romance se dá na 

relação entre Tiquinho e Abel, mas especialmente o personagem-narrador Tiquinho, 

que retorna ao seminário de padres onde passou sua infância e reconstrói toda a 

dinâmica na vida de seminarista, as dificuldades, os grupos que se formavam, os 

esportes praticados, como eram feitas as distinções entre as atividades voltados 

para “homens” (futebol) e que eram feitas por “mariquinhas” (vôlei), as volúpias do 

desejo ensejadas dentro do seminário, relação com o próprio corpo, o prazer 

impulsionado pelos colegas, as escapadas para trocas de afetos e por fim, a relação 

apaixonada, pujante e avassaladora do personagem-narrador por Abel.  

Partindo da discussão acerca do desejo homossocial, desenvolvido por Sedgwick 

(1985), na qual, em um primeiro momento não deve apontar para um entendimento 

na qual as relações de amizade, colaboração e intimidade entre homens vise manter 

a ordem de gênero estabelecida, fortificando o patriarcado, mas que, através 

relações entre homossociabilidade, homossexualidade e homofobia, mas as 

diferentes formas de desejo e intimidade entre homens, isto é, “para desenhar o 

“homosocial” de volta para a órbita do “desejo”, do potencialmente erótico, então, é a 
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hipótese de uma potencial quebra de um continuum entre o homossocial e o 

homossexual. 

 

2. METODOLOGIA 

Conforme Scott (1998), a literatura fornece as categorias que permitem diagnosticar 

as proposições estruturais dos sujeitos, salientando a possibilidade de uma ruptura 

com uma concepção de identidade essencializada, a definição da existência de o 

trabalhador, a mulher, etc, ou seja, entende-la como um acontecimento em que é 

permeado pelo discurso redefine a possibilidade de conferir a qualidade discursiva 

da experiência.  

Assim, como nos salienta Foucault (2013), o arquivo não como documentos nas 

quais um determinada cultura guardou de forma a reavivar a memória de seu 

passado, nem o que as instituições buscam conservar, mas que sejam 

caracterizados como um jogo de relações que caracterizam particularmente o nível 

discursivo (Foucault, 2013, p. 158), isto é, que possam surgir oriundas de um 

conjunto de regras específicas, o que conflui com a explicação anterior acerca da 

importância da dimensão cultural e histórica.  

Conforme Miskolci (2012), da mesma forma que os romances, enquanto fontes 

empíricas que servem para estudos sociológicos, que visem compreender os 

temores que regiam a vida social de um determinado período. Citando a socióloga 

Avery F. Gordon (2008), que cunha o conceito de assuntos fantasmáticos, o autor 

afirma que a análise literária que parte dos espectros consegue obter uma melhor 

compreensão da relação entre história, subjetividade e vida social (MISKOLCI, 2012. 

P. 57).    

 

3. RESULTADOS  

 

A pesquisa ainda está em andamento, porém podemos pensar aqui, partindo desta 

discussão inserida na perspectiva de Sedgwick e na dinâmica do romance, isto é, a 
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partir do momento em que Tiquinho se insere no seminário, em um ambiente até 

então hostil, obscuro, desconhecido,  na qual o meio é estruturado por através de 

divisões entre os seminaristas, seja por maiores ou menores, ou, por meio da 

própria dinâmica do seminário, através dos grupos sociais formados, no caso do 

personagem-narrador, a identificação das “panelinhas” era dada a partir dos 

comportamentos e personalidades de cada um, tais como os “sapinhos” ou 

“maricas” e até “bicharada”:  

“E tiquinho, onde ficava? 

- Na turma dos humilhados, cujos pesadelos compartilhava. Graças à sua 

fragilidade durante o jogo do garrafão, viveria um episódio absolutamente 

deflagrador – como se verá mais adiante  

- Qual o resultado geral desses jogos de treinamento na virilidade e na dor? 

- Fiasco, frustração, em última análise. Os mais fracos continuavam mais 

fracos. Os mariquinhas, cada vez mais maricas. Quanto aos fortes, tinham 

sua força redobrada” (Trevisan, 2001, p. 51-52) 

Sendo assim, a linguagem manifesta expressada, de acordo com Sedgwick (1985) 

em relação a homossociabilidade e homossexualidade por meio de descontinuidade, 

isto é, ser o resultado de “laços masculinos” caracterizados por desejo homossocial 

e por pânico homossexual.  

 

4. CONCLUSÃO  

 

Podemos concluir que a pesquisa busca abordar a experiência literária e suas 

relações com o um dispositivo histórico de poder, é neste sentido que a teoria queer 

torna-se central para o trabalho, pois ela possibilita expor as ambiguidades latentes 

ao discurso. Conforme Miskolci (2009) “Os estudos “queer” sublinham a centralidade 

dos mecanismos sociais relacionados à operação do binarismo hetero/homossexual 

para a organização da vida social contemporânea” (2009, p. 5). Considerando que a 

sexualidade decorrente deste processo, apontando para  a compreensão de como 

se dão as representações de desejo nas relações homossociais e homoeróticas 

entre meninos no limiar do romance.  
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