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É inútil tentar encurtar o caminho. Pois existe a 

trajetória, e a trajetória não é apenas um modo 

de ir. A trajetória somos nós mesmos. Em 

matéria de viver, nunca se pode chegar antes. A 

via-crucis não é um descaminho, é a passagem 

única, não se chega senão através dela e com 

ela. 

(Clarice Lispector, A Paixão Segundo G.H, 2020.) 



 

 

 

RESUMO 

 

A comédia Greta Garbo, quem diria, acabou no Irajá (1974), de autoria de Fernando Mello, 

faz parte de uma série de textos de teatro, com forte teor político, que foi escrita, no Brasil, no 

período da ditadura civil-militar (1964-1985). Desde o início do golpe, os/as autores/as teatrais, 

imbuídos/as da luta contra o nefasto ciclo militarista e autoritário que se delineava, começaram 

a evidenciar em suas dramaturgias as mazelas e preconceitos sociais da burguesia e dos 

governos ilegítimos com o principal objetivo de borrar o status quo imposto socialmente. Em 

Greta Garbo, acompanhamos as aventuras e desventuras de uma bicha afetadíssima chamada 

Pedro (ou a Greta Garbo do Irajá), solitário homossexual de meia-idade, enfermeiro e morador 

do subúrbio carioca, que se apaixona perdidamente por Renato, rapaz interiorano, que chega à 

capital do estado com o intuito de cursar medicina. Eles vivem um relacionamento que se 

sustenta, pelo menos inicialmente, pelo fato de o enfermeiro suprir financeiramente o jovem 

mancebo. Porém, à medida que a trama avança, observamos o insucesso amoroso de Pedro, 

atravessado pela exclusão social bastante acentuada no período de estado de exceção no país, 

culminando em sua derrocada. Diante das perspectivas apontadas, esta dissertação visa discutir 

a relevância política da obra Greta Garbo, quem diria, acabou no Irajá que, além de dar 

protagonismo e visibilidade para um personagem homossexual efeminado e evidenciar a 

solidão, exclusão e a invisibilidade sofridas por sujeitos gueis no referido período histórico, 

contribuiu sobremaneira para o surgimento de um bastante rentável tipo de teatro de cunho guei 

no Brasil, entre as décadas de 1970 e 1980, possibilitando aos palcos nacionais apresentarem 

os mais diversos espetáculos com temática homossexual, dentre eles a adaptação cênica do livro 

O beijo da mulher aranha, do autor argentino Manuel Puig (1981). 

 

Palavras-chave: Dramaturgia. Sexualidades. Teatro Brasileiro. Ditadura Civil-Militar. 

Comicidade. Camp. Gênero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

The comedy Greta Garbo, quem diria, acabou no Irajá (1974), by Fernando Mello, takes part 

of a series of theater texts, with strong political content, which were written, in Brazil, during 

the military dictatorship period (1964-1985). Since the beginning of the military coup, theater 

authors, imbued with the struggle against the nefarious and authoritarian militarystic cycle that 

had been outlined, began to show in their playwritings the harm and the social prejudice of the 

bourgeoisie and illegitimate governments, with the main goal of smudging the status quo 

socially imposed. In Greta Garbo, we go along through adventures and misadventures of a 

camp named Pedro (or Greta Garbo from Irajá), a lonely middle-aged homosexual, nurse and 

resident of the suburb in Rio de Janeiro, who falls deeply in love with Renato, a country town 

boy, who arrives to the state capital to study in medical school. They live a relationship that is 

sustained, at least in the beginning, by the fact that the nurse financially supports the young 

boy. However, as the plot gets progress, we observe Pedro’s loving failure, crossed by quite 

accentuated social exclusion, in the period of exception state, which culminated in his collapse. 

In view of the perspectives that were pointed, this dissertation aims to discuss the political 

relevance of Greta Garbo, quem diria, acabou no Irajá playwriting, which, besides giving 

protagonism and visibility to na effeminate homosexual character and showing the loneliness, 

exclusion and invisibility suffered by gay individuals in that historic períod of time, contributed 

a lot to the emergence of a very lucrative modality of gay theater in Brazil, between the 1970s 

and the 1980s, allowing national stages to present the most diverse shows with homosexual 

theme, among them, the scenic adaptation of the book The Kiss of the Spider Woman, by the 

argentinian author Manuel Puig.  

 

Keywords: Playwriting. Sexualities. Brazilian Theater. Military dictatorship. Comicality. 

Camp. Gender.  
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PRIMEIRAS PALAVRAS: BRASIL DE ONTEM OU BRASIL DE HOJE? 

 

 Esta pesquisa parte de uma inquietação relacionada ao atual momento político no Brasil. 

Como se sabe, o país atravessa um dos períodos políticos mais conturbados de sua curta história 

democrática. Discursos de ódio são proferidos, desde a campanha eleitoral de 2018, pela 

extrema-direita e demais setores conservadores da sociedade, como evangélicos e católicos, por 

exemplo, que contribuíram sobremaneira para a eleição do atual Presidente da República (cujo 

nome não citarei aqui em virtude do seu caráter fascista, antidemocrático, militarista, 

homofóbico, xenofóbico e racista).  

Manifestações de ódio são vistas corriqueiramente – e de forma explícita – por meio das 

quais diversas pessoas, dentre elas o presidente, deputados/as e senadores/as aliados/as ao 

governo federal declaram apoio a um possível retorno da ditadura civil-militar em nosso país, 

ao passo que também exaltam esse nefasto período enfrentado pelo Brasil durante os anos de 

1964 a 1985, chamando-o de “revolução de 64”, sob a falsa assertiva de que o golpe militar foi 

importante para o fortalecimento da democracia e, também, para o enfraquecimento de um 

suposto movimento comunista no país. Diante de tal inverdade propagada pela extrema-direita, 

ecoa a seguinte questão: é possível explicar o porquê de grupos apoiarem o retorno da ditadura 

militar? 

 Para tentar responder à pergunta acima, recorro a Jeanne Marie Gagnebin (2006) ao 

apontar que a não preservação da memória histórica de um país e/ou de um fato político causa 

esquecimento e desinformação. Nesse sentido, cabe afirmar que, embora tenham havido 

diversas tentativas de preservação da sombria história do golpe civil-militar de 1964, a exemplo 

de livros, filmes e também da importante, porém tardia, pesquisa da Comissão Nacional da 

Verdade, proposta pelo governo de Dilma Rousseff e cujo relatório final foi publicado em 2014, 

nenhum desses projetos ganhou a visibilidade necessária em nossa sociedade, o que corroborou 

para que a ditadura se tornasse um capítulo esquecido e/ou desconhecido da história do Brasil. 

Com base nessa assertiva, concordo com Gagnebin (2006) ao advertir sobre a importância de 

rememorar o passado para que ele não seja esquecido ou apagado, como também 

  

[...] significa uma atenção precisa ao presente, em particular a estas estranhas 

ressurgências do passado no presente, pois não se trata somente de esquecer do 

passado, mas também de agir sobre o presente. A fidelidade ao passado, não sendo 

um fim em si, visa à transformação do presente (GAGNEBIN, 2006, p.55). 
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Dito isso, essa dissertação de mestrado intitulada “Essas histórias de amor maldito”1: a 

homossexualidade masculina em Greta Garbo, quem diria, acabou no Irajá, vinculada à linha 

de pesquisa Cultura, Política e Memória, pertencente ao Programa de Pós-Graduação em Artes 

Cênicas da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), visa não apenas rememorar e/ou 

evidenciar o referido período a partir de estudos históricos sobre a característica política do 

teatro frente ao combate à ditadura, como também – e sobretudo! - compreender o lugar da 

homossexualidade masculina com base na dramaturgia cômica Greta Garbo, quem diria, 

acabou no Irajá (1974), de autoria de Fernando Mello, considerando o elemento cômico um 

potente dispositivo político apto a dar visibilidade e protagonismo ao personagem 

homossexual2, assim como aos dilemas enfrentados por esse sujeito em tempos de forte 

repressão militar no país.  

 

CAMINHOS METODOLÓGICOS  

 

 Este trabalho parte de uma pesquisa histórica de análise do texto dramatúrgico Greta 

Garbo, quem diria, acabou no Irajá (1974), obra escrita e encenada durante a ditadura civil-

militar no Brasil em que a homossexualidade é evidenciada. Contudo, ao debruçar-me sobre a 

escrita de uma dissertação que dialogue sobre os temas teatro, homossexualidade e regime 

militar, sou confrontado com a seguinte problemática: a (quase) inexistência de produções 

acadêmicas em teatro e/ou artes cênicas que abordem os referidos temas. Alberto Ferreira da 

Rocha Júnior (2018) informa que essa lacuna está diretamente relacionada ao fato de que, em 

nosso país, os trabalhos que relacionam as temáticas história do teatro brasileiro e 

homossexualidades têm se concentrado nos estudos queer, sobretudo numa perspectiva 

contemporânea e que, “[...] talvez, possa ser considerada paradoxalmente uma normalização do 

queer” (ROCHA JÚNIOR, 2018, p.2).   

Dito de outro modo, a maioria das teses, dissertações, artigos e monografias que propõe 

um diálogo direto sobre a homossexualidade no teatro brasileiro parte de uma perspectiva 

contemporânea, ou seja, analisa textos e/ou espetáculos da atualidade em diálogo direto com os 

                                                 
1 Essas histórias de amor maldito é o título do vigésimo segundo capítulo do livro Devassos no Paraíso, de João 

Silvério Trevisan (2000). 
2 Essa afirmação desencadeia um oportuno questionamento: seria o excesso de viadagem, marcado por muita 

afetação e fechação, uma forma de reforçar estereótipos preconceituosamente atribuídos aos homossexuais? Ou 

esse excesso pode se constituir como uma estratégia politicamente utilizada para evidenciar/apresentar ao/a leitor/a 

da peça uma espécie de identidade ou cultura guei? Abordaremos esse tema no capítulo 2: Essa bicha é engraçada: 

a relação entre comicidade e sexualidade no texto Greta Garbo, quem diria, acabou no Irajá. 
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estudos queer. Todavia, mesmo diante dos parcos referenciais teóricos que auxiliaram no 

processo de escrita, a proposta da pesquisa visa preencher uma lacuna nos estudos das artes 

cênicas ao apresentar um trabalho em que as referidas temáticas estejam em evidência, baseado 

em uma minuciosa análise do texto teatral escrito por Fernando Mello (1974). 

A fim de melhor analisar a referida obra, optamos pela proposta teórico-metodológica 

da historiografia. Segundo Daniela Nunes (2011), tal método científico  

 

[...] surge a partir das escolhas do pesquisador, das suas experiências e preferências; 

da sua sensibilidade em enxergar as pistas deixadas pelas pegadas dos homens no 

tempo, ao observar fatos aparentemente insignificantes inseridos na realidade 

complexa (2011, p.18). 
 

 Na esteira do pensamento de Nunes (2011), é possível observar que a historiografia 

parte das ideologias de cada pesquisador/a, bem como de suas subjetividades. É o momento em 

que ao se debruçar sobre o tema pesquisado, cria-se “[...] uma relação de verossimilhança com 

a realidade” (NUNES, 2011, p.18) a fim de conferir à escrita uma aproximação maior com os 

fatos narrados. Cabe observar que, ainda de acordo com a autora, embora a visão do/a 

investigador/a sobre os fatos prevaleça em seus escritos, ele/a não cria acontecimentos ou 

personagens, mas os descobre em suas fontes, fazendo ressurgir feitos de grandes 

personalidades, ao passo que também revela histórias de sujeitos “pequenos”, à margem da 

sociedade, que deixaram importantes legados de lutas sociais, mas que foram invisibilizados 

pela história e/ou “esquecidos” pelo tempo. Assim, 

  

[...] nesse exercício de decifração do passado, o historiador também utiliza de 

liberdade em seu labor. Subjetividade na escolha do objeto, do recorte, na seleção das 

fontes, na forma como irá compor sua narrativa e dos recursos que serão utilizados. O 

objetivo é convencer o leitor, um trabalho que terá um público específico, seja ele 

qual for, estabelecendo-se, pois, um pacto de lealdade entre ambos. (NUNES, 2011, 

p.19).  

 

 O método histórico visa evidenciar versões possíveis e/ou aproximadas de fatos que 

ocorreram em um determinado período, propondo também reflexões oportunas sobre 

características culturais, políticas e filosóficas da época abordada pelo/a pesquisador/a 

(NUNES, 2011).  

Antes de apresentar os breves resumos sobre os capítulos da dissertação, é oportuno 

informar ao/a leitor/a que, ao dialogar sobre diversidade sexual, não utilizaremos os termos 

queer ou LGBT pelo fato de se tratarem de nomenclaturas contemporâneas. Sendo assim, as 

expressões utilizadas nesse trabalho são “homossexuais”, “gueis”, “entendidos”, “bichas”, 
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“efeminados” e “afeminados” pois, como bem apontam James Green e Renan Quinalha (2018, 

p.11), além de discorrer sobre as terminologias utilizadas durante o período ditatorial, também 

não corremos o risco de “[...] pecar por anacronismo usando termos de percepção de identidade 

alheios à época”. 

 

A DISSERTAÇÃO 

 

O seguinte trabalho dissertativo, dividido em três capítulos, discute um dos textos de 

maior sucesso do esquecido dramaturgo Fernando Mello (1945-1997), ao passo que também 

analisa quais as características que tornam essa obra uma das precursoras do surgimento de um 

teatro de cunho guei no Brasil (TREVISAN, 2000). Para tanto, no capítulo um, “Saindo dos 

guetos”: Greta Garbo, quem diria, acabou no Irajá e a tipificação de um teatro guei no Brasil, 

abordamos a relevância política, histórica e social do texto de Fernando Mello (1974) no 

período correspondente à ditadura civil-militar, buscando compreender quais os mecanismos 

utilizados pelo autor para o protagonismo e visibilidade do personagem homossexual Pedro. 

 No segundo capítulo, Essa bicha é engraçada: a relação entre comicidade e 

sexualidade no texto Greta Garbo, quem diria, acabou no Irajá, analisamos, com base nas 

complexas teorias da sexualidade e da comicidade, como os dispositivos de caráter cômico 

podem atuar, de modo político, para o debate de questões relacionadas à homossexualidade 

masculina com base na obra supracitada. 

Por fim, no capítulo terceiro, intitulado Viadagens, afetações e aprisionamentos: 

diálogos sobre Greta Garbo, quem diria, acabou no Irajá (1974) e O beijo da mulher aranha 

(1981), investigamos as relações entre o texto de Fernando Mello (1974) e a adaptação teatral 

do livro de Manuel Puig (1981), compreendendo como cada uma dessas obras dramatúrgicas 

dialogam, cada uma a seu modo, sobre questões relativas à sexualidade, gênero e desejo, ao 

tempo que também buscamos compreender a relação dos aprisionamentos nos textos Greta 

Garbo e O beijo.  
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CAPÍTULO 1 “SAINDO DOS GUETOS” 3: GRETA GARBO, QUEM DIRIA, ACABOU 

NO IRAJÁ E A TIPIFICAÇÃO DE UM TEATRO GUEI NO BRASIL 

 

Brasil, 1970. Enquanto a ditadura civil-militar mostrava a sua mais violenta e repressiva 

face, sob o comando autoritarista do (ilegítimo) governo do General Emílio Garrastazu Médici, 

o então jovem, Fernando Mello, escrevia a obra dramatúrgica Greta Garbo, quem diria, acabou 

no Irajá (SOUZA, 2014). Vanguardista4, a peça vai na contramão dos ideais românticos e/ou 

nacionalistas que se aproximavam das propostas do governo ditatorial relacionadas à família, 

moral e bons costumes, ao evidenciar o conturbado relacionamento de Pedro, enfermeiro, 

morador do bairro do Irajá, no Rio de Janeiro, e homossexual de meia-idade, com Renato, 

jovem interiorano da cidade de Campos, que busca na capital carioca melhores condições de 

vida. 

Os personagens se conhecem numa situação bastante inusitada: em meio a uma forte 

chuva e, após sair de uma badalada festa nas imediações da Cinelândia, Pedro encontra Renato, 

que acabara de ser despejado do quarto em que estava hospedado. Sem ter para onde ir, o jovem 

aceita passar a noite na casa do enfermeiro. A noite passa, os dias passam e os personagens se 

envolvem num relacionamento inicialmente confuso, seja pela (aparente) ingenuidade de 

Renato, seja também pelos bloqueios e preconceitos do jovem relacionados à 

homossexualidade (mas seria ele homossexual?).  

No decorrer da dramaturgia, Renato assume o relacionamento com Pedro, 

relacionamento que se mantém, inicialmente, pelo fato de o enfermeiro sustentar 

financeiramente o rapaz. Contudo, será com a entrada de uma nova personagem, a garota de 

programa Mary, que os planos de Pedro para ficar com Renato podem ser atrapalhados. Como 

já evidenciado nessa breve sinopse, Greta Garbo (1974) narra as aventuras e desventuras de 

um personagem que à época estava à margem da sociedade (e ainda está): o homem guei.  

Em meio à forte censura que assolava o país, sobretudo, após o Ato Institucional de n° 

5 (AI-5), decretado em 1968, quando diversos textos dramatúrgicos e espetáculos teatrais foram 

proibidos de serem publicados e encenados por serem considerados subversivos, políticos ou 

                                                 
3 Uma singela homenagem ao importante jornal Lampião da Esquina, que surge no Brasil em 1978, cujo título do 

primeiro editorial (ou edição de número 0) é Saindo dos Guetos. Com esse editorial, os jornalistas propunham criar 

“[...] uma consciência homossexual, assumir-se e ser aceito” (RODRIGUES, 2018, p.93). Para maiores 

informações sugere-se a leitura do texto Um lampião nas esquinas da ditadura, de Jorge Caê Rodrigues, artigo 

que faz parte do livro Ditadura e homossexualidades: repressão, resistência e a busca da verdade, organizado por 

James Green e Renan Quinalha (2018) e publicado pela editora EdUFSCar.  
4 De acordo com Zygmunt Bauman (1998), o termo vanguarda está relacionado a avant-garde, que significa “[...] 

posto avançado, ponto-de-lança da primeira fileira de um exército em movimento” (p.121). Portanto, 

compreendemos o termo vanguarda como algo revolucionário, potente e, também, que está à frente do seu tempo. 
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amorais, o texto de Mello faz sua estreia nos palcos em 1973, no Rio de Janeiro, sob a direção 

de Léo Jusi, com as participações de Nestor Montemar (Pedro), Mário Gomes (Renato) e Arlete 

Salles (Mary). Paradoxalmente, o espetáculo se torna um grande sucesso de público e crítica, 

sendo apresentado, quase que ininterruptamente, durante toda a década de 1970 (ROCHA 

JÚNIOR, 2018).  

Todo esse triunfo contribuiu para que o texto Greta Garbo, quem diria, acabou no Irajá 

fosse publicado no ano seguinte ao da estreia na Revista de Teatro da Sociedade Brasileira de 

Autores Teatrais - SBAT (ROCHA JÚNIOR, 2018). Diante de tamanho frisson em torno do 

texto e também da peça, a obra de Mello (1973) tornou-se, como bem aponta João Silvério 

Trevisan (2000), fundamental para inaugurar e tipificar um estilo de teatro guei no Brasil, 

durante a ditadura civil-militar no país e, também, após o regime (TREVISAN, 2000).  

Dito de outro modo, foi com Greta Garbo (1974) que o homossexual masculino, 

persona non grata por militares, ultraconservadores, membros da extrema-direita e da dita 

tradicional família cristã brasileira, que estavam à frente da política ditatorial da época, ganhou 

protagonismo em uma dramaturgia e em um espetáculo de teatro que evidenciavam, de forma 

explícita/crua, um relacionamento homoafetivo e a solidão do homem guei na metrópole 

carioca.  

Diante de tamanha censura e repressão política pela qual o Brasil passava, como explicar 

o sucesso de Greta Garbo, quem diria, acabou no Irajá? A fim de melhor compreender esse 

questionamento, este capítulo busca apresentar ao/a leitor/a aspectos relacionados à pertinência 

histórica, política e social da obra dramatúrgica de Fernando Mello (1974). Para tanto, faz-se 

importante rememorar, preliminarmente, o nefasto período da ditadura civil-militar, sobretudo, 

no período após 1968, com o propósito de entender como os homossexuais eram vistos numa 

sociedade marcada pelas tiranias e opressões covardemente perpetradas pelos governos 

ilegítimos. 

 

1.1 ÓDIO, AUTORITARISMO E PRECONCEITO: NOTAS SOBRE A DITADURA CIVIL-

MILITAR NO BRASIL  

 

A ditadura civil-militar no Brasil (1964-1985) pode ser considerada um período em que 

o país se transformou num verdadeiro estado de exceção. Torturas, assassinatos, sequestros, 

censura às artes, perseguição aos homossexuais, desaparecimentos de militantes de esquerda e 

outros dispositivos de coerção foram fundamentais para o poder e controle do governo militar.  
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Giorgio Agamben (2004) classifica o estado de exceção “[...] como a forma legal 

daquilo que não pode ter forma legal” (p.12). Em outras palavras, para o autor (2004), num 

estado de exceção, os atos inconstitucionais praticados pelo governo tornam-se práticas 

comuns, “legais”, ocasionando assim “[...] a abolição provisória da distinção entre poder 

legislativo, executivo e judiciário” (AGAMBEN, 2004, p.20), ao passo em que apenas os 

decretos do poder soberano, representado pelo Presidente da República, possuem força no 

processo de manutenção da ordem jurídica (AGAMBEN, 2004).  

Nesse sentindo, ainda de acordo com Agamben (2004), o estado de exceção tenciona 

“[...] transformar-se em prática duradoura do governo” (p.20), como também 

 

[...] permite a eliminação física não só dos adversários políticos, mas também de 

categorias inteiras de cidadãos que, por qualquer razão, pareçam não integráveis ao 

sistema político (AGAMBEN, 2004, p.13). 

 

Os primeiros três anos do regime evidenciaram o início do estado de exceção. Com 

propostas de manutenção da lei e da ordem no país, os militares ganhavam tempo ao publicarem 

decretos e Atos Institucionais5 com prazos de vigência para preparar um nefasto projeto de 

controle político-social (que ocorreria em 1968). Nesse momento, em que o já mencionado 

controle social era posto em prática, o governo militar impunha ordens, atos, aparatos e leis 

pautados, sobretudo na ideia primeira da busca de uma reafirmação da nacionalidade brasileira, 

como também na luta contra o avanço dos ideais comunistas no Brasil, que supostamente 

levariam a classe proletária ao poder (ARNS, 2014; GASPARI, 2014).  

A propagação dessa falsa ideia por grupos de extrema-direita possuía um interesse claro: 

despertar o ódio internalizado da classe média pelo avanço das classes trabalhadoras e grupos 

minoritários, a exemplo dos homossexuais, para que essa fatia social dita “burguesa” comprasse 

                                                 
5 Foram, ao todo, 14 Atos Institucionais (FREIRE JÚNIOR, 2013), mas apenas os cinco primeiros tornaram-se 

mais conhecidos (FREIRE JÚNIOR, 2013; ARNS, 2014; GASPARI, 2014). O primeiro, de 9 de abril de 1964, 

tinha como lema “A Revolução Vitoriosa, como Poder Constituinte, legitima-se por si mesma” (ARNS, 2014, 

p.59); o segundo, decretado em outubro de 1965, foi uma reação às derrotas do ARENA (partido do governo 

militar) nas eleições estaduais de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, acabando com todos os partidos políticos e 

possibilitando ao Poder Executivo fechar o Congresso Nacional a qualquer momento (ARNS, 2014); o terceiro, 

de fevereiro de 1966, tornou as eleições para governadores indiretas (GASPARI, 2014); o quarto ato, promulgado 

em 7 de dezembro de 1966, tinha por intuito criar uma nova Constituição no Brasil que representasse os ideais do 

regime militar (GASPARI, 2014). O quinto ato, de dezembro de 1968, transformou o Brasil num verdadeiro estado 

de exceção. Como observa Américo Bebê Freire Jr (2013, p.171-172), “[...] em 1978, os Atos Institucionais foram 

revogados e começou a lenta transição para a democracia. Em 28 de agosto de 1979, o presidente Figueiredo 

sanciona a Lei da Anistia, viabilizando a volta ao Brasil de inúmeros exilados, bem como materializando a 

abertura, que só veio a se consolidar, na verdade, em 1985”. 
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a perigosa (e falaciosa) imagem da propaganda anticomunista, tornando-se assim a maior aliada 

de todos os modelos repressivos e de controle impostos pelos militares. 

Curiosamente, nesse ínterim, surgiam no país, principalmente nas capitais do Rio de 

Janeiro e São Paulo, espaços de sociabilidades como bares, boates e saunas destinados 

exclusivamente aos grupos de homens gueis (GREEN & QUINALHA, 2018). Como informam 

os autores James Green e Renan Quinalha (2018, p.19), aos poucos esses ambientes de 

homossociabilidades ganharam maior visibilidade, o que corroborou para a presença das 

travestis nas grandes cidades, propiciando também uma “[...] certa abertura nos meios culturais 

e intelectuais para uma visão mais tolerante da homossexualidade”. Todavia, o crescimento 

gradativo desses espaços, bem como a visibilidade que ganhavam socialmente, passariam a 

incomodar a classe média, tornando os homossexuais verdadeiros inimigos do Estado a partir 

dos colapsos sociais ocorridos em 1968. 

É importante relembrar ao/a leitor/a que o ano de 1968 causou um grande abalo nas 

estruturas político-sociais do país. À época, o Brasil era comandado pelo ditador General Costa 

e Silva, que assumira a presidência em março de 1967, por meio de uma eleição indireta. Nesse 

período, logo nos primeiros meses de 1968, grupos de esquerda, em sua maioria artistas e 

estudantes secundaristas e universitários, inconformados com a política militarista, iniciaram 

um árdua batalha contra o governo, ganhando corpo nas ruas, nas escolas, universidades, teatros 

e fábricas. A ideia do grupo era notória: lutar em prol do retorno da democracia.  

O estopim para o aumento dessas manifestações ocorre, segundo Elio Gaspari (2014), 

após o assassinato do estudante Edson Luís de Lima Souto, na noite de 28 março de 1968, no 

Rio de Janeiro, durante um protesto pacífico6. A morte do estudante causou grande comoção 

em todo o Brasil, tornando-se assim o ponto-chave para o aumento da luta contra o governo 

antidemocrático por todo o país. Como bem aponta Evaristo Arns (2014, p.60), “[...] como um 

rastilho de pólvora, espalham-se por todo país manifestações públicas de protesto. Também as 

lutas operárias ressurgem com alguma vitalidade.” 

                                                 
6 O jovem Edson Luís, ao lado de um grupo de estudantes, protestava em prol de melhores instalações para o 

restaurante Calabouço. O motivo para o protesto era simples: nesse restaurante “[...] havia mais de dez anos jovens 

de todo o Brasil comiam por dois cruzeiros a bandeja. Símbolo da política assistencialista do regime de 1946, o 

Calaba, como era conhecido, reunia basicamente secundaristas e estudantes que se preparavam para o vestibular. 

Funcionava perto do aeroporto do Centro da cidade e fora desalojado de suas instalações originais pelas obras do 

trevo que ordenou o trânsito do Aterro do Flamengo para a avenida Perimetral. Sua comida era nutritiva, porém 

insípida, ruim mesmo. Sopa, arroz, carne guisada ou salsicha, legumes, umas folhas de alface, algumas rodelas de 

tomate, goiabada e um copo de leite ralo” (GASPARI, 2014, p.275). O Calabouço era “[...] apenas um refúgio 

para as pessoas que não tinham onde comer” (GASPARI, 2014, p.275). Todavia, para os militares ligados ao 

governo, o restaurante era, na verdade, um estratégico local onde militantes de esquerda se reuniam para debater 

sobre os rumos da luta contra o regime ditatorial (GASPARI, 2014).  
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Naquele momento, um “[...] sentimento crescente de otimismo quanto à possibilidade 

de um retorno ao governo democrático” (GREEN, 2019, p.401) pairava sobre a esquerda. 

Ostensivamente, o governo Costa e Silva não via com bons olhos a presença constante dos 

grupos de oposição nas ruas, afinal, como informa Gaspari (2014), todas as tentativas de luta 

pela retomada da democratização na política brasileira, que expunham a verdadeira face da 

ditadura, deveriam ser exterminadas para que a ditadura prevalecesse. Nesse sentido, a fim de 

barrar as manifestações, o Ato Institucional de n° 5 (AI-5) foi promulgado no dia 13 de 

dezembro de 1968, o que culminou na suspensão dos direitos constitucionais, na cassação de 

diversos mandatos políticos e, também, no fechamento do Congresso Nacional (GREEN, 

2019). Iniciava, por conseguinte, o período mais cruel da ditadura: o estado de exceção em seu 

sentido completo.  

Mesmo inconstitucional, o AI-5 atuava de modo a silenciar e oprimir os atos da 

oposição, o que causou o considerável aumento de torturas, prisões e assassinatos de milhares 

de pessoas ligadas aos movimentos da luta frente à redemocratização. Com a série de decretos, 

leis, censuras e torturas que marcaram a mais violenta e implacável fase do estado de exceção 

no Brasil, restava à esquerda apenas uma saída: operar na clandestinidade (ARNS, 2014). 

 Mais uma vez parte da sociedade civil dedicava total e irrestrito apoio ao governo. Como 

aponta James Green (2019), com o chamado “milagre econômico”, o modelo militar de 

economia favoreceu sobremaneira o crescimento financeiro das classes sociais mais abastadas, 

em especial, a classe média. Porém, enquanto os ricos tornavam-se ainda mais ricos, o padrão 

de vida dos pobres e trabalhadores caía drasticamente. 

 Com ideias retrógradas, preconceituosas e fascistas, os representantes da classe média 

tinham como lema a preservação da família tradicional e a manutenção da moral e dos bons 

costumes. Para que isso se efetivasse era necessário excluir, silenciar e até matar todos/as 

aqueles/as que, de algum modo, desvirtuassem desses ideais. Assim, negros/as, prostitutas, 

pobres, moradores/as das favelas, gueis, lésbicas e travestis eram vistos/as como sujeitos abjetos 

e impuros, que deveriam ser punidos por seus “pecados”. Diante dessa perspectiva, a filósofa 

Marilena Chauí (2019) observa que a classe média, revestida de autoritarismo, ódio e 

preconceito, transformava as diferenças e assimetrias sociais em desigualdades, 

 

[...] e estas, em relações de hierarquia, mando e obediência (situação que vai da família 

ao Estado, atravessa as instituições públicas e privadas, permeia a cultura e as relações 

interpessoais). Os indivíduos se distribuem imediatamente em superiores e inferiores, 

ainda que alguém superior numa relação possa tornar-se inferior em outra, 

dependendo dos códigos de hierarquização que regem as relações sociais e pessoais. 

Todas as relações tomam a forma de dependência, de tutela, de concessão, da 
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autoridade e do favor, fazendo da violência simbólica a regra da vida social e cultural. 

Violência tanto maior porque invisível sob o paternalismo e o clientelismo, 

considerados naturais e, por vezes, exaltados como qualidades positivas do “caráter 

nacional” (CHAUÍ, 2019, p.262). 

  

Diante da potente crítica feita por Chauí (2019), é possível compreender que a referida 

fatia social sempre atuou no sentido de preservar seus privilégios, como também repreender e 

oprimir, invisibilizar e anular aqueles e aquelas considerados/as desviantes das normas também 

impostas pela classe média (CHAUÍ, 2019).  

Ainda durante o turbulento ano de 1968, os ideais autoritários da famigerada classe 

média foram postos em xeque com o advento dos importantes questionamentos sociais 

empreendidos por novos movimentos que surgiam em todo o mundo: a contracultura. Esse 

oportuno momento de grande “[...] efervescência social, cultural e política [...]” (GREEN & 

QUINALHA, 2018, p.21) pretendia organizar movimentos de debates e lutas de grupos de 

homossexuais, negros e mulheres. A chamada contracultura promoveria uma forte colisão nas 

regras sociais impostas pela (falsa) burguesia, que em grande medida influenciou a sociedade 

civil a ditar medidas de silenciamento e opressão aos grupos de identidade homossexual. 

Mesmo diante dos ferrenhos ataques civis-militares, paulatinamente, a homossexualidade 

passou a ganhar visibilidade na sociedade brasileira.  

 

1.2 (EM MEIO ÀS TRINCHEIRAS) O HOMOSSEXUAL CONQUISTA SEU ESPAÇO 

  

Com o advento dos movimentos de contracultura, países como Estados Unidos, Itália, 

Etiópia, Japão e França tiveram suas ruas e universidades tomadas por jovens revoltados com 

as leis hegemônicas (GASPARI, 2014) que instituíam, dentre outras coisas, a 

heterossexualidade como única sexualidade saudável. Na capital francesa, por exemplo, a 

juventude intelectual ocupou a Universidade da Sorbonne com gritos de guerra que diziam “é 

proibido proibir”, “meus desejos são reais porque eu acredito na realidade dos meus desejos” e 

“seja realista, exija o impossível” (GASPARI, 2014).  

James Green (2019) informa que os movimentos de contracultura tinham como principal 

intuito não apenas bater de frente com os valores sociais da cultura hegemônica, mas também 

propor ideias alternativas para a desestabilização das normas instituídas, como a total rejeição 

à sociedade de consumo, o uso de drogas e a “desestabilização dos códigos sexuais” (GREEN, 

2019, p.419), ao passo que também lutavam contra o controle dos corpos das mulheres e a 
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desvinculação da homossexualidade como patologia. Diante dessas importantes reivindicações, 

os/as representantes da chamada contracultura tencionavam 

 

[...] adotar um novo repertório de demandas em um cenário político em que as 

instituições tradicionais como o Estado e os partidos passavam a ver questionada sua 

representatividade e/ou autoridade. De forma geral, esses movimentos afirmaram que 

o privado era político e que a desigualdade ia além do econômico. Alguns, mais 

ousados e de forma vanguardista, também começaram a apontar que o corpo, o 

desejo e a sexualidade, tópicos antes ignorados, eram alvo e veículo pelo qual se 

expressavam as relações de poder (MISKOLCI, 2018, p.22, destaques nossos). 

 

 Na esteira do pensamento de Richard Miskolci (2018), grande parte dos 

questionamentos sociais da época partia do princípio que instituía os corpos como veículos de 

poder, demarcando a heterossexualidade compulsória (ou seja, a imposição da 

heterossexualidade) como o lugar e/ou caminho que homens e mulheres deveriam percorrer 

para serem aceitos e incluídos na sociedade. Tal inquietação, portanto, para o recém-surgido 

movimento homossexual, contestava o lugar de inferioridade, patologia e exclusão delegada ao 

sujeito gueis, levando-o a lutar por sua igualdade e aceitação em sociedade.  

 Evidentemente, grande parte dos militantes do movimento homossexual era composta 

por pessoas brancas, letradas e de classe média, “[...] ávida por aceitação e até mesmo 

incorporação social” (MISKOLCI, 2018, p.25). Numa crítica empregada por Miskolci (2018), 

o movimento, ao propor uma igualdade entre gueis e heterossexuais, apontava para a aceitação 

dos entendidos às normas e instituições sociais vigentes, o que poderia levar a sociedade a 

enxergá-los como sujeitos de boa índole, boa moral e de bons costumes, ocasionando assim a 

incorporação dos homossexuais à sociedade. Todavia, mesmo diante da auspiciosa crítica 

empreendida pelo autor, é impossível não reconhecer a importância dos antigos movimentos 

homossexuais que, numa época em que o sujeito guei era visto como estranho, sujo e 

patológico, bateram de frente com as normas hegemônicas, propiciando importantes debates 

relacionados às sexualidades. 

 No Brasil, como abordam James Green e Renan Quinalha (2018), as lutas dos grupos 

pró-identidade guei encontraram ecos entre a juventude intelectual que, até então – e como 

informado na seção anterior – reuniam-se em espaços destinados para esses grupos. A chamada 

classe média, por sua vez, via nessas ideias de visibilidade dos homossexuais um perigo real 

que deveria ser combatido em nome da moral, dos bons costumes e dos ideais da tradicional 

família cristã, antes que crianças e adolescentes fossem influenciados por supostos 

homossexuais comunistas. Rapidamente, iniciava no país uma onda de perseguições, violência 

e censura contra qualquer grupo que tentasse se engajar politicamente frente às questões de 
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igualdade homossexual, e foi exatamente nesse momento que a figura do homossexual tornou-

se alvo privilegiado do regime militar (COWAN, 2018). 

Em seu estudo Homossexualidade, ideologia e subversão no Regime Militar, que versa 

sobre a criminalização dos afeminados durante o referido período, Benjamin Cowan (2018) 

informa que as forças de segurança ligadas ao regime viam nos discursos políticos do 

movimento guei uma potente força em prol das “[...] lutas pelo reconhecimento e pela 

democratização política” (COWAN, 2018, p.28), ao passo que também reconheciam (sem 

nenhum fundamento teórico) no desejo entre dois homens uma latente “[...] tática da guerra 

revolucionária (o nome doutrinário que os teóricos da contrassubversão deram à espécie de 

guerra supostamente criada para destruir o Ocidente)” (COWAN, 2018, p.29). A fim de 

erradicar as manifestações populares dos homossexuais,  

 

[...] as forças de segurança apontaram para a homossexualidade, pública e privada, 

como manifestação de subversão. Com efeito, os “homossexuais” publicamente 

identificáveis e os “criptocomunistas” habitaram espaços semelhantes e, de vez em 

quando, indistinguíveis no panteão dos inimigos do estado, da sociedade e da 

segurança nacional (COWAN, 2018, p.28). 

 

 Ainda de acordo com a pesquisa de Cowan (2018), grupos ideológicos da Escola 

Superior de Guerra (ESG) atribuíam à homossexualidade uma perigosa patologia social e 

corporal, reiterando também a ideia de que os grupos gueis agiam como instrumentos de 

subversão, associando-os como “[...] ameaças ao estado, à sociedade e à segurança nacional, 

que augurariam dissolução social e, no contexto da Guerra Fria, o triunfo da subversão 

comunista” (COWAN, 2018, p.30).  

Portanto, ao serem expostos como perigosamente amorais, comunistas e possíveis 

guerrilheiros de uma revolução armada no país, os homens gueis sofreram uma série de 

monitoramentos perpetrados pelas forças armadas, o que desembocaria em prisões e torturas de 

diversos homossexuais por todo o Brasil7. Ademais, para esses grupos de extrema-direita, as 

relações sexuais entre homens pertenciam a um submundo povoado por sujeitos degenerados, 

a exemplo das prostitutas, alcoólatras, deficientes mentais e pedófilos (COWAN, 2018).  

 Talvez as mais terríveis medidas contra uma suposta subversão homossexual no Brasil 

tenham sido as que ocorreram entre 1969 e 1972, durante o nefasto governo Médici. James 

                                                 
7 Para maiores informações relacionadas às prisões dos homossexuais, sugiro, além da leitura de Cowan (2018), a 

apreciação do texto De Denner a Chrysóstomo, a repressão invisibilizada: as homossexualidades na ditadura, de 

autoria de Rita de Cássia Colaço Rodrigues. O artigo faz parte da coletânea de textos pertencentes ao livro Ditadura 

e homossexualidades: repressão, resistência e a busca da verdade, organizado por James Green e Renan Quinalha 

(2018). 
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Green (2019) relata que as diversas deliberações repressivas adotadas pelos militares tiveram 

“um efeito desalentador” (GREEN, 2019, p.406) para os nichos de sociabilidade guei. Nesse 

período, tornou-se impossível a tentativa de criação de movimentos homossexuais, sobretudo 

por conta das frequentes batidas militares que ocorriam, principalmente, nas cidades do Rio de 

Janeiro e São Paulo (GREEN, 2019). De forma autoritária e extremamente arbitrária, “[...] os 

policiais abordavam as pessoas para conferir se seus documentos estavam em ordem, e 

indivíduos suspeitos podiam ser detidos para interrogatório” (GREEN, 2019, p.406).  

 Diante de tamanha censura e repressão, o movimento guei só conseguiu se reerguer, 

ainda que de forma incipiente, no ano de 1972, ao passo que os espaços de homossociabilidades 

também voltaram a funcionar – mediante o pagamento de propinas – durante o referido ano 

(GREEN, 2019). Com o advento do “milagre econômico”, a classe empresarial buscou oferecer 

inúmeras possibilidades de diversão e prazer para homossexuais da classe média. James Green 

(2019) assevera que, nesse ínterim,  

 

[...] as modernas saunas gays, como a For Friends, em São Paulo, e a Ipanema, no Rio 

de Janeiro, constituíram-se novos pontos de encontro homoeróticos. As discotecas 

atraíam uma grande clientela. Duas dessas populares boates, Sótão, no Rio de Janeiro, 

e Medieval, em São Paulo, estavam entre os lugares mais efervescentes da vida 

noturna dessas cidades. Embora os proprietários dos clubes eventualmente fossem 

pressionados pelas autoridades, o dinheiro da propina mantinha a polícia apaziguada 

(GREEN, 2019, p.408). 

 

 Ainda de acordo com o pesquisador: 

 

A discoteca Sótão, na galeria Alasca em Copacabana, o coração da vida noturna gay 

carioca, e Medieval, no moderno centro financeiro da região da Avenida Paulista, 

atraíam uma clientela de classe alta que poderia pagar preços elevados para uma 

noitada de dança, shows e diversão (...) Esses locais representavam um ponto de 

encontro permanente para amigos e potenciais parceiros. A música disco que se ouvia 

ali e os turistas estrangeiros que as frequentavam reforçavam os laços com as 

tendências da subcultura gay internacional. Assim como os bailes de carnaval criaram 

um espaço onde os indivíduos podiam dançar ao som de uma música com o subtexto 

homossexual e afirmar coletivamente sua identidade e sexualidade, do mesmo modo 

esses clubes noturnos contribuíam para um nível de coesão entre homossexuais de 

diferentes origens (GREEN, 2019, p.410). 

 

Como se pode observar, os espaços de sociabilidade guei reuniam um público 

prioritariamente de classe média e rica. Com as propinas pagas pelos empresários, os bares, 

boates, saunas e casas de shows gueis não foram fechados pelas forças militares. Em relação às 

classes sociais menos abastadas, Green (2019) aponta que os lugares encontrados para 

“pegação” eram os cinemas, onde jovens rapazes, homens casados e gueis de meia-idade, “[...] 
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aproveitavam os cantos escuros e os inúmeros assentos desocupados para as suas transas” 

(GREEN, 2019, p.411).  

Ainda nesse período, o movimento feminista ganhava força no Brasil, propondo debates 

sobre questões de gênero e de classes sociais. Foi por intermédio das importantes lutas das 

mulheres, especialmente contra os princípios da hegemonia machista e preconceituosa do 

período militar, que os intelectuais gueis se conscientizaram sobre a necessidade de retomar o 

antigo projeto de formação de espaços de debates sobre questões que permeavam os diversos 

problemas relacionados à homossexualidade (GREEN, 2019). Assim, enquanto grupos de 

homossexuais reuniam-se em lugares destinados à diversão e prazer, outros buscavam a 

consolidação de ambientes de debates para a necessária e urgente reivindicação dos seus 

direitos, como a igualdade, o respeito e a liberdade (GREEN, 2019).  

De forma paulatina, a homossexualidade era visibilizada e, consequentemente, debatida 

em jornais, revistas, músicas, programas de TV, telenovelas, dramaturgias e espetáculos 

teatrais. É impossível falar de um teatro guei no Brasil (ou do protagonismo e visibilidade de 

personagens homossexuais masculinos no teatro brasileiro) sem citar o grupo carioca Dzi 

Croquettes, formado em 1972. 

De acordo com Trevisan (2000) e Green (2019), os espetáculos do grupo celebravam a 

liberdade sexual e a afirmação de uma identidade homossexual, ao tempo que também faziam 

contundentes críticas à heterossexualidade imposta. O impacto causado pelos Dzi, com suas 

potentes apresentações questionadoras e repletas de humor Camp8, evidenciava divertidas 

explosões de “[...] música, gritos, luzes que piscam, corridas de cima para baixo [...]” (GREEN, 

2019, p.420). Ainda, segundo Green (2019), durante as apresentações dos Dzi Croquetes 

 

[...] o palco é invadido por odaliscas, vedetes, viúvas, pierrôs, prostitutas, clowns e 

rumbeiras (...) Maquilagem, roupas, e gestos os distinguem uns dos outros. Mas a 

indiferenciação de protótipos masculinos e femininos é comum a todos. Grandes 

cílios, bocas exageradas e a purpurina cintilante e colorida, formando desenhos 

psicodélicos, mancham seus rostos e corpos que exibem barbas, bigodes e pelos viris. 

Os vestuários delirantes englobam vestidos de lamê, maiôs de franjas e lantejoulas, 

malhas de balé desfiadas, combinações desajeitadas, chapéus extravagantes, perucas... 

meias de futebol presas a ligas de mulher e pés descalços com sapatos de salto ou 

botas pesadas e polainas (GREEN, 2019, p.420).  

                                                 
8 Segundo Denilson Lopes (2002), o termo camp “[...] só emerge teoricamente no clássico ensaio de Susan Sontag, 

“Notas sobre o Camp” (1964), simultaneamente a um corte na história dos movimentos e representações 

homossexuais, representado pelo influxo da Contracultura nos anos 60 que procurou dar mais visibilidade e mesmo 

assimilar comportamentos originários de tradições culturais mais diversificadas e “menores” dentro da história 

ocidental, momento decisivo para a disseminação do camp para longe dos guetos homossexuais. O termo é de 

difícil tradução para o português, ainda que muito presente na nossa cultura. Como comportamento, o Camp pode 

ser comparado à fechação, à atitude exagerada de certos homossexuais, ou simplesmente à afetação” (LOPES, 

2002, p.94-95).  O tema será melhor debatido no próximo capítulo. 
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Inspirado pelo espírito do movimento americano gender fuckers9, do início da década 

de 1970, os Dzi Croquettes borravam as fronteiras que delimitavam o lugar atribuído ao 

masculino e ao feminino (TREVISAN, 2000). Dito de outro modo, as apresentações do grupo 

tencionavam provocar diversas discussões relacionadas às características atribuídas aos homens 

(como virilidade, poder, autoridade e força) e às mulheres (subalternidade, fragilidade e 

doçura), evidenciando como tais divisões são culturalmente impostas pela norma social e, 

portanto, passíveis de desconstrução (TREVISAN, 2000).  

 Ainda no segmento teatral, talvez o trabalho mais contundente seja Greta Garbo, quem 

diria, acabou no Irajá. Texto cômico, que desemboca no melodrama, foi, possivelmente, a 

primeira dramaturgia e, também, espetáculo teatral a abordar a latente solidão do homem guei 

na grande capital carioca. Sobre Greta Garbo (1974), objeto de análise deste trabalho, nos 

debruçaremos a seguir.  

 

1.3 GRETA GARBO, QUEM DIRIA, ACABOU NO IRAJÁ: UMA DRAMATURGIA 

MARGINAL 

 

Greta Garbo, quem diria, acabou no Irajá (1974) faz parte de uma série de textos de 

teatro, com forte teor político, que foi escrita, no Brasil, no período da ditadura. Desde o início 

do golpe, os/as autores/as teatrais, imbuídos/as da luta contra o nefasto período militarista e 

autoritário que se delineava, começaram a evidenciar em suas dramaturgias as mazelas e 

preconceitos sociais da classe média e dos governos ilegítimos, com o principal objetivo de 

borrar o status quo imposto socialmente. 

 Décio de Almeida Prado, em sua obra O Teatro brasileiro moderno (2009), informa 

que essas “novas” estratégias políticas adotadas para a criação dos textos eram urgentes e 

necessárias, afinal, “[...] o país dividia-se e ninguém, autores ou público, críticos ou intérpretes, 

aceitava ficar à margem dos acontecimentos” (PRADO, 2009, p.97). Ademais, “[...] as salas de 

espetáculo eram um dos poucos lugares onde ainda era lícito a uma centena de pessoas se 

encontrarem e manifestarem a sua opinião, guardadas certas precauções” (PRADO, 2009, 

p.120). 

                                                 
9 João Silvério Trevisan (2000) informa que o movimento gender fuckers (rompe gêneros) foi o “[...] nome dado, 

na década de 1970, às bichas contestatárias de São Francisco, que se vestiam com signos femininos (roupas e 

pinturas) mas deixavam à mostra traços primários masculinos (tais como barba e pelos no peito)” (TREVISAN, 

2000, p.288).  
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Na esteira do pensamento de Prado (2009), é possível compreender a existência de dois 

movimentos fundamentais para a dramaturgia nacional em tempos de ditadura: o primeiro, 

iniciado rapidamente logo após a instauração do golpe de 1964, compreendia a relação entre 

teatro e proletariado (PRADO, 2009) – que pode ser considerado como um desdobramento de 

um trabalho já iniciado pelo grupo de Teatro Arena, na década anterior, quando integrantes 

como Augusto Boal, Gianfrancesco Guarnieri e Vianinha desenvolveram textos pautados na 

busca de uma nacionalidade “[...] e da luta política em seu interior” (BETTI, 2013, p.183), a 

exemplo dos clássicos Eles não Usam Black-Tie (1958), de Guarnieri e Chapetuba Futebol 

Clube (1959), de Vianinha. O segundo período, instaurado em 1967, possivelmente a partir das 

dramaturgias escritas por Plínio Marcos, e com forte influência dos movimentos de 

contracultura, visibilizava os sujeitos à margem da sociedade, como homossexuais e prostitutas 

(PRADO, 2009).  

No primeiro movimento dramatúrgico, que compreendia “[...] a representação da classe 

trabalhadora e das questões sociais e históricas pela dramaturgia” (BETTI, 2013, p.182), em 

que as lutas e os dilemas das massas sociais e da classe proletária ganhavam visibilidade, via-

se a necessidade de criar textos teatrais que abordassem as relações de desigualdades sociais 

enfrentadas pelo povo (em especial os) de classes sociais menos abastadas, afinal, a relação 

entre teatro e povo 

 

[...] era o que todos pretendiam cimentar, mas por motivos e sob formas diversas, ora 

em bases poéticas, ora em bases políticas, ora para o bem do teatro, ora para o bem do 

povo. Alguns esperavam encontrar na arte popular, na paraliteratura dos romances de 

cordel ou no parateatro dos autos pastoris e dos espetáculos de mamulengo, a chave 

de uma dramaturgia modularmente nacional, que refletisse o Brasil através de suas 

manifestações mais autênticas e mais primitivas. Outros enxergavam no palco um 

veículo precioso a quem desejasse ministrar à “massa trabalhadora” (expressão de 

Vianinha) as noções de que ela necessitava não só para defender como para contra-

atacar no momento oportuno (...) O povo figurava, portanto, nos mais diversos 

projetos, seja como emissor, seja como destinatário, seja como objeto da mensagem 

[...] (PRADO, 2009, p.100).  

 

Ao darem protagonismo ao povo, os textos (e, consequentemente, os espetáculos 

teatrais) tinham por objetivo principal incentivar às massas a tomadas de posições políticas 

frente ao combate das mais diversas opressões instauradas pela classe média e pelo regime civil-

militar, afinal de contas, “[...] os fracos, unindo-se, derrotam os fortes” (PRADO, 2009, p.97). 

Nesse sentido, Maria Silvia Betti (2013, p.183) salienta que o teatro e a dramaturgia atuavam 

“[...] como setores de expressão do nacional”, visando a luta política orquestrada pelas classes 

sociais menos abastadas.  
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 O segundo movimento, como informa Prado (2009, p.103), surge como oposição ao 

primeiro, afinal, existia “[...] grande insatisfação com o teatro político” que explorava apenas 

os dilemas do povo trabalhador. Os primeiros textos desse período talvez sejam os de autoria 

de Plínio Marcos, como Dois Perdidos Numa Noite Suja (1966) e Navalha na Carne (1967), 

que evidenciam o submundo de sujeitos invisibilizados pela sociedade da época. Obviamente, 

a intenção do autor não era menos política ou menos de esquerda que o movimento anterior 

(PRADO, 2009); na verdade, nascia um “novo” movimento político, pois tais textos abriam 

“[...] o caminho para os protestos de grupos que se julgavam oprimidos – as mulheres e os 

homossexuais” (PRADO, 2009, p.104).  

Nessa lógica, os focos das histórias pertenciam aos sujeitos que habitavam o lugar de 

escória social, o que não constituía, segundo Décio de Almeida Prado (2009, p.103), “[...] o 

povo ou o proletariado, nas formas dramáticas imaginadas até então. Seriam antes o subpovo, 

o subproletariado, uma escória que não alcançara sequer os degraus mais ínfimos da hierarquia 

capitalista”.  

Após Plínio Marcos, novos/as autores/as surgiram. Possivelmente inspirados/as pelas 

ideias marginais do autor, como também calcados/as nas lutas libertárias dos movimentos de 

contracultura, esses/as dramaturgos/as se movimentavam 

 

[...] na busca de uma liberdade maior, ou diversa, não exatamente igual à definida pelo 

liberalismo clássico. No que diz respeito aos personagens, começavam a encarar com 

grande simpatia as condutas aberrantes, consideradas anormais, nos limites ou às 

vezes já entrando pelo delírio adentro, reclamando para elas a permissão de exprimir 

sem censuras lógicas ou morais a parte mais irredutível e original de suas 

personalidades. Colocavam-se assim contra a ordem, qualquer que fosse, tanto a 

burguesa quanto a da esquerda oficial, erigidas ambas sobre a submissão do indivíduo 

à sociedade. Também no referente à peça, em sua organização interna ou em suas 

relações com o mundo exterior, exigiram os novos autores liberdade de atender às 

sugestões do inconsciente ou da imaginação poética, quebrando as regras dramáticas 

e a estrita verossimilhança psicológica, incorporando ao real o grão da loucura não 

menos necessário à existência diária do que a obra de arte. Os escritores pediam para 

si, em suma, a mesma autonomia de ação que estavam dispostos a dar às suas 

personagens. Vida e teatro deviam escapar juntos à servidão da racionalidade 

excessiva (PRADO, 2009, p.104-105). 

 

  

Com a crescente visibilidade dada aos sujeitos considerados marginais na dramaturgia, 

textos como os de Roberto Athayde (Apareceu a Margarida, Um visitante de alto, Manual de 

sobrevivência na selva), Leilah Assunção (Fala baixo senão eu grito, Jorginho, o machão, 

Amanhã, Amélia, de manhã), Consuelo de Castro (À flor da pele, Caminho de volta, O porco 

ensanguentado), Isabel Câmara (Os viajantes, As moças) (PRADO, 2009) e, também, Fernando 
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Mello (Se eu me chamasse Raimundo, O trágico fim de Maria Goiabada, Greta Garbo, quem 

diria, acabou no Irajá) ganham notoriedade e fazem bastante sucesso quando levados aos 

palcos.  

É importante destacar que, em todos os livros e textos utilizados para esta pesquisa, o 

nome de Fernando Mello (1974) não é citado como um dos representantes do movimento de 

dramaturgia marginal. Isso se deve, provavelmente, ao apagamento ou invisibilidade do autor 

guei brasileiro no conjunto de dramaturgos/as e obras canônicas pertencentes ao referido 

movimento.  

Fernando Mello (1974) – considerado pela crítica como um autor de “amarga 

irreverência”10 – ocupa um lugar de destaque na dramaturgia do nosso país pelo seu “[...] 

posicionamento e compromisso com o questionamento do status quo, principalmente, no que 

tange as questões sociais relativas aos mais marginalizados” (SOUZA, 2014, p.262). Dono de 

uma potente argúcia e um feroz humor de bicha (TREVISAN, 2000), o escritor burlou a censura 

federal ao conseguir que seu texto, objeto de análise desse trabalho, fosse liberado para 

encenação (SOUZA, 2014). Para tanto, Mello cercou-se de importantes estratégias relacionadas 

ao que poderia (ou não) ser dito, haja vista que esse cuidado 

 

[...] de saber “o que dá (ou não) para dizer” não só aponta para a consciência do 

momento político, mas também a tomada de um posicionamento estratégico bastante 

fértil diante da conjuntura da repressão militar por que passavam todos os dissidentes 

do projeto político coercivo militar (...) Tal fato não veio num dobre de lamento e 

argumentações falaciosas e clichês, mas com uma prudência, acidez e diligência a 

ponto de o texto nunca ter sido interditado (SOUZA, 2014, p. 262). 

 

Ao debruçar-se sobre a leitura do texto Greta Garbo, quem diria, acabou no Irajá 

(1974), o/a leitor/a poderá conhecer, de acordo com Arivaldo Sacramento de Souza (2014), as 

formas de homossociabilidades que movimentavam a região centro-periférica do Rio de Janeiro 

em tempos de ditadura militar. Tal assertiva se justifica pelo fato de a peça documentar a cena 

guei carioca ao levar para o centro do enredo “[...] as subjetividades construídas e construtoras 

de relações de interação social, sobretudo, homoafetivas” (SOUZA, 2014, p.253), bem como a 

solidão do sujeito homossexual em meio aos preconceitos e desigualdades então vigentes.  

 Essas características presentes no texto evidenciam algumas facetas que desvelam o seu 

caráter político. Ora, ao dar protagonismo e visibilidade ao homem guei em uma peça de teatro 

escrita em plena ditadura civil-militar no Brasil, a dramaturgia de Fernando Mello (1974) batia 

                                                 
10 Crítica feita por Anamaria Moraes, em 1973, no artigo Jovens em Cena do Jornal do Brasil. Para maiores 

informações sugiro a leitura da tese de Arivaldo Sacramento de Souza intitulada Nas tramas de Greta Garbo, 

quem diria, acabou no Irajá: crítica filológica e estudo de sexualidades (2014). 
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de frente com as normas sociais que instituíam a heterossexualidade como natural e saudável; 

um exemplo a ser seguido. Talvez seja com base nessas perspectivas que pesquisadores como 

Décio de Almeida Prado (2009) e João Silvério Trevisan (2000) classificaram o texto, assim 

como a sua encenação teatral, igualmente fundamentais para o processo de edificação de um 

novo estilo de teatro no país, durante a ditadura civil-militar e, também, após esta: a cena guei 

(TREVISAN, 2000).  

Dada a significância política atribuída pelos autores, é preciso considerar dois 

importantes fatos que provavelmente atestam a relevância da obra, a saber: 1°) – parte do 

princípio analisado por Prado (2009) de que, embora outros textos já evidenciassem histórias 

de homens gueis, o drama seria o primeiro a abordar a homoafetividade num período em que o 

tema passou a ser debatido, ainda que de forma confusa e bastante preconceituosa, nos hábitos 

das grandes cidades. Afinal de contas, ao apresentar ao leitor/a e ao público, de forma crua, a 

relação amorosa vivida por dois homens, Greta Garbo (1974) tornou-se a nossa modesta “[...] 

contribuição para um dos temas mais em voga no teatro universal” (PRADO, 2009, p.123) da 

época; e o 2°) – como analisa Trevisan (2000), o texto propôs características importantes para 

esse novo teatro guei que surgia a partir dele: personagens naturalistas que falam sem parar, 

“[...] em brilhantes disputas oratórias”, numa espécie de “[...] revanche teatral (...) – certamente, 

vingança da arte contra a vida” (TREVISAN, 2000, p.294). Assim, ainda conforme Trevisan 

(2000), Greta Garbo, quem diria, acabou no Irajá pode ser considerado como um dos diversos 

fatores que contribuíram para que o amor homossexual masculino começasse a “[...] furar a 

barreira da censura ditatorial e dos setores mais reacionários” (TREVISAN, 2000, p.294) da 

sociedade11.  

Cabe lembrar que a trama gira em torno de Pedro, um entendido de meia-idade e 

morador do bairro Irajá. Ele possui uma característica bastante peculiar: identifica-se com (e se 

                                                 
11 Além do espetáculo, outros elementos foram determinantes para que os dilemas do homem guei burlassem a 

censura no país em meados da década de 1970: as aparições cada vez mais constantes de sujeitos gueis em 

programas de TV, revistas e jornais. Trevisan (2000, p.295) afirma que a Revista IstoÉ apresentou em uma de suas 

capas “[...] duas mãos masculinas enlaçadas, ilustrando matéria sobre o tema. Os anúncios comerciais também não 

ficaram atrás. Uma campanha de perfumes Rastro fez veicular, em três páginas inteiras de várias revistas semanais, 

lindíssimas fotos de três casais – respectivamente, um homem e uma mulher, duas mulheres, e dois homens 

acompanhados da frase: “Para contatos irresistíveis de primeiro, segundo e terceiro graus”. Bem significativa foi 

a situação criada, na época, em torno de um anúncio de televisão, no qual a excelência de certo creme de leite 

consistia no fato de ser realmente fresco. Durando não mais do que 15 segundos, esse comercial jogava com a 

dubiedade linguística da palavra fresco. Enquanto um afetadíssimo mordomo aristocrático agitava uma garrafa do 

tal creme de leite, ouvia-se ao fundo um coro feminino gritando “fresco, fresco”; ao invés de se ofender com a 

gritaria, o mordomo se empertigava, cheio de mudo orgulho; até descobrir que o coro fazia, na verdade, o elogio 

do creme de leite e não uma referência a ele; francamente decepcionado, o mordomo saía de cena, cheio de 

indagações”. Com o crescente aumento dos espaços sociais para o público homossexual, houve no Brasil um 

importante reforço ao “boom guei” (TREVISAN, 2000). 
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intitula como) a famosa atriz Greta Garbo (1905-1990), a sua artista favorita. Numa noite 

festiva, o personagem conhece o jovem Renato, rapaz vindo do interior do estado e que quer 

tentar a vida na capital. Rapidamente, os dois personagens dão início a um tórrido 

relacionamento, relacionamento esse que será confrontado com a presença da garota de 

programa Mary, amante do jovem interiorano.  

Consoante Trevisan (2000), a estreia do espetáculo (ocorrida em 1973), assim como 

suas apresentações seguintes, foram marcadas por propiciar ao público diversos frenesis ao 

escancarar esse conturbado relacionamento dos dois homens, cujo foco corresponde às 

aventuras e desventuras de uma “[...] bicha decadente que recolhe um rapaz simplório, recém 

chegado (sic) do interior para a grande cidade” (TREVISAN, 2000, p.239) e que, em meio à 

solidão que o rodeia, apaixona-se perdidamente pelo mancebo. Ademais, 

 

[a] peça mostra humoristicamente a evolução da relação dos dois personagens, até o 

surgimento de uma mulher entre os dois. Como se vê, um tema nada novo (e que seria 

exaustivamente explorado a partir daí); tratada com tino comercial, a peça tinha um 

ritmo cortante, diálogos sibilinos e aquele mesmo clima de humor cáustico da bicha-

louca estereotipada, que transforma sua amargura em festa (TREVISAN, 2000, 

p.293, grifos nossos).  

 

Em sua obra dramatúrgica, Fernando Mello (1974) utiliza elementos cômicos para dar 

protagonismo e visibilidade ao personagem Pedro. Essas características evidenciam uma bicha 

afeminada e que gosta “[...] que a chamem de Greta Garbo, durante as trepadas” (TREVISAN, 

2000, p. 293). Os estereótipos lançados pelo autor para a construção do personagem 

homossexual aproximam-se do entendimento social acerca da homossexualidade masculina no 

período que corresponde à ditadura civil-militar: muita afetação, fechação e, sobretudo, a 

aproximação com o feminino. Esses padrões relacionados ao homem guei, embora sejam vistos 

hoje como preconceituosos, fazem parte de uma estratégia política adotada por Mello (1974): 

evidenciar, com base no cômico, a homossexualidade masculina representada por Pedro, 

possibilitando ao personagem o protagonismo no texto e, consequentemente, na cena teatral. 

Além de Pedro, os outros personagens, Renato e Mary, também são construídos a partir de tipos 

risíveis, jocosamente atribuídos a interioranos, garotos de programa e prostitutas. 

 Com base nas perspectivas apontadas, é possível afirmar que o cômico em Greta Garbo 

(1974) reverbera por meio de uma ironia aguçada, debochada, densa, propositadamente criada 

não apenas para levar o/a leitor/a ou o/a espetador/a ao riso “fácil”, como também para chocar 

e/ou gerar desconfortos, propiciando oportunas reflexões sobre a homossexualidade masculina 
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e a latente solidão social causada pelo preconceito e invisibilidades que permeavam esses 

sujeitos no período do estado de exceção no Brasil.  

 

1.4 BABADO, FECHAÇÃO E GRITARIA: AS PERSONAGENS SUBVERSIVAS DE 

GRETA GARBO 

   

 Greta Garbo, quem diria, acabou no Irajá (1974) pode ser considerado um texto cômico 

popular. Embora esse tema seja melhor desenvolvido no capítulo seguinte, esta seção tenciona 

compreender os três personagens da obra de Mello (1974) – Pedro, Renato e Mary –, 

considerando além do caráter socio-histórico do período em que a obra foi escrita, os elementos 

de comicidade utilizados para a construção e visibilidade desses sujeitos. Vale ressaltar que, 

por mais que o foco da pesquisa esteja voltado para o homossexual Pedro, é impossível não 

abordar os outros personagens, tendo em vista que Renato e Mary também possuem importantes 

funções no desenvolvimento das ações dramáticas do texto. Contudo, antes de dar início às 

análises, faz-se importante entender, ainda que de forma genérica, alguns aspectos da 

comicidade. 

Henri Bergson (2018), em sua obra O Riso: ensaio sobre o significado do cômico, busca 

compreender o caráter social do ato de rir. Algumas reflexões apontadas pelo filósofo levam ao 

entendimento de que a sociedade, regida por conceitos pré-concebidos que ditam as normas 

sociais da cultura hegemônica, elege grupos (em especial, as chamadas minorias) para depreciá-

los com base no riso de deboche, de escárnio e de preconceitos, afinal, “[...] o riso é, antes de 

tudo, uma correção” (BERGSON, 2018, p.122). Na esteira do pensamento do autor, Cleise 

Furtado Mendes (2008) informa que, quando 

 

Uma sociedade elege para si mesma certos caracteres de reconhecimento (que podem 

ser bem cruéis, como na auto-depreciação do humor judaico, presente em vários 

chistes relatados por Freud) assim como projeta características sobre outras 

comunidades, que findam por tornar-se marcas muito resistentes e eficazes para obter 

o riso. Tais traços não são nem totalmente arbitrários, nem totalmente motivados por 

circunstâncias reais; são fruto de um jogo de identificação e diferenciação, construído 

pelo imaginário de um grupo social ao desenhar suas fronteiras com outras formas de 

convívio humano (MENDES, 2008, p.159-160). 

   

Esses tipos risíveis criados socialmente podem ser interpretados, de acordo com as 

leituras de Bergson (2018), como dispositivos que demarcam e depreciam aqueles/as 

considerados/as diferentes, impuros, sujos ou desviantes, tornando-se assim “[...] uma reação 

inconsciente que visa manter a hegemonia do tecido social sancionando os desvios de 
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comportamento.” (MINOIS, 2003, p.521). Em outras palavras, consoante o pensamento de 

Geoges Minois (2003, p.523), ao desumanizar e/ou demarcar o sujeito de forma jocosa, tal ato 

“[...] faz parte da transformação que rebaixa o ser humano ao estado de máquina, simplificando 

sua aparência, reduzindo-a a alguns traços que levam ao extremo a lógica de um caráter”, fato 

que contribui, portanto, para o riso.  

Mas engana-se quem acredita que o riso esteja atrelado apenas ao processo de 

reafirmação de preconceitos e/ou correção de “falhas”. Para Bergson (2018), o ato de rir 

também exerce uma importante função política, pois trata-se de um dispositivo de reflexão. 

Nesse sentido, pensando o cômico no contexto de Greta Garbo (1974), tem-se o riso como um 

dos principais aliados para o desencadeamento de análises e críticas sociais. Ora, ao lançar mão 

de estereótipos sociais para a construção dos personagens e também do texto, Fernando Mello 

(1974) tenciona produzir, de forma latente (e, em alguns momentos, de forma escancarada), 

reverberações no/a leitor/a sobre o tema abordado em sua obra dramatúrgica: a viadagem. 

No texto de Mello (1974), encontram-se as indagações de um (até então) jovem 

dramaturgo acerca do período histórico em que estava inserido. Seus personagens, em especial, 

Pedro, representam o sentimento de exílio e de invisibilidade social conferidos àqueles/as 

considerados/as subversivos/as, impuros/as e desviantes, imprimindo em suas falas, em 

diversos momentos, os desconfortos causados por tais sensações. Esse processo de conferir aos 

personagens da obra um discurso e/ou uma luta política nos quais o autor está inserido 

configura-se, de acordo com Jean-Pierre Ryngaert (1995, p.140), como um recurso de dupla 

enunciação, ou seja, “[...] o discurso da personagem não é verdadeiramente dele, mas do autor 

que a faz falar”. Nesse sentido, Pedro, Renato e Mary possuem motivações que dialogam, 

sobremaneira, com os ideais de seu criador, à medida que cada tipo, movimento, gesto e diálogo 

produzem uma relação de “causa e efeito” (RYNGAERT, 1995, p.136) politicamente utilizadas 

por Mello (1974).  

Ademais, a complexa relação entre os três personagens de Greta Garbo, quem diria, 

acabou no Irajá (1974) indica os estigmas e/ou máscaras sociais atribuídos aos sujeitos 

marcados pela extrema violência, “[...] pelas sexualidades e pela sociabilidade degradada, cujas 

ações exteriorizam os traumas de vida e estabelecem um perverso jogo de poder e de exploração 

mútua” (LIMA, 2017a, p.165). 
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1.4.1 Pedro Garbo: Bicha, entendida e espalhafatosa 

 

 Ao abordar o processo de análise de personagens dos textos de teatro, Jean-Pierre 

Ryngaert (1995) alerta para a complexidade desse trabalho. Isso se justifica, segundo o autor, 

pela multiplicidade de sentidos que pode ser encontrada em cada personagem, ao passo que 

todas as informações disponibilizadas nas obras, como idade, gostos, nomes e apelidos, dentre 

outras, devem ser igualmente consideradas.  

 Fundamentado na perspectiva apontada por Ryngaert (1995), encontramos em Greta 

Garbo, quem diria, acabou no Irajá (1974) um personagem repleto de indicações e marcas 

socio-históricas: Pedro. O protagonista da história é apresentado, no decorrer da trama, num 

caleidoscópio (SOUZA, 2014) de referências homossociais que correspondem ao período civil-

militar, como também de informações enigmáticas, propositadamente lançadas por Mello 

(1974), que compõem a pluralidade de sentidos que podem ser atribuídos ao personagem: 

morador do bairro do Irajá, homossexual, afeminado, homem de meia-idade, enfermeiro, 

frequentador assíduo das noites gueis cariocas e que gosta que o chamem de Greta Garbo 

durante as relações sexuais são alguns exemplos de uma complexa rede de camadas 

fundamentais para o desenvolvimento e compreensão do personagem.  

Todas as particularidades atribuídas a Pedro constituem-se como elementos simbólicos 

do seu principal traço: a solidão. O seu apartamento, no bairro do Irajá, um “[...] apartamento 

cafona toda vida” (MELLO, 1974, p.44), configura-se como uma representação do seu exílio 

social, à medida que também se estabelece alegoricamente como o locus da degradação 

humana, o esconderijo do “anormal”, o lugar de exclusão e de invisibilidade dos homossexuais 

masculinos em tempos de estado de exceção no Brasil. É, de fato, o “[...] fim de linha” 

(MELLO, 1974, p.44) do personagem.  

É em virtude de sua latente solidão que Pedro procura, nas frenéticas noites gueis das 

imediações da Cinelândia, ao lado de sua amiga Daniela (que é apenas citada no texto), jovens 

garotos de programa para que seus desejos sexuais sejam saciados.  

É oportuno informar que o sexo como moeda de troca tornou-se corriqueiro no início 

da década de 1970. Segundo James Green (2019), nas grandes cidades do país, em especial, 

Rio de Janeiro e São Paulo, a comercialização do prazer tornava-se prática comum, realizada, 

principalmente, por homens gueis de meia-idade. Nesse período,  

 

[...] a prosperidade econômica da classe média concedia a um número maior de 

pessoas a oportunidade de pagar por sexo. Ao mesmo tempo, a pobreza cada vez maior 

das classes mais baixas – no geral, excluídas dos benefícios advindos do milagre 
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econômico – forçava seus membros a se prostituir para obter uma fonte de renda 

(GREEN, 2019, p.413). 

 

 Diante da grande oferta de sexo, os entendidos viam-se atraídos pela virilidade dos 

garotos de programa, ao tempo que também encontravam, na “compra” desses corpos, o prazer 

efêmero. Ainda de acordo com Green (2019), esses jovens rapazes mudavam-se para as casas 

dos seus clientes no intuito de receberem roupas, perfumes e dinheiro; em contrapartida, 

ofereciam o sexo.  

Ao destacar a relação entre Pedro e Renato, Mello (1974) apropria-se do cenário de 

oferta e procura sexual bastante em voga à época. Esses dois personagens se conhecem na 

Cinelândia, por meio de Daniela. Por conta de uma forte chuva, o protagonista leva o garoto 

para sua casa. Em meio a um divertido diálogo repleto de ironias, bem como recheado de 

insinuações sexuais ou quiproquós12, Pedro arremata 

 

[...] Negócio é o seguinte. Eu apenas quero que o lindo mancebo feche os olhos e diga 

que sou Greta Garbo. Se quiser pensar em outra, pode, mas tem que me chamar de 

Greta Garbo. Depois, eu te dou o dinheiro e você some, vai pro inferno! (MELLO, 

1974, p.48, grifos nossos). 

 

 Embora possa soar como um elemento provocador de um riso simples, bobo ou fácil, a 

identificação do personagem no mito hollywoodiano, Greta Garbo, “[...] inscrição subjetiva e 

dissidente de Pedro” (SOUZA, 2014, p.247), compreende a complexidade dos questionamentos 

das relações sobre sexualidade e gênero ocorridas em 1968, e que encontraram ecos no Brasil 

diante das normas hegemônicas que operavam de forma implacável no processo de fabricação 

dos corpos masculinos e femininos, ditando como cada sujeito deveria se portar de acordo com 

as suas genitálias (pênis e vagina).  

 Esses constructos sociais atuavam (e ainda atuam) como dispositivos políticos oriundos 

das normas e imposições sociais que regiam os discursos hegemônicos arbitrariamente 

propostos pelos governos autoritários e, também, pelas leis ditas naturais e saudáveis das 

sociedades de tipo ocidental. Nessa perspectiva, Judith Butler (2003) assevera que o gênero 

opera com base em discursos criados por uma norma e/ou uma cultura dita soberana, que institui 

o sexo natural ou a marca corporal como um elemento pré-discursivo. Em outras palavras, uma 

cultura hegemônica constitui os sujeitos baseada em normas que circunscrevem para os homens 

(a partir do pênis) o lugar de superioridade, de força, de virilidade, de poder e de agressividade, 

                                                 
12 “[...] O quiproquó é uma situação que apresenta ao mesmo tempo dois sentidos diferentes” (BERGSON, 2018, 

p. 79). 
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ao mesmo tempo que instituem para a mulher (a partir da vagina) uma posição de inferioridade, 

de fragilidade, de doçura e de meiguice. 

 Essas mesmas normas pré-estabelecidas também manipulam, de acordo com Butler 

(2000), as regras que produzem o sexo ou a sexualidade. Ora, ao pensar o sexo como “[...] uma 

postulação, um constructo que se faz no interior da linguagem e da cultura” (LOURO, 2004, 

p.67), compreende-se como as leis hegemônicas trabalham por intermédio de discursos que são 

constantemente reiterados na/para a produção e fabricação de sujeitos heterossexuais. Nesse 

sentido,  

 

[...] o “sexo” não apenas funciona como uma norma, mas é parte de uma prática 

regulatória que produz os corpos que governa, isto é, toda força regulatória manifesta-

se como uma espécie de poder produtivo, o poder de produzir – demarcar, fazer, 

circular, diferenciar – os corpos que ela controla (BUTLER, 2000, p.151). 

 

 Caso alguém se atreva a destoar da norma, ele/a será severamente punido/a por sua 

desobediência. Tal punição pode refletir em exclusão, deboche e violência física ou psicológica, 

comumente utilizados como métodos de correção dos “defeitos” atribuídos aos sujeitos vistos 

como desviantes, patológicos e/ou amorais.  

 A solidão de Pedro faz parte de um processo de exílio e, sobretudo, de invisibilidade 

social. Por ser efeminado, o personagem diverge dos ideais atribuídos ao homem, ao mesmo 

tempo em que se aproxima de um modelo de feminilidade. Ao propor a Renato que o chame de 

Greta Garbo, durante o ato sexual, esse processo de identificação pode ser compreendido como 

um lugar de poder. Ora, como se sabe, Garbo foi uma atriz de sucesso durante toda a década de 

1930. Em 1941, a diva resolve sair de cena após o fracasso do filme Duas Vezes Meu (Two-

Faced Woman) de George Cukor, que rendeu diversas críticas negativas por sua atuação 

(SOUZA, 2014). Porém, o exílio da atriz a alçou ao lugar de mito, ao mesmo tempo em que 

também a destacou como uma das maiores intérpretes do cinema mundial!  

 Greta Garbo representa subjetivamente o imaginário (ou sonho utópico de feminilidade) 

de Pedro, como compreende o lugar de fuga para ele, o escapismo de uma realidade cruel e 

preconceituosa para uma nova realidade, ainda que imaginária, que o conduz à posição de 

poder, de brilho, de status e, sobretudo, de visibilidade social. Ademais, a Garbo  

 

[...] inventada na pele de Pedro, é a ativação de “vida presente”, no sentido 

nietzschiano, da atriz, mas é também um simulacro que, longe de reivindicar a 

originalidade, questiona e suplementa o ícone Greta Garbo, ou melhor, potencializa-

o [...] (SOUZA, 2014, p.259). 
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 Diante das perspectivas apontadas, é plausível compreender, consoante Trevisan (2000, 

p.295), que o protagonista de Greta Garbo, quem diria, acabou no Irajá (1974) já não 

representa “[...] mais aquele ser distante e mitologizado (de Nelson Rodrigues) nem o pária 

desgraçado (de Plínio Marcos)”; na verdade, possivelmente, a construção do Pedro Garbo tenha 

por intuito representar a vida, as dores, os dilemas, os prazeres e as angústias de sujeitos 

homossexuais que viveram no Brasil durante o nefasto período da ditadura civil-militar13.  

 

1.4.2 Renato: o macho com M  

 

 A construção de Renato, o jovem interiorano que, acidentalmente, se torna um michê, 

dialoga sobremaneira com os tipos cômicos deliciosamente evidenciados por Martins Pena em 

suas clássicas comédias de costumes: “[...] o homem do interior perdido no Rio de Janeiro” 

(PRADO, 2008, p.61). O traço cômico popular bastante presente no texto, assim como na 

concepção do personagem em questão, evidencia um Renato atrapalhado, simplório e 

aparentemente ingênuo que, por uma cilada do destino, ou melhor, pelo preconceito e falta de 

oportunidades enfrentadas por pessoas do interior, torna-se um garoto de programa.  

 Renato é um jovem rapaz de vinte anos que se mudou para a capital com o objetivo de 

realizar o sonho do pai: cursar medicina. Porém, após ter seu dinheiro roubado pela prostituta 

Mary, o personagem é expulso do hotel de quinta categoria em que estava hospedado. Sem ter 

para onde ir e bastante abalado em meio ao caos da cidade grande, o mancebo acaba aceitando 

o convite (repleto de segundas intenções) de Pedro, para ficar em sua casa. As horas passam, 

os dias passam, e Renato aceita morar no apartamento do protagonista. Essa mudança 

representa um jogo de poder entre os dois personagens, afinal, enquanto Pedro sustenta 

financeiramente o jovem rapaz, Renato retribui com o sexo. Nesse sentido,  

 

[...] os meninos mais velhos e os rapazes, motivados pela pobreza ou a promessa de 

obter dinheiro fácil em troca do corpo, usavam sua juventude e habilidade para 

projetar uma imagem de masculinidade rude que atraía os homens de meia-idade. Em 

troca, eles recebiam compensação financeira [...] (GREEN, 2019, p.418). 

 

 Esse modelo social abordado por Green (2019) que, como já dito nesse capítulo, foi 

bastante corriqueiro durante toda a década de 70, é caracterizado no texto Greta Garbo (1974) 

                                                 
13 No universo LGBT, a apropriação e/inspiração em divas da cultura pop americana é muito comum. Nesse 

sentido, como já informado neste trabalho, Greta Garbo revela-se como uma inscrição subjetiva do personagem 

Pedro (SOUZA, 2014), ao tempo que também se manifesta como um rito de louvor ou adoração ao feminino. É 

relevante salientar que esse tema será melhor abordado no capítulo seguinte.  
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por Renato. Por ser visto como um “jeca“ ou um “matuto”, as oportunidades no Rio de Janeiro, 

cidade assolada pelos horrores de uma sociedade elitista, preconceituosa e ditatorial, eram 

bastante escassas. Para não passar fome e viver nas ruas, ele opta pela prostituição, tornando-

se um michê, ou melhor, o garoto de programa exclusivo de Pedro. Mas seria Renato um 

homem guei? 

 James Green (2019) afirma que a grande maioria dos garotos de programa, que se 

prostituía durante o referido período histórico, não se considerava homossexual. Segundo o 

autor,  

 

O antropólogo Sérgio José de Almeida Alves, que entrevistou 41 michês em meados 

dos anos 70, concluiu (com duas exceções) que nenhum deles considerava a si próprio 

um homossexual. Embora gostassem do que faziam, não relacionavam suas atividades 

sexuais homoeróticas com desejo ou identidade homossexual. Quase todos insistiam 

que eram motivados pela necessidade financeira, embora uns poucos admitissem que 

teriam transado com uma pessoa sem cobrar nada se a achassem atraente de algum 

modo (GREEN, 2019, p.418). 

 

 A partir do panorama apresentado pelo pesquisador, uma possível resposta para a 

complexa pergunta relacionada ao jovem michê pode ser encontrada na definição social dos 

papéis sexuais atribuídos ao homem e à mulher. Judith Butler (2003) assevera que, desde os 

primórdios da sociedade patriarcalista (cujo centro do poder encontra-se no pai, representado 

pelo homem branco, rico e heterossexual), o macho ocupa um lugar de força, de domínio, de 

poder, que também é representado pelo ato sexual e legitimado pelo pênis (ou o fálus).  Ao 

penetrar a mulher durante o sexo, essa dicotomia ativo (macho) versus passivo (fêmea) outorga 

ao sujeito penetrante o lugar de superioridade, enquanto o que é penetrado, o lugar de 

inferioridade. Tais características podem ser compreendidas, consoante Guacira Lopes Louro 

(2004, p.76), como demarcações sociais da cultura hegemônica que “[...] distinguem sujeitos e 

se constituem em marcas de poder”.  

 Ao reiterar constantemente a frase “[...] eu sou macho, viu? Eu sou macho!” (MELLO, 

1974, p.45), o discurso de Renato opera na/para a definição do seu papel na relação entre ele e 

Pedro: o ativo. Com Renato, Fernando Mello (1974) suscita um complexo e oportuno 

questionamento cultural bastante em voga à época – e que ainda ecoa em nossa sociedade 

contemporânea –, pois o autor atribui ao penetrante, mesmo numa relação homoafetiva, a 

heterossexualidade. Ora, como bem pontua Daniel Welzer-Lang (2001, p.464), “[...] o 

masculino é, ao mesmo tempo, submissão ao modelo e obtenção de privilégios do modelo”. Em 

outras palavras, ao desempenhar o papel social pré-estabelecido para os homens “[...] ativos e 
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penetrantes não vivem como homossexuais” (WELZER-LANG, 2001, p.468). Michael 

Pollack, conforme citado por Welzer-Lang (2001, p.468), afirma que  

 

[...] [a] hierarquia tradicionalmente estabelecida [...] entre o “fodido” e o “fodedor”, 

o primeiro sendo recriminado socialmente pois ele transgride a ordem “natural” das 

coisas, organizada segundo a dualidade feminino (dominado) e masculino 

(dominante). De forma que, em algumas culturas, só é considerado um “verdadeiro 

veado” aquele que se deixa penetrar e não aquele que “penetra”.  

 

 Nesse sentido, o relacionamento entre Pedro e Renato é marcado por uma relação de 

poder que atribui ao protagonista, homem efeminado, passivo e espalhafatoso a posição de 

inferioridade social, simbolicamente marcada pela homossexualidade, ao passo que o mancebo 

Renato, homem forte, macho, agressivo, “[...] viril na apresentação pessoal e em suas práticas, 

logo não afeminado, ativo, dominante, pode aspirar aos privilégios [...]” (WELZER-LANG, 

2001, p.468) socialmente atribuídos aos homens heterossexuais.   

  Há, ainda, outro fator determinante para a reiteração da masculinidade de Renato: ele 

relaciona-se com a prostituta Mary. O romance, marcado por uma ferrenha disputa entre Pedro 

e Mary, dialoga sobremaneira com a assertiva de Green (2019) ao afirmar que muitos garotos 

de programa, que trabalhavam exclusivamente para homens gueis de meia-idade, tencionavam 

atestar a sua heterossexualidade relacionando-se também com mulheres.  

 

1.4.3 Mary: a prostituta de quinta categoria 

 

Heloísa Pontes (2009), em seu trabalho Beleza Roubada: Gênero, estética e 

corporalidade no teatro brasileiro, relata que na construção histórica do teatro brasileiro 

moderno a prostituição feminina tornou-se um tema inovador – e bastante presente em textos e 

espetáculos – graças à irreverência e as ideias vanguardistas de dramaturgos como Nelson 

Rodrigues e Plínio Marcos. Foi com este, porém, que o problema ganhou status de luta política 

ao evidenciar a realidade de prostitutas que viviam à margem da sociedade.  

Fortemente inspirado na famosa prostituta Neusa Suely, do texto Navalha na carne 

(1967), de Plínio Marcos, Fernando Mello (1974), em seu Greta Garbo, quem diria, acabou no 

Irajá (1974), simboliza com a personagem Mary o lugar de estigmatização social enfrentada 

por mulheres que ganhavam a vida em prostíbulos durante a década de 60. Nesse sentido, 

também encontramos na personagem Mary o lugar de solidão, de exclusão e de invisibilidade 

sociais. 
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Mary é uma garota de programa que trabalha num bordel da periferia do Rio de Janeiro. 

Loura oxigenada e semianalfabeta, a personagem surge no texto a partir do segundo ato, em um 

dos momentos mais marcantes da história: quando Renato a apresenta para o seu suposto “tio-

avô” Pedro. Nesse divertido encontro, o/a leitor/a será confrontado/a por uma latente misoginia 

representada no “[...] discurso falocêntrico “heterossexual” de Renato e “homossexual” de 

Pedro”” (SOUZA, 2014, p.259), afinal, por ser mulher e ter uma vida supostamente fácil, uma 

série de agressões verbais serão constantemente proferidas contra ela. 

  No decorrer da trama, Pedro trava uma forte disputa contra Mary, com o principal 

objetivo de ficar com Renato. Essa disputa é marcada por piadas debochadas, ácidas e ofensivas 

que colocam a personagem numa posição de inferioridade não apenas em relação ao 

protagonista, como também ao seu namorado, Renato. Welzer-Lang (2001) afirma que os 

homens – independente da orientação sexual – possuem um forte domínio social sobre as 

mulheres. Esse controle é representado pela presença do pênis, marca corporal que outorga ao 

homem a simbólica posição de poder. Ademais,  

 

[...] esta dominação se exerce na esfera privada ou pública e atribui aos homens 

privilégios materiais, culturais e simbólicos [...] A opressão das mulheres pelos 

homens é um sistema dinâmico no qual as desigualdades vividas pelas mulheres são 

os efeitos das vantagens dadas aos homens (WELZER-LANG, 2001, p.461). 

 

 Na esteira do pensamento de Welzer-Lang (2001), Guacira Lopes Louro (2000) afirma 

que a sociedade sempre atribuiu à mulher o lugar de submissão ao masculino. De acordo com 

Louro (2000), desde o nascimento, as meninas são preparadas para o casamento, bem como 

cuidar da casa, dos filhos e, obviamente, do marido. Assim, o sexo para a mulher “de família” 

deve ocorrer apenas após o enlace matrimonial, com o objetivo principal de presentear o marido 

com a sua virgindade e, por conseguinte, com o símbolo máximo de afirmação da sua 

masculinidade: o/a filho/a – de preferência, homem!14 

 Ainda apoiado no pensamento da autora (2000), quando a mulher ousa aventurar-se pelo 

sexo antes do matrimônio ou ganhar a vida de modo “fácil”, rapidamente a sociedade apropria-

                                                 
14 Cabe observar aqui que, em pleno século XXI, a virgindade feminina já não é mais vista com tamanho rigor - 

embora alguns movimentos políticos tentem contrariar essa lógica. Como esta pesquisa compreende, também, as 

relações sociais que permeavam a sexualidade feminina na década de 1970, a virgindade da mulher compreendia, 

sobretudo, um lugar de moralidade. Ademais, o texto da pesquisadora Guacira Lopes Louro intitulado Pedagogias 

da sexualidade (2000) narra, de modo autobiográfico, as relações entre gênero e sexualidade da mulher no período 

da juventude da autora.  
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se de mecanismos excludentes, agressivamente utilizados com o intuito de minar suas 

subjetividades, bem como de privá-la do convívio social considerado normal e saudável.   

Nessa lógica, com o objetivo de retornar ao convívio social dito “natural”, Mary sonha 

em abandonar sua vida nas noites cariocas para construir uma família (e uma vida considerada 

normal) ao lado de Renato. Contudo, há um grande entrave, pois Pedro não quer abrir mão da 

sua bela “mercadoria”. Além disso, Renato torna-se totalmente dependente do “tio”. Nessa 

frenética batalha, talvez Mary represente o lado mais fraco. Ora, assim como a prostitua Neusa 

Suely, a personagem de Fernando Mello (1974) está condicionada aos obstáculos concernentes 

às relações de poder a que uma garota de programa é submetida, “[...] encontrando-se 

socialmente condenada a uma existência que não autoriza saídas” (LIMA, 2017a, p.170).  
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CAPÍTULO 2 ESSA BICHA É ENGRAÇADA: A RELAÇÃO ENTRE COMICIDADE 

E SEXUALIDADE NO TEXTO GRETA GARBO, QUEM DIRIA, ACABOU NO IRAJÁ 

 

 O movimento de dramaturgia marginal, surgido no final da década de 1960, emerge das 

lutas pela visibilidade dos sujeitos oprimidos, a exemplo das prostitutas, homossexuais, 

travestis e negros, imprimindo aos textos de teatro uma densa, cruel e complexa “[...] atmosfera 

de verdade e violência” (ANDRADE, 2013, p.241), ao mesmo tempo em que estabelece um 

novo lugar para o drama e a cena teatral ao subverter e embaralhar as “[...] experiências realistas 

realizadas no Brasil até então” (ANDRADE, 2013, p.241).  

 Welington Andrade (2013) afirma que os/as autores/as teatrais do referido movimento 

tinham como mola propulsora, para os seus processos criativos, um forte inconformismo social 

relacionado à dura realidade política vivida no país, sobretudo após o Ato Institucional de n° 5, 

de 13 de dezembro 1968. Nesse sentido, para eles/as seus textos atuavam como dispositivos 

políticos de luta contra a ditadura civil-militar, constituindo-se, de acordo com Andrade (2013), 

como movimentos revolucionários e transgressores que questionavam e subvertiam os valores 

comportamentais severamente impostos pela extrema-direita.  

 Embora frequentemente esquecido e/ou apagado por importantes pesquisas de 

renomados/as historiadores/as do teatro brasileiro, Fernando Mello (1974) também desponta 

como um dos/as autores/as pertencentes ao movimento de dramaturgia marginal. Seus textos, 

em especial Greta Garbo, quem diria, acabou no Irajá (1974), possuem todas as características 

presentes nesse movimento dramatúrgico: “[...] poucas personagens, cenários parcimoniosos e 

peças curtas” (ANDRADE, 2013, p.248), além, é claro, da visibilidade e protagonismo de 

sujeitos relegados ao lugar de escória social, como bichas, garotas de programa e interioranos.  

Greta Garbo, quem diria, acabou no Irajá (1974), uma peça teatral “[...] sintetizada a 

partir do humor e da nudez e solidão humana” (SOUZA, 2014, p.252), apresenta ao/à leitor/a o 

que talvez se constitua como uma das principais características da dramaturgia de Mello: o 

teatro depoimento. Essa particularidade é assumida pelo autor durante uma entrevista concedida 

à jornalista Anamaria Moraes (1973) e publicada no Jornal do Brasil de 6 de setembro de 1973, 

quando no período de realização da exitosa turnê do espetáculo entre os estados do Rio de 

Janeiro e São Paulo. À medida que o diálogo se desenrola, Fernando Mello afirma: 

 

A peça é muito cruel, porque as coisas que falo são por si só cruéis. A peça só fala em 

solidão e fica provado que as pessoas estão terrivelmente sós. Não sei o que é 

engraçado, mas as pessoas riem. Não escrevo para gratificar o público, no máximo 

seria um espelho. E as pessoas estão interessadas numa experiência mais completa. O 

teatro que está aí é todo depoimento. (...) Se minhas peças são pesadas e violentas 
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é porque nelas aparece o mesmo tipo de violência que existe na vida, onde o 

importante é não sobrar (MELLO apud MORAES, 1973, p.4, destaques nossos). 

 

A fala do autor de teatro corresponde, de acordo com Arivaldo Sacramento de Souza 

(2014, p.254), ao “[...] traço biográfico que cerca a escrita do dramaturgo”. Ainda, segundo o 

pesquisador (2014, p.252), o texto de Fernando Mello (1974) assume “[...] um pacto de 

verossimilhança e da ficcionalidade das relações no tecido social”, que é evidenciado a partir 

de personagens-tipo bastante característicos de um universo marginalizado, pertencentes às 

zonas inóspitas de uma sociedade assolada por dolorosos pesadelos causados pelo estado de 

exceção até então vigente.   

Greta Garbo (1974) escancara o cotidiano cruel e solitário de Pedro, um homossexual 

afetadíssimo e que gosta que o chamem de Greta Garbo durante as relações sexuais. Além dele, 

outros sujeitos excluídos e invisibilizados pelas classes sociais dominantes também ganham 

destaque no texto: Renato, o jovem interiorano perdido na cidade grande que, para sobreviver 

em meio à metrópole carioca, se transforma em garoto de programa; e Mary, a prostituta de 

quinta categoria que vive a utopia de mudar de vida e se transformar numa “mulher normal”. O 

texto é dividido em três atos e todas as ações se desenrolam no apartamento de Pedro. Esse 

apartamento, o lugar de aprisionamento simbólico da bicha, também se constitui como um 

ambiente claustrofóbico que obriga (ou induz) os personagens da trama a se digladiarem diante 

das opressões que os rodeiam. 

Com base nas considerações apontadas, concordamos com a ideia de Souza (2014) ao 

afirmar que a referida obra de Mello (1974) é 

 

[...] um texto que produziu discursos de proximidades e trouxe à cena sujeitos-

personagens marginalizados do ideário de amor romântico hegemonizado, higiênico 

e moralista; mas que estavam muito presentes no drama quotidiano carioca de 1970, 

aliás dos grandes centros urbanos (SOUZA, 2014, p.252). 

 

 Diante de importantes questionamentos sociais presentes na obra, é curioso constatar 

que Greta Garbo, quando levada aos palcos a partir de 1973, tornou-se um grande sucesso de 

público e crítica, o que contribuiu sobremaneira para a sua, também vitoriosa, publicação na 

revista SBAT em 1974. Ora, o Brasil amargava o auge da ditadura civil-militar, à época 

comandada pelo nefasto general Emílio Garrastazu Médici. Além disso, a classe média do país, 

extremamente conservadora e hipócrita, via a homossexualidade como um perigoso dispositivo 

de destruição da moral e dos bons costumes da tradicional família cristã. Perante tamanho êxito, 
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cabe então retomar um questionamento semelhante ao já realizado no capítulo primeiro: como 

um texto, e seu consequente espetáculo de teatro, escrito por  

 

“[...] um autor relativamente desconhecido e que versava sobre um caso de amor entre 

um enfermeiro quarentão morador do Irajá e um jovem da cidade de Campos se 

transforma num grande sucesso (...), isto é, torna-se um texto importante e 

referenciado nas páginas dos jornais? (SOUZA, 2014, p.252). 

 

Uma possível resposta para esse questionamento será desenvolvida no decorrer deste 

capítulo, com base nos conceitos das teorias do cômico, buscando compreender de que modo 

os mecanismos de comicidade atuam como dispositivos políticos para a visibilidade e 

protagonismo do personagem homossexual masculino, no referido texto teatral, ao evidenciar, 

de modo provocativo e transgressor, “[...] os processos e disputas sociais em culturas 

específicas” (ALCURE, 2019, p.12-13), colocando em xeque as leis hegemônicas que 

instituíam a heterossexualidade compulsória no período de forte repressão militar no Brasil (e 

que ainda perduram nos dias de hoje), como também problematizando o lugar de inferioridade 

social determinado aos homens gueis.  

Por ora, é oportuno informar ao/a leitor/a que, nesta dissertação, entendemos que a 

construção dos personagens-tipo, em especial, a do protagonista Pedro, ocorre com base em 

marcas sociais jocosamente relacionadas ao sujeito guei, a exemplo da afetação, deboche e, 

sobretudo, aproximação com o feminino, preconceituosas características comumente atribuídas 

ao homossexuais e que, paradoxalmente, tornaram-se traços determinantes para a construção 

de uma cultura Camp15 (FERNANDES JR, 2015), bem como para a composição de um 

característico tipo cômico no moderno teatro brasileiro: a bicha louca16 (ROCHA JUNIOR, 

2020).  

Antes de adentrarmos em reflexões concernentes à proposta deste capítulo, faz-se 

importante traçar breves considerações acerca das teorias das sexualidades e da comicidade.  

 

2.1 BREVES NOTAS SOBRE AS TEORIAS DAS SEXUALIDADES 

 

                                                 
15 Aroldo Santos Fernandes Júnior (2015) analisa o Camp como um lugar de afetação e artificialidade. Com base 

nas teorias do autor, esse campo teórico é comumente associado às atitudes fechativas e espalhafatosas de gays, 

travestis, transexuais e drag queens constituindo-se como um fenômeno estético pertencente ao universo LGBT. 

Trata-se, portanto, de uma poderosa estratégia política de resistência, visibilidade e sobrevivência de uma 

transgressora cultura bicha (FERNANDES JÚNIOR, 2015). 
16 Alberto Ferreira da Rocha Júnior (2020) afirma que as espalhafatosas personagens bichas loucas foram bastante 

presentes no texto e na cena teatral brasileira entre o final da década de 1960 e toda a década de 1970, o que 

possibilitou aos artistas que interpretavam tais personagens-tipo um novo método de trabalho atorial. 
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 Embora os estudos das teorias de gênero e sexualidades venham ganhando maior 

visibilidade no Brasil desde a década de 2000, ainda percebemos uma delicada incompreensão 

social em torno dessas questões. Tal incompreensão evidencia dois possíveis problemas: o 

primeiro, relacionado ao preconceito social referente às questões de gênero e sexualidade; e o 

segundo, diretamente atrelado ao primeiro, diz respeito à confusão criada em torno dessas 

teorias, que gera distorções acerca dos reais significados de cada uma dessas complexas 

problemáticas.  

 Por mais que estejam imbricados, gênero e sexualidade possuem significados diferentes. 

De acordo com Joan Scott (1990, p.7), o gênero, 

 

[...] como substituto de “mulheres”, é igualmente utilizado para sugerir que a 

informação a respeito das mulheres é necessariamente informação sobre os homens, 

que um implica no estudo do outro. Este uso insiste na ideia de que o mundo das 

mulheres faz parte do mundo dos homens, que ele é criado dentro e por esse mundo. 

Esse uso rejeita a validade interpretativa da ideia das esferas separadas e defende que 

estudar as mulheres de forma separada perpetua o mito de que uma esfera, a 

experiência de um sexo, tem muito pouco ou nada a ver com o outro sexo. Ademais, 

o gênero é igualmente utilizado para designar as relações sociais entre os sexos. O seu 

uso rejeita explicitamente as justificativas biológicas, como aquelas que encontram 

um denominador comum para várias formas de subordinação no fato de que as 

mulheres têm filhos e que os homens têm uma força muscular superior. O gênero se 

torna, aliás, uma maneira de indicar as “construções sociais” – a criação inteiramente 

social das ideias sobre os papéis próprios aos homens e às mulheres. É uma maneira 

de se referir às origens exclusivamente sociais das identidades subjetivas dos homens 

e das mulheres. 

 

Em outras palavras, os estudos de gênero visam compreender e problematizar como 

historicamente a sociedade atribuiu às mulheres as características de fragilidade e submissão ao 

masculino, ao passo que também criticam e questionam as relações de poder outorgadas ao 

homem, atribuindo-lhe denominações de virilidade, autoridade, agressividade, força e poder.  

Desse modo, as teorias de gênero trabalham numa perspectiva de desconstrução dos 

valores impostos ao feminino e ao masculino, à medida que também propõem a igualdade entre 

homens e mulheres, em todas as esferas sociais (SCOTT, 1990). Em suma, como assevera 

Guacira Lopes Louro (2014, p.27), o conceito de gênero “[...] passa a exigir que se pense de 

modo plural, acentuando que os projetos e as representações sobre mulheres e homens são 

diversos.”17 

No que diz respeito à questão do sexo, Michel Foucault, em sua História da Sexualidade 

(1988), adverte-nos sobre o seu latente aspecto de invenção social. Esse mecanismo, construído 

                                                 
17 Há, ainda, a complexa discussão em torno das identidades de gênero. Sobre esse tema nos debruçaremos ainda 

neste capítulo, quando abordaremos sobre a misoginia bastante presente na relação entre os personagens Pedro, 

Renato e Mary. 
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no seio das tradições patriarcalistas, machistas, misóginas e cristãs, faz parte de normas e 

convenções da nossa cultura ocidental, que instituem e determinam os sexos com base em suas 

marcas corporais, saberes que produzem verdades (FOUCAULT, 1988). Tais “verdades” serão 

constantemente reiteradas, com base em nocivos discursos de poder (FOUCAULT, 1987), a 

fim de impor e instaurar alicerces que determinam os papéis sexuais designados aos sujeitos 

femininos e masculinos, estabelecendo aos sujeitos sociais a falsa ideia de que haveria apenas 

uma sexualidade saudável e/ou natural: a heterossexualidade.  

O imperativo da heterossexualidade corresponde ao que estudiosas como Judith Butler 

(2003) e Louro (2014) denominam por heterossexualidade compulsória, ou seja, a sexualidade 

imposta. Consoante Butler (2003), tal ordem, naturalizada nos discursos de poder, coage e 

regula o sexo (e também o gênero) como uma complexa relação binária em que masculino e 

feminino diferenciam-se entre si, ao passo que tal diferenciação contribui sobremaneira para 

determinar as veladas e nocivas práticas que regulam o desejo heterossexual.  

No que tange às complexas relações de poder que se perpetuam socialmente, é possível 

afirmar que se constituem como “[...] uma rede de camadas sempre tensas, sempre em 

atividade” (FOUCAULT, 1987, p.29), que são insistentemente repetidas a fim de perpetuarem 

as leis, regras ou normas sociais que instituem a cultura hegemônica, contribuindo para a 

massiva produção de corpos dóceis (FOUCAULT, 1987). Na esteira do pensamento de 

Foucault (1987), Louro (2014) adverte que o filósofo 

 

[...] desorganiza as concepções convencionais – que usualmente remetem à 

centralidade e à posse do poder – e propõe que observemos o poder sendo exercido 

em muitas e variadas direções, como se fosse uma rede que, “capilarmente”, se 

constitui por toda a sociedade. Para ele, o poder deveria ser concebido mais como 

“uma estratégia”; ele não seria, portanto, um privilégio que alguém possui (e 

transmite) ou do qual alguém se “apropria”. Mais preocupado com os efeitos de poder, 

Foucault diz que seria importante que se percebesse esses efeitos como estando 

vinculados “a disposições, a manobras, a táticas, a técnicas, a funcionamentos” 

(LOURO, 2014, p.42). 

 

Os estratégicos mecanismos de poder atuam como importantes dispositivos na/para 

construção de indivíduos heterossexuais. Esses nocivos dispositivos fabricam e manipulam os 

corpos dos sujeitos, ao mesmo tempo que os transformam em máquinas sociais, aptas a 

obedecerem a todo e qualquer comando que constitui as hegemonias ditas culturais. Foucault 

(1987) adverte que as estratégias de produção dos corpos atuam, de forma sempre reiterada e 

bastante impiedosa, na criação de corpos moldáveis ou, como nomeia o próprio filósofo, corpos 

dóceis. Para o autor, um corpo dócil é um “[...] corpo que se manipula, se modela, se treina, que 

obedece, responde, se torna hábil ou cujas forças se multiplicam” (FOUCAULT, 1987, p.117) 



48 

 

 

reverberando, ostensivamente, na obediência das leis e hierarquias patriarcalistas, machistas e 

misóginas que ainda predominam socialmente.  

Grande parte dos homossexuais transgride, embaralha e borra as fronteiras que 

delimitam e instituem as normas que (re)produzem a heterossexualidade compulsória. 

Socialmente, os homens gueis são (e serão) excluídos pelo simples fato de subverterem a ordem 

delimitadora de suas orientações sexuais e, eventualmente, de seus gêneros. Ora, por destoarem 

da norma esses sujeitos “[...] se tornarão, então, os alvos preferenciais das pedagogias corretivas 

e das ações de recuperação e punição” (LOURO, 2004, p.16), ou seja, aqueles e aquelas que 

não se adequarem às regras de poder impostas pela hegemonia da cultura ocidental, sofrerão as 

duras e cruéis consequências de suas desobediências. Como bem observa Louro (2004, p.16), 

“[...] para eles e para elas a sociedade reservará penalidades, sanções, reformas e exclusões” 

que visam minar as subjetividades desses sujeitos. 

Os métodos coercitivos utilizados para “corrigir” os supostos defeitos dos homossexuais 

foram muito operados no período correspondente à ditadura civil-militar no Brasil. Nesse 

sombrio momento histórico, a homossexualidade foi vista como altamente subversiva, marginal 

e impura, o que acarretou prisões e desaparecimentos de muitas bichas (TREVISAN, 2000; 

COWAN, 2018; RODRIGUES, 2018; GREEN, 2019).  

A fim de denunciar as invisibilidades e apagamentos cometidos contra os gueis, textos 

e espetáculos teatrais levavam à cena a solidão do homossexual num país atravessado pela 

crueldade de um Estado patriarcalista, heteronormativo, cristão, racista, classista e 

extremamente preconceituoso. O autor Fernando Mello (1974), em seu texto Greta Garbo, 

quem diria, acabou no Irajá, talvez tenha desenvolvido um dos trabalhos mais notáveis sobre 

o amor homossexual masculino, ao escancarar, de forma cômica, questões que permeavam o 

universo guei no final da década de 1960, principalmente, após os importantes questionamentos 

empreendidos pelos movimentos de contracultura.  

 

2.2 O CÔMICO SOCIAL, POLÍTICO E HISTÓRICO: ALGUNS APONTAMENTOS  

 

George Minois, em sua História do Riso e do Escárnio (2003), afirma que o ato de rir 

se faz presente desde os primórdios da humanidade. De modo alegórico, o autor observa que o 

universo surge de uma deliciosa gargalhada de um ser superior denominado, em nossa 

sociedade cristã e patriarcalista, Deus. Consoante Minois,  
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[...] “tendo rido Deus, nasceram os sete deuses que governam o mundo... quando ele 

gargalhou, fez-se a luz... Ele gargalhou pela segunda vez: tudo era água. Na terceira 

gargalhada, apareceu Hermes; na quarta, a geração; na quinta, o destino; na sexta, o 

tempo”18. Depois, pouco antes do sétimo riso, Deus inspira profundamente, mas ele ri 

tanto que chora, e de suas lágrimas nasce a alma (MINOIS, 2003, p.21). 

 

Historiadores/as de todo o mundo atribuem ao cômico importantes funções para a 

construção da história humana (MINOIS, 2003). É oportuno discorrer, ainda que rapidamente, 

sobre alguns traços marcantes que atestam a relevância do cômico em três importantes períodos 

históricos, a saber: na Grécia Antiga, a comicidade relacionava-se aos prazeres recreativos e às 

festas em homenagem ao deus Dionísio, as chamadas dionisíacas, bem como ao caráter político 

impresso nos textos e nas apresentações teatrais das grandes comédias que ridicularizavam 

filósofos, políticos e, também, os deuses (MINOIS, 2003; BERTHOLD, 2014); na Idade Média, 

período predominantemente dominado pela igreja católica, o riso é considerado pelos membros 

da referida instituição como manifestação profana. Qualificado como um ato diabólico, o 

cômico era compreendido como “[...] um verdadeiro insulto à criação divina, uma espécie de 

vingança do diabo, uma manifestação do desprezo, do orgulho, de agressividade, de regozijo 

com o mal” (MINOIS, 2003, p.19); e, no Renascimento, o riso “ressurge” carregado de um 

humor satírico e burlesco, sobretudo num tipo de teatro bastante popular e peculiar: a 

Commedia dell'arte. Esse tipo de comédia surge na Itália, no início do séc. XVI, e realiza, por 

meio de personagens-tipo grotescos e apresentações de caráter itinerante, fortes críticas à 

sociedade italiana19 (BERTHOLD, 2014).  

 Diante dessas breves e relevantes informações que mostram a comicidade como um dos 

elementos fundamentais para construção da história do teatro mundial, uma importante 

problematização vem à tona: quais características presentes nesse elemento atribuem um 

sentido político ao cômico?  

 

2.2.1 Um riso político: o cômico no teatro  

 

Mesmo que tenha assumido um importante papel para a história da humanidade, a 

comicidade ainda é incompreendida, ou desvalorizada, socialmente. Visto como algo menor, o 

cômico é comumente denominado como fútil, bobo ou vulgar, como também limitado à 

                                                 
18 Trecho de um texto escrito por um “[...] autor anônimo do papiro alquímico que data do século III, o papiro de 

Leyde” (MINOIS, 2003, p.21). 
19 Para maiores informações sobre a representação dos cômicos na Antiguidade Clássica, Idade Média e 

Renascimento, sugerimos as leituras das obras A História do Riso e do Escárnio, de George Minois (2003) e 

também da História Mundial do Teatro, de Margot Berthold (2014). 
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definição bastante problemática de “válvula de escape”. Todavia, tais descrições estão muito 

aquém do seu verdadeiro significado.  

De acordo com Débora Cristina Morato Pinto (2018, p.15), em seu prefácio do livro O 

riso: ensaio sobre o significado do cômico, de autoria de Henri Bergson, a gênese do caráter 

cômico “[...] está enraizada em situações espontâneas e ordinárias de humor”, origem essa que 

desvela, nas formas de fabricação do cômico, importantes dispositivos de caráter político que 

estão frequentemente implícitos nos modos de produção do riso (ROCHA JÚNIOR, 2002; 

MINOIS, 2003; MENDES, 2008; BERGSON, 2018; PINTO, 2018).  

 Em seu tratado sobre o riso, Bergson (2018) atribui ao cômico um caráter social que é 

concebido, inicialmente, com base em preconceitos. Para o filósofo, rimos do que nos 

incomoda, do que achamos estranho e/ou daquilo que escapa às regras sociais de normalidade. 

Em outras palavras, o riso é fabricado, principalmente, no sentido de desvios de caráter moral, 

à medida que são esses desvios e/ou “defeitos” “[...] dos outros que nos fazem rir” (BERGSON, 

2018, p.98). Portanto, por ser “[...] sempre um pouco humilhante para aquele que é seu objeto”, 

o riso pode ser compreendido, preliminarmente, como uma espécie de trote social (BERGSON, 

2018, p.96).   

 Nas teorias defendidas pelo filósofo, os objetos risíveis são apenas os de características 

humanas, ao passo que “[...] serão risíveis somente aqueles seres animados ou inanimados, que 

trouxerem em si a marca da humanidade” (ROCHA JÚNIOR, 2002, p.10). Desse modo, os 

mecanismos de comicidade estão atrelados a determinados disfarces, defeitos ou desvios de 

caráter humano que, segundo Bergson (2018), atribuem ao corpo, ou ao objeto risível, uma 

espécie de automatismo, flexibilidade ou rigidez mecânica, transformando-o em um elemento 

irrisório. 

 Há, ainda, uma outra possibilidade para a compreensão do cômico: o seu caráter 

político. Esse elemento pode ser encontrado nos componentes pertencentes à cena teatral 

cômica (BERGSON, 2018). Para o autor de O Riso (2018), esse tipo de teatro configura-se a 

partir de importantes procedimentos que nos fazem rir, a exemplo do jogo infantil, 

procedimento relativo ao que o autor define como efeito de bola de neve20.  

De modo alegórico, Bergson (2018) assevera que nos jogos infantis existem regras que 

frequentemente devem ser seguidas; entretanto, tais regras também podem ser quebradas, 

reinventadas ou até mesmo ignoradas, criando novas possibilidades de relação com o jogo, “[...] 

                                                 
20 Segundo Bergson, o efeito de bola de neve pode ser compreendido como “[...] um efeito que se propaga 

adicionando-se a si mesmo, de modo que a causa, insignificante em sua origem, chega, por uma necessária 

progressão, a um resultado tão grandioso quanto inesperado” (BERGSON, 2018, p.71). 
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muitas vezes inversões das lógicas sociais, mesmo que temporárias, dinamizando a vida 

ordinária, suas regras, normas e padrões” (ALCURE, 2019, p.154-155).  

 Na esteira desse pensamento, é possível compreender o teatro cômico como um lugar 

de desestabilização das normas sociais, onde valores considerados imutáveis são comumente 

problematizados de forma irônica e engraçada, o que evidencia, segundo Minois (2003), o 

aspecto subversivo, social, cultural e político da comicidade. Ademais, o teatro cômico é 

 

[...] alternadamente agressivo, sarcástico, escarnecedor, amigável, sardônico, 

tomando as formas de ironia, do humor, do burlesco, do grotesco, ele é multiforme, 

ambivalente, ambíguo. Pode expressar tanto a alegria pura quanto o triunfo maldoso, 

o orgulho ou a simpatia. É isso que faz sua riqueza e fascinação ou, às vezes, seu 

caráter inquietante (...). Na encruzilhada do físico e do psíquico, do individual e do 

social, divino e do diabólico, ele flutua no equívoco, na indeterminação. Portanto, tem 

tudo para seduzir o espírito moderno (MINOIS, 2003, p.15-16). 

 

Outro procedimento de fabricação do cômico no teatro, do qual nos fala Henri Bergson 

(2018), é a brincadeira do boneco de mola. Segundo ele, tal procedimento manifesta-se como 

“[...] uma mola moral, uma ideia que se exprime, que é reprimida e volta a se exprimir, um 

fluxo de palavras que se lança, que é calado e sempre se repete” (BERGSON, 2018, p.66). Dito 

de outro modo, os aspectos cômicos do teatro são demonstrados por repetições bastante 

comuns: sejam elas referentes às situações engraçadas, a exemplo das inesperadas 

coincidências, como “[...] uma situação, quer dizer, de uma combinação de circunstâncias que 

se repetem, tal e qual inúmeras vezes [...]” (BERGSON, 2018, p.76); sejam no texto e/ou na 

cena teatral; como também às importantes características morais que compõem os personagens, 

tornando-os, quase sempre, inalteráveis.  

No que tange aos personagens, o filósofo afirma que os procedimentos de repetições 

imprimem uma característica “mais fixa”, princípio determinante para a construção de 

personagens muito específicos nas comédias: os personagens-tipo. Para Bergson (2018, p.109), 

os personagens-tipo são construídos por “[...] caráteres que podem se repetir”, o que evidencia 

os aspectos morais representativos de cada tipo.  

Ademais, “[...] na comédia, as personagens são vistas ‘de fora’, como máscaras sociais” 

(MENDES, 2008, p.161), ao representarem um “problema” de natureza social; não à toa, na 

grande maioria dos textos cômicos, os personagens-tipo são aqueles/as que escapam dos 

padrões sociais vigentes. Nessa perspectiva, Cleise Furtado Mendes (2008, p.161) adverte que, 

 

[...] do ponto de vista de sua maior ou menor complexidade psicológica, há também 

uma divisão clássica das personagens dramáticas em indivíduos, arquétipos, tipos e 

caricaturas. O comediógrafo parece servir-se preferencialmente das duas últimas 
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classes, justamente aquelas mais afastadas das minúcias da individualização, embora 

saiba bem a importância da medida entre tipicidade e individualidade no “tempero” 

de suas personagens. Tudo leva a crer que o tipo de cruzamento ou “balanceamento” 

entre os tipos funcionais, éticos, culturais e psicológicos é que vai decidir a maior ou 

menor “seriedade” ou “profundidade” no tratamento das personagens. 

 

Em suma, grande parte dos mecanismos de repetição (sejam os de situações ou os de 

personagens-tipo), lançados no teatro cômico, relaciona-se com características de ordem moral, 

pois tenciona despertar os preconceitos do/a leitor/a ou do público, questionando-os e 

problematizando-os, ao passo que também possibilita importantes reflexões em torno das 

questões sociais abordadas na cena (ALCURE, 2019)21.  

Nessa perspectiva, Adriana Schneider Alcure (2019) assevera que o teatro cômico pode 

ser compreendido como um importante momento para analisarmos os processos históricos, 

políticos e sociais relacionados às normas da cultura ocidental, o que pode possibilitar 

relevantes questionamentos concernentes às representações que delimitam os valores que 

regem as normas hegemônicas. 

 

2.3 GRETA GARBO, QUEM DIRIA, ACABOU NO IRAJÁ: UMA COMÉDIA DE 

RESISTÊNCIA GUEI EM TEMPOS DE DITADURA CIVIL-MILITAR NO BRASIL 

 

 Em sua Moderna dramaturgia brasileira, Sábato Magaldi (2010, p.237) observa que a 

chamada dramaturgia moderna possibilitou aos/às autores/as de teatro se reinventarem, se 

recriarem e buscarem novas e arriscadas possibilidades para o texto teatral. Com essas novas e 

ousadas peças, que exploravam diversos caminhos talvez outrora inconcebíveis para a 

dramaturgia nacional, o/a leitor/a foi confrontado/a com uma importante “[...] fase de produção 

adulta” que se libertava “[...] do tema único e das posturas convencionais”, ao passo que 

também aceitava os mais arrojados desafios (MAGALDI, 2010). Mesmo diante de uma 

realidade social nada conveniente para essas ousadas e políticas inovações no texto teatral, os/as 

                                                 
21 É conveniente destacar que o próprio Bergson (2018) reconhece que os modos de fabricação do cômico não 

precedem, apenas, de questões morais. Podemos, muitas vezes, rir de acontecimentos irrelevantes, a exemplo de 

um tropeção, uma queda ou de uma simples coincidência. Como nos diz o filósofo (2018, p.122) “[...] sempre há, 

no fundo do cômico, a tendência para se deixar deslizar ao longo de uma inclinação fácil, que quase sempre é 

aquela própria ao hábito. Não buscamos mais nos adaptar e nos readaptar incessantemente à sociedade da qual 

somos membros. Relaxamos a atenção que deveríamos manter em relação à vida. Parecemos, mais ou menos, 

como um distraído. Distração da vontade, concordo, tanto ou mais que da inteligência. No entanto, ainda distração 

e, por conseguinte, indolência. Rompemos com a conveniência assim como com a lógica. Enfim, assumimos o ar 

de alguém que joga. Aqui ainda, nosso primeiro movimento é aceitar o convite à preguiça. Durante um instante 

ou menos, nos tornamos um jogo. Isto repousa da fadiga de viver”.   
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autores/as se arriscavam a escancarar os lugares de marginalidade relegados a alguns sujeitos 

invisibilizados pela famigerada classe média e pelos governos militaristas.  

Nesse momento de grande efervescência do movimento de dramaturgia marginal, os 

textos cômicos também ganham destaque ao abordar importantes assuntos invisibilizados e/ou 

ignorados, de forma preconceituosa e proposital, por grande parte da sociedade civil que 

apoiava fortemente os governos ilegítimos, a exemplo da homossexualidade e da prostituição. 

Desse importante movimento, destaca-se a peça Greta Garbo, quem diria, acabou no Irajá, de 

autoria de Fernando Mello (1974), texto cômico-popular que desemboca no melodrama.  

Escrito de forma escrachada, o texto escancara o cotidiano solitário de um homossexual 

chamado Pedro e suas peripécias amorosas ao lado de Renato, um jovem interiorano perdido 

na capital carioca, bem como o frenético embate travado entre o entendido e Mary, a garota de 

programa amante do mancebo, numa divertida disputa pelo amor do rapaz.  

 Mas não se enganem com essa simples descrição do texto. Greta Garbo (1974) é, na 

verdade, uma comédia que deve ser levada a sério (SOUZA, 2014), afinal, o humor impresso 

na peça, talvez, não seja necessariamente engraçado. As falas dos personagens Pedro, Renato e 

Mary irrompem “[...] com uma verdade e uma violência que de súbito deslocam os valores 

sobre os quais repousavam nossas experiências realistas” (MAGALDI, 2010, p.207), 

desvelando, de forma ostensiva – e “[...] sem lentes embelezadoras a realidade” – a crueldade 

da solidão e do exílio social vivenciados por eles. Em outras palavras, o cômico presente na 

obra de Mello (1974) mostra “[...] a crueza da matéria bruta” (MAGALDI, 2010, p.207) de uma 

realidade até então ignorada e/ou invisibilizada pelos militares que estavam no poder, 

concebendo o caráter de depoimento (ou de documento histórico) impresso ao texto.  

Em Greta Garbo (1974), o/a leitor/a será constantemente provocado/a por uma 

misógina, libidinosa, delirante e espalhafatosa relação homossexual, relacionamento recheado 

por um complexo e agressivo humor jocoso, como também repleto de diálogos escrachados e 

de cunho sexual. Todas essas particularidades do texto são lançadas por Mello (1974) para 

denunciar a solidão enfrentada pelos homossexuais, assim como a preconceituosa e violenta 

imagem associada a esses sujeitos, que eram comumente vistos como bichas ou bonecas 

engraçadas, atrapalhadas e, principalmente, efeminadas (GREEN, 2019).  

Diante desses apontamentos, é possível inferir, com base nos estudos de Alcure (2019), 

que o cômico presente na obra de Mello (1974) provoca e coloca em xeque, por meio de 

diálogos repletos de ambiguidades e nada convencionais, as tensões sociais atravessadas por 

um Brasil desigual, hipócrita e extremamente reacionário e preconceituoso, que atribuía ao 

homem guei, de forma bastante impiedosa, o lugar de escória ou de marginalidade social. 
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2.3.1 Essa história de amor maldito: a afetividade masculina em Greta Garbo 

 

Com o preconceito e exílio social acentuados pelo governo militarista no Brasil, os 

homossexuais cariocas buscavam, nas frenéticas noites das imediações da Cinelândia, 

ambientes apropriados para o prazer e diversão. A Cinelândia constituía-se como o cenário 

cultural perfeito para esses indivíduos, pois possibilitava o encontro de locais seguros para “[...] 

o necessário anonimato daqueles que buscavam sexos episódicos entre iguais” (SOUZA, 2014, 

p.281), disponibilizando para as bichas uma grande variedade de espaços exclusivos para 

pegação como as saunas, boates, bares e cinemas.  

Segundo James Green (2019), os arredores da Cinelândia tornaram-se importantes 

cenários de encontros homoeróticos na década de 1930, quando 

 

[..] a topografia homoerótica do Rio de Janeiro estendia-se num semicírculo que 

começava na Praça Floriano Peixoto e no Passeio Público, na Cinelândia, passando 

pelo bairro boêmio e operário da Lapa, até a praça Tiradentes. As duas pontas dessa 

longa área arqueada, a Cinelândia e o antigo Largo do Rossio, ofereciam ambientes 

públicos para interações homossociais e homossexuais (GREEN, 2019, p.157). 

 

Em Greta Garbo (1974), Fernando Mello apropria-se do cenário social da época para 

retratar o início da história de amor entre Pedro e Renato durante o primeiro ato da peça. Os 

dois personagens se conhecem numa frenética noite festiva em que Pedro se divertia, com a sua 

amiga Daniela, nas imediações da Cinelândia. Renato, que estava desabrigado após ter todo seu 

dinheiro roubado, aceita prontamente o convite do protagonista para ir até o seu apartamento 

no bairro do Irajá.  

Na casa de Pedro, enquanto o enfermeiro tenta seduzir o mancebo, o jovem rapaz se 

mostra bastante reticente às investidas da bicha, à medida em que também demonstra a sua 

aparente ingenuidade diante das libidinosas brincadeiras de duplo sentido ditas pelo 

protagonista:  

 

Pedro (Olha-o) – O que é? Está com medo? 

Renato (Susto) – Não, não.  

Pedro – Você é esquisitão. Quase não fala.  

Renato (Desconfiado) – Sou?  

Pedro – É. 

Renato – Se o senhor diz, né? 

Pedro – Pedro!  

Renato – O quê?  

Pedro – Meu nome é Pedro.  

Renato – Ah!  

Pedro (Olha-o longamente) – Acho bom você tirar a roupa. Vai arrumar uma senhora 

gripe.  
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Renato – Estou bem assim.  

Pedro (Ri) – Você está mesmo com medo, hem? 

Renato (Fraco) – Eu?  

Pedro (Indo preparar duas doses) – Não adianta negar. Você está com cara de 

apavorado.  

Renato – Tou como?  

Pedro – Cara de apavorado.  

Renato (Pausa) – Vou embora.  

Pedro (Volta-se) – O quê? 

Renato – Vou embora! Não tou gostando dessa estória. Nada-nada.  

Pedro – Que estória? (Vai para junto dele) Eu não contei nenhuma estória.  

Renato (Recua) – Olha aqui, seu. Acho bom o senhor ficar longe de mim! 

Pedro – Eu não sabia que estava tão feio assim.  

Renato (Exagerado) – Eu sou macho, viu? Eu sou macho!  

Pedro (Meio-tom) Freudiano.  

Renato (Desconfiado) – O quê? 

Pedro – Nada, nada [...] 

(MELLO, 1974, p.45). 

 

Nesse diálogo travado entre Pedro e Renato nos deparamos com uma importante relação 

entre os dois personagens, que se estende por todo o texto: o popularesco dueto cômico entre o 

esperto (Pedro) e o bobo (Renato) à medida que, quando a trama desemboca para o melodrama, 

os personagens trocam de posição. Embora esse tema seja melhor aprofundado na seção 

seguinte, é possível pontuar que a esperteza de Pedro o induz a jogar todos os seus artifícios 

para levar a sua isca para a cama. Em contrapartida, o ingênuo e bobalhão Renato, embora saiba 

que precisa vender o seu corpo para conseguir dinheiro, ainda se vê bastante confuso em relação 

a sua nova e inesperada empreitada como garoto de programa.  

O cômico impresso nessa sequência, como também em todo o primeiro ato, demonstra, 

de forma velada, as duras e cruéis realidades de ambos os personagens: Pedro, homossexual 

afetado, busca nas noites cariocas a diversão e o sexo como possíveis escapismos para a sua 

solidão e exílio social; Renato, moço interiorano, perdido na capital, encontra-se sozinho diante 

de uma realidade cruel e capitalista que o induz ao único caminho possível para a sua 

manutenção na cidade grande: a prostituição. Ademais, nas falas de Renato está impresso o 

medo de se envolver afetivamente e/ou sexualmente com um homossexual, sobretudo em 

virtude dos conceitos e preconceitos bastante enraizados à época, que atribuíam a esses sujeitos 

as características de sujos, pervertidos e perigosos.  

Conforme o diálogo avança, Pedro confidencia a Renato, ainda numa conversa repleta 

de dubiedades, uma de suas fantasias sexuais: ser chamado de Greta Garbo. 

 

[...] Renato – [...] Você vai me arrumar emprego?  

Pedro (irônico) – Vou.  

Renato – E de quê, sô?  

Pedro – Táxi-boy!  
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Renato – E que é isso?  

Pedro – Te digo na cama.  

Renato – Onde?  

Pedro – Na cama.  

Renato – Na cama?  

Pedro – Exatamente.  

Pedro – O jovem e guapo mancebo deita naquela caminha. Eu apago a luz. Por dois 

motivos. Primeiro, a Light é fogo. Segundo, no escuro a gente se vê melhor.  

Renato – Pra que deitar na cama? 

Pedro – Ai-que-inocência!  

Renato – Não vou deitar coisa nenhuma. Sei lá o que você quer.  

Pedro – Eu explico. Negócio é o seguinte. Eu apenas quero que o lindo mancebo 

feche os olhos e diga que sou Greta Garbo. Se quiser pensar em outra, pode, mas tem 

que me chamar de Greta Garbo. Depois, te dou o dinheiro e você some, VAI PRO 

INFERNO! [...]  

(MELLO, 1974, p.48).  

 

 Com base nas pesquisas de Souza (2014) e Green (2019), podemos constatar que a 

Cinelândia também propiciava ao público homossexual a oportunidade de prestigiar diversas 

sessões de cinema com filmes estrelados por grandes divas do cinema americano, brasileiro e 

europeu. Segundo Souza (2014, p.281), os filmes exerciam uma importante função no processo 

de construção de identidades de homossexuais, travestis e transformistas, “[...] tanto no que 

concerne à difusão de tendências estéticas, quanto na construção de ideais de feminilidade”. 

Nesse sentido, o ideal feminino de Pedro é construído em torno da figura mítica e glamorosa 

da atriz Greta Garbo. Garbo, uma loura gelada que (ao lado de Marlene Dietrich) imortalizou o 

seu nome e sua imagem em diversos e importantes filmes da década de 1930, como Rainha 

Cristina (Queen Cristina, 1933), Anna Karenina (Queen Cristina, 1935), A Dama das Camélias 

(Camille, 1936) e Ninotchka (Camille, 1939). 

 Como dito no capítulo anterior, no início da década de 1940, Garbo resolve exilar-se 

por conta da série de críticas negativas que recebeu por sua atuação no longa-metragem Duas 

Vezes Meu (Two-Faced Woman, 1941). Todavia, o seu auspicioso legado artístico marcou (e 

ainda marca) várias gerações de cinéfilos/as, homossexuais, travestis, transexuais e drag 

queens, principalmente por conta das suas personagens envoltas “[...] em um clima blasé e de 

mistério” (SOUZA, 2014, p.278); e é justamente essa “aura mística” (SOUZA, 2014) e 

glamorosa impressa na figura da atriz com a qual Pedro se identifica e também se intitula como 

Greta Garbo. Ora, é 

 

[...] ao subjetivar-se como diva que Pedro insemina-se no tecido Greta Garbo e amplia 

as possibilidades de significação (...), de desintinerância das gramáticas tradicionais 

de gênero e sexo. Esse esmaecimento de fronteiras entre o masculino e o feminino, 

através de Garbo, remete ao questionamento do senso comum que entende o 

travesti/transformista como uma tentativa frustrada de ser mulher, portanto um 

simulacro platônico, a cópia imperfeita, corrompida. Entretanto, a partir de Gilles 
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Deleuze, na conhecida reversão do platonismo, podemos pensar a travesti como um 

simulacro positivado questionador da sintaxe sexual privilegiada historicamente [...] 

(SOUZA, 2014, p.278). 

 

 É possível compreender, fundamentado no raciocínio de Souza (2014), que a atriz seria 

para a bicha uma espécie de adoração ao feminino, uma fuga (mesmo que momentânea e 

imaginária) diante de uma difícil realidade que o rodeia, ao passo que também se constitui como 

um entre-lugar ou uma possibilidade de construção de uma nova identidade, ainda que não 

nomeada; além, é claro, de representar um lugar de poder frente às invisibilidades e exclusões 

sociais enfrentadas por Pedro. Portanto, ainda consoante Souza (2014, p.279), a atriz também 

se constitui para o enfermeiro como um “eu-híbrido” que desafia “[...] os movimentos 

ideológicos essencialistas, questionando as formas de concepção hegemônica [...]” que ditam 

como homens devem se portar, de acordo com a sua marca corporal e também o seu gênero.  

 Renato, por sua vez, desconhece, inicialmente, a importância da figura Greta Garbo para 

o seu amante, mas aceita manter uma relação com Pedro, pois sabe que, além de ter o enfermeiro 

como seu “chefe”, não ultrapassará os limites destinados ao masculino nas relações sexuais. 

Ademais, conforme a trama avança, ambos os personagens constroem um relacionamento nada 

convencional, marcado por relações de poder que, ao mesmo tempo que outorgam a Pedro, o 

provedor da família, a sobreposição a Renato, também facultam ao rapaz, o ativo da relação, o 

domínio sobre a bicha. Em suma, nessa tensa e complexa relação entre Pedro e Renato, ambos 

se encontram diante de um verdadeiro idílio amoroso marcado pela impiedosa “[...] derrocada 

da experiência humana: o exílio” (SOUZA, 2014, p.15).  

Portanto, diante do debate empreendido nessa seção, é possível compreender que a 

afetividade dos personagens é construída, sobretudo, como uma simbiose em que Pedro e 

Renato necessitam um do outro para preencher as lacunas causadas pela dolorosa solidão que 

os rodeia, ao mesmo tempo em que criam um arriscado e violento jogo de “[...] poder e de 

exploração mútua” (LIMA, 2017a, p.165), que culmina na derrocada final de cada um deles.   

 

2.3.2 Dueto guei cômico: tradição e reelaboração da cultura popular no texto de Fernando 

Mello 

 

Traços marcantes da cultura popular também podem ser encontrados em Greta Garbo, 

quem diria, acabou no Irajá (1974). Nordestino, natural do Pernambuco, Fernando Mello 

(1974) evidencia em seu texto de teatro as marcas de uma cultura circense que, além de 

determinarem o caráter cômico da obra, imprimem aos personagens Pedro e Renato uma das 
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características muito presentes nesse tipo de espetáculo: a divertida relação entre os palhaços: 

o bobo e o esperto (RABETTI, 2005a). Tais aspectos, possivelmente, estão relacionados às 

memórias do autor, sobretudo às decorrentes das importantes festividades populares da cultura 

pernambucana que permeavam a vida de Mello (1974). 

Embora surja no texto de modo latente, o caráter popular utilizado para a construção dos 

personagens-tipo desvela, possivelmente, o intuito do dramaturgo em manter vivo o importante 

legado da tradição circense que traz em seu bojo elementos da Commedia dell'arte, dos Mateus 

e Bastiões (dupla bastante significativa do Cavalo Marinho) e das histórias orais, ao mesmo 

tempo que também concebe um importante aspecto de comicidade “[...] extremamente 

vinculado, por um lado, ao acervo tradicional de recursos cômicos de literatura e teatro 

ocidentais, mas, por outro, inteiramente associado ao objetivo de obter efeitos cômicos de tipo 

novo” (RABETTI, 2005b, p.39).  

Nesse sentido, é possível compreender, a partir dos estudos de Elza de Andrade (2005), 

que a 

 

[...] cultura popular sobrevive em meio a um constante movimento de persistência e 

atualização. Forças, aparentemente antagônicas, trabalham, na verdade, em 

permanente troca, que alimenta e revitaliza suas estruturas. É porque se atualiza, 

adaptando-se a novos espaços e a novos tempos, que permanece, mantendo um núcleo 

“invariante”, porém identificável ao longo de diferentes momentos e lugares. É, 

portanto, uma história de longo percurso aquela contada pela cultura popular, capaz 

de preservar muitas memórias constitutivas de nosso processo de formação 

(ANDRADE, 2005, p.81). 

 

 É nesse processo de atualização da cultura popular, da qual nos fala Andrade (2005), 

que Fernando Mello (1974) cria o seu dueto guei cômico representado pelos personagens com 

características palhacescas: Pedro, o espertalhão, e Renato, o abobalhado - invertendo tais 

características no último ato da peça. Antes de adentrarmos nos aspectos concernentes à relação 

entre os referidos personagens-tipo de Greta Garbo (1974), faz-se importante dialogar sobre os 

duos cômicos muito presentes em textos e em espetáculos que relacionam os elementos circo e 

teatro.  

 De acordo com Ivanildo Lubarino Piccoli dos Santos (2015, p.22), a origem do termo 

“dupla cômica” relaciona-se à divertida combinação “[..] de um par de pessoas, atores, 

personagens, máscaras ou brincantes que fazem juntos comédia [...]” e provocam o riso das 

mais diversas e inusitadas formas. Ainda consoante o autor (2015), existem contrastes bastante 

característicos que, ao mesmo tempo em que diferenciam os personagens-tipo, demarcam o 

caráter de dupla cômica, a exemplo das relações assimétricas de tamanho, peso, idade, gênero 
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e orientação sexual; da “confusão” relacionada às sexualidades e/ou gêneros dos personagens; 

da inversão dos papéis sociais entre ricos e pobres; além, é claro, da sagaz e atrapalhada relação 

entre o bobo e o esperto.  

 Como observado, essas características relacionam-se, geralmente, aos caráteres de 

ordem moral – como já sinalizara Bergson (2018) em seu estudo sobre a construção dos tipos 

no teatro cômico –, imprimindo ao cômico popular um aspecto altamente transgressor e 

político. Nessa perspectiva, teremos nos duetos personagens-tipo que, embora possam 

assemelhar-se pelo gênero, sexualidade ou etnia, diferem de acordo com os seus aspectos 

morais (SANTOS, 2015). Ademais, como analisa Beti Rabetti (2005a), em seu texto Circo e 

teatro: duetos cômicos na tradição popular e no espetáculo, 

 

[...] diferenças fundamentais persistem entre os duos: de um lado, um picadeiro de 

fato, onde desfiles e paradas, com número de variedades, impõem uma ambiência e 

um sentido que determinam uma atuação virtuosa exasperada, quase acrobática, eu 

diria, da dupla de tipos opostos (da maquinação inventiva e da autoridade x tola 

submissão e subserviência); de outro a representação, simbólica, de um picadeiro onde 

a atuação se faz drama entre personagens-tipo, de longa tradição ocidental (...). É esse, 

a meu ver, o dado importante desse jogo de aproximações, que não anula diferenças, 

mas também não estabelece hierarquias entre as artes do circo e do teatro (RABETTI, 

2005a, p.58-59). 

 

 Na esteira do pensamento de Rabetti (2000, 2005a), os estudos relacionados aos duetos 

cômicos e, consequentemente, ao teatro popular, não podem ser vistos como simples “[...] 

teorias de origem ou análises de efeitos cômicos” (RABETTI, 2005a, p.59), mas devem 

abranger, também, o seu caráter de relevância política, social, histórica e comercial. Diante 

desse pressuposto, a autora (2000) compreende o teatro popular como um conjunto cênico 

plural e diversificado. Além do mais, como nos diz a pesquisadora, 

 

Para discutir o tema “teatro popular” considero necessário, logo de início, indicar 

alguns pontos de referência que seleciono em meio ao campo de estudos voltados para 

a “cultura popular”; campo vasto e complexo, diante do qual fica-se sempre sujeito a 

ambiguidades e submisso a um constante exercício de atualizações. Até porque 

acredito que também o teatro que vem sendo denominado popular tende a abarcar, 

tanto em suas reflexões como em suas práticas, uma variada gama de expressões 

artísticas. Nesta direção, se eu estendesse uma linha para acompanhar esse conjunto 

extremamente diversificado, em uma de suas extremidades estaria um teatro de cunho 

político mais explicitamente empenhado e, em outra, um teatro preponderantemente 

singelo, onde comumente sobressaem tons de folclore. No centro nevrálgico desta 

linha de tensões, eu situaria o teatro popular visto como ligeiro e comercial 

(RABETTI, 2000, p.3). 

 

 Greta Garbo, quem diria, acabou no Irajá (1974) é uma peça comercial e popular que 

se apropria de um suposto riso fácil para atrair leitores/as e público. Todavia, no texto de 
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Fernando Mello (1974) encontra-se, de modo implícito (e por vezes escancarado), um caráter 

subversivo, provocador e político que se revela, sobretudo, no duo cômico Pedro e Renato, e 

situações que atravessam a relação de ambos, como a confusão criada em torno do “problema” 

de gênero de Pedro, pelo seu jeito efeminado e a sua identificação com a atriz Greta Garbo, 

como também o já mencionado confronto entre o espertíssimo, irônico e libidinoso Pedro versus 

o bobo, (aparentemente) ingênuo e simplório, Renato.  

 O dueto cômico de Greta Garbo (1974) atua como um importante dispositivo para a 

construção da relação amorosa dos personagens, estabelecendo-se como uma espécie de mola 

propulsora para a visibilidade do amor guei. Ademais, Mello se apropria de um tipo de humor 

de bicha, o humor camp,, que é demonstrado, no decorrer do texto, principalmente nas ácidas 

falas de Pedro e suas corrosivas frases debochadas e exageradas, como pode ser observado 

numa cena em que o enfermeiro tenta a todo custo atrair o jovem para uma noite de prazer 

 

[...] Pedro – Eu estou com a massa cinzenta esverdeada. Por tua causa! 

Renato – Que coisa... 

Pedro (Meio-tom) – Acho que a melhor técnica é partir para a agressão direta. 

Renato – O quê? 

Pedro – Nada. 

Renato – Você falou...? 

Pedro (corta) – Não falei. Pensei em voz alta.  

Renato – Ah... caducou, né? 

Pedro (choque) – O quê? 

Renato – Nada. A gente fala isso, lá em Campos. Quando uma pessoa fala sozinha. 

Pedro – Ah... (Pausa) (Olhares) Você é tão sexy, sabe?  

Renato – Como é? 

Pedro – Sexy! 

Renato – Hum. 

Pedro – Vai dizer que não sabe o que é ser sexy? 

Renato – Não sei mesmo.  

Pedro – Ai-meu-Deus, comé que me acontece uma dessas em pleno sábado?  

Renato – O que foi que aconteceu?  

Pedro – Você!  

Renato – Eu?  

Pedro – Tão inocente... Você, claro!  

Renato – O que foi que eu fiz?  

Pedro – Infelizmente, nada [...] 

(MELLO, 1974, p.49). 

 

 Em seu vertiginoso jogo de sedução, Pedro serve-se de um discurso extremamente 

sardônico, tendo como principal intento seduzir o jovem mancebo. Em contrapartida, Renato 

parece não entender as investidas do enfermeiro, ao mesmo tempo em que se apropria de 

comentários desconexos para fugir dos ataques da Greta Garbo do Irajá. O camp presente nessa 

cena, bem como em quase todo o texto, está diretamente “[...] associado à fechação, à afetação” 

(FERNANDES JR, 2015, p.75) da bicha enfermeira. Esse tipo de humor, como observa 
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Denilson Lopes (2002), é composto por um caráter irônico e transgressor que visa demonstrar 

uma espécie de marca, característica ou identidade bicha. O camp borra as fronteiras que 

separam a masculinidade da feminilidade estabelecendo, assim, uma nova (des)ordem; afinal, 

trata-se de uma “[...] estratégia corrosiva da ordem, no momento em que políticas utópicas e 

transgressoras parecem ter esvaziado qualquer apelo” (LOPES, 2002, p.103).  

 Com o camp, Mello (1974) reelabora e/ou atualiza a tradição popular do dueto cômico, 

conferindo ao duo Pedro e Renato uma relação de humor guei ácida, afetadíssima e bastante 

irônica, ao passo que também sinaliza, nas entrelinhas do discurso do protagonista, a solidão 

do sujeito homossexual. Ora, como nos diz Lopes (2002), no discurso camp também está 

implícito um riso autodepreciativo e autoexcludente que é demonstrado, em Greta Garbo 

(1974), como “[...] uma forma de humor declinante, produto da opressão, segregação e auto-

ódio” (BERGMAN apud LOPES, 2002, p.97). 

 A conversa entre os personagens se desenrola à medida que torna ainda mais evidente 

para o/a leitor/a a característica abobalhada de Renato: 

 

[...] Renato – Se eu não fiz nada, qual o problema?  

Pedro – Você sabe que dia é hoje?  

Renato – Sábado, você já disse. 

Pedro – Quer dizer que você só sabe que hoje é sábado porque eu disse?  

Renato – Eu sabia. De manhã, eu já sabia. O Espanhol disse: Só ficas até sábado, 

vagabundo!  

Pedro – Pois é. Hoje é sábado. E está chovendo, né?  

Renato – Um toró, né? Tempo maluco esse daqui. Nunca vi.  

Pedro – Eu trabalho a semana inteira, sabe? 

Renato – Que coisa...  

Pedro – Que coisa por quê? Todas as pessoas trabalham a semana inteira, sabe? 

Renato – Trabalham... 

Pedro – Eu trabalho num hospital, sabe? Sou enfermeiro.  

Renato – Bonita profissão.  

Pedro – Você acha, é?  

Renato – Acho. 

Pedro – Que bom, né?  

Renato - Profissão quase tão boa quanto a de médico. Muito digna e honrada. Tão 

importante quanto os médicos. Como é que ia ser se não tivesse enfermeiro? Os 

médicos não davam conta, né? Eu acho enfermeiro uma profissão muito digna.  

Pedro – Mamãe dizia a mesma coisa.  

Renato – Muito inteligente a senhora sua mãe.  

Pedro – Você acha? [...]  

(MELLO, 1974, p. 49). 

 

 Pedro zomba de Renato pelo fato de ele não entender, ou fingir não perceber, as suas 

reais intenções. O mancebo, com sua aparente inocência, se esquiva do jogo de sedução 

conduzido pelo enfermeiro, possivelmente por medo, preconceito ou como uma estratégia de 

fuga da sua nova realidade como garoto de programa. Isso posto, podemos compreender, com 
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base nos estudos de Vladimir Propp (1992), que o personagem-tipo Renato enxerga o mundo 

de forma distorcida, ao mesmo tempo que, em diversos momentos, tira conclusões erradas ou 

bastante precipitadas sobre os comentários feitos por seu parceiro. Evidentemente, como nos 

diz Propp (1992), tais características são utilizadas de forma proposital para a construção do 

personagem bobo, pois operam como relevantes mecanismos risíveis, para que o/a leitor/a e/ou 

público se divirtam com as atrapalhadas e mal-entendidos de Renato.   

 No terceiro ato da peça, quando a comédia descamba no melodrama, acompanhamos a 

já mencionada troca de posição entre os personagens. Abordaremos esse assunto ainda nesse 

capítulo, na seção que debateremos sobre o melodrama presente na peça de Mello (1974). Por 

ora, cabe-nos compreender que “[...] o dueto cômico é presença determinante para a produção 

da comicidade” (RABETTI, 2005a, p.59) em Greta Garbo, quem diria, acabou no Irajá (1974), 

à proporção que também borra e desconstrói, no texto, a ordem naturalizada da 

heterossexualidade compulsória, propondo, com seu caráter camp, uma transgressora e política 

(des)ordem ao levar para a cena o relacionamento entre dois homens. Assim, como nos diz 

Santos (2015, p.16), o duo cômico apropria-se também de quebras e desobediências das normas 

vigentes, afinal, somente “[...] a desordem e o caos conseguem impor ordem ou estabelecer uma 

nova ordem”. 

 

2.3.3 Entre bichices e feminilidades: misoginia e dominação masculina  

 

 Em Greta Garbo (1974), Fernando Mello denuncia o machismo e a misoginia muito 

presentes no período de ditadura civil-militar no Brasil. Na trama, Renato corresponde à figura 

do macho viril, másculo e vigoroso que, embora mantenha uma relação afetiva e sexual com 

Pedro, desempenha o papel social atribuído ao homem: aquele que penetra. Seu convívio com 

o enfermeiro desencadeia uma série de ataques machistas, homofóbicos e misóginos contra o 

parceiro, sobretudo pelo jeito afetado e efeminado da bicha.  

Mesmo sendo vítima de agressões verbais relacionadas à sua feminilidade, Pedro 

também lança mão de discursos sardônicos e agressivos contra a sua rival Mary, a amante do 

mancebo, ao mesmo tempo em que se sobrepõe à garota de programa pelo fato de possuir um 

pênis. Partindo dessa lógica que institui aos homens (ou ao elemento fálico) a dominação sobre 

as mulheres, concordamos com Daniel Welzer-Lang (2001) ao afirmar que a divisão dos 

gêneros masculino e feminino, estabelecida pelas marcas corporais pênis x vagina,  
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[...] mantém-se e é regulada por violências: violências múltiplas e variadas as quais – 

das violências masculinas domésticas aos estupros da guerra, passando pelas 

violências no trabalho – tendem a preservar os poderes que se atribuem coletivamente 

e individualmente os homens à custa das mulheres (WELZER-LANG, 2001, p.461).  

 

  Para Welzer-Lang (2001), a divisão dos gêneros, instituída pelas determinações sociais 

que regem o patriarcado, contribui sobremaneira para a dominação masculina. Tal domínio não 

atua apenas para demarcar a supremacia do macho – preferencialmente hétero, branco, rico e 

cristão – em relação à mulher, mas também a tudo aquilo que se aproxima de um padrão de 

feminilidade. Dito de outro modo, os homossexuais, sobretudo os afetados e passivos, também 

são vítimas da misoginia pelo fato de destoarem das normas sociais instituídas para os homens 

à medida que se aproximam de um modelo considerado mais adequado para as mulheres.  

 Partindo desse pressuposto, na obra de Fernando Mello (1974), o/a leitor/a será 

confrontado/a, em diversos momentos, com o preconceito de Renato relacionado aos 

espalhafatos e fechações de Pedro. Como nos diz Souza (2014, p.275), esses embates travados 

entre os dois personagens-tipo ocorrem a partir de complexas “[...] relações de poder baseadas 

em tensões de gênero, principalmente, relativas às formas de dominação masculina, 

empreendidas por Renato”. Nessa perspectiva, ainda consoante o autor (2014), é diante do 

comportamento da bicha, considerado pelo mancebo como inaceitável, estranho, ridículo, 

exagerado ou, até mesmo, doentio, que Renato sempre reitera a sua masculinidade, seja ao 

(re)afirmar a sua conduta de homem “macho”, como também ao assumir para Pedro o seu 

relacionamento extraconjugal com Mary.  

 O jeito nada masculino do enfermeiro e a sua identificação com a atriz Greta Garbo 

projetam no jovem interiorano a ideia de que o seu parceiro é engraçado. Tal discurso desvela 

um pré-conceito bastante comum no imaginário social relacionado à homossexualidade, que 

atribui ao homem guei o estereótipo de feminilidade exagerada ou caricaturada. Fundamentado 

nas teorias de Goffman (1968), Edward MacRae (2018) enfatiza que a discriminação 

relacionada aos homossexuais está diretamente atrelada às nocivas e veladas táticas de 

estigmatização das identidades gueis que atribuem às bichas a falsa definição de que seriam 

sempre muito espalhafatosas, passivas, pervertidas e, principalmente, engraçadas (MACRAE, 

2018).  

 Evidentemente, a ideia de comicidade imposta ao homem guei contribuiu sobremaneira 

para demarcar o lugar de exclusão e de intolerância social delimitado aos entendidos, tornando-

os, muitas vezes, motivos de piadas e deboches comumente vistos em telenovelas e em 
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programas de televisão entre as décadas de 1970 a 2000 (COLLING, 2007). Mas seria a 

feminilidade exacerbada um problema a ser combatido no meio guei? 

 Embora seja comumente debatido por pesquisadores/as das sexualidades que os 

estereótipos sociais relacionados aos homossexuais masculinos sejam extremamente 

preconceituosos, paradoxalmente, esses mesmos estigmas também demarcam, de acordo com 

Lopes (2002), Leandro Colling (2007), Fernandes Júnior (2015) e MacRae (2018), um lugar de 

visibilidade de uma cultura e/ou identidade guei, ou melhor, de uma cultura Camp que se 

apropria do excesso de viadagem como um dispositivo de resistência, poder e sobrevivência. 

Segundo Colling (2007, p.6), os discursos que visam combater o conceito social de que o 

homossexual masculino seja afetado podem também contribuir para um outro entendimento de 

que esses sujeitos “[...] necessitam anular as suas diferenças e se comportar dentro de um 

modelo heteronormativo”. Ademais, é oportuno salientar, ainda na esteira do pensamento do 

autor (2007, p.6), que o imaginário social que correlaciona a homossexualidade a um padrão de 

feminilidade faz parte do “[...] estágio da própria cultura”, ao passo que sua problematização 

também reflete “[...] sobre as mudanças na própria cultura gay”.  

 No texto Greta Garbo, quem diria, acabou no Irajá (1974), a afetação de Pedro será 

frequentemente desrespeitada por Renato. Ao final do primeiro ato, numa cena em que o 

enfermeiro tenta embriagar o jovem interiorano, nos deparamos com a sarcástica e agressiva 

misoginia do rapaz. Conforme o diálogo avança, o mancebo apropria-se de discursos 

homofóbicos, racistas e gordofóbicos para depreciar a imagem de Pedro, ao mesmo tempo em 

que também tenciona validar a sua heterossexualidade. A nada engraçada “[...] brincadeira de 

Renato carrega no bojo a inferiorização do masculino pelo feminino” (SOUZA, 2014, p.276), 

ao passo que é possível afirmar que “[...] a afeminação de Pedro vaticina a misoginia de 

Renato”. Vejamos um pequeno trecho: 

 

[...] Renato – Sebastiana tá querendo o menino aqui, né? Mas não vai ter, Sebastiana 

Pançuda, não vai ter. O menino aqui gosta mesmo é de mulher. Mulher loura, de 

preferência. É, é... É, você é preta, Sebastiana Pançuda.  

Pedro – Eu não sou preta!  

Renato – Encardida, então.  

Pedro – Você está bêbado.  

Renato – Grande novidade.  

Pedro – Vá embora, seu palhaço. Suma da minha casa!  

Renato – Quem diria, sô, quem diria.  

Pedro – (Gritando) Quem diria, o que?  

Renato – Greta Garbo, quem diria, acabou no Irajá. Careta! Pançuda uh-uh! (Bate-

lhe na barriga).  

Pedro – (Mais zangado) – Chega ouviu? A sua brincadeira não tem graça nenhuma, 

nenhuma.  
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Renato – Cuidado com o coracisco, Greta Garbo dos pobres. (Alto) Ele explode, 

BUUUUUUUMMMMM!  

Pedro – Os vizinhos, Renato! 

Renato – Os vizinhos? Ah, os vizinhos... (Vai até a janela; abre-a; gritando) Ei, 

Greta Garbo está aqui. Ei, vizinhos! Corram! Venham ver Greta Garbo! [...]  

(MELLO, 1974, p. 53).  

 

 Com base nas pesquisas de Trevisan (2000), Colling (2007), Souza (2014), MacRae 

(2018) e Green (2019), podemos perceber que, no período correspondente ao regime militarista 

no país, era bastante comum associar os entendidos à “mulherzinhas”, travestis e transformistas. 

Essa relação ocorria, possivelmente, pelo conceito que atribuía aos homens gueis a já 

mencionada ideia de excesso, ou de frustrada tentativa de feminilidade (SOUZA, 2014). 

Partindo desse pressuposto, observamos no trecho destacado a sarcástica brincadeira de Renato 

referente à identificação de Pedro com a atriz Greta Garbo, à medida que em diversos momentos 

do texto de Mello (1974) o jovem questiona com piadas ofensivas, misóginas e preconceituosas 

a verdadeira identidade de gênero da bicha. Seria Pedro uma fracassada tentativa de ser uma 

mulher, ou melhor, de ser Greta Garbo? (SOUZA, 2014). 

 É relevante reiterar que Garbo atua na construção identitária de Pedro como um entre-

lugar ou uma fronteira entre os gêneros masculino e feminino, o que não nos possibilita definir 

o personagem como travesti, transformista, transexual, drag queen ou mulher. Nesse sentido, 

pensar a identidade de Pedro é refletir, principalmente, na multiplicidade de construções sociais 

que operam (n)as identificações de gênero dos sujeitos. Dito de outro modo, podemos 

compreender a(s) identidade(s), com base nos estudos de Butler (2003), como plurais ou 

diversas, visto que “[...] não se pode pensar na existência de apenas uma identidade calcada na 

ordem compulsória sexo/gênero/desejo; é preciso perceber que as identidades se apresentam no 

plural” (BUTLER apud AMARAL & MODL, 2016, p.107).  

 O conceito de multiplicidade de gêneros defendido por Butler (2003, p.25) parte da 

hipótese de que “[...] não há razão para supor que os gêneros também devam permanecer em 

números de dois”. Para a autora, ao considerarmos apenas duas possibilidades de gêneros, o 

masculino e o feminino, os discursos coercitivos que determinam as normas hegemônicas 

atuam para dividir e delimitar os espaços de poder destinados ao pênis e à vagina. Ora, “[...] o 

gênero reflete o sexo ou é por ele definido” (BUTLER, 2003, p.24). Ademais,  

 

[...] quando o status construído do gênero é teorizado como radicalmente 

independente do sexo, o próprio gênero se torna um artifício flutuante, com a 

consequência de que homem e masculino podem, com igual facilidade, significar tanto 

um corpo feminino como um masculino, e mulher e feminino, tanto um corpo 

masculino como um feminino (BUTLER, 2003, p.24, grifos da autora).   
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 É com base nessa oportuna problematização que a pesquisadora afirma que o “[...] ato 

de reconhecimento se torna um ato de constituição” (BUTLER, 2003, p.220). Desse modo, 

podemos compreender que as identidades de gênero não são fixas, podendo ser montadas ou 

desmontadas de acordo com os desejos e identificações dos sujeitos.  

  Em conformidade com as perspectivas apontadas até aqui, é possível compreender 

que a fechação utilizada como um dos elementos fundamentais para a construção do 

personagem-tipo Pedro objetiva desestabilizar o/a leitor/a, “[...] questionando suas ideias 

recebidas a respeito da feminilidade e da masculinidade de uma forma análoga” (MACRAE, 

2018, p.44). Por conseguinte, a problematização causada em torno da identidade de gênero e/ou 

do corpo camp da Greta Garbo do Irajá compreende, de acordo com os estudos de MacRae 

(2018, p.45), o impulso dos desejos que movimenta as identidades não-fixas, constituindo-as 

como “[...] um devir-outro, um tornar-se diferente daquilo que o corpo social repressivo nos 

destinou autoritariamente”.  

 Por mais que os homossexuais também sejam vítimas de misoginia, grande parte deles, 

pelo fato de possuírem um pênis (WELZER-LANG, 2001), reproduz discursos semelhantes 

contra mulheres e/ou contra o feminino. No texto teatral de Fernando Mello (1974), essa 

realidade é evidenciada durante os embates travados entre Pedro e Mary. Quando a garota de 

programa surge no texto, numa significativa cena do segundo ato, em que Renato apresenta a 

moça para o seu suposto tio Pedro, a ferrenha disputa entre os dois personagens-tipo demonstra 

a sobreposição da bicha em relação à loura.  

 

Renato – (Traz as doses) Aí, aí. (Entrega-as).  

Pedro – Você não bebe, Natinho?  

Renato – Não... tio. 

Pedro – Que falta de cortesia para com a sua noiva.  

Renato - (Rápido) Bem... Olhe, ela não é minha noiva, tio... é apenas namorada.  

Pedro – Pelo que você me falava, eu pensava que vocês estavam com a data marcada.  

Mary – Ai-que-amor. Ele falava de mim para o senhor?  

Pedro -  Tudo-tudo, minha filha.  

Mary – (Choque) Tudo?  

Pedro – Que você é ótima moça, de família, recatada...  

Mary – (Aliviada) Natinho é mesmo um amor. Tão bom, né?  

Pedro – Ééé! Ele é ótimo.  

Mary – (Dá uma risada).  

Pedro – Qual foi a graça? Eu também quero dar risada.  

Mary – O senhor fala tão... tão... (gesto com a mão. Tentando definir o que está 

pensando. Renato e Pedro acompanham os movimentos de sua mão) tão... tão 

sofisticado. 

Renato – (Meio-tom) – Ufa!  

Pedro – Você acha??  

Mary – Acho.  

Pedro – Que bom.  

Renato – É que titio estudou em colégio de freiras.  
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Mary – Tá na cara! Desculpe, quer dizer... eu ia falar que dá pra notar que o senhor é 

um homem muito fino.  

Pedro – (Risada de deboche).  

Mary – (Desconcertada) Eu disse alguma coisa engraçada?  

Pedro – Não. É que eu me lembrei de um caso acontecido com um amigo meu.  

Mary – Não entendi.  

Pedro – Fino. Você falou fino.  

Mary – Ah... 

Pedro – E, i, o, u.  

Renato – (Sente o deboche, interfere) Ela não é linda, tio?  

Pedro – Os cabelos, principalmente.  

Mary – (Vaidosa) O senhor gosta?  

Pedro – (Meio-tom) Cafona.  

Mary – O que foi que o senhor falou?  

Pedro – Mamona, mamona!  

Mary – Eu entendi outra coisa.  

Renato – O titio gosta de falar assim, rápido. Pra gente não entender.  

Mary – Sei.  

Renato – (Ameaçador a Pedro) Ele é muito brincalhão.  

Pedro – (A Mary) Imagine que eu ia ser palhaço. (A Renato) A minha sobrinha é que 

não deixou.  

Mary – Profissão frustrada, né? 

Pedro – É. Mas, agora tudo mudou. Acho que vou entrar na ativa. Aliás, desconfio 

que já entendi.  

Mary – Por falar em sua sobrinha, o senhor é Alves ou Castro? 

Pedro – (Pausa; a Renato) O que diabo eu sou? 

Renato – Castro. Ora, tio. O senhor é Castro.  

Pedro – Pois é, eu sou Castro; eu ando tão esquecido, minha filha, você nem imagina.  

Mary – Muitas preocupações, né? O Natinho me fala que o senhor trabalha muito.  

Pedro - Ih, trabalho horrores. (Mary dá um riso amarelo) Ah, e o caso do meu amigo. 

Eu ia esquecendo de continuar.  

Mary – Mudamos de assunto, né? 

Pedro – Pois é.... o meu amigo, sabe...?  

Mary – (Corta) Sei. 

Pedro – (Rápido) O que?  

Mary – (Confusa) O que o que? 

Pedro – Você falou que sabia.  

Mary – Falei?  

Pedro – Não gosto que me interrompam quando eu falo.  

Mary – Desculpe...  

Pedro – Pois é, o meu amigo é bicha.  

Mary – (Espantada) Bicha?  

Pedro – Bicha, tricha, milicha. Desmunheca horrores, sabe? E desfila vestido de 

Rainha Vitória. No baile dos enxutos. Pra se vingar dela. Pra vingar Oscar Wilde. 

Você conhece Oscar Wilde, não? 

Mary – Não... 

Pedro – Eu já imaginava. Foi uma maravilhosa inglesa, sabe? Escritora famosa. E não 

é que meteram a coitada em cana? A pobre morreu de vergonha. De frescura, quer 

dizer. A minha amiga se vinga da tal rainha. Se fantasia dela e sai dando pinta. Ainda 

não é esse assunto, não. O que eu queria dizer é que a tal, a maravilhosa, claro, não a 

rainha, que a rainha já morreu, tem um amante, um gigolô.  

Renato – (Forte) Tio, isso não é um assunto para o senhor falar na frente da... 

Pedro – (Corta) Ela é uma jovem moderna, Natinho. Não vai achar nada demais. (A 

Mary) Vai? 

Mary – (Artificial) Não... claro que não.  

Pedro – Pois é, a tal maravilhosa que eu falei tem um gigolô. Um rapaz novo, lindo 

de morrer. Assim, da idade dele (aponta para Renato). Não é ele, claro. (Pausa). Não 

é engraçado? (Risada) [...] 

(MELLO, 1974, p.58-59). 
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 Ao se sentir ameaçado pela extravagante presença de Mary, Pedro escancara a sua 

misoginia ao tentar minar a subjetividade da moça. Para tanto, ele busca de todas as maneiras 

informá-la, “[...] através de uma conturbada série de referências da cultura pop, literária e 

nacional”22 (SOUZA, 2014, p.254-255) sobre a sua relação com Renato. O personagem 

desdenha da rival pela sua profissão como garota de programa, classificando-a, em diversos 

momentos do texto, como uma mulher burra, vulgar, desprezível, obscena e amoral que se 

apropria da venda do seu corpo para sobreviver. Por sua vez, Mary não compreende os 

sarcásticos comentários de Pedro, como também desconhece, inicialmente, a relação 

homoafetiva entre o rapaz e o enfermeiro; na verdade, a loura tenciona consolidar uma relação 

“saudável” com Renato, bem como realizar o “sonho” feminino de maternidade ao lado do 

homem que ama (LIMA, 2017b).  

 Por fim, é pertinente ressaltar que, nesse embate travado entre Mary e Pedro, ambos 

os personagens se anulam diante da figura de Renato. A frenética batalha evidenciada em Greta 

Garbo (1974) expõe o predomínio das relações masculinistas, heterossexistas e machistas, 

representado na disputa pelo macho. Ora, além de corroborar para a reafirmação da 

masculinidade hegemônica do garoto, o confronto entre a bicha versus a prostituta também 

contribui para a sobreposição das relações de poder outorgadas ao masculino (Renato) em 

comparação com a mulher (Mary) e/ou com o feminino (Pedro).   

 

2.3.4 Corações feridos: dramas e melodramas de (des)amor  

 

 Embora seja considerado pela maioria dos estudiosos da dramaturgia teatral brasileira 

como uma comédia, Greta Garbo, quem diria, acabou no Irajá (1974) também possui 

características do melodrama. Essas características estão presentes no terceiro ato da peça, 

quando observamos o declínio de Pedro, Renato e Mary, representado pela forte desilusão 

amorosa que os cerca. Evidentemente, e em se tratando do gênero melodramático, o principal 

                                                 
22 Souza (2014) relaciona as referências utilizadas por Fernando Mello (1974), no diálogo transcrito, a exemplo de 

Oscar Wilde, Baile dos Enxutos e Rainha Vitória, como representações simbólicas relacionadas ao período de 

forte repressão social que o Brasil atravessava. Segundo o autor (2014, p.257), “a referência a Oscar Wilde não é 

à toa. Fernando Mello, assim como o dramaturgo inglês, teve peças censuradas e assistiu, certamente, a cenas de 

batidas policiais na cena gay carioca. De modo velado, na referência erudita à questão da repressão de Oscar Wilde, 

não se pode negar, há um enfrentamento paralelístico à repressão que as artes sofriam por se afastarem do ideal de 

nação e de comportamento social proposto pelo regime em vigor [...]. Outro traço importante que conecta a Pedro 

é a predileção pelos jovens, o que deu a ambos fatores complicadores importantes. Portanto, é por causa dessas 

ligações miméticas e anti-miméticas que precisamos ler Greta Garbo nas interações sócio-culturais”. Em relação 

ao Baile dos Enxutos, o autor (2014, p.257) comenta que o evento “era realizado no Teatro João Caetano e, dada 

a fama e repercussão, era constantemente fechado pela polícia pela presença irreverentemente maciça de 

homossexuais e travestidos [...]”. 
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traço presente no último ato do texto é “[...] a busca da realização amorosa” (HUPPES, 2000, 

p.33) frente ao fatalismo social que permeia os sujeitos representados pelos personagens-tipo 

do texto de Fernando Mello (1974).  

 Ademais, é oportuno considerar que a última parte da dramaturgia, marcada pela 

ruptura entre comédia e melodrama, configura-se, principalmente, pelo drama moral que 

acompanha os personagens ser ainda mais acentuado, o que tende a possibilitar ao/a leitor/a 

uma maior empatia frente aos percalços cotidianos de cada um dos tipos destacados na peça. 

Ora, como nos diz Bergson (2018, p.38), quando nos sensibilizamos com a obra de arte, ela 

automaticamente deixa de ser cômica, afinal, “[...] não há maior inimigo do riso que a emoção”.  

 No que tange ao melodrama, podemos compreendê-lo, de acordo com Jean-Marie 

Thomasseau (2012), como um teatro predominantemente marcado por excessos, sensações e 

emoções. Para o autor, a principal preocupação desse gênero  

 

[...] é fazer variarem estas emoções com a alternância e o contraste de cenas calmas 

ou movimentadas, alegres ou patéticas. É também um gênero no qual a ação 

romanesca e espetacular impede a reflexão e deixa os nervos à flor da pele, um gênero 

no qual “não se tem necessidade do vivido, provido que se é do vivente” (G. Jubin). 

Com o melodrama, a sala de espetáculo muda de função: ela não é mais um palácio 

de espelhos onde uma sociedade se dá em espetáculo a ela mesma, mas um local de 

comunhão numa ilusão teatral completa, que beira a fascinação (THOMASSEAU, 

2012, p.139, grifos do autor). 

 

 Além disso,  

 

  [...] o gênero melodramático mobiliza elevada soma de recursos com o fito de produzir 

o envolvimento do espectador, situem-se tais elementos ao nível do arranjo cênico ou 

da linguagem e da história. Tempera a elevação do discurso com personagens 

grotescas ou cômicas, multiplica as peripécias, os acasos providenciais, as surpresas, 

a exuberância sentimental. Faz da plateia um confidente, confere-lhe a prerrogativa 

da informação especial, mobilizando estratégias capazes de conquistar sua 

cumplicidade (HUPPES, 2000, p.102).  

 

 Ivete Huppes (2000), em seu Melodrama: o gênero e sua permanência, afirma que o 

melodrama é um gênero teatral de origem francesa, considerado como o sucessor da tragédia 

grega. Com um caráter altamente pathético, o gênero é reconhecido como “[...] a tragédia que 

a civilização mecanicista emergente ensejou produzir, ou então, a composição adequada ao 

horizonte que a revolução burguesa constitui, tanto da perspectiva artística quanto ideológica” 

(HUPPES, 2000, p.10). Segundo a autora, o melodrama foi trazido para o Brasil, via Portugal, 

no século XIX. À medida em que se estabelece no país, o gênero agrega (ou se adapta a) outros 
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importantes estilos teatrais como a opereta, a comédia e ao circo-teatro, ao passo que sobrevive 

até os dias de hoje, principalmente, com as românticas telenovelas (HUPPES, 2000).  

  Ainda de acordo com Huppes (2000), podemos constatar que o anseio pela felicidade 

amorosa se constitui como um dos principais temas do melodrama. Nos textos, mocinhos e 

mocinhas tentam viver suas paixões, mas serão constantemente confrontados com as vilanias 

de seus/suas opositores/as, que buscam a todo custo atrapalhá-los/as. Greta Garbo (1974) foge 

à regra desse modelo padrão: na peça, não há mocinhos/as, muito menos vilões/ãs; todos os 

personagens subvertem o padrão de pureza, candura ou de extrema maldade. Pedro, Renato e 

Mary representam o lugar de escória social destinado aos sujeitos considerados marginais, ao 

mesmo tempo que tencionam encontrar no amor e no sexo o verdadeiro escapismo de suas 

sofridas realidades. Esses desejos, porém, podem não ser realizados, pois há uma grande disputa 

travada entre os três, relacionada aos seus latentes anseios por visibilidade e progressão social. 

Portanto, os personagens do texto podem ser considerados como 

 

[...] sujeitos ficcionais refratários, fragmentados e feridos pela própria realidade que 

os cerca, personagens que agem com desencanto diante da crueza do mundo hostil 

(...). São sujeitos ficcionais isolados pela vida de angústias, de desgostos diários, 

personagens cujas histórias de vida os isolam de um contato humano sadio. A 

negociação das diferenças pela palavra é impossibilitada, e a violência torna-se o 

único instrumento de comunicação eficaz que, como consequência, intensifica o 

conflito dramático na luta por interesses opostos (LIMA, 2017b, p.49).  

 

 Outro aspecto a ser destacado é a já mencionada inversão dos tipos, o bobo e o esperto, 

entre Pedro e Renato. Com o vício na bebida e nas drogas, o jovem apropria-se da solidão e do 

amor da bicha para humilhá-la, ameaçá-la, como também conseguir dinheiro, bebidas e 

medicamentos para suprirem sua dependência química. A esperteza de Renato, marcada por um 

certo ar de vilania, está diretamente relacionada à sua frustração diante do exílio social. Por ser 

vítima de um sistema que oprime e anula os sujeitos classificados como inferiorizados, há no 

personagem uma sensação de inconformidade diante da sua má sorte, da sua desalentada 

tentativa de construir uma nova vida ao mudar-se para a cidade grande, como pode ser 

observado no trecho a seguir: 

 

Renato – (Entra; já está muito louco; bebe pelo gargalo; alegre) O que é, cara? Vai 

ficar dando faniquito aí, é?  

(Os dois estão frente a frente; Renato segura-se na porta, ri, Pedro desvia os olhos, 

com remorsos).  

Pedro – Você não falou nada, calou-se. Aí, eu pensei que... 

Renato – Pensou que eu tivesse morrido?  

Pedro – Não sei o que eu pensei. Senti medo.  

Renato – (Mostra-lhe a garrafa) Não encontrei nenhum copo... 
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Pedro – Você está abusando, Renato.  

Renato – Felicidade, Pedroca. Eu quero felicidade. (Anda).  

Pedro – Qual? Me diz. Qual?  

Renato – Tu tá por fora.  

Pedro – O hospital tá cheio de gente “por dentro”. Gente muito feliz, sabe?  

Renato – O hospital tá cheio de otários. Você e os teus médicos.  

Pedro – Está cheio de gente feliz. Rapazes novos, crianças; e muitos estão loucos. 

Tem um que tá quase morto. Não dura nem mais uma semana. 

Renato – Ai, vamos falar de coisas mais refrigeradas, tá? Você por exemplo.  

Pedro – Não!  

Renato – Não? [...]  

(MELLO, 1974, p.64). 

 

 No decorrer da conversa, o mancebo relata para Pedro a sua infelicidade diante do 

insucesso de sua curta estadia no Rio de Janeiro. Suas falas, repletas de ofensas lançadas contra 

o seu parceiro, evidenciam a doentia relação de poder nutrida por ambos. Como nos diz 

Rainério dos Santos Lima (2017b, p.52), tal relação, completamente destrutiva, é demarcada 

pela degradação dos laços afetivos, ao passo que ocasiona perigosas “[...] intermediações 

competitivas que os distanciam, na busca por definir o mais forte, o mais violento”. 

Obviamente, nessa luta travada entre Pedro e Renato, este assume o lugar de violência simbólica 

ao minar a subjetividade do seu parceiro.  

 Contudo, de acordo com Souza (2014, p.294), o jovem, que desde o início da peça 

busca sempre reiterar a sua força e a sua heterossexualidade compulsória, “[...] assume a sua 

inércia diante da vida e, o aspecto jamais mencionado, o amor por Pedro”. 

 

Pedro – Eu não vou te acompanhar, Renato. Se você quiser continuar, vai ter que ser 

só. Eu não participo mais, não continuo.  

Renato – Por que?  

Pedro – Por uns quatrocentos motivos.  

Renato – Tu é um chato.  

Pedro – Você está se matando.  

Renato – É problema meu, puxa. 

Pedro – É problema nosso. Me envolve. Eu tô te ajudando.  

Renato – Não existe uma coisa mais chata do que uma bicha com remorsos. Torra a 

saúde de qualquer um.  

Pedro – Que saúde? Você já deve estar todo podre por dentro.  

Renato – Por dentro e por fora. Eu tou falando de saúde mental.  

Pedro – Sei... 

Renato – Não enche, tá? 

Pedro – Eu não vou continuar. Foi a última vez que eu trouxe essa porcaria.  

Renato – Eu não disse mesmo o que é que eu faço contigo. Tu é mesmo um cara sem 

imaginação, hem? Toda noite repete a mesma coisa. Não trago mais, não trago mais. 

Parece disco quebrado. Puxa, muda, caramba. Que falta de perspectivas mentais, que 

diabo bitolado. Areja a cuca, amplia a mente. Olha, lê o Pato Donald. Talvez melhore.  

Pedro – Não falo mais nada. A vida é sua.  

Renato – Não? Ainda bem, ufa.  

Pedro – Você faz o que quiser.  

Renato – (Pausa) A vida é minha, é. E sabe o que eu vou fazer com ela, sabe? Eu vou 

cagar em cima da minha vida. Sem nenhuma implicação muito profunda. Eu tou na 

merda e vou continuar nela. E não estou falando do uísque, do barato, essas coisas. 
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Tou falando da pura e simples preguiça. Eu estou sobrando nesta tua cidade. Não 

tenho nada pra fazer aqui. Eu pensava que tinha. Eu pensava que ia fazer um mundo 

de coisas. Mas eu não quero isso que está aí. Eu não quero nada. E não me mando de 

volta pra casa. É tudo a mesma coisa, lá e aqui. Vou ter que lutar pra vencer na vida. 

E fazer uma força, hem? O garotinho aqui não é pugilista, não quer encestar ninguém. 

O garotinho aqui quer curtir sim a sua amada bicha velha. O que? Pura curtição. O 

garotinho aqui ama a sua amada velhota [...]  

(MELLO, 1974, p. 64). 

 

 A figura do bobo, desta vez representada pelo enfermeiro, compreende o lugar de 

sujeição ou de submissão aos seus desejos e sentimentos nutridos pelo jovem interiorano. 

Mesmo sustentando financeiramente o rapaz, Pedro se submete aos caprichos e humilhações de 

Renato, para não perdê-lo. Como nos diz Huppes (2000, p. 89), o bobo possibilita uma maior 

verossimilhança da história “[...] ao mostrar que o mundo não é feito apenas de suspiros.” Nesse 

sentido, o entendido personifica essa figura simplória, por vezes engraçada, que vive o trágico 

dilema do medo da solidão e da decepção amorosa. Por outro lado, ainda de acordo com a 

autora, o bobo também pode representar a posição de herói do melodrama. Seus dilemas, 

carregados de melancolia, dor e, por vezes, comicidade exagerada, possibilitam ao personagem 

impulsionar as ações dramáticas do texto (HUPPES, 2000).  

 Em outro diálogo travado entre o casal homoafetivo, percebemos a subordinação de 

Pedro frente aos menosprezos e aos ataques misóginos e homofóbicos de Renato:  

 

[...] Pedro – Eu queria ser Greta Garbo.  

Renato – Eu tô falando de coisas possíveis, idiota.  

Pedro – Eu queria ser Greta Garbo. Ela foi a grande estrela da minha vida, da minha 

infância, sabe? Você viu à Dama das Camélias?  

Renato – Não vi... 

Pedro – Ela estava linda.  

Renato – Linda...  

Pedro – Eu queria ser adorado pelas multidões, queria o meu nome nos cartazes, nas 

marquises dos cinemas, queria filas de fãs pedindo autógrafos.  

Renato – Típico sonho de bicha. O que você queria mesmo era transar com os homens 

[...] 

(MELLO, 1974, p. 66). 

 

 Greta Garbo, mais uma vez, surge como um lugar de utopia para a bicha. Dessa vez, 

os devaneios de Pedro compreendem o seu sonho de visibilidade social. Para ele, ser notado, 

assim como fora a sua atriz favorita, lhe propiciaria uma privilegiada posição de status. 

Todavia, a realidade que o rodeia é bastante cruel e frustrante, ao passo que os comentários 

preconceituosos de Renato impedem o enfermeiro de fabular, trazendo-o de volta para a sua 

vida real.  

 A potencialização do sofrimento é um outro tema bastante comum dentro do 

melodrama (HUPPES, 2000). Para tanto, os/as autores/as teatrais utilizam diversos recursos, 



73 

 

 

como duelos, brigas, disputas e batalhas, para intensificar os dilemas dos personagens 

(HUPPES, 2000). Diante dessa perspectiva, Fernando Mello (1974) constrói o final de Mary 

pautado no declínio moral da garota de programa. Ela, que busca em Renato a sua realização 

amorosa, vê em Pedro o grande entrave para a execução do seu desejo. Novamente, teremos 

mais um embate travado entre os dois personagens, com o mesmo motivo: a luta pelo amor do 

rapaz. Desta vez, porém, Mary amargará a derrota ao perceber que Renato nutre um sentimento 

de amor por seu companheiro. 

 A passagem de Mary, no terceiro ato da peça, é bastante rápida. A prostituta, a “[...] 

única mulher da trama”, surge como uma “[...] personagem marginal do triângulo amoroso” 

(SOUZA, 2014, p.307) quando o amor guei parece, enfim, ter triunfado.  

 

Mary – (A Pedro) Você não podia sair um pouquinho? 

Pedro – A televisão disse que vai chover horrores.  

Mary – Por favor... 

Pedro – Nem pensar.  

Mary – Ele não vai fugir comigo.  

Pedro – Claro que não.  

Mary – E então?  

Pedro – Eu fico.  

Mary – Tá bom, tá bom. Eu falo na tua frente mesmo. Não tem problema, não. 

Nenhum. Renato, eu... Renato, me deixa... Não, não. Não é isso. Fala com ele. Fala, 

diz... Eu saí com um homem... Um cana, sabe? Aí ele dormiu. Ficou lá, barrigudo, 

esparramado. Eu, eu peguei os documentos dele. Eu não queria, não queria. Juro que 

não queria. Aí, eles chegaram lá, fecharam a casa, prenderam todo mundo. E eu saí 

andando pelas ruas. Tá escrito na minha cara? Me diz, eu tô com cara de quem tá com 

a polícia atrás? Meu Deus, meu Deus, os carros, as luzes, as pessoas... Renato, fala 

com ele. Eu não me importo. Não me importo com nada. Eu estou com medo. Eu não 

tenho pra onde ir. Me deixa ficar aqui. Uns dias, dois dias, só hoje, pelo amor de Deus 

(pausa). Renato, você está me escutando? (pausa) Renato, por favor... EU NÃO 

QUERO IR PRA CADEIA!. Renato... 

Renato – (Saco) Que zoeira.  

Mary – (Mortalmente cansada) Renato... 

Pedro – Você perdeu, meu anjo. Ele é meu. E não vem com moral, tá? Eu dou um 

bananão pra tua moral. Ninguém pensou em quando eu tava perdendo. Não é uma 

guerra? Não vale tudo? Tá bom, eu topo tudo. Qual a próxima canalhice que eu tenho 

que fazer para ser feliz? Fala, Renato, eu faço. Enchi o saco de perder, enchi o saco 

de ser rato badalando nas esquinas. ENCHI O SACO!  

Renato – (pausa) Eu não conhecia esse.  

Pedro – É novo, eu inventei agora.  

Renato – Gosto muito dele. O monólogo da bicha invocada. (Os dois riem).  

Mary – Renato...? 

Renato – Presente.  

Mary – Eu vou me suicidar. 

Pedro – Da minha janela, não. 

Renato – (Sério) Por mim? 

Mary – Por essa embananção toda... por tudo. E por você, também. (A Renato) Você 

falou que me amava. 

Pedro – Que chantagem barata. 

Renato – (Sério) Falei. 

Mary – Disse que me amava. E eu acreditei.  

Renato – Caretice minha. 

Mary – Eu te amo.  
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Pedro – Minha filha, corta esse dramalhão, tá? 

Renato – Ele tem razão, Mary.  

Mary – (Cansada) Acho que é tarde. Eu vou. Pra toda vida. 

Pedro – É bom. E se for logo, quem sabe? Talvez agarre algum outro trouxa antes 

que caia a chuva da televisão.  

Mary - (Saco) Merda! Esse inferno, esse inferno. É, você ganhou. É, ganhou. Sabe de 

uma coisa? Você ganhou mesmo. Me deu o empurrrão final. Sabe o que eu quero, 

meu senhor? Quero que o senhor morra, que o senhor suma da face da terra (sai 

batendo a porta) [...] 

(MELLO, 1974, p.67). 

 

 Após fugir de uma batida policial que prendera grande parte das prostitutas que 

trabalhava no mesmo prostíbulo que Mary, a garota procura abrigo na casa de Pedro, 

acreditando encontrar em Renato o conforto e a solução para o seu problema.  Diante da 

negativa do jovem, a moça se dá conta da sua cruel punição: o abandono do seu amado. Sozinha 

e desabrigada, Mary sai de cena, sem destino, ao tempo em que também se vê forçada a retornar 

ao mundo de prostituição que tanto sonhava abandonar.  

 Acreditando ter triunfado diante da ruína da rival, Pedro comemora a sua vitória. 

Contudo, o destino também reserva um desfecho bastante cruel para o enfermeiro: a solidão. 

Como nos diz Souza (2014, p.259), o final da  

 

[...] peça traz à cena a desilusão da cidade grande, isto é, o exílio de Pedro, tal qual o 

de Greta Garbo; traz o sonho devassado pelo hedonismo de Renato; traz Mary muito 

simbolicamente marginalizada na peça, na vida, por uma misoginia do discurso 

falocêntrico “heterossexual” de Renato e “homossexual” de Pedro. Tudo isso situado 

no insulamento social chamado Irajá, metáfora geográfica do exílio e abandono.  

 

 Frustrado com a falta de sorte, o jovem interiorano decide retornar para Campos. 

Desolado com o abandono do companheiro, o enfermeiro opta por retomar sua vida noturna na 

Cinelândia e encontrar outros garotos de programa que satisfaçam seu prazer. O diálogo de 

despedida do casal evidencia a fratura do complexo e doentio relacionamento, ao passo que 

também demonstra a crueza das relações sociais que instituem aos sujeitos marginalizados 

severas punições diante de suas desobediências. 

 

Pedro – Merda de vida. Volto à badalação.  

Renato – Ouvi falar que eles vão instalar uns postes cor de rosa, especiais pra bonecas.  

Pedro – Não debocha.  

Renato – Olha, conheço um mundão de gente lá em Campos louco pra ter um lugar 

pra morar no Rio. Dou o teu endereço.  

Pedro – A capital do estado do Rio é Niterói, não é a minha casa.  

Renato – O meu sotaque carioca está bom? O pessoal lá em Campos se amarra no 

sotaque carioca.  

Pedro – O teu sotaque tá ótimo.  

Renato – Que cara de funeral, rapaz.  
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Pedro – Eu tava querendo saber se Greta Garbo foi tão desgraçada quanto eu. Só isso. 

(Renato e Pedro estão próximos. Se beijam. Renato sai. Pedro chora).  

(MELLO, 1974, p. 68). 

 

 O terceiro ato de Greta Garbo, quem diria, acabou no Irajá (1974), com seu caráter 

melodramático, propicia oportunas reflexões concernentes à solidão das relações homoafetivas, 

bem como retrata a realidade dos sujeitos “[...] dissidentes da cena urbana carioca” (SOUZA, 

2014, p.309) em tempos de estado de exceção no país. As falas dos personagens são 

extremamente violentas e agressivas, pois expõem a tirania das normas hegemônicas que 

vigoravam (e ainda vigoram) no Brasil, que excluíam homossexuais, garotas de programa, 

michês, negros, interioranos e travestis, por exemplo. Pedro, Renato e Mary representam esses 

sujeitos que constituem o lugar de escória social à medida que se tornam vítimas primordiais 

de um sistema que os anula e os invisibiliza, como também os obriga a se digladiarem numa 

espécie de disputa de poder e de sobrevivência em meio ao caos que os rodeia. Para esses 

indivíduos, jogados à própria sorte, não há possibilidades de finais engraçados ou felizes.  

 

2.4 FECHANDO  

 

 Um dos traços fundamentais do movimento de dramaturgia marginal é “[...] a sua 

crescente violência e agressividade’’ (ROSENFDELD, 2018, p.175). Segundo Anatol 

Rosenfeld (2018), os textos do referido período exprimiam as agruras de um Brasil devastado 

por graves processos e disputas políticas que favoreciam a extrema-direita, como também as 

classe sociais mais abastadas, prioritariamente representadas por homens brancos, ricos, 

heterossexuais e cristãos.  

 A violência retratada nos textos e nos espetáculos de teatro ia para além dos palcos, 

afinal, como diz Rosenfeld (2018, p.175), “[...] a agressão é direta, atravessa a “ribalta” e visa 

de forma crassa aos espectadores presentes (concebidos em geral como representantes de 

classes ou camadas sociais)”. Dito de outro modo, com seu dinamismo e brutalidade, o 

movimento de dramaturgia marginal visava perturbar e provocar o/a leitor/a e espectador/a, 

possibilitando relevantes questionamentos e reflexões sobre os problemas sociais representados 

nas peças teatrais. 

 Greta Garbo, quem diria, acabou no Irajá (1974) desvela sua agressividade e 

violência ao expor, de modo bastante explícito, nocivos preconceitos como a homofobia e a 

misoginia, assim como a amargura, a invisibilidade e o isolamento social de um homossexual 

masculino em tempos de forte repressão política em nosso país.  
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 O cômico do texto não se constitui como uma espécie de alívio ou de suspiro para o/a 

apreciador/a da obra: ao lançar mão da comédia, para a escrita da sua dramaturgia, Fernando 

Mello (1974) utiliza-se do caráter político do cômico para subverter a ordem e expor as 

diferenças e preconceitos sociais (ALCURE, 2010). Como nos diz Alcure (2010, p.43), há no 

teatro cômico a “[...] intenção de não apenas refletir a realidade, mas revelá-la, anunciá-la, 

transgredi-la, reafirmá-la ou negá-la”. Nesse sentido, por mais que o/a leitor/a se divirta com os 

dilemas, confusões e trapalhadas de Pedro, Renato e Mary, o que está por trás das ações dos 

referidos personagens é a busca pela visibilidade e aceitação social.  

 Ao dar protagonismo e visibilidade aos sujeitos pertencentes ao lugar de escória, como 

uma bicha efeminada, uma prostituta semianalfabeta e um garoto de programa interiorano, o 

texto de Mello (1974) pode ser considerado como uma relevante obra teatral que promoveu 

 

[...] debates sobre a condição política, econômica e social das classes subalternas em 

uma sociedade capitalista que cruelmente as criminaliza. A representação do sujeito 

violentado [...] é, de fato, uma forma extrema de denúncia sobre os processos sociais 

e as diferentes formas de sujeição e dominação que se concretizam nas relações 

intersubjetivas dos personagens. Traumatizados e preocupados como estão com a 

sobrevivência individual, os personagens dramáticos não conseguem manter um 

diálogo fora das relações destrutivas e que direcione a revolta individual para a luta 

coletiva. No entanto, são personagens que, pela luta social [...] e pelas diferentes 

identificações sexuais, tornam-se isolados e agressivos, expondo para os iguais e para 

o leitor/espectador as suas faces mais cruéis de homens e mulheres criminosos 

dispostos a agir violentamente (LIMA, 2017b, p.62). 

 

 Não há em Greta Garbo (1974) a intenção de poupar o/a leitor/a e/ou o público: a 

violência e agressividade crescentes, representadas nas falas e nas ações dos personagens-tipo, 

apropriam-se de um riso supostamente fácil, jocoso e debochado relacionado aos estereótipos 

sociais que predominavam à época, para “[...] golpear ou pelo menos coçar os nervos, o 

estômago e outros órgãos geralmente considerados como pouco relevantes para a apreciação 

estética” (ROSENFELD, 2018, p.178); também, para “[...] romper a moldura daquele agrado 

desinteressado, isto é, de um prazer que não atira os nossos impulsos em direção ao real” 

(ROSENFELD, 2018, p.181), convidando (ou induzindo) o/a leitor/a ou espectador/a à 

oportuna reflexão sobre os graves impasses representados na obra. 
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CAPÍTULO 3 VIADAGENS, AFETAÇÕES E APRISIONAMENTOS: DIÁLOGOS 

SOBRE GRETA GARBO, QUEM DIRIA ACABOU NO IRAJÁ (1974) E O BEIJO DA 

MULHER ARANHA (1981) 

 

Eu preciso. Por mais que tente não consigo nomear. 

Desejo num tremor que o sentimento que nos une 

continue vivo, renovado até a velhice. Um bom motivo 

para viver uma longa vida. Ainda um prazer suave e 

indescritível daqui a quarenta, cinquenta anos. Ainda 

repousar meu olhar no teu olhar. Entender também o que 

hoje não entendo. Sentir-me perder ao teu lado. Amar até 

que não seja (LOPES, 2002, p.43). 

 

3.1 (PRÓLOGO) [UMA TENTATIVA DE ESCRITA DE] UM ENSAIO ACADÊMICO 

SOBRE TEATRO GUEI NO BRASIL 

 

 A década de 1970 estabeleceu dois importantes momentos para a história política 

brasileira (ARNS, 2014): no primeiro, durante o período da gestão do presidente ilegítimo 

Emílio Garrastazu Médici (1969-1974), o país vivia uma das piores fases da ditadura civil-

militar, marcada por diversos crimes de ódio contra militantes de esquerda, artistas, operários 

e homossexuais; o segundo, no decorrer do governo ditatorial do General Ernesto Geisel (1974-

1979), teve início o longo período da abertura política no país23 que culminou na promulgação 

da Constituição Federal Brasileira de 1988, como também nas eleições presidenciais em 1989 

(ARNS, 2014; GASPARI, 2014). Nesse ínterim, o teatro brasileiro também vivenciava uma 

importante fase: o surgimento do boom guei na cena nacional (TREVISAN, 2000).  

                                                 
23 Segundo Evaristo Arns (2014), Geisel inicia seu mandato num momento em que a ditadura civil-militar era 

duramente criticada pela mídia de outros países, em virtude da série de torturas, censuras e repressões comandadas 

pelo governo Médici. Nesse sentido, “nos seus cinco anos de mandato, Geisel aplica uma política que tem como 

linha básica a revigoração do prestígio do regime, a reativação da vida partidária, a reabertura do diálogo com os 

setores marginalizados das elites e a contenção da dinâmica oposicionista dentro dos limites que não ameaçassem 

a chamada Segurança Nacional. Haverá repressão, sim, e dura, mas temperada com medidas de abertura, mesclada 

com gestos de abrandamento, tudo visando, em última instância, a manutenção do sistema instaurado em 1964. 

Será um governo de gestos pendulares, precisamente calculados, abrindo num momento, para em seguida tomar 

medidas repressivas, que marcassem, claramente, o limite, restrito, da abertura controlada. Procurando canalizar 

para o Parlamento e os partidos oficiais todo o descontentamento popular que crescia, os generais Geisel e Golbery 

do Couto e Silva, principal formulador da política de distensão, definiram também um abrandamento relativo da 

censura à imprensa. Como resultado destes primeiros sopros liberalizantes, 13 das 22 vagas disputadas no Senado 

nas eleições de novembro de 1974 foram conquistadas pela oposição; na Câmara Federal, o MDB passou de 87 

para 165 cadeiras e a Arena, o partido oficial, regrediu de 223 para 199. Os militares encontram dificuldades para 

digerir a derrota, mas respeitam os resultados num primeiro momento, alterando a dinâmica eleitoral dos anos 

seguintes com medidas que viciavam as regras do jogo [...]” (ARNS, 2014, p.62). Em 1982, também tivemos 

eleições diretas para deputados e governadores. Dois anos depois, a Emenda Dante de Oliveira foi derrotada no 

Congresso Nacional, reestabelecendo assim “[...] as eleições diretas para a Presidência da República. Em 

decorrência disso, novas articulações foram realizadas e elas garantiram a vitória no colégio Eleitoral da chapa 

Tancredo Neves/José Sarney, que colocou fim aos governos militares” (GUINSBURG & PATRIOTA, 2012, 

p.213).  
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Com o endurecimento da ditadura durante todo o governo Médici, os homossexuais 

sofreram inúmeras represálias, desde o fechamento de bares e boates destinados, 

exclusivamente, para esse público (GREEN, 2019), como também as inexplicáveis prisões de 

homens gueis (COWAN, 2018; RODRIGUES, 2018). Além do mais, como asseveram João 

Silvério Trevisan (2000) e James Green (2019), espetáculos teatrais, programas de TV e filmes 

que levassem para o centro das discussões temas de cunho homossexual deveriam ser proibidos, 

sob a falsa justificativa de que a tradicional família cristã brasileira pudesse ser ameaçada pela 

má influência exercida por bichas pederastas, comunistas e subversivas (TREVISAN, 2000; 

COWAN, 2018; RODRIGUES, 2018; GREEN, 2019). Paradoxalmente, o texto dramatúrgico 

Greta Garbo, quem diria, acabou no Irajá, de autoria de Fernando Mello (1974), é levado aos 

palcos em 1973, com um estrondoso – e inesperado – sucesso, inaugurando e/ou tipificando o 

relevante momento da revolução guei no teatro tupiniquim (TREVISAN, 2000).  

Sob a direção de Léo Jusi, o espetáculo teve em seu elenco nomes como: Nestor 

Montemar (Pedro), Mário Gomes (Renato) e Arlete Sales (Mary)24. Segundo Trevisan (2000, 

p.293), a peça permaneceu em cartaz durante todo o período dos anos 70, retornando aos palcos 

na década de 1980, “[...] em várias montagens novas – até ser reencenada, em 1993, por Raul 

Cortez”, em sua segunda incursão como a Greta Garbo do Irajá, “[...] num dos melhores 

momentos de sua carreira”. Com Greta Garbo (1974), o amor homossexual 

atravessou/subverteu as duras barreiras da censura federal ao evidenciar a cruel e divertida 

história de amor entre Pedro e Renato. Além disso, o espetáculo também contribuiu 

sobremaneira para que outras montagens com temas gueis fossem apresentadas no Brasil25 

(TREVISAN, 2000).  

Como informa Trevisan (2000), o processo de abertura política possibilitou que diversos 

textos teatrais, que tinham como protagonistas personagens homoafetivos, fossem encenados 

em todo o país. Nesse importante momento da história do nosso teatro, “[...] as ideias de 

transformação e justiça social foram predominantes, em especial entre aqueles que trabalharam 

no sentido de articular arte e política” (GUINSBURG & PATRIOTA, 2012, p.177). Como 

resultado dessa importante revolução no teatro, o amor guei ganhava forte visibilidade nos 

                                                 
24 Diante do sucesso instantâneo da peça, uma segunda montagem foi providenciada, também sob a direção de 

Jusi, com a participação dos atores Raul Cortez (Pedro), Nuno Leal Maia (Renato) e Pepita Rodrigues (Mary). 

Com essa iniciativa, ambas as montagens revezavam-se pelo país. 
25 Em 1974, o espetáculo Greta Garbo foi adaptado para o cinema. Com o roteiro de Fernando Mello e Carlos 

Imperial, a comédia O Sexo das Bonecas contou com o elenco original da primeira montagem da peça de Mello. 

Mais recentemente, em 2019, o texto é novamente adaptado para o cinema, dessa vez pelo roteirista e diretor 

Armando Praça, com o título Greta. Mais focado no melodrama, Greta evidencia, de forma bastante acentuada, a 

solidão de Pedro, uma bicha idosa, solitária e infeliz, interpretada por Marco Nanini.  
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palcos de diversos estados brasileiros, possibilitando ao público um novo olhar sobre o tema, 

desconstruindo estereótipos culturalmente impostos pela preconceituosa e famigerada classe 

média cristã (TREVISAN, 2000).  

Ainda de acordo com Trevisan (2000, p.295-296), 

 

[...] na temporada paulista do primeiro semestre de 1978, das 25 peças em cartaz, onze 

delas tratavam do tema homossexual, direta ou indiretamente – incluindo-se aí 

algumas de autores estrangeiros e a indefectível Greta Garbo. A maioria delas, 

evidentemente, inscrevia-se no recente filão do “teatro guei”, sempre com um 

cuidadoso olho na bilheteria [...] Assim, os palcos foram invadidos por garotos que 

cedo começam a fazer prostituição; bichas-velhas que botam anúncios amorosos em 

jornal; casais (masculinos e femininos) que se esfacelam por interferências externas 

ou de um(a) terceiro(a); vida e paixões de travestis; problemas de costureiros às voltas 

com seus amores; tragédias de bichas que por conveniência se casam com mulheres; 

irmãos incestuosamente apaixonados; bichas decadentes e cândidos rapazinhos que se 

amam sem se dar conta (só o público percebe); comunidades de bichas que disputam 

um bofe; até uma vida de Carmem Miranda (interpretada por uma travesti) e uma 

versão guei do Drácula, apaixonado por um viajante a quem ele vampiriza. Isso sem 

falar de famosos textos internacionais do período, encenados com sucesso também no 

Brasil – tais como Bent, Chours Line, Boy meets boy, Village, Zoo story, O beijo da 

mulher aranha (em adaptação teatral do autor do romance, Manuel Puig) etc.  

 

 Como mencionado pelo autor (2000), uma das mais emblemáticas peças teatrais dessa 

importante fase é a adaptação do livro O beijo da mulher aranha, do escritor argentino Manuel 

Puig (1981). O texto, traduzido pelo casal Dina Sfat e Paulo José, em 1981, teve sua estreia nos 

palcos cariocas ainda no mesmo ano. Com a direção de Ivan de Albuquerque, o espetáculo 

contou com a participação dos atores José de Abreu, como Valentin, e Rubens Corrêa, como o 

entendido Molina (PONTES, 2018). Em O beijo (1981) acompanhamos a trajetória de dois 

presidiários: Valentin, guerrilheiro marxista de extrema-esquerda, preso pelos militares 

argentinos por lutar contra a ditadura do país, e Molina, homossexual sonhador, romântico e 

afetado que é preso após ser acusado de pederastia. Para não sucumbirem à solidão do 

aprisionamento, Molina e Valentim vivenciam, ainda que de modo imaginário, histórias de 

filmes contadas pela bicha.  

 Assim como em Greta Garbo, quem diria, acabou no Irajá (1974), O beijo da mulher 

aranha (1981) também utiliza o escapismo como método de fuga de uma realidade cruel e 

violenta. Ora, no centro das duas obras temos dois personagens homossexuais afetados e 

solitários que buscam em suas fabulações um potente caminho de sobrevivência em meio ao 

caos que os rodeia. Além disso, Pedro e Molina também possuem outro ponto em comum: o 

aprisionamento. Enquanto o personagem da obra de Mello vivencia seu aprisionamento 

simbólico no bairro do Irajá, o entendido do texto de Puig sente na pele a solidão do sistema 

prisional, que condena e pune aqueles/as considerados/as criminosos/as.  
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 Diante das perspectivas abordadas, este capítulo objetiva analisar as duas obras teatrais, 

publicadas e encenadas no Brasil no período referente à ditadura civil-militar, considerando-as, 

preliminarmente, como modos “[...] de experienciar determinado contexto social, ao mesmo 

tempo dele fazendo parte como também o construindo” (HILÁRIO, 2013, p.203), ao passo que 

também visa compreender as importantes relações concernentes às afetações, viadagens e 

aprisionamentos presentes nas dramaturgias Greta Garbo, quem diria, acabou no Irajá (1974)  

e O beijo da mulher aranha (1981), que se constituem como potentes obras teatrais que almejam 

“[...] denunciar e/ou romper com mecanismos de desigualdade em sociedades injustas” 

(GUINSBURG & PATRIOTA, 2012, p.191). 

 

3.2 (ATO 1) HOMOSSEXUALIDADES EXILADAS: O IRAJÁ DA GRETA GARBO COMO 

LOCUS DA DEGRADAÇÃO HUMANA 

 

 Ao traçar uma “[...] observação viva e inteligente da realidade” (MAGALDI, 2010, 

p.213), a obra Greta Garbo, quem diria, acabou no Irajá (1974) pode ser considerada como 

“[...] uma dramaturgia autêntica, vigorosa e radical, nascida para pôr em xeque as convicções 

dos bem-pensantes” (MAGALDI, 2010, p.215). Tal assertiva se justifica pelo fato de o texto de 

Fernando Mello desvelar, a partir de um humor ácido, irônico e escrachado, a solidão do 

homossexual masculino, representado pelo personagem Pedro, em tempos de forte repressão 

militar no Brasil.  

Como constantemente citado nesse trabalho, Pedro é um enfermeiro de meia-idade, 

frequentador assíduo das noitadas nas imediações da Cinelândia, que vivencia o seu simbólico 

exílio social em um apartamento cafona, no Irajá – local em que se desdobra, no decorrer de 

três atos, toda a ação dramática da peça.   

Outrossim, a força da obra Greta Garbo (1974) é representada pelo seu caráter cômico, 

que se desenrola com o espirituoso dueto entre os personagens Pedro e Renato, bem como a 

divertida oposição entre ambos: um jovem “[...] provinciano (o indispensável elemento de 

contraste) a um senhor que tenta ser tão espirituoso quanto Oscar Wilde, quando não se imagina, 

nos momentos de maior desvario erótico, uma Greta Garbo, infelizmente desconhecida [...]” 

(PRADO, 2008, p.122). Talvez seja a partir da perspectiva apontada por Décio de Almeida 

Prado (2008), de uma “Greta Garbo” solitária, ignorada e também perdida no bairro do Irajá, 

que Souza (2014) compreenda que o título da peça antecipa os dilemas sociais vivenciados pela 

bicha protagonista, afinal de contas, o título da obra 
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[...] vaticina o final da peça: o insucesso amoroso e a solidão do enfermeiro 

Pedro/Garbo, tal qual a diva do cinema Greta Garbo. É um título de ironia. A 

interpolação que se institui no título entre o nome da famosa atriz Greta Garbo e o 

destino que é dado pelo verbo acabar no complemento circunstancial Irajá destaca a 

hesitação quem diria. Essa oração intercalada é ainda mais especial. Ao passo que traz 

outra voz para glosar, aclama um coro social, em meio à informação da oração 

principal, que dialoga com a biografia da atriz, borrando, com isso, os limites da ficção 

e da realidade [...] É nesse tecido que o texto de Fernando Mello insemina-se 

produzindo o “híbrido produtivo” Pedro/Garbo. Uma simbiose replicada em todos os 

atos da peça através do seguinte refrão: “[...] O que eu queria saber, meu Deus é se 

Greta Garbo teve uma vida tão enrolada quanto a minha. Se teve coitada dela, 

coitadinha” (SOUZA, 2014, p.258-259, grifos do autor). 

 

   O insucesso amoroso do enfermeiro, do qual nos fala Souza (2014), está relacionado ao 

seu conflituoso relacionamento com o jovem Renato que, no texto, é marcado pelas frustrações 

associadas, sobretudo, ao lugar de marginalidade destinado aos personagens. Por não se 

adequarem ao padrão social imposto, ambos vivenciam um cruel e doloroso aprisionamento 

simbólico, no apartamento de Pedro, marcado por brigas, desilusões e infortúnios, culminando 

na derrocada de ambos.  

   O isolamento social do casal homoafetivo pode ser compreendido como um severo 

mecanismo de punição e de invisibilidade. Tal invisibilidade é referida no texto, ainda que de 

modo latente, durante um diálogo entre Pedro e Renato, quando o jovem, bastante reticente em 

avisar para o enfermeiro que a sua amante Mary quer conhecer a sua casa, comunica que está 

envolvido em uma grave enrascada. Bastante preocupado com o companheiro, principalmente 

por conta dos seus vícios nas drogas, Pedro questiona:  

 

[...] Pedro – Que tipo de enrascada? 

Renato – Bem... uma enrascada.  

Pedro – Dinha ou dona?  

Renato – O que?  

Pedro – Enrascadinha ou enrascadona?  

Renato – Uma senhora enrascada.  

Pedro – Polícia?   

Renato – Não, Deus me livre!  

Pedro – Espero que te condenem à morte.  

Renato – Isola, puxa.  

Pedro – Que te torrem na cadeira-elétrica.  

Renato – Bobalhão, no Brasil não tem cadeira-elétrica. 

Pedro – Termina tendo. Não tem porque eles não sabem que você existe. Espera que 

te conheçam. Aí bzzzzzzzzz, chááááá.  

Renato – Eu... olha... Sem escândalo, hein? Eu encontrei a Mary. [...]  

(MELLO, 1974, p. 56, grifos nossos). 
 

   A afirmativa de Pedro, no diálogo grifado acima, evidencia duas importantes questões: 

a primeira refere-se aos mecanismos punitivos bastante utilizados na época da ditadura-civil 

militar, para corrigir e condenar aqueles/as que se opusessem às leis e normas que coadunavam 
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com os ideais do regime militarista; em consonância com a primeira, a segunda questão refere-

se a já mencionada invisibilidade do casal, marcada pelos “problemas irremediáveis” de cada 

um deles, afinal de contas, por já não existir nenhum tipo de correção dos seus “defeitos”, a 

sociedade se encarregará de excluí-los e invisibilizá-los.  

 Ademais, cabe considerar que a fala da bicha também remete aos dispositivos 

coercitivos que condenaram, sem nenhum motivo aparente, diversos homossexuais masculinos, 

acusando-os de pederastas, doentes e comunistas subversivos, representando ao mesmo tempo 

uma nociva ameaça para a manutenção da tradicional família cristã brasileira e do estado de 

exceção no país (COWAN, 2018).  

   A fim de melhor compreender essas afirmativas, é importante pensar nas relações de 

poder abordadas por Foucault (1987), em sua obra Vigiar e Punir. De acordo com o filósofo 

francês, os indivíduos são produtos do poder e tal mecanismo cria latentes dispositivos de 

docilização dos corpos, dispositivos esses que atuam de forma implacável no processo de 

produção e (re)produção de sujeitos sociais subordinados às leis e ordens consideradas 

imutáveis, “[...] não simplesmente para que façam o que se quer, mas para que operem como 

se quer, com as técnicas, segundo a rapidez e a eficácia que se determina” (FOUCAULT, 1987, 

p.119). Dito de outro modo, esse tipo de aparato, considerado por Foucault (1987) como poder 

horizontal, condiciona os sujeitos a constante vigilância de seus atos, falas e gestos, corrigindo-

os sempre que considerarem inadequados ou fora do padrão imposto para mulheres e, 

principalmente, para os homens heterossexuais.  

   Há nesses sutis movimentos de controle dos corpos masculinos e femininos uma latente, 

nociva e bastante poderosa modalidade de controle disciplinar que atua, com muita perspicácia, 

para perpetuar os perigosos dispositivos de poder horizontal. Como observa o filósofo francês,  

 

[...] não se trata de cuidar do corpo, em massa, grosso modo, como se fosse uma 

unidade indissociável, mas também de trabalhá-lo detalhadamente; de exercer sobre 

ele uma coerção sem folga, de mantê-lo ao nível mesmo da mecânica – movimentos, 

gestos, atitude, rapidez: poder infinitesimal sobre o corpo ativo [...] A modalidade 

enfim: implica numa coerção ininterrupta, constante, que vela sobre os processos da 

atividade mais que sobre o seu resultado e se exerce de acordo com uma codificação 

que esquadrinha o tempo, o espaço, os movimentos. Esses métodos que permitem o 

controle minucioso das operações do corpo, que realizam a sujeição constante de suas 

forças e lhes impõem uma relação de docilidade-utilidade, são o que podemos chamar 

de “disciplinas” (FOUCAULT, 1987, p.118, grifos do autor). 

 

   Ainda na esteira do pensamento de Foucault (1987), o poder disciplinar ao mesmo 

tempo que recompensa aqueles/as que se adequam a ele, pune – de maneira severa – os/as que 

destoam das normas hegemônicas. Partindo desse pressuposto, podemos observar que por não 
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se adequarem às leis sociais impostas, Pedro e Renato encontram-se, punitivamente, à margem, 

exilados, relegados à própria sorte, afinal, como observa Leomir Cardoso Hilário (2013), os 

mecanismos coercitivos, principalmente os que atuam em estados de exceção, induzem os 

sujeitos considerados desviantes, subversivos e/ou incuráveis a aceitarem suas repreensões 

como um implacável “[...] destino social de que não podem escapar” (HUXLEY apud 

HILÁRIO, 2013, p.208).  

 

3.2.1 (Cena 1) Da solidão ao caos: o amor como moeda de troca (?)   

 

   Em suas relevantes pesquisas sobre a homossexualidade masculina em tempos de 

ditadura civil-militar no Brasil, James Green (2019) e João Silvério Trevisan (2000) afirmam 

que o amor guei era relegado, na maioria das vezes, ao lugar de segredo. Obviamente, um dos 

motivos para os entendidos manterem seus relacionamentos guardados a sete chaves era o 

preconceito social bastante acentuado à época. Ainda segundo os autores (2019; 2000), os 

homens gueis mais velhos, sobretudo os de classe média, mantinham relações sexuais com 

jovens garotos de programa, que encontravam na prostituição um caminho seguro para a 

manutenção das suas famílias, tendo em vista o elevado número de desemprego no país que 

afetava, principalmente, as famílias mais pobres – consequência direta do famigerado “milagre 

econômico”. 

   Com o relacionamento de Pedro e Renato, Fernando Mello (1974), em seu Greta Garbo, 

evidencia essas duas realidades apontadas por Green (2019) e Trevisan (2000). Além de se 

constituir como o locus da degradação humana (SOUZA, 2014), o apartamento do enfermeiro 

também representa um lugar de esconderijo (e de invisibilidade) do amor homossexual. 

Ademais, a bicha paga pelos serviços sexuais do jovem interiorano, ao passo que este só 

consegue se manter na cidade grande graças ao seu trabalho como garoto de programa.  

   Em relação a Pedro, é oportuno pontuar que as suas fabulações, sempre inspiradas pelos 

filmes protagonizados por Greta Garbo, alimentam a sua necessidade de viver um 

relacionamento duradouro. Ele encontrará em Renato uma possibilidade para a realização do 

seu sonho. A identificação do enfermeiro com a atriz Greta Garbo simboliza, também, o lugar 

de isolamento vivenciado pelo personagem. Como se sabe, após as duras críticas recebidas por 

seu último filme, Duas Vezes Meu, em 1941, Garbo se isola das telas de cinema.  

   A carreira de Garbo tem enorme destaque na década de 1930. Seus filmes, em sua 

maioria romances, evidenciam as histórias de mulheres que sonham viver um grande amor, tal 

qual Pedro do texto de Mello. Nesse sentido, como observa Souza (2011; 2014), as semelhanças 
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entre o enfermeiro, Greta Garbo e os tipos encenados pela atriz não são mera coincidência, 

afinal, a trajetória melancólica de Garbo, marcada por personagens que vivem em busca de um 

parceiro e o seu inesperado desaparecimento do cinema, serve de inspiração para a criação do 

personagem da obra aqui analisada. Ainda segundo Souza (2011, p.7), 

 

A frustração declarada por Pedro é bastante representativa. Greta Garbo vive 

personagens sempre associados ao glamour e à melancolia. Em Grande Hotel (1932), 

a atriz vive a bailarina de grande prestígio, cada vez mais frustrada pelo esvaziamento 

da plateia a cada espetáculo. Hospedada no Grande Hotel, onde “pessoas vêm. Pessoas 

vão. Nada acontece”, Grusinskaya encontra-se com um grande amor que é 

responsável pela revitalização temporária de seu estado. Entretanto, o príncipe é um 

ladrão de luxo, cujo objetivo é roubar o colar de pérolas dela. Ela o descobre, ele 

confessa não só o delito, mas também um amor verdadeiro. Apaixonados seguem, 

mas ele não abandona as práticas ilícitas. Tenta roubar outro hóspede e é assassinado 

no local. Essa melancolia é também somatizada por Pedro e pouco compreendida por 

Renato, interessado apenas nos benefícios que Pedro proporciona a ele. Pedro-Garbo 

e Grusinskaya não são felizes nas relações afetivas que mantêm. Vale, por fim, 

lembrar a solidão que acompanhará Pedro no final da peça: sem Renato, como 

Grusinskaya. 

 

   Assim como o frustrado romance de Grusinkaya, no filme Grande Hotel (Grand Hotel, 

1932), o romance homoafetivo de Pedro e Renato também é confrontado por interesses 

financeiros que obrigam o garoto interiorano a se envolver afetiva e sexualmente com o 

enfermeiro. Mas pode o amor de Renato se constituir, apenas, como moeda de troca?  

   Como pode ser observado pelo/a leitor/a da peça teatral de Fernando Mello (1974), a 

construção do personagem Renato é repleta de complexas camadas que acompanham o jovem 

durante os três atos do texto. Inicialmente, somos apresentados/as a um Renato simplório e 

bobalhão, que se encontra perdido na grande metrópole carioca em meio ao caos instaurado 

pela nova realidade que o rodeia: a de garoto de programa. Já no segundo e terceiro atos, nota-

se uma mudança significativa no comportamento do mancebo, mudança essa relacionada ao 

vício nas drogas e ao seu envolvimento com a prostituta Mary. Ademais, a dependência química 

do jovem também o coloca num lugar de vilania, afinal, para conseguir manter seu vício, Renato 

profere contra Pedro diversas chantagens emocionais que minam a subjetividade da Greta 

Garbo do Irajá. Ainda de acordo com Souza (2014, p.180), 

 

[...] À medida que a ação se processa, os gestos de Renato, ao mesmo tempo em que 

planejam a inferiorização de Pedro para esse não-lugar, constroem o lugar 

privilegiado para ele. Entretanto, dito dessa maneira, parece haver uma relação de 

domínio vertical entre um sujeito completamente ativo (Renato) e outro 

completamente passivo (Pedro). Não se trata simplesmente disso, ou seja, da 

reprodução da gramática heterossexual; mas, ainda assim, é evidente “a lei da oferta 

e da procura”. Oferta quem pode: sujeitos jovens, corpos de consumo e de 

performance ativa que mantém relações com homens, embora não se digam 
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homossexuais; procura quem necessita: homossexuais fora do padrão (afeminados, 

passivos, homossexuais idosos).  

 

   Por mais que tenha as suas necessidades financeiras supridas por Pedro, o jovem 

interiorano, ao assumir o lugar de ativo, ocupa – ainda que simbolicamente – maior poder em 

relação ao enfermeiro. Ora, o fato de exercer o papel destinado ao masculino no ato sexual 

(aquele que penetra) atribui a Renato a sobreposição em relação à bicha; afinal de contas, ao 

atuar como o passivo da relação (aquele que é penetrado), Pedro assume um papel destinado 

exclusivamente ao feminino. Além disso, o garoto também afirma a todo instante a sua 

heterossexualidade compulsória, ao passo que busca comprová-la ao se envolver com Mary.  

   No último ato de Greta Garbo (1974), completamente amargurado pela frustrada estadia 

na cidade grande, Renato decide retornar a Campos, sua terra natal. Antes, porém, o jovem 

surpreende Pedro e Mary ao afirmar que ama o seu parceiro, enquanto também afirma para a 

sua amante:  

 

[...] Renato – E eis que você me encontra solidamente convicto da pederastia ativa e 

ligeiramente inclinado a provar da outra.  

Mary – Renato!?  

Renato (rindo) – E não vem com monólogo do nunca-pensei, hem?  

Pedro – Ave Maria.  

Mary (a Pedro) – O que foi que você fez com ele, hem? [...] 

(MELLO, 1974, p. 66, grifos nossos). 

 

   A fala do garoto interiorano é bastante significativa: ora, ao afirmar que está inclinado 

a “provar da outra”, ou seja, a permitir ser penetrado na relação sexual, Renato “[...] inclina-se 

à flexibilidade, permitindo-se ao desejo” (SIMÕES & PEREIRA, 2019, p.16). Ainda nessa 

perspectiva, Tiago Calazans Simões e André Mitidieri Pereira (2019, p.16) apontam que, ao 

abrir-se para novas possibilidades sexuais, concordando em atuar como passivo, o jovem “[...] 

questiona a própria caracterização do guei enquanto identidade praticamente fixada, como uma 

caixinha que presume o tipo de ser humano”. Partindo desse pressuposto, compreendemos, com 

base nos estudos de Guacira Lopes Louro (2004; 2014), que as sexualidades dos sujeitos, sejam 

eles/as masculinos ou femininos, são flutuantes e/ou movediças, ao passo que correspondem ao 

lugar do desejo, desejo esse que escapa às regras da heterossexualidade compulsória.  

   Ao se permitirem atravessar uma nova fronteira, subvertendo as leis e normas sociais 

que instituem as hegemonias, dentre elas a heterossexualidade, esses sujeitos  

 

[...] escapam da via planejada. Extraviam-se. Põem-se à deriva. Podem encontrar nova 

posição, outro lugar para se alojar ou se mover ainda outra vez. Atravessam fronteiras 

ou adiam o momento de cruzá-las. Muitos permanecem referidos à via mestra, mesmo 
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que pretendam recusá-la e “partir pra outra”... Sua recusa nem sempre é crítica, 

contundente ou subversiva; por caminhos transversos, sua recusa pode acabar 

reforçando as mesmas regras e normas que pretendeu criar (LOURO, 2004, p.19). 

 

   Por fim, é pertinente pontuar que o amor de Renato por Pedro, embora se inicie como 

consequência direta de uma “relação financeirizada” (SIMÕES & PEREIRA, 2019, p.19), não 

se constitui apenas como moeda de troca, haja vista que, durante a sua convivência com a Greta 

Garbo do Irajá, os cuidados da bicha para com o seu parceiro serão fundamentais para a 

desconstrução dos seus preconceitos relacionados à homossexualidade e também possibilitam 

a Renato o despertar do seus sentimentos de amor, afeto e desejo por um sujeito do mesmo 

sexo.  

 

3.3 (ENTREATO) PLUMAS, PAETÊS E PURPURINAS: [BREVÍSSIMAS] NOTAS SOBRE 

A MILITÂNCIA GUEI NO BRASIL DOS ANOS 1980 

 

   Enquanto Greta Garbo, quem diria, acabou no Irajá (1974) abrilhantava os palcos 

brasileiros, entre os anos de 1970 e 1980, as lutas pela redemocratização no Brasil também 

marcavam a virada dessas décadas (CARRARA & SIMÕES, 2007). Desde o início da 

“abertura” política proposta pelo presidente ilegítimo Ernesto Geisel, como uma estratégia para 

mascarar os nocivos estragos causados pela ditadura, os militantes de esquerda deram início ao 

processo de fortalecimento das bases de luta contra o regime ditatorial, luta essa estabelecida 

no início do golpe militar, em 1964, mas que ficara relegada ao lugar de clandestinidade após 

o AI-5 de 1968 (ARNS, 2014; GASPARI, 2014). Ainda nesse período, os palcos teatrais 

também atuavam como mecanismos de combate, evidenciando importantes temas de cunho 

político-social, dentre eles a homossexualidade.  

   Ainda que o teatro de tema guei contribuísse, mesmo que involuntariamente, para o 

movimento de redemocratização, ao expor a “[...] complexidade de personagens 

homoeroticamente inclinadas e como os efeitos danosos do regime atingiram os movimentos 

homossexuais que, à época, se assinalavam pela demarcação identitária e pela reivindicação 

dos direitos civis” (SIMÕES & PEREIRA, 2019, p.7), parte dos militantes pró-identidade 

homossexual temia aderir ao movimento. De acordo com Sérgio Carrara e Júlio Assis Simões 

(2007, p.73), uma parcela significativa desses grupos se opunha a juntar-se no embate contra a 

ditadura civil-militar porque “[...] havia naquele momento uma grande inquietação quanto à 

possibilidade de essencialização (ou “reificação”, para usar a expressão mais comum da época) 

da oposição hetero/homossexualidade [...]”. Como apontam Green (2019) e Trevisan (2000), 
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grande parte dos círculos de esquerda negava-se a debater e/ou defender as causas 

homossexuais por conta de conceitos e preconceitos relacionados ao assunto, ao passo que 

também via nesse debate um lugar de possível depreciação das pautas consideras prioritárias 

por esses militantes. 

   Por esse motivo, Carrara e Simões (2007, p.73) justificam que, em virtude “[...] da 

consequente instituição de novas formas de rotulação, estigmatização e marginalização” das 

causas gueis, os referidos grupos se fragmentaram frente à marcha de luta pela 

redemocratização no país. Mesmo diante dessa compreensível negativa dos movimentos pró-

identidade homossexual, o fortalecimento comercial de um teatro de tema guei brasileiro 

participava, mesmo que de forma velada (ou até mesmo indireta), na luta política contra os 

governos ilegítimos, pois, além de levar para a cena questões oportunas sobre a 

homossexualidade masculina, algumas peças também evidenciavam os horrores causados por 

regimes ditatoriais em toda a América Latina, a exemplo da adaptação teatral do livro O Beijo 

da Mulher Aranha, de Manuel Puig (1981), com tradução de Dina Sfat e Paulo José26.  

   Antes de dar início à análise da adaptação dramatúrgica da obra de Puig (1981), é 

oportuno informar ao/a leitor/a que não adentraremos as questões pertinentes à ditadura civil-

militar argentina, tendo em vista que o recorte histórico, político e social desse trabalho 

relaciona-se ao período de repressão militar no Brasil, compreendendo como a 

homossexualidade masculina era evidenciada em textos teatrais encenados nesse período.  

 

3.4 (ATO 2) DEVANEIOS DE UMA BICHA ENCARCERADA: O BEIJO DA MULHER 

MOLINA 

[...] Molina – Nela se vê que tem alguma coisa estranha, que não é uma mulher como 

as outras. Muito jovem, o corte do rosto mais redondo que oval, terminando em ponta, 

como um gato.  

Valentim – E os olhos?  

Molina – Quase certo que verdes. Ela olha para o modelo, a pantera negra do 

zoológico, que estava na jaula, deitada. Mas quando a garota faz barulho com a folha 

do desenho, a pantera a viu.  

Valentim – Como não sentiu o cheiro dela antes? 

Molina – Porque na jaula tem um pedaço enorme de carne. E é quando nota a raiva 

da fera que a garota começa a dar traços cada vez mais rápidos, e desenha uma cara 

de animal e também de diabo. E a pantera a olha, é uma pantera macho, e não se sabe 

se olha para comê-la, ou levada por um instinto ainda mais feio.  

Valentim – Não tem ninguém no zoológico?  

                                                 
26 Assim como Greta Garbo, O beijo da mulher aranha também foi adaptado para o cinema. Sob a direção de 

Hector Babenco, o filme foi levado para as telonas no ano de 1985, e contou com as participações de artistas 

consagrados como William Hurt, no papel de Molina, Raul Júlia, como Valentim, e Sônia Braga, como as heroínas 

das fabulações cinéfilas contadas pela bicha. Por sua atuação, Hurt venceu o Oscar de melhor ator em 1986.  
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Molina – Quase ninguém, é inverno. As árvores do parque estão peladas. Ela tem as 

pernas entrelaçadas. As meias são brilhantes, daquelas antigas, de malha cristal de 

seda, não se sabe bem se a cor rosa é da carne ou da meia [...]27 

(PUIG, 1981, p. 2).  

 

    Na adaptação teatral do livro O beijo da mulher aranha (1981), acompanhamos o 

cotidiano do presidiário Molina, homossexual efeminado, encarcerado sob a acusação de 

corrupção de menores. Cinéfilo e sonhador, o personagem passa grande parte da história 

narrando histórias de filmes antigos assistidos por ele para o seu companheiro de cela, o 

guerrilheiro marxista e heterossexual Valentim, que por sua vez fora punido por lutar contra a 

ditadura. Esses devaneios da bicha – como o descrito no início desta seção, referente ao filme 

Sangue de Pantera (Cat People, 1942) – marcam o início da construção dos laços afetivos que 

unem Molina e Valentim. 

   As fabulações de Molina atuam como mecanismos de fuga da lancinante realidade que 

cerca os protagonistas. Como aponta Carlos Frederico Bustamante Pontes (2018, p.303), 

durante as narrativas “[...] ambos os personagens vão sendo distraídos e conseguindo abstrair 

um pouco a violenta e mortificante realidade na qual se encontram.” Entretanto, ainda que os 

filmes contados por Molina o aproximem de Valentim, existem diferenças abissais que separam 

os dois personagens, a exemplo das orientações sexual e de gênero28, bem como a “[...] explícita 

e aparentemente inconciliável diferença de visão de mundo motivada por aspectos ideológicos 

e pelas distinções pessoais [...]” (PONTES, 2018, p.301) de ambos. Ora, enquanto o militante 

de esquerda apega-se à luta pela derrubada do regime ditatorial-militar, Molina encontra-se 

completamente alheio à realidade política que o rodeia. Mas seria Molina um completo alienado 

político? Ou a suposta alienação da bicha estaria diretamente relacionada a sua exclusão social?  

   Tal oposição, ainda, desvela o machismo e a homofobia de Valentim, marcada pela ideia 

de soberania do masculino em relação ao feminino, como pode ser observado no trecho a seguir, 

                                                 
27 Em 1979, a atriz Dina Sfat, comovida pela leitura do livro O Beijo da Mulher Aranha, resolve ir em busca do 

autor da obra, Manuel Puig (1981), para adaptá-la para o teatro. Segundo Déborah Dumar, em sua contundente 

matéria O Beijo da Mulher Aranha: da vida para o livro, do livro para o palco, no Jornal do Brasil, de 17 de 

agosto de 1981, “[...] a ideia de montar o espetáculo partiu de Dina Sfat há quase dois anos, quando ela terminou 

a leitura d´O Beijo em espanhol. Dina, entusiasmada, chegou a procurar o escritor argentino (...) Embora morassem 

no mesmo bairro, Leblon, Dina não sabia e foi procurá-lo na Europa. Puig achava que seu texto não se adaptaria 

ao teatro, mas acabou convencido pela atriz e por seu marido, Paulo José, a encená-lo. Puig, ao invés de reduzir 

os diálogos do livro, escreveu novo texto, em espanhol, que Paulo José traduziu. Dina Sfat resolveu estrear como 

diretora e produzir o espetáculo mas, diante do medo que foi sentido com a dimensão que a obra ia tomando no 

Brasil, chamou o marido para ajudá-la. Depois Dina Sfat e Paulo José abandonaram a montagem da peça, pelas 

diferenças de concepção que o autor e a direção tinham [...]” (DUMAR, 1981, p.7).  
28 Em diversos momentos da trama, Molina assume uma identidade feminina. Esse tema será melhor discutido 

ainda neste capítulo.  
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num momento em que o entendido, ao narrar sobre mais um filme para o seu companheiro de 

cela, demonstra a sua sensibilidade:  

 

[...] Valentim – Não seja tão sensível! Isso é coisa de... (interrompe). 

Molina – Diga... 

Valentim – Dizer o que?  

Molina – Sei o que você ia dizer, Valentim. 

Valentim – Não seja sonso. 

Molina – Que isso é coisa de mulher, você ia dizer.  

Valentim – É. 

Molina – E o que há de mal em ser delicado como uma mulher? Porque um homem 

ou o que seja, um cachorro, uma bicha, não pode ser sensível, se lhe der na veneta? 

Valentim – Mas isso pode ser um estorvo para um homem. 

Molina – Para que? Pra torturar? 

Valentim – Não, para acabar com os torturadores [...] 

(PUIG, 1981, p.14). 

 

   A partir de comentários preconceituosos relacionados ao comportamento do parceiro, 

considerado pelo personagem heterossexual como inadequado para homens, Valentim 

escancara a sua latente repulsa por homossexuais (essa reflexão também suscita outra, 

polêmica, mas bastante oportuna: a relação de soberania do militante seria, para Puig (1981), 

uma crítica velada à homofobia muito presente em alguns movimentos de esquerda que se 

negavam a debater as pautas identitárias?), ao passo que também evidencia um nocivo ideal de 

masculinidade compulsória que induz e/ou obriga os homens a serem sempre fortes, 

insensíveis, agressivos e viris.  

   Partindo desse ponto de vista, Pontes (2018, p.304) observa que 

 

[...] Molina expressa uma masculinidade concernente ao estereótipo feminino e 

Valentim reproduz aspectos da masculinidade hegemônica de cunho viril. De 

orientação homossexual, Molina se mostra delicado, fantasioso, imaginativo, 

sensível, alienado politicamente e desejoso por cuidar de Valentim, um 

comportamento presumidamente “feminino”. Já este último é heterossexual e se 

mostra rude em seu comportamento, age de forma pragmática e racional, tem 

maneirismos grosseiros e é focado em sua consciência e ações políticas, 

comportamento presumidamente “masculino”. 

 

   Ademais, ainda na esteira do pensamento do autor, 

 

Valetim rejeita e sente repulsa por Molina porque este último contradiz tudo o que o 

militante acredita e aprendeu como “certo” e “normal” no tocante ao comportamento 

socialmente adequado a alguém do sexo masculino: sentir atração pelo sexo oposto, 

ter um posicionamento político definido, agir de forma viril em seus comportamentos 

e gestos, ser objetivo, pragmático, enfim, comportar-se tal qual se espera que se 

comporte um “homem de verdade” (PONTES, 2018, p.305). 
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   Tal preconceito, todavia, será desconstruído mediante os cuidados de Molina para com 

o militante e também das já mencionadas fabulações cinéfilas narradas pela bicha. 

   Embora exista uma simbólica relação de poder entre os personagens de O beijo (1981), 

que outorga ao marxista a falsa ideia de domínio sobre a bicha, ambos representam para o 

Estado verdadeiras e perigosas ameaças que devem ser aprisionadas e punidas para a 

manutenção da ditadura civil-militar. Nessa perspectiva, de acordo com Foucault (1987), as 

punições são executadas para que os sujeitos se disciplinem, ou seja, para que se (re)adequem 

às leis ditas naturais. No processo de punição disciplinar em sistemas prisionais, os/as 

considerados/as “criminosos/as” precisam enfrentar um longo processo de correção que 

objetiva o arrependimento e readaptação às normas vigentes (FOUCAULT, 1987). 

   Ainda na esteira do pensamento do filósofo, compreendemos a prisão como “[...] um 

aparelho disciplinar exaustivo” (FOUCAULT, 1987, p.198). Aliás, Foucault (1987) alerta-nos 

para o intenso grau de torturas físicas e psicológicas utilizadas nos sistemas prisionais que visa, 

manifestamente, disciplinar (à força) os sujeitos encarcerados. Para almejar tal façanha, o 

primeiro método utilizado pela justiça para obrigar os/as detentos/as ao arrependimento de seus 

atos é o isolamento social. Nas palavras do autor, esse princípio configura-se como o isolamento 

integral do 

 

[...] condenado em relação ao mundo exterior, a tudo que motivou a infração, às 

cumplicidades que a facilitaram. Isolamento dos detentos uns em relação aos outros. 

Não somente a pena de ser individual, mas também individualizante. E isso de duas 

maneiras. Em primeiro lugar, a prisão deve ser concebida de maneira a que ela mesma 

apague as consequências nefastas que atrai ao reunir num mesmo local condenados 

muito diversos: abafar os complôs e revoltas que possam formar, impedir que formem 

cumplicidades futuras ou nasçam possibilidades de chantagem (no dia em que 

detentos se encontrarem livres), criar obstáculo à imoralidade de tantas “associações 

misteriosas”. Enfim, que a prisão não forme, a partir dos malfeitores que reúne, uma 

população homogênea e solidária (FOUCAULT, 1987, p.199). 

   

  Em outras palavras, a solidão punitivamente imposta aos/as detentos/as objetiva a 

interrupção e/ou a não reverberação dos supostos “crimes” cometidos pelos sujeitos condenados 

à prisão. Nesse sentido, a dor causada pelo isolamento social desses indivíduos “[...] deve ser 

um instrumento punitivo de reforma. Pela reflexão que suscita, e pelo remorso que não pode 

deixar de chegar” (FOUCAULT, 1987, p.199), culminando num incessante desejo de retorno à 

normalidade. Partindo desse ponto de vista, podemos observar que, em O beijo da mulher 

aranha (1981), as punições de Molina e Valentim representam, respectivamente, o 
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silenciamento dos afetos e desejos homoafetivos, bem como o combate e o consequente 

desmantelamento da luta contra o estado de exceção29. 

 

3.4.1 (Cena 1) “Um amigo não pode afagar você?”: as relações de sexualidade e gênero 

em O beijo da mulher aranha   

 

   Em um dos momentos mais emblemáticos do texto dramatúrgico de Manuel Puig (1981, 

p.63), Valentim afirma para Molina: “você é a mulher aranha, que prende os homens em sua 

teia”. Obviamente, esse diálogo ocorre próximo do final da história, quando os personagens 

começam a se envolver afetivamente. Contudo, o que nos interessa analisar, nesse pequeno 

recorte do texto, é a maneira como o guerrilheiro refere-se ao companheiro de cela, tratando-o 

não como um homossexual, mas sim como uma mulher. 

   Essa confusão de gênero é corriqueiramente utilizada por Puig (1981), em O beijo da 

mulher aranha, com o personagem Molina. As fabulações cinéfilas da bicha propiciam-lhe um 

lugar de identificação com o feminino, sobretudo quando ele afirma para Valentim que suas 

personagens preferidas são as heroínas dos filmes que assiste. Em seus devaneios, Molina 

imagina-se como essas heroínas, ao passo que vivencia, mesmo que de modo imaginário, os 

dramas enfrentados por elas. Com isso, o personagem guei encontra-se em uma fronteira 

bastante complexa que, ao mesmo tempo que nos impossibilita demarcar a sua identidade de 

gênero, concede (apenas) à bicha se definir e/ou se identificar como uma mulher.  

   Nesse sentido, resta-nos pontuar que as identificações flutuantes de gênero do 

personagem vão ao encontro dos estudos propostos por Louro (2014) ao abordar que toda essa 

complexidade incita-nos a pensar “fora da caixa”, compreendendo que o conceito de gênero  

 

                                                 
29 As leituras de Vigiar e Punir (FOUCAULT, 1987) também suscitam uma importante questão relacionada às 

punições: o desejo de retorno à normalidade. Compelidos/as pelas agressivas táticas coercitivas, os sujeitos 

encarcerados, muitas vezes, são convencidos/as a auxiliar a justiça com as mais diversas atividades voluntárias 

dentro dos presídios em troca do adiantamento da sua liberdade. Na obra de Puig (1981), o/a leitor/a será 

confrontado/a com algo semelhante, pois Molina é persuadido pelo diretor da penitenciária a investigar o passado 

político de Valentim, ganhando, como contrapartida, a antecipação da sua liberdade.  Por mais que a atitude da 

bicha possa ser considerada, pelo menos inicialmente, como uma espécie de traição e/ou vilania, a intenção do 

personagem é justificável: cuidar de sua mãe que possui uma saúde frágil. Contudo, à medida que o plano do 

diretor é colocado em prática, Molina apaixona-se por Valentim. Além do mais, como observa Pontes (2018, 

p.321), “[...] o envolvimento afetivo de Molina por Valentim e sua crescente compreensão acerca do significado 

da militância do companheiro de cela irão fazer com que Molina mude de posicionamento e não queira mais trair 

e delatar Valentim. Ele começa a procrastinar os informes e ao mesmo tempo se aproveita da situação para ganhar 

tempo e solicitar mantimentos especiais a fim de que ambos possam ter momentos mais agradáveis juntos na 

prisão”.  
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[...] passa a exigir que se pense de modo plural, acentuando que os projetos e as 

representações sobre mulheres e homens são diversos. Observa-se que as concepções 

de gênero diferem não apenas entre as sociedades ou momentos históricos, mas no 

interior de uma dada sociedade, ao se considerar os diversos grupos [...] que a 

constituem (LOURO, 2014, p.27).  

 

   Em O beijo (1981), pensar a teoria de gênero – e também de sexualidade, como veremos 

adiante – é refletir, sobretudo, em possibilidades, fronteiras, flexibilidades, descaminhos e/ou 

entre-lugares. Além disso, Puig (1981) também problematiza as relações de poder que 

perpassam a dicotomia masculino versus feminino.  Em outras palavras, ao se autorreferir como 

uma mulher, Molina coloca-se num lugar de submissão. Para ele, ser mulher é, antes de tudo, 

sujeitar-se ao masculino, à medida que também consiste em cuidar do marido, da casa e da 

família. Em um contundente diálogo entre os personagens, Valentim contesta a identificação 

feminina de Molina 

 

[...] Valentim – Uma pergunta... você, fisicamente, é tão homem quanto eu... 

Molina – Hum... 

Valentim – Por que então não te ocorre... agir como homem? Não digo com mulheres, 

se não te atraem, mas com outro homem. 

Molina – Não me serve. Eu só tenho prazer assim.  

Valentim – Então, se te agrada ser mulher... você não deve se sentir diminuído por 

isso. 

Molina - ... 

Valentim – Quero dizer que você não tem que pagar com alguma coisa, com favores, 

porque isso te agrada. Você não tem que se submeter.  

Molina – Mas se um homem... é meu marido, ele tem que mandar, para se sentir bem. 

Isso é natural [...]. 

(PUIG, 1981, p.58, grifos nossos). 

    

   Os argumentos utilizados por Valentim, que sugerem que Molina, pelo fato de possuir 

um pênis, deva agir como homem – não como homem de orientação heterossexual, mas como 

um homem de gênero masculino –, reforçam um ideal de masculinidade hegemônica que induz 

esses sujeitos a observarem e corrigirem, caso necessário, suas condutas e posturas, bem como 

os modos de agir e falar (LOURO, 2014). Por mais que o guerrilheiro compreenda a 

homossexualidade do parceiro, seus ideais de masculinidade estão condicionados às relações 

de poder concedidas ao fálus. 

   Em contrapartida, ao adotar uma identificação com o feminino, Molina subverte o 

padrão imposto ao gênero masculino, assumindo-se como uma mulher. Por outro lado, ainda 

que o personagem desorganize as regras, mantendo-se na/entre fronteira(s), ele também reforça 

um ideal hegemônico de feminilidade que outorga às mulheres o lugar de inferiorização, 

passividade e subserviência ao macho. Esse modelo defendido por Molina leva-o a sonhar com 

a possibilidade de “[...] quem sabe um dia, encontrar o homem de verdade, que tanto almeja, 
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digno dos seus sentimentos e cuidados” (PONTES, 2018, p.313) e constituir, ao lado dele, uma 

família. Porém, cabe observar que a sujeição de Molina está relacionada ao seu lugar de 

inferioridade social. Por destoar da norma, a bicha é excluída e invisibilizada, ao passo que 

assume, ainda que involuntariamente, suas cotidianas repreensões como punições necessárias 

pelo seu descumprimento e/ou não assujeitamento à ordem. 

   Esses oportunos questionamentos sociais propostos por Puig (1981), em sua peça teatral, 

relacionados às construções dicotômicas e às consequentes relações de poder entre masculino 

e feminino, bem como de heterossexuais versus homossexuais, convidam o/a leitor/a de O beijo 

(1981) à oportuna problematização relacionada aos “[...] papéis sociais normativos que 

interligam sexo, identidade de gênero e sexualidade” (PONTES, 2018, p.309). 

   No que tange à questão da sexualidade, ainda que Valentim reforce, em seus modos, 

falas rudes, gestos grosseiros e pensamentos ideológicos um modelo “ideal” de virilidade, à 

medida que a trama avança, o personagem também subverte a norma ao permitir aceitar o seu 

desejo por Molina e vivenciar experiências sexuais e afetivas com um sujeito da mesma marca 

corporal, como pode ser observado numa cena em que o guerrilheiro consola a bicha quando 

esta, que está prestes a sair da prisão, se sente triste por ter que deixar o seu companheiro 

sozinho: 

 

[...] Molina (ainda chorando um pouco) - Não vamos mais ... falar... 

Valentim (conciliatório) - Vá... não seja assim... 

Molina – Eu te peço... não me toque.  

Valentim – Um amigo não pode afagar você?  

Molina – O que você faz é pior... 

Valentim – Por que? O que você tem.... 

Molina (com sentimento profundo) - Estou muito cansado, Valentim. Cansado de 

sofrer. Me dói tudo por dentro.  

Valentim – Aonde te dói? 

Molina – Dentro do peito, e na garganta... por que será que a tristeza se sente sempre 

aí? Me aperta, esse nó na garganta.  

Valentim – É verdade, aí onde se sente mais.  

Molina - ... 

Valentim – Esse nó, te aperta muito forte?  

Molina – Sim.  

Valentim – É aqui que te dói? 

Molina – Sim.  

Valentim – Não posso te fazer um carinho?  

Molina – Sim... 

Valentim (depois de uma pequena pausa) – Que alívio... 

Molina – Por que alívio, Valentim?  

Valentim – Deve ser porque penso que você precisa de mim, e eu posso fazer alguma 

coisa por você. 

Molina – Pra tudo você procura explicação... você é um louco.  

Valentim – Não gosto que as coisas me atropelem... quero saber porque acontecem.  

Molina – Posso tocar em você? 

Valentim – Sim... 
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Molina – Quero tocar esse sinal... um pouco gordinho que você tem em cima desta 

sobrancelha. 

Valentim - ... 

Molina – Você é muito bom... 

Valentim – Não, o bom é você.  

Molina – Se você quiser, pode fazer comigo o que quiser... porque eu quero. 

Valentim - ... 

Molina – Se não te causa nojo. [...] 

(PUIG, 1981, p.54-55). 

 

   A partir dos estudos propostos por Freud (1985), Judith Butler (2003) e Louro (2004, 

2014) compreendem que o conceito de desejo não pode, sozinho, demarcar a orientação sexual 

dos sujeitos. Dito de outro modo, as autoras argumentam que nossos desejos não são fixos, o 

que possibilita a abertura para afetos e volúpias entre sujeitos de ambos os gêneros e de diversas 

identificações sexuais, constituindo-se como uma espécie de trânsito e/ou, como compreende 

Louro (2004, p.19), uma “[...] espécie de esquina ou encruzilhada”. Embora o lugar de fronteira 

seja considerado pelas estudiosas (2003; 2004) como um possível caminho para homens e 

mulheres vivenciarem seus desejos – independente das suas orientações sexuais –, as 

resistências em torno dessa questão ainda persistem. Evidentemente, as normas disciplinares 

que ditam como cada pessoa deve se portar de acordo com suas marcas corporais impedem os 

sujeitos de vivenciarem as mais variadas possibilidades de desejo.  

   Como visto no trecho transcrito acima, a amizade construída por Molina e Valentim, 

marcada por fabulações cinéfilas, afetos e cuidados da bicha destinados ao militante (e vice-

versa), possibilita a ambos se permitirem o prazer. Em um dos momentos finais do texto, Puig 

narra, com bastante delicadeza, uma relação sexual entre os personagens: 

 

[...] Valentim – Vou sentir a sua falta, Molinita.  

Molina – Pelo menos pelos filmes.  

Valentim – Pelo menos.  

Molina – Eu queria pedir uma coisa de despedida. Uma coisa que nunca fizemos, 

embora tenha havido coisas piores.  

Valentim – O que? 

Molina – Um beijo.  

Valentim – É verdade.  

Molina – Mas amanhã, antes de eu ir embora.  

Valentim – Está bem.  

Molina – Tenho uma curiosidade... você teve nojo de me dar um beijo? 

Valentim – Uhm... Deve ter sido medo que você virasse uma pantera.  

Molina – Eu não sou a mulher pantera.  

Valentim – Isso é.  

Molina – É triste ser mulher pantera, ninguém pode beijá-la. Nem nada.  

Valentim – Você é a mulher aranha, que prende os homens em sua teia.  

Molina (feliz) – Que lindo! Disso sim eu gosto.  

Valentim – E agora você é que tem que me prometer uma coisa: que você vai se fazer 

respeitar, que não vai deixar que ninguém te trate mal, nem te explore... Promete que 

não vai permitir que ninguém te humilhe. (Repete-se o efeito do quadro anterior, 



95 

 

 

ambos se aproximam do público, ao mesmo tempo em que fortes luzes irreais os 

iluminam, caem de joelhos, olhando para a frente). 

Molina – Já está guardando os livros?  

Valentim - ... 

Molina – Você não vai estudar mais? 

Valentim - ... 

Molina - ... não sente frio tirando a roupa?  

Valentim - ... 

Molina – Ah... 

Valentim – Molina... 

Molina – Que? 

Valentim – Nada... nada te machuco? (sic) 

Molina – Não... ai, sim, assim sim.  

Valentim – Dói?  

Molina – É melhor como da outra vez... 

Valentim - ... 

Molina – Assim ... 

Valentim – Quieto, quieto só um pouco.  

Molina – Valentim ... 

Valentim – O que? 

Molina – Nada ... nada ... 

Valentim - ... 

Molina – Valentim ... 

Valentim – O que é? 

Molina – Nada, uma bobagem... 

Valentim – Você queria pedir o que pediu hoje? 

Molina – O que? 

Valentim – O beijo.  

Molina – Não, era outra coisa.  

Valentim – Não quer que eu te beije, agora? 

Molina – Se não te dá nojo, sim.  

Valentim - ... 

Molina – Obrigado.  

Valentim – Obrigado a você [...] 

(PUIG, 1981, p.63-65). 

 

    Nesse sensível diálogo de despedida, que se desdobra num terno e íntimo momento 

sexual (PONTES, 2018), somos confrontados à pertinente indagação acerca das já mencionadas 

questões que permeiam as sexualidades e afetos humanos. Como assevera Pontes (2018), ao 

evidenciar a construção do vínculo afetivo entre Molina e Valentim, Manuel Puig (1981) 

subverte as hegemonias sociais, ao mesmo tempo que também demonstra, nos laços que unem 

os personagens, que as “[...] correlações normativas estanques que restringem nossos 

comportamentos e atitudes podem em algum momento ser superadas [...]”, atravessadas e 

borradas, transpondo “os limites estabelecidos a partir delas” (PONTES, 2018, p.321). Nessa 

perspectiva, ainda que Valentim assuma uma orientação heterossexual, ele se permite viver 

novas experiências, cruzando as fronteiras e limites impostos por sociedades de controle militar. 

   Ademais, mesmo que o personagem exerça o papel de ativo na relação, Puig (1981) 

invalida as ligações de poder demonstradas no início da peça, possibilitando a Valentim e 

Molina despirem-se das amarras que os limitam – fato que também oportuniza ao militante, no 
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final da peça, se abrir para a possibilidade de ser passivo, caso tivesse certeza que a penetração 

não doeria. Partindo desse ponto de vista, Pontes (2018, p.321) observa que 

 

[...] apesar das distintas identificações de cada um e dos condicionamentos sociais que 

constituíram as diferentes posições de sujeito de Molina e Valentim, é a 

disponibilidade de afetar e ser afetado e a abertura subjetiva ao outro o que torna 

possível o relacionamento entre os dois. Assim, cada um deles, ao ir além de seus 

conceitos e preconceitos, consegue caminhar rumo à construção de algo em comum 

que amplia a percepção de ambos em face de si mesmo e do outro.  

 

   Na última cena de O Beijo (1981), Molina e Valentim tornam-se narradores póstumos. 

Com muito lirismo, ambos comentam suas severas punições sociais que culminaram em suas 

trágicas mortes. Para esses sujeitos, considerados pelo poder militar como extremamente 

nocivos para a manutenção da lei e da ordem, assim como para a preservação da moral e bons 

costumes da tradicional família cristã, o destino tende sempre a ser cruel e implacável, 

impossibilitando-os de viverem finais felizes.  

 

3.5 (EPÍLOGO) ÚLTIMOS DIÁLOGOS 

 

   Jacó Guinsburg e Rosangela Patriota (2012) argumentam, no livro Teatro brasileiro: 

ideias de uma história, que a virada dos anos 1960 para 1970 possibilitou ao teatro brasileiro 

que temas tabus, a exemplo da homossexualidade, fossem liberados para encenação. Essa maior 

flexibilidade propiciou ao país, principalmente entre as décadas de 1970 e 1980, o 

estabelecimento de um novo e bastante rentável filão teatral, o já mencionado teatro de tema 

guei, que evidenciava as mais diversas questões que permeavam o universo homossexual do 

período, desde o advento de uma fechativa cultura bicha (ou cultura camp) como também dos 

dilemas enfrentados pelos entendidos em tempos de ditadura no Brasil.  

   Diante dessa maior liberdade, dramaturgos/as, atores, atrizes e diretores/as teatrais 

reuniam-se frente à criação de um tipo de “[...] teatro engajado na luta contra a ditadura militar” 

(GUINSBURG & PATRIOTA, 2012, p.212), que abarcava novas ideias, talvez mais ousadas 

ou arriscadas, como a visibilidade de sujeitos marginalizados e/ou excluídos pela sociedade 

civil e também por alguns segmentos da esquerda. Naquele momento, em que o potencial 

criativo de diversos/as autores/as era revelado (GUINSBURG & PATRIOTA, 2012), surgiram 

inúmeros textos de cunho marginal que colocavam em xeque o sistema militarista patriarcal, 

machista, sexista, homofóbico, racista e de extrema-direita que oprimia, de forma bastante 
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violenta, os sujeitos desviantes, como bichas, travestis, prostitutas, negros/as, interioranos/as e 

militantes de esquerda.  

   Greta Garbo, quem diria acabou no Irajá (1974) e a adaptação teatral d´O beijo da 

mulher aranha (1981) representam esse momento de efervescência de um teatro de tema guei, 

afinal, tais obras atuam como importantes dispositivos políticos para o protagonismo e 

visibilidade bicha ao levar para o centro da cena os dilemas sofridos por sujeitos que habitavam 

as zonas inóspitas da sociedade, suscitando auspiciosos debates sobre exclusão, invisibilidades, 

aprisionamentos, diversidades e diferenças sexuais e de gênero. Da mesma maneira, também 

apresentavam para os/as leitores/as dos textos, assim como para o público de suas respectivas 

encenações teatrais, a diversidade cultural dos grupos de identidade guei, marcada “[...] por 

narrativas de vivências e experiências que diferem do modelo heterossexual tradicional” 

(SIMÕES & PEREIRA, 2019, p.9). 
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(IN)CONCLUSÕES: MOVIMENTOS FINAIS DE UMA ESCRITA MARGINAL  

 

  Inicio essas considerações finais com a seguinte afirmação: finalizar esta dissertação, 

diante do grave momento político que o Brasil vem enfrentando, em que professores/as, artistas, 

ativistas do movimento LGBT, negros/as, mulheres e membros dos grupos de esquerda são 

constantemente violentados/as e censurados/as, é mais que uma vitória: é um ato de resistência!  

Como se sabe, com o caos instaurado pelo (des)governo vigente, observamos como o 

egoísmo, a presunção e o preconceito da classe média relacionados às minorias sociais ainda 

predominam. Desde o grave golpe contra a democracia, no ano de 2016, em que a então 

presidenta Dilma Rousseff foi arbitrariamente destituída do cargo, discursos de ódio vêm 

ganhando força no país, culminando na vitória de um dos mais nefastos presidentes da 

república, numa das mais sórdidas eleições presidenciais da nossa história.  

Nesses tempos difíceis, assistimos diariamente a uma sucessão de horrores perpetrados 

pelo presente (des)governo que afrontam o nosso Estado Democrático de Direito, ao enaltecer 

o sombrio período da ditadura civil-militar, classificando-o de “revolução de 64”, como também 

ao defender o possível retorno desse tenebroso regime. Tais práticas autoritárias tornaram-se 

corriqueiras, o que nos leva a acreditar que vivemos sob a égide de um governo militarista que 

se disfarça de democrata, pois traz à tona procedimentos semelhantes aos utilizados pelos 

governos ilegítimos durante o estado de exceção no país.  

  Paralelamente, a sociedade civil também evidencia o seu ódio contra homossexuais, 

travestis, transexuais, lésbicas, feministas, negros/as, indígenas, quilombolas e nordestinos/as, 

reproduzindo, de forma impiedosa, duros discursos preconceituosos ditos pelo presidente da 

república durante a sua campanha eleitoral e também em seu mandato. Diante de tamanho caos, 

somos confrontados/as com uma preocupante repetição dos horrores da ditadura. Obviamente, 

 

[...] uma repetição, sem dúvida, não idêntica pois não há repetições desse tipo na 

história, mas sim uma retomada e uma reedição de mecanismos semelhantes de 

exclusão, violência e aniquilamento (GAGNEBIN, 2018, p.62). 
 

  Em face de um passado que, aparentemente, pode se repetir, essa dissertação objetivou 

não apenas relembrar fatos históricos ocorridos no regime militar, mas também apresentar e/ou 

rememorar a dramaturgia marginal do autor homossexual Fernando Mello (1974), bem como a 

sua importante contribuição para o surgimento de um teatro de cunho guei no Brasil.  

Como observado no primeiro capítulo, ainda que Mello não esteja entre os cânones da 

dramaturgia do período, tornando-se frequentemente esquecido por pesquisadores/as da história 
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do teatro brasileiro, sua escrita se inscreve como um rastro, um fragmento da memória que, ao 

ser relembrado, desvela “[...] o rastro mais duradouro que um homem pode deixar, uma marca 

que pode sobreviver à morte de seu autor e de transmitir a sua mensagem”30 (GAGNEBIN, 

2018, p.112).  

Com a sua comédia Greta Garbo, quem diria, acabou no Irajá (1974), o autor convida-

nos a olhar para o caos social muito presente no momento histórico em que o texto foi escrito, 

repleto de violências, angústias, desigualdades e opressões, ao trazer à tona as frustrações, dores 

e invisibilidades de um homossexual, um garoto de programa interiorano e uma prostituta, 

personagens dissidentes de um Brasil marcado pelas agruras da ditadura civil-militar. Ao dar 

visibilidade e protagonismo a uma bicha afetada, bem como a outros indivíduos marginalizados, 

Mello não apenas escancara as latentes distopias sociais geradas pelos governos ilegítimos, 

como também problematiza, de modo político, a dolorosa barbárie que cercava os sujeitos 

representados pelos personagens Pedro, Renato e Mary. 

Nessa perspectiva, ao debruçar-me sobre a escrita desse trabalho, uma oportuna questão 

veio à tona: de que modo o elemento cômico se constitui como um dispositivo político para a 

discussão da homossexualidade em Greta Garbo (1974)? Embora grande parte dos militantes 

do movimento LGBT compreenda que a afetação de personagens gueis em textos teatrais, 

espetáculos, novelas e filmes contribua para reforçar um preconceituoso estereótipo comumente 

associado aos homossexuais, tal excesso também evidencia uma importante estratégia de poder 

e visibilidade de uma cultura homossexual que torna visíveis os corpos bichas. 

Como observam Lopes (2002), Colling (2007), Fernandes Júnior (2015) e MacRae 

(2018), homossexuais efeminados, afetados ou exageradamente engraçados subvertem a norma 

porque batem de frente com as imposições sociais que ditam que os homens devem sempre ser 

másculos, agressivos e viris e induzem os sujeitos gueis a se portarem sempre de modo 

“discreto”. Nesse sentido, Mello (1974) desorganiza as normas hegemônicas e possibilita ao 

personagem Pedro o protagonismo do texto, dando visibilidade a um corpo indisciplinado e/ou 

subversivo, ao passo que também apresenta ao/a leitor/a da obra os principais aspectos da 

cultura Camp, sempre pautada na valorização do pastiche, do exagero, do deboche, da fechação 

                                                 
30 Segundo Jeanne Marie Gagnebin (2018), uma possível definição para rastros pode ser encontrada na ideia de 

escrita. Consoante a autora (2018, p.111), a “[...] escrita, este rastro privilegiado que os homens deixam de si 

mesmos, desde as estelas funerárias até os e-mails efêmeros que apagamos depois do uso – sem esquecer, 

naturalmente, os papiros, os palimpsestos, a tábua de cera de Aristóteles, o bloco mágico de Freud, os livros e as 

bibliotecas: metáforas-chave das tentativas filosóficas, literárias e psicológicas de escrever os mecanismos de 

memória e do lembrar”.  
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e da paródia, como políticos caminhos de resistência, sobrevivência e preservação da(s) 

identidade(s) bicha(s)31 (LOPES, 2002; FERNANDES JR, 2015).  

Apresentando um caráter assumidamente biográfico, Greta Garbo (1974) evidencia 

como as normas hegemônicas, pautadas numa espécie de patriarcado militarista, segregam os 

indivíduos marginalizados, isolando-os/as de uma convivência social considerada “normal” e 

“saudável”, bem como obriga esses sujeitos a aceitarem suas punições como um implacável 

destino do qual não podem fugir. Além disso, como pontuam Simões e Pereira (2019, p.13), 

 

[...] o texto assinala-se por uma atmosfera de desconfiança, pois as personagens 

tentam, de alguma forma, tirar proveito uma da outra, enquanto defendem de algum 

modo o status quo.  Em vários sentidos, associam-se uma visão tradicionalista, 

coadunada com o regime militar, embora estejam todas (um pobre diabo vindo do 

interior, a prostituta e a “bicha” velha) às margens do sistema. 

 

Nessa acirrada disputa entre a bicha, o jovem interiorano e a garota de programa não há 

vilões, muito menos mocinhos. Na verdade, Pedro, Renato e Mary são vítimas de um sistema 

que invisibiliza, exclui, aprisiona, oprime e elimina aqueles/as que não conseguem se adequar 

à norma, obrigando-os a se digladiarem como uma (ou talvez a única) forma de sobreviverem 

em meio ao obscurantismo social que os rodeia.  

Antes de concluir, é oportuno salientar que essa pesquisa não se encerra aqui. Diante de 

parcos trabalhos acadêmicos na área das artes cênicas que dialoguem sobre a diversidade sexual 

no teatro brasileiro, faz-se bastante oportuno, numa futura pesquisa de doutorado, dar 

continuidade aos debates propiciados nesta dissertação, ampliando o nosso olhar sobre outros 

textos teatrais escritos e/ou encenados no Brasil, no período da ditadura civil-militar, que 

tenham como protagonistas homossexuais masculinos.  

 

 

 

 

 

                                                 
31 Tal assertiva também se aplica à construção do personagem Molina, de O Beijo da Mulher Aranha, em virtude 

da sua constante “[...] instabilização entre masculino e feminino” (LOPES, 2002, p. 97). Assim como Pedro, de 

Greta Garbo, o personagem bicha, da adaptação teatral do romance de Manuel Puig (1981), inspirado pelas 

heroínas dos filmes que assiste, constrói uma espécie de identidade (ou identidades) feminina que preza pelo 

exagero e/ou excesso.  
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ANEXO 01 - GRETA GARBO, QUEM DIRIA, ACABOU NO IRAJÁ 
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ANEXO 02 – O BEIJO DA MULHER ARANHA 
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