
O itinerário do efebo no Bom-Crioulo 

lkttista de Lima 

Bom-crioulo é o relato dos ritos por que passa o personagem 
Aleixo. até culminar com a sua imolação. Aleixo(· o cfeho. O efeho 
é o cordeiro do sacrifício. Antes, porém, de transitarmos c.:ssa trajetó
ria do efebo. é bom que se conheçam algumas circunstfmcias que 

levaram Adolfo Caminha �� criação desse romance. 

Cearense, da cidade litorànea de Aracati. Adolfo Caminha aos 
dez anos perde a mãe e passa a residir no Rio de Janeiro. com um tio 
que o leva a matricular-se na Escola Naval, aos treze. Aos dezoito 
anos já é guarda-marinha c viaja pelas Antilhas e Estados Unidos 
para participar com a embarcação em que serve de uma feira inter
nacional de indústria naval. Dessa viagem resulta No país dos ianques, 

notas ele viagem. editado cm forma de livro. Logo em seguida retorna 
ao Ceará, como marinhc.:iro, e participa ativamcnte da vida literária 

da cidade de foitalcza, cenário do grande escfmdalo que provocou 
por ter se unido�� esposa de um oficial do Exército. A partir de então, 

seu dia-a-dia na Marinha se complica e ele n�to perdo;t a sociedade 
fortalezense que o discrimina. Em seu livro A normolisto ( IR93l ele 
demonstra o preconceito provinciano da cidade. Também não per
doa a Marinha. ao denunciar a tortura e o homossexualismo através 
de Bmn-crioulo ( 1H9') l. 

Bom-crioulo, romance naturalista, é uma hist(Jt'ia de paixão e 
morte entre Amaro. Aleixo e Carolina. O tema central é a relação 

homossexual entre Amaro (Bom-crioulo) e Aleixo. O autor porém 

não toma partido. não levanta nenhuma bandeira. Com imparciali
dade de cientista. nem é contra, nem a favor. "()narrador mantém
se naquela posicão de frieza t:"'to característica da cst(·tica naturalista" 
(CAMPEDELLI, 19H3:7J. 

NaiTativa de tema único, o homossexualismo, apresentada em 
terceira pessoa, Born-cn'oulo é citado como primeiro romance em lín
gua portuguesa a tratar desse tema, afirmativa com a qual não concor
da Sànzio de Azevedo 0997: 100) ao apresentar os livros ()Banto de 
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Lavas, de Abel Botelho, de 1891, e Lhn hmncmp,asto, de Fcrrcira Leal, 
de 188'), quc anteriormente: já trataram do mcsmo assunto. Outra 
constataç<lo do Professor Sànzio foi com relaç·;·to ao tratamento ríspido 
com que a crítica brasileira tratou essa obra de Adolfo Caminha. Daí 
citar como inquisitoriais as críticas de: José Veríssimo. Valentim Maga
lhãcs, Antônio Sales, Lúcia Miguel Pereira e Valdemar C:avalcanti. 

Diante disso, o que observamos é que desde a criação ela obra, 

privilegia-se o personagcm Amaro, a ponto do próprio título do livro 

ser seu apelido: Bom-crioulo. Parcce que, propositadamcnte, o enfoque 

principal é centralizado na figura pintada para scr horripilante. do 

negro marinheiro. Na nossa leitura, procura mos mudar o 
direcionamento desse enfoquc ao distinguirmos o personagem Aleixo 

como verdadeiro referencial ondc se incrustam as principais teses 
naturalistas presentes no corpo da obra. Para isso aludimos à sua 
performance, qualidades inerentes ao efebo, figura t<lo presente na 
antigüidade cl:tssict e muito bem estudada por Foucault ( 1984: 16')) 

quando trata das preferências sexuais da dite da época. 
Aleixo é, pois, um efebo, apresentado no livro, na sua atividade 

efémera, como um cordeiro preparado para o sacrifício no altar das 
experiências naturalistas. Verdadeira cobaia ele lahorat<írio. ele passa 
por várias fases até chegar �� indigência do corpo imolado no altar do 
sacrifício: o cais do porto do Rio de Janeiro. Poderia ficar nessa indi
gência se a obra literária, mesmo a naturalista, não tivesse na sua aura 
de subjetividade a capacidade ele se instaurar no leitor, que se tornan
do co-autor da escritura, resgata o personagem do carneiro onde seria 
depositado como carcaç;a e o emancipa como átomo da sociedade 

atual, onde o homem é cordeiro para ser imolado no altar das inova

çôes sociais. Aleixo, pois, passa por vários rituais ao longo do livro: a 

doação, pela família; a iniciação, pelo Bom-crioulo; a emancipa(:ão, 
por Carolina; a imolaç:to, por Amaro: e a instauraç;-to, pelo leitor. 

A doação 

Filho de família pobre, de Santa Catarina, no final do século, o 

garoto tinha poucas perspectivas de vida. Naquele tempo, alternativa 
de vida era o internato, em seminários, ohjetivando uma vida sacer-
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dotai, vide O ateneu, ele Raul Pompéia, ou a vida militar: Exército ou 
Marinha do Brasil, na segunda metade do século XIX. Não é surpre
sa, pois, que o personagem Aleixo fosse ingressar na Marinha, coin
cidentemente, mesmo destino que tomara o autor, no início da vida. 

Ao ir para a Marinha, a família como que doava o filho homem a um 
novo lar. Quando a família dá Aleixo à Marinha, "o tal grumete, o 
belo marinheiro de olhos azuis, que embarcara no Sul" (CAMINHA, 

1983:21), essa Marinha aos poucos vai se tornando Amaro (o Bom
crioulo). Amaro é a encarnação da Marinha: o poder ela força, o 
preço da proteção e o carrasco final. A doação, pois, de Aleixo é ao 
Bom-crioulo, num segundo momento. Aí a Marinha perde seu poder, 
e é Bom-crioulo que vai dirigindo o destino de Aleixo, após se 
apaixonar pelo grumete, afinal, no primeiro encontro, "o pequeno, 
uma criança de quinze anos, abalava toda a sua alma, dominando
a, escravizando-a logo, naquele mesmo instante como a força mag
nética de um imã". (CAMINHA, 1983: 21). 

Doado como o cordeiro para o sacrifício, Aleixo era retrato da 
submissão total, da fragilidade. 

Alei.xo sô fazia responder timidamente: - sim se
nhor- com um arzinho ingénuo de menino obe

diente. os olhos muito claros. de azul p,arço 

ponlilhado, e os lábios grossos e:x:lremamenle uer

melhos. <CAMINHA, 19R3:22J 

Quanto ao negro, era o oposto, o manclonismo, o carrasco, a 

forca. "Era uma massa bruta de músculos a serviço de um magnífico 
aparelho humano" (CAMINHA, 1983:22). Assim, estava Aleixo 
totalmente sob o controle de Bom-crioulo, a essas alturas muito 
mais senhor do grumete do que a própria Marinha. Estava pre
parado, pois, o caminho para a iniciação sexual. 

A iniciação 

O agente da iniciação do grumete é Amaro. O paciente é 
Aleixo. Mas é em Aleixo que se processa a iniciação. Essa iniciacão 
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é o preço pago pela proteção diante dos outros marujos. 1: também 
um redutor ainda mais radical do poder de arbítrio do personagem 
adolescente. Aleixo se reduz ao cordeiro levado ao sacrifício. Daí que 
ao se olhar no espelho, presente de Bom-crioulo, ele se vê ··uma cara 

de carneiro mocho" (CAMINHA, 1983:2')). A imagem desse "carneiro 
mocho" é retida nas poucas dimensôes do espelho. Reter a imagem 
no pequeno espelho que Bom-crioulo lhe presenteara é símbolo 
também da submissão. O retido se retém todas as manlús ao se olhar 
e aprisionar sua imagem ao espelho, ou seja, ao Bom-crioulo. E 
quando Bom-crioulo avista Aleixo todo arrumado no convés, após a 
toilletc, seu desejo de posse é "abraçar o pequeno, ali na presenç.t da 
guarnição, devorá-lo de beijos, esmagá-lo de carícias debaixo de seu 
corpo" (CAMINHA, 1983:25). Atente-se para a submissão física tam

bém a que Aleixo já começa a se submeter e para a qual vai andando 

inapelavelmente. A relação que se delineia entre os dois é, pois, de 

total passividade por parte de Aleixo: o objeto do prazer de Amaro. 
Bom-crioulo também cerceia a liberdade de Aleixo ao criar 

entre os dois uma rede de pequenos segredos como, por exem
plo, seus planos de alugar ;ts escondidas um casebre na Rua da 
Misericórdia. Aleixo é intimado pelo crioulo para guardar esse 
segredo. Guardar o segredo de alguém é guardar esse alguém. 

A figura do efebo vai se estruturando paralela :1 do passivo 

cordeiro a ponto das duas se imbricarem numa só. E o autor se 
deixa trair nesse teor de coincidências quando trata a paixão de 
Amaro como um "forte desejo de macho torturado pela carnalidade 
grega" (CAMINHA, 1983:30). E para se consumar o ato sexual 
inicial entre os dois, o ritual da iniciação posto em prática ao 
longo dos dias veio �� tona, antes da culminfmcia. Afinal esse 

processo ocorre em Aleixo. 
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Viu possa rem. como em sonho. os 111 ii c 11 nu1 pru

messa de Bom-Crioulo.· o quortinho do Ruo do 

Misericordia no Rio de Janeiro, os teatros. os pas

seios.. lemhrou-se do castigo que r; negro soji·em 

por sua causa; mas nâo disse nada. Uma senso

çáo de uentura infinita espalhat•a-se em todo u 

cmpo. Começaua o sentir 110 prr!pnr; souguc im-



pulsos 1/IIIIUI c."\jJerimeniodos. umo como t•onlorle 

ingiJnilíi de ccder aos caprichos do negro. de a/wn

donar-se-lhc ;wra o que ele rJu iscsse - 11 mo t'CIJ . .!,O 
distençâo dos nen•os. 11m prurido de poss it·zdo

de .. /1ndc logo' mzn·murou apressadomente. z•ol

/on do - se. c consz11nou-sc o deli/o contro o 

natureza. ( CAMINI IA, 19H3::)0) 

Nessa passagem, fica claro que há algo de gratidào por parte 
de Aleixo por ter sido defendido por Amaro quando fora assediado 

inicialmente por outros marinheiros. Há também gratidào pelo tra

tamento recebido no pequeno compartimento da cmharcac;lo onde 

os dois eram instalados e sua condic;ào era tão passiva cm tudo isso 

que o único bem talvez que ele tivesse a dar para agradecer a 
seu protetor fosse atender os íntimos desejos do negro. Atente
se também para a maneira como o autor encara a relacào homos
sexual, o que comprova seu distanciamento dos Lttos narrados. 

A emancipação 

Após o primeiro contato físico entre Bom-crioulo e Aleixo 

rompera-se a última trincheira de resistência do grumete ao negro. 
através do qual configura-se a conclusào de "que .<;Ó no homem, no 
próprio homem, ele podia encontrar aquilo que debalde procurara 
nas mulheres" (CAMINHA, 19R3:32 ). Esse pensamL'nto de Bom
crioulo nos remete a outro personagem marinheiro. de Cois. sou
dade em_pedra, de Moacir C. Lopes, um tal de cabo Lemos que 
ao preferir também um Joào-Conguinho, espécie de Aleixo, na
quela obra, afirma: "o único amor puro é o do homem pelo 

homem'' (LOPES, 1973:')8). 

Esse idílio toma tanto a feiç:to de posse que os dois termina
ram coabitando num casebre do cais do porto. E é ali onde surge a 
figura de Carolina, portuguesa j{t madura, farta ele carnes ainda 

rijas. É ela que aluga um dos seus quartos para os dois marinheiros 
instalarem um ninho de amor. Naquele quarto, Bom-Crioulo e Aleixo 
vivem momentos de carnalicbde febril e fantasias luxuriosas. Mas o 
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destino lá fora trama contra esse enlace, separando os dois em 

navios diferentes, o que dificulta os encontros amiúde. A falta de 
encontro entre os dois não é falta para Aleixo, só para Amaro. 

O grumete na sua necessidade de dependência, na ausência 
de Bom-crioulo, até chegou a pensar em procurar outro amante: 
"Podia encontrar algum homem de posição. de dinheiro: j;i estava 
acostumado ;tquilo ... '' (CAMINHA, 1983:43) 

É aí que a presença de Carolina toma uma nova fei\·ão. Mu
lher de 38 anos, fogosa, via em Aleixo a execução da maternidade 

que nunca exercera, em primeiro lugar, depois, nele estava a exce

lência, em termos de amante. 

Há dias metera-se na caheça 111110 extrcu·ogâncio 
COIUJUistctr AleL>.:o. o honitinho. tomcí-lo poro si. ti'
lo como amantezinho do seu coraç·âo 1/ll'elhentado 

e p,ctslo, amigar-se com ele secretamente e/ando-lhe 

tudo quanto fosse preciso: roupa. calçados, almo

ço e jantar nos dias de fo�r:, a � da ndo-!hc tudo Cll

fim. (Jbiclcm: /Í'Í) 

Dá-se ent:to a conquista. O grumete é conquistado pela pros
tituta. A relac}to amorosa entre os dois é de uma volúpia crescente. 

Aleixo experimenta um novo fenômeno na sua vida: a sensac,:ão do 
homem, do amante ativo. É essa passagem de passivo para ativo que 
provoca profundas transformaçôes em Aleixo. Aleixo emancipa-se. E 
essa emancipação decorre da passagem de passivo, com Bom-criou
lo, para ativo, com Carolina. Pela primeira vez na vida Aleixo se 

sente poderoso, dominador ou como afirma Foucault ( 1984:190): 
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a relaçâo sc.·otal �sempre pensado o por/ir do oto 
modelo da penetraçâo e de uma jmlaridade que 

op6e otiuidadc e pass iuidade � (' jJerceiJJda ccmw 

do mesmo lljJo que a re!açâo entre superior c inj'e

riOI� aquele que domina e aquele que é dominado. 

o que submete e o que é suhmetidu. o que l'ence e o 

que c' uencido. 



A imolação 

Estava o grumete aos poucos se envolvendo com Carolina c se 
afastando da possibilidade de reaproximação de Bom-crioulo. É tan
to que as lembran<.:as do período de conluio com Bom-crioulo eram 
verdadeiros pesadelos. Enquanto isso, o ciúme sentido por Bom
crioulo ampliou-se quando soube que Aleixo estava enrabichado por 

outra pessoa. Aleixo estava sendo bem tratado por Carolina, prepa

rado para o sacrifício. ·Tudo ela guardava para o seu formoso mari

nheiro : eram frutas. doces, comidas especiais, quitutes ;, portuguesa. 
isso, aquilo outro .. . " <C:AMI�HA, 1983:65). O cordeiro estava em 
plena engorda para o sacrifício final. E o sacrificador verdugo sendo 
preparado no seu ódio de abandono no hospital feito fera c·njaulada. 

E no antigo leito de amor entre Aleixo e Amaro , na parede, a figura 
inquisitorial do Imperador: o poder punidor. Ali no retrato de D. 

Pedro TI estava o poder político, o poder conservador e o alerta de 
que a puniç:ào viria. Ali estava a própria marinha l' as arrihulacóes 

sofridas pelo autor. 

A presen<,.:a da figura do Imperador era a rL·prcss;'to. era o 
castigo sobre a transgressão dos três personagens .. -.;endo o sacri

fício maior desempenhado por Aleixo. E o altar era a pedra do 

porto do H.io de Janeiro lavada pela garoa da noitL' C1mida O 
hor{trio, a manhél., quando as pessoas estão mais sensíveis aos 
impactos, já que saídas do sono acalentador. Ahra;'to é o Impera
dor com o poder de sacrificar. E os três personagens todos s�to 
sacrificados. Bom-crioulo se mata ao matar Aleixo, anulando-se. 

Carolina morre ao perder sua Ciltima esperança ele ter o filho, o 

amante e o companheiro ideal, abona. Aleixo é o cordeiro. ''Toma
se uma vaca de três anos, e uma cabra de três anos e um cordei
ro de três anos ... (BÍBLIA SAGRADA, Exequiel, l.l. 1968:67()) 

A instauração 

Aleixo incrusta-se como modelo nos outros personagens. 

Como cordeiro, Amaro também é vítima: ex-escravo, mesmo 

alforriado com o ingresso na Marinha, sua conclk.·:'to subalterna 



perdura por toda a vida e as chibatadas que leva no lombo fazem
no cordeiro em sacrifício. Além do mais. perder Aleixo é· imolá-lo. 
é imolar-se. O mesmo pode-se dizer de Carolina, prostituta, tendo 
que se entregar ao açougueiro, note-se a coincidência, para sobre

viver, e por fim é submetida ao sacrifício final, ao perder o único 

bem que dava sentido a sua viela: Aleixo, sinônimo de conquista, 

esperança e maternidade. E o autor como cordeiro instaura-se ao .-;c 
submeter ao discurso para afirmar-se e contar a histc'>ria dos maus
tratos na Marinha, que é sua própria hist(Jria, a história do seu 
desassossego, elo seu mal-estar, da sua condição de vivente de final 
de século. Nessa condicão, "o novo sempre assusta" ( Buermester. 
1997: 19), desassossega. 

Isso acontece numa criatura vítima dos preconcl'itos sociais e 
do corporativismo de setores elas Forç;as Armadas. Foi, no entan
to, o próprio Adolfo Caminha que provocou a ira ela sociedade 

fortalezense do final do sé�culo, ao se unir com Izabei.Jataí, esposa 
ele um oficial do Exército, e com ela desfilar pelas ruas ela cidade 
ainda no calor dos comentários. 

A sociedade hipócrita da época o condenou e ele em resposta 
mostrou seu mal-estar, escrevendo A Jzormctlisto como denúncia 
dessa sociedade. Perseguido na Marinha, por conta de sua união 
amorosa, escreveu Bom-crioulo, e denunciou a tortura e o 

homossexualismo na armada. Além de condl'nado pela corporacão. 
também o foi pela crítica brasileira até recentes dias. Esses fatos 
tornaram Bom-crioulo o livro símbolo do desassossego na Litera
tura cearense c quicá brasileira. 

É, no entanto, no leitor onde se reverbera mais pungente o 
destino de Aleixo. Porque cada um tem seus momentos de cordeiro 
levado ao sacríficio pelos mecanismos sociais a que tem de se 
submeter. Os grandes aglomerados humanos ela arualidade nada 
mais s:to elo que altares para imola\·ões e a simbologia das ruas 
repletas de pessoas como cordeiros em corredorc.". silencioso." 
em dircção a um sacrifício, instauram cm qualquer C·poca a ccm
dicão humana cordcira c ordeira. 

Essa condição humana, fruto da "ratio" a que a moclcrnidacle 

condicionou o homem é uma das provocadoras elo mal-estar elo fim 
elo século. A grande dúvida é no.-; lanç-armos no nm o milénio racio-
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nais ou irracionais. O mal-estar é a grande dúvida que fa1. do Sl'r 

humano um indeciso diante de um futuro dicotomizado. Por outro 
lado ,  de que valeria a vida sem os seus desassossegos, sem as suas 
dúvidas, sem as suas dicotomias, sem a sua subjetiv idade' 
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