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NATURALISMO
INTRODUÇÃO

No início do século XIX surgiram novas concepções a respeito do homem e da vida em sociedade e os estudos

da Biologia, Psicologia e Sociologia estavam em alta. Assim, se deu início ao naturalismo no Brasil, os autores

naturalistas começaram a analisar o comportamento humano e social, apontando saídas e soluções, ocuparam-se,

principalmente, com os temas mais obscuros da alma humana.

CONCLUSÃO

O naturalismo é conhecido como uma radicalização

do Realismo que se baseia na observação fiel da realidade

e na experiência, logo, o indivíduo se determina pelo

ambiente e pela hereditariedade. É nesse período que a

abordagem extremamente aberta do sexo aparece.

Vejamos, então, como a homossexualidade é trabalhada no

romance o Ateneu de Raul Pompéia.

Em um dos primeiros momentos de convívio com outros

alunos no internato, Sérgio, então com 11 anos, recebe um

conselho do personagem Rabelo:
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No período naturalista houve preferências por temas

polêmicos, como homossexualidade, crimes, adultério,

miséria, problemas sociais, desejos sexuais etc. Os autores

naturalistas queriam com suas obras reformar a sociedade

denunciando os problemas da época, tentando assim mudar

um pouco o mundo em que viviam.

No O Ateneu como se podia esperar de um romance do

século XIX, a heterossexualidade é tida como o estágio ideal

do indivíduo.

Os gênios fazem aqui dois sexos, como se fosse uma

escola mista. Os rapazes tímidos, ingênuos, sem sangue,

são brandamente impelidos para o sexo da fraqueza; são

dominados, festejados, pervertidos como meninas ao

desamparo. Quando, em segredo dos pais, pensam que o

colégio é a melhor das vidas, com o acolhimento dos mais

velhos, entre brejeiro e afetuoso, estão perdidos... Faça-se

homem, meu amigo! Comece por não admitir protetores.

(POMPÉIA, 2004, p. 31).

A partir desse fragmento, percebemos a maneira pela qual

os homossexuais e as mulheres eram encarados na época.

As expressões “o sexo da fraqueza” e “meninas ao

desamparo”, por exemplo, revelam o discurso machista

daquele contexto social. Além disso, percebe-se a

associação da homossexualidade à passividade. Revela

também, a naturalização da violência: o conselho de

Rabelo constata, no colégio, a existência da “lei do mais

forte”, o que é um traço de organizações sociais

autoritárias, não raro, herdeiras do patriarcalismo. Portanto,

o homossexual e a mulher são, na fala de Rabelo,

nivelados em posição subalterna e definidos como objetos

de ação do homem identificado como macho. Logo, o

discurso do personagem sugere que a virilidade e o poder

de proteção e dominação coincidem com o comportamento

masculino heterossexual, ao passo que a

homossexualidade se vincula a um comportamento

passivo.

Além de Raul Pompéia, outros autores se destacaram

nesse período, como:

Aluísio Azevedo com a publicação de O Mulato (1881);

Inglês de Souza com a publicação de O Missionário (1891);

Adolfo Caminha com a publicação das obras A Normalista,

em 1892 e O bom crioulo, em 1895.


