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Resumo: O A trajetória da escritora Odete Rios, pioneira da literatura 

homoerótica feminina brasileira, é marcada pelo sucesso e pela intolerância. 

Se por um lado ela figura a lista das maiores vendedoras de livros do Brasil, 

por outro foi perseguida pela ditadura militar e condenada à condição de 

escritora menor pela crítica literária. Este artigo pretende tecer algumas 

considerações sobre o lugar da crítica que excluiu da academia a literatura de 

Rios e, ao mesmo tempo, buscar em um dos seus livros, As traças (1975), 

imagens da radicalização Queer dos anos 1990.   

 

Palavras chave: obra de Cassandra Rios, homossexualidade feminina, 

censura, falocentrismo, queer.  

 

Era 1975 quando As traças foi publicado. O livro, assinado por 

Cassandra Rios (pseudônimo da escritora paulista Odete Rios),  representava 

mais um de uma série de romances protagonizados por mulheres que amavam 

mulheres. Ao longo de 299 páginas, o leitor conhecerá Andréa, uma estudante 

do colegial, e terá acesso ao percurso do seu envolvimento afetivo e sexual 

com uma de suas professoras, D. Berenice - mulher mais velha, experiente e 

sagaz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 Apesar de não haver informações precisas sobre a quantidade de cópias 

vendidas, sabe-se que As traças, assim como inúmeros outros títulos, foi 
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sucesso editorial. Aliás, Cassandra Rios, que escreveu quase cinquenta 

romances, foi uma das maiores, se não a maior, vendedora de livros da década 

de 1970, chegando a alcançar a extraordinária marca de 300.000 exemplares 

distribuídos por ano. Sabe-se, também, que, dentre os romances da autora, As 

traças assume um lugar privilegiado na preferência do público, pois, como 

afirma o pesquisador  Rick J. Santos na apresentação crítica da sua última 

edição,  o livro foi concebido como uma espécie de “manual” – “um catecismo 

amoroso, com dicas de locais e advertências contra certos perigos à 

comunidade”. 

 Um contato superficial já seria suficiente para nos conduzir à percepção 

de que As traças tem afinidade com um manual. Ao longo dos seus 35 

capítulos, a narrativa estará empenhada em prestar às suas leitoras 

esclarecimentos acerca das mais diversas questões concernentes à 

sexualidade feminina e, particularmente, à homossexualidade. Isso será feito a 

partir das reflexões da protagonista Andréa, que irá encenar  as inquietações, 

os medos  e os questionamentos de adolescentes que descobrem em si 

desejos homoeróticos.  

Por quê? Procurara explicações em leituras e não se contentara com 

nenhuma. Chegara a rir, como se fosse uma sumidade no estudo do 

visado problema do homossexualismo. Que absurdos supunham e 

procuravam inculcar para determinar a causa. Seguramente eram 

todas teorias falhas. Estava ali, com sua inteligência e  raciocínio, 

capaz de provar que não se tratava absolutamente de nenhum 

distúrbio glandular ou hormonal, psicose, neurose, anomalia 

proveniente de traumas psicológicos, complexos ou vícios adquiridos 

na infância. Variante da erótica da erótica, sim, uma terceira alma, 

essencialmente feminina, com disposição à atração por pessoas do 

mesmo sexo, sem influência de nenhuma característica do sexo 

oposto. (RIOS, 2005, p.80) 

 A indignação diante do contra-senso das explicações sobre o que, para 

a personagem, configurava a sua natureza é evidente. Andréa procurava 

informar-se. Lia tudo o que estava disponível sobre  homossexualidade, mas os 

textos não satisfaziam suas expectativas. Respaldados na literatura médica, 

tomavam o homossexual como um doente e se empenhavam em elucidar as 

causas da doença.  Essas, invariavelmente, associavam-se a distúrbios 
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orgânicos, a traumas psicológicos, a vícios adquiridos na infância e, até  

mesmo, à psicose. Para a personagem, então, restava indignar-se. A repulsa  

pela forma como os escritos de sua época concebiam pessoas como ela 

aparece no texto como um elemento importante, no sentido de fazer ecoar uma 

voz de denúncia ao processo de manutenção de indivíduos, cujo desejo sexual 

destoava do padrão heterossexual, numa condição de inferioridade e, 

consequentemente, de marginalidade.   

É interessante observar, ainda, a dificuldade de distinguir a reflexão da 

personagem da fala do narrador. Dito de outra maneira, é como se este, a 

partir de determinado momento, invadisse o pensamento da personagem e 

roubasse-lhe a autonomia (e, consequentemente, a voz). Mas Andréa não sai 

de cena. O narrador fala por ela, autorizado por ela. Essa fusão entre duas 

vozes da narrativa  funcionará,  de certa forma, como uma estratégia de 

empoderamento do sujeito homossexual. Como conseqüência, temos uma 

subversão do que é dito e aceito socialmente sobre a homossexualidade 

feminina. O fragmento demonstra um investimento no sentido de uma tomada 

de poder para deslocar concepções sedimentadas e se auto-nomear. É o 

homossexual que verdadeiramente tem condições para falar de si, não outros. 

Essa possibilidade de mostrar-se torna a obra de Rios extremamente 

sedutora para o público, formado, em grande parte, por mulheres3.  Numa 

época em que o papel do feminino estava atrelado ao espaço doméstico, e às 

responsabilidades que este impunha – a subordinação à figura masculina, a 

maternidade, a heterossexualidade, etc.-, a literatura cassandriana vai investir 

contra as convenções hetero-patriarcais e produzir mulheres ativas, 

insubordinadas, questionadoras, livres para escolher a forma de viver sua 

sexualidade. Seus textos - ousados, fortes, extravagantes, inconvenientes - 

não conhecem limites; soam atrevimento até mesmo para os leitores da 

década atual, acostumados a uma diversidade incomensurável de informações 

e de transgressões. (FACCO, 2004) 

                                                             
3 Segundo Rick Santos, Cassandra Rios conquistou leitoras em todas as classes sociais. 
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A partir do trabalho pioneiro de Rios, a lésbica - e outros sujeitos que o 

cânone literário havia esquecido – passa a ter uma existência ficcional. E esta 

é uma existência perturbadora. Esse sujeito tem consciência da necessidade 

de uma leitura crítica da sua própria condição social e se empenha nessa 

tarefa. Além do espaço na literatura e na política, irá inscrever-se como a única 

voz com autoridade e competência para falar de questões pertinentes à 

homossexualidade.   

 Não é difícil imaginar o quanto os textos de Rios escandalizaram e 

incomodaram a sociedade da época. O incômodo, no entanto, não impediu a 

sedução do público leitor. Ao contrário, parece tê-la acentuado. Além da 

temática do amor proibido (e entre sujeitos proibidos), as características 

formais da obra da escritora irão facilitar a aceitação. Sua linguagem, por 

exemplo, é bastante acessível, chegando mesmo a parecer superficial, 

simplória e chula. Isso se justifica pelo desejo do texto de adquirir uma fluidez 

que se aproxime à voz do povo,  que a escritora parece querer representar. 

(Facco, 2004 )  

Os lábios queimavam insaciáveis de beijos. O corpo ardia afogueado 
pela fúria do desejo e das carícias que se haviam feito.  
- Hoje eu tenho certeza de que não sou mais virgem, e agora sou sua 
para sempre. (RIOS, 2005, p.80)  
 

 A  aparente simplicidade formal  é uma das razões que levaram 

Cassandra Rios a tornar-se uma autora polêmica, estando sempre, como 

afirma Facco, “no meio das celeumas a respeito de baixa literatura, alta 

literatura, erotismo ou pornografia”. 

 Interessa-nos, aqui, iniciar uma discussão  acerca do lugar da crítica 

literária que condenou a obra da autora a uma condição de subliteratura. A 

esse respeito, algumas questões parecem de considerável relevância. A 

primeira refere-se aos motivos que teriam os críticos para relegar a uma 

condição de “sub” o trabalho de uma autora tão sedutora e, confirmado pelo 

pioneirismo atualmente reconhecido, tão revolucionária para sua época; não 

menos importante, seria questionar onde estaria o pornográfico na literatura 

cassandriana e as razões pelas quais ele constitui um problema; finalmente, 
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devemos perguntar o porquê de o sentido negativo atribuído a um tal 

pornográfico passar a identificar a narrativa de Rios a ponto de subtrair-lhe o 

literário.  

 Parecendo-nos essas questões imprescindíveis, tentaremos tecer 

algumas considerações que possam contribuir para uma leitura menos 

estereotipada da narrativa cassandriana. Para tal,  optamos, num primeiro 

momento, por situar o contexto histórico-político-social no qual se dá a maior 

parte da produção literária da escritora que, apesar de ter seu sucesso 

demarcado a partir da década de 1950, tem nos anos de 1960 e 1970 o 

período áureo de sua  produção.  

Na década de 1960, após o golpe militar, os textos produzidos por 

intelectuais irão dialogar apenas com os próprios intelectuais, tornando a 

cultura de protesto “uma espécie de diálogo entre comadres” (Moraes e Lapeiz, 

1985). O governo militar irá inserir o Brasil no contexto da industria cultural, 

incentivando a produção de arte de baixa qualidade, interpretada, 

equivocadamente, como “popular”. A televisão, com seus programas de 

auditório e suas telenovelas – diversão barata – eram oferecidas como forma 

de entreter a massa e manter sua consciência adormecida.  

Cada vez mais acirradas, as discussões entre os intelectuais irão se 

desdobrar. Nesse contexto, surgirá o Tropicalismo – movimento hostilizado por 

intelectuais de esquerda da época –que se apropriará da linguagem do 

espetáculo para subvertê-la. Os tropicalistas irão transformar a crítica à 

indústria cultural e às imagens arcaizantes e desenvolvimentistas  do país em 

espetáculo. (FACCO, 2004) 

Enquanto persistia esse panorama de conflitos ideológicos entre os 

intelectuais, Cassandra Rios, que não era considerada uma intelectual,  

aparentemente pairava acima das discussões políticas e seguia agradando a 

legiões de leitores.  

A euforia dos opositores, no entanto, levou os militares a intensificar os 

mecanismos de censura à livre expressão de opiniões e de modos de vida. 
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Além dos diversos instrumentos (desde Atos Institucionais até a violência 

física) utilizados pelo regime ditatorial, em 1970, o então presidente Emílio 

Garrastazu Médici assinou o decreto-lei 1.077 que, dentre outras, proibia todas 

as publicações consideradas pornográficas no país. A justificativa, aplaudida 

por representantes do clero e da sociedade civil, era “proteger a instituição da 

família, preservar os valores éticos e assegurar a formação sadia e digna da 

juventude”4.  Segundo os militares, "a pornografia se encontrava a serviço de 

interesses políticos de subversão, pois levava à destruição dos padrões morais 

vigentes" (Costella, 1970, 143) 

 Obviamente, a obra de Rios não passaria ilesa pelos censores da 

revolução - sobretudo porque, além do erotismo das cenas e da  linguagem, o 

homossexualismo era um dos assuntos que a censura militar classificava como 

atentado à moral.  Em artigo, Lúcia Facco e Isabel de Castro Lima5 citam  um 

trabalho de pesquisa realizado por Creuza Berg sobre a censura nos anos de 

chumbo, que estudou documentos levantados entre 1964 e 1984 e descobriu 

que cerca de 30% dos trabalhos vetados eram por “atentado à moral e aos 

bons costumes”.  

 Nesse ambiente político, os livros de Cassandra Rios foram retirados do 

mercado e impedidos de serem publicados. Em 1974, quando houve o 

afrouxamento do regime6, a autora tinha trinta e seis dos quase cinqüenta livros 

publicados censurados pela ditadura militar (PIOVEZAN, 2005). Ela foi 

perseguida, chegando a ser presa, e proibida de trabalhar. A estratégia 

utilizada para não parar de escrever foi um novo pseudônimo. Utilizando os 

nomes de Clarence Rivier e Olivier Rivier publicou romances ainda 

considerados “fortes”, porém com tramas envolvendo casais heterossexuais, o 

que, curiosamente, permitiu a circulação livre de perseguição das obras 

produzidas pelos pseudônimos.   

                                                             
4
 De Moraes e Lapeiz, retirada de artigo de Lúcia Facco e Isabel de Castro Lima. 

5
 Protagonistas lésbicas: a escrita de Cassandra Rios sob a censura dos anos de chumbo 

(2004) 
6 Em nota, Piovezan explica que a partir do governo Geisel (1974-1978), a chamada  distensão de caráter 
lento, gradual e seguro teria início. O fim completo da censura à imprensa, entretanto, só se dá no no 
governo Figueiredo (1979-1985).   
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Inserida nesse panorama, a crítica literária vai ser tão implacável quanto 

a ditadura e acabará ratificando a condição de marginalidade da escritora.  

Pelo menos duas vertentes podem ser apontadas na análise de sua obra: a 

que a taxa como pornográfica, subtraindo-lhe, assim, qualquer valor; e a que 

acredita que as personagens femininas cassandrianas são descritas de forma 

negativa e estereotipadas, o que, contrariamente aos objetivos da autora de 

investimento em uma imagem positiva, contribuiria para a manutenção de uma 

imagem negativa dos homossexuais. (PIOVEZAN, 2005).  

Tomando de empréstimo de Silviano Santiago a noção de ausência do 

gênero na estética, podemos obter uma explicação coerente para a postura da 

crítica literária brasileira.  

Até há bem poucos anos aparentemente a estética não tinha gênero, 

ou melhor, era assumidamente masculina e patriarcal, mesmo porque 

as reflexões que configuram o que chamamos de estética recalcavam 

toda possibilidade de pensá-la a partir do gênero, feminino, por 

exemplo, (SANTIAGO, 1995, p.99) 

Essa proposição nos permite deduzir que a crítica corrente na época em 

questão era, visivelmente, norteada pelo pensamento falocêntrico da filosofia 

ocidental. Assim, à literatura do homem heterossexual, e aí fatores como 

prestígio social e condição econômica precisam ser levados em conta, era 

concedido um lugar na academia; enquanto que para  a produção literária de 

uma mulher e, sobretudo, lésbica o gueto e a marginalidade eram as opções.  

Essa situação irá se acentuar quando a produção dessa mulher lésbica 

profana o romance, transformando-o em um cenário erótico, repleto de cenas 

de sexo entre mulheres. Sua narrativa, então, terá extrapolado todos os limites 

do aceitável e estará dizendo o indizível; terá  promovido “ o discurso 

veiculador do obsceno: daquilo que se mostra e deveria ser escondido”. 

(MORAES e LAPEIZ, 1984, p.9) 

Não teria, então, para Rios outro rótulo senão o de pornográfica. 

Levando em conta o sentido corriqueiro do termo7,  a escritora seria uma artista 

                                                             
7 Os principais dicionários em Língua Portuguesa associam pornografia a uma natureza obscena; 
também é definida como imoralidade.  
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suja, obscena, que promovia narrativas que atentavam contra a segurança das 

famílias brasileiras. 

Podemos, no entanto, resgatar para a dita pornografia de Rios, um outro 

lugar. Tomemos essa tal pornografia não mais da forma como a crítica e o 

regime militar a tomaram. Pensemos o pornográfico em seus textos como uma 

afronta ao discurso falocêntrico. Ora, se é ao lugar do sujo, do fétido, do 

promíscuo, do crime que as  relações homoafetivas e homoeróticas são 

relegadas em nossa sociedade, então é também apenas desse lugar que 

esses sujeitos podem falar. O pornográfico seria o espaço de existência dessa 

mulher lésbica – aquele ao qual foi relegada, o único que lhe restou, mas 

também o que pode ser tomado como espaço de resistência, subversivo, anti-

canônico. Acima de tudo, será o ponto estratégico do qual se pode ter uma voz 

livre das imposições institucionais e do qual se pode denunciar a discriminação 

da qual se é vítima. 

 A academia, entretanto, não estava interessada em ter acesso a essas 

questões. Na verdade, na década de 1970, suas portas ainda não estavam 

abertas para escritoras como Rios. Seria necessário esperar, pelo menos até o 

final dos anos 1970, para assistir ao que Silviano Santiago chama A 

democratização no Brasil - e ver a arte brasileira caminhar em busca de uma 

dominante mais cultural que literária. Só então se começaria o processo de 

releitura (ou ainda de leitura) de escritores e escritoras condenados aos 

horrores do silêncio.  

A esse respeito, Lúcia Facco irá argumentar que uma investigação mais 

rigorosa  dos textos de Rios permitiria concebê-los como “uma crítica corrosiva 

ao sistema hetero-patriarcal-falocêntrico”, que abalaria sua própria estrutura, 

visto por em xeque as certezas cristalizadas e os conceitos estabelecidos. Rios 

se apropria de um modelo de narrativa sedutor às massas – por ser linear, de 

linguagem acessível, repleto de cenas de sexo – para subverter o modelo de 

comportamento feminino eleito como ideal pela sociedade. 

 A obra de Cassandra Rios, dessa forma, irá exercer um papel 

fundamental na crítica social feminista. Isso porque, por um lado, a autora 
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investe na construção de uma identidade da mulher homossexual; por outro, 

assim como escritores de sua época que utilizam a arte para denunciar os 

horrores físicos sofridos por aqueles que ousavam combater a ditadura militar, 

Rios, por meio de suas personagens, vai, segundo Facco, denunciar a “tortura 

moral” a que eram submetidas as mulheres que optavam por uma postura 

social transgressora.  

 Meninas e mulheres de vida marcada pela condenação e pelo 

apagamento encontraram nos romances cassandrianos uma garantia de 

existência. Pela primeira vez na história da literatura brasileira, o silêncio era 

quebrado e as lésbicas podiam gritar as suas paixões e os seus desejos. Mais 

do que isso, viam seus sentimentos tornarem-se legítimos, passíveis de serem 

escritos nas páginas dos romances. 

O amor! Não era desejo, nem simplesmente um sentimento de querer 

bem; era uma mistura de tudo, de mel e veneno, de fel e açúcar, de 

lágrima e riso, de sol e frio, o gelo do arrepio que a cortava toda por 

dentro, sentindo a presença de Berenice.  

Para ela, ser lésbica era lindo. Temia. Sofria, mas achava lindo. 

Gostava de ser assim. (RIOS, 2005, p.82) 

 

 Acerca disso, Rick Santos vai mostrar que Cassandra Rios criou uma 

espécie de “língua/texto”.  Para  o pesquisador, a autora utiliza a língua como 

“um lócus disruptível e volátil que transgride, “perturba” e põe em xeque a 

lógica e a legitimidade do discurso falocrático”. (SANTOS, 2003)     

É a partir do argumento de criação de uma “língua/texto” que propomos 

uma possibilidade outra de leitura da obra de Cassandra Rios. E se essa 

“língua/texto”, considerando sua potência criativa, tivesse extrapolado os limites 

concebidos pela autora? E se o projeto de afirmação de uma identidade 

homossexual fosse apenas uma espécie de simulacro para uma outra coisa, 

um outro devir para além do devir identitário?  

É o movimento da personagem Berenice que nos permite tais apostas. 

Ao contrário de Andréa, de quem o leitor conhece todas as ações e todos os 

pensamentos (principalmente porque a narrativa se desenrola a partir da sua 

ótica), Berenice não se revela. Temos informações sobre sua competência 
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profissional, sobre o envolvimento sexual com alunas, entramos em sua casa, 

conhecemos uma professora que é seu caso, somos avisados da existência de 

um noivo (que, segundo suas alunas, ela mantém para  preservar aparências), 

mas muito pouco conhecemos dos  seus sentimentos ou da sua forma de 

conceber o mundo. Tudo o que nos chega é por intermédio de Andréa, ou dos 

mexericos de suas colegas de classe. Nem mesmo o narrador parece dar 

conta da personagem que, durante toda a narrativa, permanece  uma estranha.  

Algumas vezes, descobertas surpreendentes nos deixam mais próximos 

de desvendar Berenice, mas nada que dê um veredicto sobre sua 

personalidade. Os que chegam ao final da narrativa ficam perplexos ao 

descobrir que a própria mãe da personagem Andréa fora amante de Berenice. 

Os detalhes da história, no entanto, não são revelados, mantendo a 

obscuridade em torno da personagem.  

Nem mesmo os diálogos da professora na alcova são capazes dissipar 

as dúvidas do leitor. Algumas vezes, eles parecem até acentuá-las. 

Andréa olhou à volta. Perscrutou  as paredes, os móveis rústicos 
espalhados distantes uns dos outros.  Cobriu o corpo com a coberta 
que puxou debaixo de si, ajeitou os cabelos e perguntou de repente: 
- Por que me trouxe aqui? Você planejou? Sabia que eu também 
queria ser sua? Que estava ficando doente de tanto pensar? Me 
trouxe aqui só para fazer sexo, para me possuir? Só por desejo? Faz 
isso sempre? 
- Louquinha, claro que não. [...] Nunca fiz isto com ninguém, é a 
primeira vez. Nem poderei esclarecer com honestidade porque e 
como a trouxe, porque foi uma loucura, um impulso, como se eu 
estivesse sob o efeito de uma hipnose. Vi-a sair do colégio e calculei 
tudo rápido; quando percebi e tomei conta do que fazia, a estava 
chamando. Não me conformo, nós duas aqui, o que fiz. Eu sonhava, 
vivia pensando, via você sob meu corpo e eu agindo no seu corpo. 
(RIOS, 2005, p. 183) 

 
 

Em quase trezentas páginas de narrativa, há um único momento em que 

Berenice parece querer se mostrar. Ela toma a palavra e tenta uma 

autodenominação. 

- Somos duas traças. – disse a professora. 
- Traças? Por quê? Eu não quero ser traça, prefiro ser um cogumelo 
branco do mato, você já viu? É tão lindo, tão branco, parece um 
pompom de algodão, mas é venenoso... 
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- Eu sou a traça, pertenço à família dos tineidas   e dos tisanuros, 
talvez do gênero lepisma. Sou aquilo que destrói pouco a pouco, não 
vê o franjar das minhas asas e as unhas em forma de casco? 
- Não são cascos! Prefiro que você seja uma cigarra. 
- Traça. Sou traça! Tentando passar despercebida entre os outros, 
sinto-me como a traça que se esconde entre as costuras dos livros 
para, no fim, morrer esmagada entre suas páginas. (RIOS, 2005, 
p.226) 

 Como, então, ler Berenice no conjunto da narrativa? Talvez suas 

próprias palavras nos deem uma pista.  Ela é uma traça. Como tal, sua 

potência está em roer coisas. As páginas dos mais raros livros ou os mais 

nobres e caros tecidos não estão imunes ao poder destruidor do inseto. Outra 

questão imediatamente se impõe. Mas o que essa traça estaria tentando  roer? 

Que estruturas pretenderia fazer ruir? O discurso legitimador de uma 

heteronormatividade, sem dúvida; mas também, arriscamos dizer, o discurso 

político e teórico que, ao tentar produzir uma representação positiva da 

homossexualidade feminina, exerce sobre os corpos  “um efeito regulador e 

disciplinador.” (LOURO, 2008, p.33)  

Mais que qualquer outro personagem da narrativa, Berenice parece 

entender os limites, os contornos, as restrições de assumir uma identidade 

estável. É por isso que ela, por diversos e escorregadios caminhos, foge da 

estereotipação. Aliás, seu comportamento demonstra desdém pelas instituições 

sociais e, sobretudo, por princípios éticos e morais -  envolve-se com alunas 

adolescentes; é caso de uma colega de trabalho; tem um noivo (que não foi o 

único) com quem, segundo insinuações de Andréa, tem relações sexuais.  

 A motivação da personagem, o regulador de suas ações, o seu único 

senhor  é o desejo. Ela é uma mulher que, não conhecendo limites e não se 

enquadrando em um padrão de comportamento, permite-se experimentar o 

prazer das formas mais radicais. A incapacidade de se adequar a modelos é 

decorrente, dentre outras, da incapacidade de assumir o peso de uma 

identidade fixa, imutável, estável. Ela não consegue e não quer ser decifrável.  

 Diante dessas questões, cabe trazer para o cenário da discussão um 

referencial teórico que possibilite ampliar a leitura da performance da 
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personagem criada por Cassandra Rios. Para tal, tomaremos um sujeito que só 

na década de 1990 seria teorizado; o sujeito Queer8. 

 Subvertendo o sentido pejorativo atribuído historicamente ao termo, a 

política queer, assumida por uma vertente dos movimentos homossexuais, é 

caracterizada por uma perspectiva de contestação. Para esses militantes,  

“queer significa colocar-se contra a normalização – venha ela de onde 
vier. Seu alvo mais imediato de oposição é, certamente, a 
heteronormatividade compulsória da sociedade; mas não escaparia 
de sua crítica a normalização e a estabilidade proposta pela política 
de identidade do movimento homossexual dominante.” (Louro, 2008, 
p.38)    

 O que teria, então, Berenice a ver com a política queer? Se pensarmos 

em termos cronológicos, certamente não será possível estabelecer uma 

relação satisfatória, visto que Berenice é da década de 1970 (quando os 

movimentos em defesa dos direitos homossexuais começavam a engatinhar no 

Brasil), enquanto que os teóricos queer irão produzir ao redor dos anos de 

1990.  Mas, se o elemento em questão for o desejo que perpassa o espírito da 

personagem, então poderemos encontrar pontos de convergência ou, talvez 

possamos dizer, uma vontade queer em Berenice.  

Assim como sugere a política queer, a personagem cassandriana 

assume – e seu comportamento, embora em alguns momentos possa confundir 

o leitor, deixa isso evidente - uma postura intolerante a algumas formas de 

normalização. Ela não conhece princípios, e, embora se considere 

genuinamente homossexual - conforme exigência da política identitária de sua 

época -  algumas vezes ultrapassa os limites da atribuídos a esse sujeito. 

O ápice da atuação da personagem estaria na autodenominação de 

traça. A partir desse termo/conceito usado para se autodenominar, a 

personagem estaria determinando para si um papel político num contexto 

social heteronormativo. Estaria, também, pondo em xeque o desejo de 

                                                             
8 Segundo Guacira Lopes Louro, o termo queer pode ser traduzido como estranho, esquisito, raro, 

excêntrico, extraordinário, ridículo. No entanto, o termo também se constitui na forma pejorativa 
de designar os sujeitos com inclinação homoeróticas. Um insulto que, historicamente, vem 
reiterando a voz de grupos homófobos e que, por esse motivo, adquire força e confere um 
lugar de abjeto àqueles a quem é dirigido. (  2008, p. 37)   
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homonormatividade que sustentava a política identitária que começava a 

ganhar corpo no Brasil.  

 A  finalidade desse trabalho é contribuir para ampliar as possibilidades 

de leitura da obra da escritora Cassandra Rios. Se conseguirmos reconhecer 

nos seus romances personagens como Berenice, será provável que  passamos 

ajudar a resgatar sua obra de uma condição de marginalidade e a coloquemos 

em um outro lugar. Agora, o lugar do possível, do permitido, do múltiplo. 
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