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Resumo: Dois poetas que transitam entre o olimpo e a marginalidade 
cantando sobre amores que ainda hoje causam celeumas quando assumidos. 
Dois poetas que expõem as pistas para adentrarmos pelos labirintos míticos 
da complexidade humana. Konstantinos Kaváfis e W.H. Auden serão aqui 
analisados pelo viés homoerótico pensado por Jurandir Freire Costa para que 
possamos observar a atemporalidade de versos que parecem simultaneamente 
gritar e calar as belezas e as dores de homens apaixonados. 
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A contextura que desponta deste trabalho surge a partir do conceito de 
homoerotismo cunhado pelo psicanalista húngaro Sandor Ferenczi no final do século 
XIX. O termo – retomado aqui no Brasil por Jurandir Freire Costa – afasta-nos das 
limitações que o termo homossexualismo nos impõe, pois segundo Ferenczi este 
último é largamente insuficiente para descrever a diversidade das experiências 
psíquicas dos sujeitos homoeroticamente inclinados (Costa 1992: 43). Ao reapropriar-
se do conceito, Costa amplia-o, pois enxerga-o dentro de perspectivas 
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contemporâneas e literárias, ajudando-nos assim a deslindar os eróticos caminhos 
percorridos pelos versos de um grego e de um inglês. Temas como: solidão, tempo e 
envelhecimento aparecem nos versos dos referidos poetas como uma espécie de 
cartografia apaixonada e, por vezes cruel, da nossa efêmera condição de ser humano. 
Dois sujeitos líricos, duas artes que dialogam com paixão, coragem e talento e 
colocam-se a um só tempo entre a ordem e a desordem, isto é, aproximam-se dos 
ideais morais aos quais a moralidade burguesa aspira e ao mesmo tempo afastam-se 
dos mesmos quando propõem um diálogo com uma sexualidade que transgride toda 
e qualquer ordem heteronormativa vigente.  

O primeiro preferiu, em vida, manter sua obra apenas para uns poucos 
privilegiados e somente trinta e cinco após sua morte, o público pode conhecer a 
totalidade de sua produção. Por outro lado, o segundo foi muito publicado em vida; 
viveu certo ostracismo em sua velhice e acabou por cair no gosto popular algumas 
décadas depois de sua morte. Um nasceu em Alexandria e viveu durante um tempo 
na Inglaterra; outro saiu da Inglaterra e foi viver em uma efervescente Nova Iorque 
dos anos 40. Um amou e deixou o registro de seus amores em alguns dos mais belos 
poemas já escritos; o outro amou intensamente e mergulhou nos mistérios intrínsecos 
da religião católica. Um disse: Eu sou o espírito; abaixo de mim está a carne. O outro 
retomava Santo Agostinho e repetia: Dai-me a castidade e a continência, mas não já. 
Um chamou-se Konstantinos Petros Fotiades Kaváfis e nasceu no dia 29 de abril de 
1863; o outro se chamou Wystan Hugh Auden e nasceu 21 de fevereiro de 1907. A 
partir de agora, neste breve estudo, temos o prazer de convidar a todos para um 
mergulho em um mundo de amor, solidão e um tempo que a tudo e a todos corrói, 
mas não destrói. 
 
 
1ª parte: Paixão 

 
A vitrine da tabacaria 
 
Perto da vitrine da tabacaria 
de uma tabacaria pararam com muitos outros. 
Por acaso, seus olhares se encontraram 
e o ilegal desejo das suas carnes 
se mostrou timidamente, com hesitação. 
Depois, alguns passos ansiosos pela calçada - 
até que sorriram e trocaram acenos discretos. 
 
E depois, na carruagem fechada... 
A aproximação dos corpos; 
as mãos que se penetram, os lábios que se penetram (Kaváfis 2008: 43). 
 
The platonic blow (fragmentos) 
 
I inspected his erection. I surveyed his parts with a stare 
From scrotum level. Sighting along the underside 
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Of his cock, I looked through the forest of pubic hair 
To the range of the chest beyond rising lofty and wide. 
I admired the texture, the delicate wrinkles and the neat 
Sutures of the capacious bag. I adored the grace 
Of the male genitalia. I raised the delicious meat 
Up to my mouth, brought the face of its hard-on to my face (Auden 
apud Lehman 2008: 48-51). 

  
Paixões, paixões... como falar de encontros que tanto nos trazem alegrias, 

tristezas, risos e lágrimas. Como expor ao mundo aquilo que nos é tão íntimo e tão 
avassaladoramente incontrolável?  Os versos acima se complementam por parecerem 
dois momentos de um mesmo encontro; o primeiro é aquele que esconde; o segundo 
o que desnuda. Tanto um quanto outro provam que em matéria de flertes e paixões, 
não existem amores masculinos ou femininos, existem amores. A crueza de Auden 
em The Platonic blow traz à tona não o cifrado, não a delicadeza, pelo contrário, ao 
abrir mão de metáforas, o eu-lírico estabelece com seu leitor uma conversa franca 
sobre os prazeres da carne e do espírito, colocando-se assim naquela fronteira 
perigosa entre o que é estético e o que é vulgar. Seu eu-lírico é intenso ao relatar uma 
provocante admiração pelo órgão sexual masculino a quem quiser (ou puder) ouvir. 
Seu tesão é infinito e não necessita falar num sussurro, pois o corpo masculino é 
cantado em todo seu esplendor como se estivéssemos diante de um dos trabalhos 
daquele que talvez seja o mais homoerótico de nossos fotógrafos - Alair Gomes.  Já os 
versos de Kaváfis trazem o encontro furtivo de dois desconhecidos, que sem palavras 
e sem demonstrações explícitas de afeto, decidem entrar em uma carruagem, 
comprovam que para esse eu-lírico a volúpia também precisa ser concretizada, 
porém com discrição. Para um, o espaço privado torna-se testemunha ocular de uma 
paixão declarada; para outro, o espaço público torna-se perfeito para os preliminares 
contatos (olhares, sorrisos e acenos), mas não ousa uma palavra, um toque. O tesão 
só pode ser concretizado por trás das cortinas de uma oportuna carruagem. Essa 
proteção, contudo, acabará por trazer uma sensação de angústia, como podemos 
constatar em outro poema, no qual o eu-lírico do poeta grego parece sufocado com 
esse excesso de zelo e o que antes servia para libertar, agora apenas aprisiona: 

 
Sem cuidado nenhum, sem respeito nem pesar, 
ergueram à minha volta altos muros de pedra. 
 
E agora aqui estou, em desespero, sem pensar 
Noutra coisa: o infortúnio a mente me depreda. 
 
E eu que tinha tanta coisa por fazer lá fora! 
Quando os ergueram, mal notei os muros, esses. 
 
Não ouvi voz de pedreiro, um ruído que fora. 
Isolaram-me do mundo sem que eu percebesse (Kaváfis 1982: 105). 
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 Por mais que sejamos cuidadosos ao analisar versos deste porte, é inevitável 
uma compreensão diacrônica deste isolamento, afinal de contas, quantos ainda não 
se isolam e temem enfrentar os próprios desejos? Ou seja, não basta apenas lermos o 
passado, é necessário fazermos com que o mesmo chegue ao presente não como uma 
verdade irreversível, mas sim, como um conjunto poético que nos possibilite a 
reutilização de tal material como se fôssemos um historiador que tem o dever de 
traduzir e precisa compreender o presente pelo passado e o passado pelo presente 
(Bloch apud Loraux 1992: 61). Kaváfis e Auden foram contemporâneos a diversos 
estudos acerca da sexualidade envolvendo pessoas do mesmo sexo; contemporâneos 
inclusive do criador do termo homossexual, o médico húngaro Karoly Maria 
Kertbeny (Spencer 1999: 274). A partir de tal nomenclatura todo sujeito homossexual 
passou a ser entendido como um doente pela medicina e pela psicanálise. Destarte 
que o diálogo homoerótico com esses dois poetas deve existir justamente por 
percebermos que – mesmo após a OMS (Organização Mundial de Saúde) em 1995 ter 
trocado o sufixo “ismo” pelo sufixo “dade” comprovando que não se trata de 
“doença” e, sim, de “modo de ser”, ainda hoje, há paixões que só podem ser vividas 
entre quatro paredes, há amores que ainda hesitam, temem o olhar do outro e 
continuam sendo incapazes de dialogar com o mundo real. Em suma, entendendo 
que sexualidade é um construto teórico, nascido de uma racionalidade científica, 
optamos deliberadamente por chamar as linhas poéticas em questão de 
homoeróticas, afinal de contas, o erotismo é uma experiência orientada por 
finalidades ético-estéticas que visam construir domínios eróticos onde os prazeres 
proibidos ou permitidos não obedecem à codificação moral criada pela ciência (Costa 
1992:44). Talvez nem Kaváfis, nem Auden pudessem imaginar que a força de seus 
versos não apenas ecoariam para além de suas próprias existências, como teriam a 
força necessária para desmoronar muros e desconstruir estereótipos. E para nós, que 
ansiamos por belas palavras, por experiências que ultrapassam a mundana “vida 
real”, nada melhor do que poetas transformando a mediocridade em harmonia; a 
intolerância em fortaleza estética. É como se aqueles versos continuassem a nos dizer 
que existe um segredo a ser desvendado, uma razão extremamente particular para 
sermos o que somos. 
 
 
2ª parte: Solidão 

 
Desde as nove 
 
Meia-noite e meia. Rapidamente a hora passou 
desde as nove, quando acendi a luz 
e aqui me acomodei. Sentado, nada leio, 
nada falo. Falar com quem se 
estou só em minha casa. 
O vulto de meu corpo jovem, 
desde as nove, quando acendi a luz, 
veio, encontrou-me e fez-me lembrar 
de quartos perfumados e fechados 
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e do prazer passado – que intrépido prazer! 
E ainda trouxe diante de meus olhos, 
Os lugares que agora tornaram-se desconhecidos, 
lugares cheios de movimento que deixaram de existir 
teatros e cafés onde estive uma vez. 
 
O vulto de meu corpo jovem 
Veio e me trouxe também as tristezas: 
A dor de minha família, separações, 
Os sentimentos dos meus, sentimentos 
Dos mortos tão pouco estimados. 
 
Meia-noite e meia. Como passaram as horas. 
Meia-noite e meia. Como passaram os anos (Kaváfis 2008: 63). 
 
Are you there?2 
Each lover has a theory of his own 
About the difference between the ache 
Of being with his love, and being alone: 
 
Why what, when dreaming, is dear flesh and bone 
That really stirs the senses, when awake, 
Appears a simulacrum of his own. 
 
Narcissus disbelieves in the unknown; 
He cannot join his image in the lake 
So long he assumes he is alone. 
 
The child, the waterfall, the fire, the stone , 
Are always up to mischief, though, and take 
The universe for granted as their own. 
 
The elderly, like Proust, are always prone 
To think of love as a subjective fake; 
The more they love, the more they feel alone. 
 
Whatever view we hold, it must be shown 
Why every lover has a wish to make 
Some other kind of otherwise his own: 
Perhaps, in fact, we never are alone. (Auden [s.d.]) 

 
 Certa vez, a atriz Liv Ullmann em uma longinqua entrevista disse que era 
preferível estar sozinha a acordar ao lado de alguém e se sentir sozinha. Estar e não 
estar é um dilema ao que parece atemporal e infindo, pois não é de hoje que nos 
                                                           
2 O poema Are you there? excepcionalmente foi retirado da internet e pode ser encontrado em: 
<http://hellopoetry.com/poem/are-you-there/>, acessado em 01/10/13. 
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entregamos a sagas homéricas em busca do parceiro ideal, do companheirismo que 
aconchega e dá prazer. Com Kaváfis e Auden não foi diferente. Enquanto o primeiro 
se perdia por entre quartos, ruas e cafés; o segundo tentava chegar a uma conclusão 
sobre o dilema da solidão. O eu-lírico do primeiro poema, por exemplo, não se dá 
conta da passagem das horas, como se desde a meia-noite e meia até às nove horas, 
nada tivesse acontecido, nenhuma palavra tivesse sido dita. Falar com quem se estou só 
na minha casa, indaga o poeta. Dos gozos clandestinos conseguidos através de ilegais 
prazeres, resta apenas o odor de um quarto perfumado, fechado... Kaváfis 
“escondeu” sua obra em vida, talvez porque soubesse que mais importante do que 
especularem sobre sua sexualidade ou sobre suas “intenções”, melhor enxergar sua 
escrita como uma escrita de tantos pelo mundo afora, até porque, parafraseando 
Caetano Veloso: cada um sabe o que é a delícia de ser o que é. 
 Auden, por sua vez, põe o leitor em contato com a beleza da vida, seja sozinho 
seja acompanhado, o que precisamos é não idealizar demais; não é preciso pintar em 
nossos sonhos “algo maravilhoso”, mesmo porque, quando acordamos somos 
obrigados a encarar a realidade e ver que a pessoa amada é apenas um simulacro 
desses mesmos sonhos. Da mesma forma, os amantes sempre procuram pedaços 
agradáveis de si na pessoa amada; quando não encontram, ficam de novo frustrados. 
O Narciso da terceira estrofe nunca terá esse problema, pois tudo o que ele procura 
ele encontra. A criança do próximo momento do poema, simplesmente não procura; 
ela se ocupa com outros jogos. E é na penúltima estrofe que Auden toca em um 
ponto também recorrente na obra de Kaváfis: a velhice. Os mais velhos parecem 
saber muito bem que deve haver uma distância: o ser amado é uma pessoa, eu sou 
outra, não vamos misturar as coisas, trocar pedaços. Sendo assim, eles se veem 
sozinhos até quando estão acompanhados da pessoa amada. Nos versos, as pessoas 
com mais idade são menos fantasiosas - to think of love as a subjective fake - a acreditar 
na possibilidade do amor dar certo. Entretanto, o poema nos diz que quanto mais 
experientes, mais solitários. Paradoxal? Talvez. A resposta a essa aparente 
contradição há de estar na última estrofe. Nela descobrimos que alguns amantes 
talvez nunca estejam verdadeiramente sozinhos, porque de uma forma ou de outra 
percebem que o amor próprio é mais forte do que qualquer outro amor; entendem 
que a completude só é possível com a autossuficiência.  
 Sozinhos ou acompanhados; acompanhados e sozinhos! Inexplicável e eterno 
paradoxo que não foi criado pelos poetas em questão, naturalmente, no entanto, 
traduzido com sensibilidade e paixão por dois grandes intérpretes desse maquinário 
confuso e genial chamado ser humano. 
 
 
3ª parte – Mitologia Grega 
 

O escudo de Aquiles (fragmentos) 
 
Por cima do ombro dele buscava 
Ela vinhedos com oliveiras, 
Barcos cruzando mares indômitos 
E cidades de mármore, ordeiras. 
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Mas ali, no luzente metal, 
As mãos dele haviam posto, juntos, 
Uma vastidão artificial 
E um céu feito de chumbo. 
 
Uma planície parda, nua, sem qualquer 
Folha de relva ou sinal de habitação, 
Nada de comer, nem onde sentar sequer; 
Reunida porém naquela desolação, 
Uma ininteligível multidão, 
Um milhão de olhos e de botas perfilando-se, 
Sem expressão, à espera da ordem de comando. 
 
Por cima do ombro dele buscava 
Ela devotamentos rituais 
E novilhas com guirlandas de alvas 
Flores, libações sacrificiais, 
Mas ali, no luzente metal, 
Em vez de altar avistou somente, 
À luz fremente da forja dele, 
Uma cena muito diferente. 
 
Área cercada de arame farpado; dentro, 
Oficiais passeavam seu tédio (fez piada, um); 
Sentinelas suavam no calor intenso: 
Imóvel, uma turba de gente comum 
Olhava de fora, sem comentário algum, 
Três pálidas figuras serem amarradas 
A três estacas em pé, no chão fincadas. 
 
A massa e majestade deste mundo, tudo 
Quanto tenha algum peso e pese sempre o mesmo 
Está na mão dos outros; eles eram miúdos, 
Não podiam esperar ajuda, que não veio; 
O que seus inimigos queriam já foi feito, 
E o pior: perderam o seu próprio orgulho, mortos 
Como homens bem antes da morte dos seus corpos. 
 
Por cima do ombro dele buscava 
Atletas entregues aos seus jogos, 
Homens e mulheres a mover 
Seus membros docemente no compasso 
Da música, cada vez mais rápido. 
Mas no escudo luzente não tinha 
A mão dele pintado uma dança 
E sim um campo de ervas daninhas. 
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Hefaísto, o armeiro de delgados 
Lábios, foi-se embora manquejando, 
Tétis, a dos seios reluzentes, 
Deu um grito de espanto, 
Diante do que o deus forjara a fim 
De agradar ao filho dela, o forte 
Aquiles férreo matador de homens, 
Que tão breve encontraria a morte (Auden 1986: 119-123). 
 
Troianos 
 
Nossos esforços – nós, desventurados – são, 
nossos esforços, como os dos troianos. 
Algum êxito obtido, alguma empresa 
assumida, e eis que começamos  
a encher-nos de esperanças, de coragem. 
 
Algo surge, porém, que nos irá deter. 
Emerge Aquiles da trincheira à nossa frente 
e com seus gritos de assustar põe-nos em fuga. 
 
Nossos esforços são os dos troianos. 
Cremos que, com audácia e decisão, 
da sorte mudaremos a animosidade, 
e vamos para fora, para a luta. 
 
Mas quando o instante decisivo chega, 
desertam-nos audácia e decisão; 
nosso ânimo fraqueja, paralisa-se, 
e à volta dos muros corremos, 
procurando, na fuga, a nossa salvação. 
 
Nossa ruína é inevitável, porém. Sobre 
os muros já começam os lamentos. 
Choram as nossas lembranças, nossos sentimentos. 
Amargamente por nós choram Príamo e Hécuba (Kaváfis 1982: 103). 

 
A cada nova etapa, poetas acrescentam, modificam, colaboram e vão 

definitivamente mexendo na estrutura mítica, afinal de contas, o mito é uma 
realidade cultural extremamente complexa, que pode ser abordada e interpretada 
através de perspectivas múltiplas e complementares (Eliade 1972:11). De modo que 
se faz necessário neste breve estudo sobre dois poetas que nunca se encontraram, 
mas que tanto “conversaram” através de seus versos, falar de uma importante ponte 
que os leva pelos labirintos míticos daquela que talvez seja a mais contada narrativa 
épica da história da literatura ocidental: a Guerra de Troia. Todavia, precisamos 
deixar claro que não estamos aqui apenas para encontrar ecos do passado; é antes o 
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inverso: queremos a explosão de imagens, de tempos sem tempos e ressoados de 
ecos através dos quais já não vemos onde as profundezas desses ecos vão repercutir e 
morrer (Bachelard 2012: 2). 

O poeta inglês nos relata uma infeliz troiana (seria Hécuba?) observando, 
através do emblemático escudo de Aquiles, os destroços daquela que um dia tinha 
sido a poderosa cidade de Troia. Um povo humilhado e soldados perdidos no êxtase 
da vitória. Um altar que antes servira de libações aos deuses, agora ardia em chamas 
e fazia a desolada espectadora perder sua fé e suas esperanças. Um triste desfecho 
testemunhado por uma mulher que tem na arma de seu inimigo – o escudo de 
Aquiles - a trágica imagem dos homens de sua terra amada que perderam a vida 
ainda em vida. Tétis, a deusa mãe de Aquiles se compadece das lágrimas daquela 
mulher e grita, clama e vocifera para a arma que ela mesma havia encomendado a 
Hefaístos. Um grito que ironicamente representa a impotência diante da morte, até 
mesmo para um semideus, filho de uma deusa com um mortal, pois como bem 
sabemos, Aquiles é o guerreiro que não viveria muito depois daquela intrincada 
vitória. 
 Kaváfis reforça essa total impotência, trazendo-a lá da mítica Troia e 
esfregando-a em nossas faces: nossos esforços são os dos troianos, nossa ruína é 
inevitável. E aquela que olha através do escudo de Aquiles, não chora apenas pelos 
seus iguais; não sofre apenas por seus filhos mortos... A mulher que procura por um 
vestígio de paz através do escudo do semideus, amargamente chora por nós, pobres 
seres pretensiosos e paradoxais, carentes de amor e compreensão. Apaixonados e 
solitários. Fortes e fracos. Homens, mulheres... seres tão demasiadamente humanos. 
Poderíamos aqui especular sobre as diversas possibilidades trazidas pelas linhas 
poéticas de Kaváfis e Auden, porém, para não cair na velha armadilha de idealizar o 
ontem, vamos aqui dizer que elas parecem apenas buscar pistas em mares já dantes 
navegados por outros. É como se tal conjunto poético nos dissesse o tempo todo 
àquilo que anteriormente foi constatado por Walter Moser: todos os materiais da 
história cultural são em princípio reutilizáveis recicláveis e nada jamais estará 
definitivamente morto (Moser 1989: 2). A história é assim recontada não como algo 
estanque no tempo, mas como uma força atemporal das potencialidades humanas e 
artísticas de uma civilização aparentemente prisioneira de guerras sem fim. 
 Concluímos pensando em como aliar a possibilidade de lermos dois poetas 
que segundo a definição de Harold Bloom, podem ser chamados de canônicos 
justamente porque têm força poética, isto é, possuem domínio da linguagem 
figurativa, originalidade, poder cognitivo, conhecimento, dicção exuberante (Bloom 
2010: 44) àquela ideia de uma poesia que pode ir além do prazer estético. Em outras 
palavras, como poderíamos dizer que Kaváfis e Auden podem (devem?) contribuir 
para uma cultura homossexual? Talvez, só de lembrarmos a velha afirmação de 
Gregory Woods sobre como o homoerotismo masculino de uma forma ou de outra 
sempre teve uma representação maciça naquilo que há de melhor na chamada 
literatura canônica (Woods 1998: 11) já nos ajude a entender o quão tênue é este 
limite entre olimpo e marginalidade por onde transitam os dois. Os versos aqui 
analisados podem, sim, ser percebidos como possuidores de determinados códigos 
na construção de uma cultura homossexual que se inspira na experiência sexual de 
dois poetas em seus respectivos momentos histórico-sociais e culturais. Todavia, não 
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podemos enxergar em ambos um mero espelho da realidade em que viveram, seus 
versos são capazes de nos fazer compreender que 
 

estudar as relações entre Literatura e homoerotismo implica  uma certa 
consciência do lugar a partir do qual se busca construir um sentido para 
os textos e para o próprio mundo em que se vive. A abordagem dos 
textos literários que, de algum modo, se reportam ao homoerotismo 
pode e deve abrir-se a uma visão abrangente da realidade histórico-
social e cultural na qual esse homoerotismo é ou foi colocado em 
discurso, na medida mesma em que é ou se foi vivido (Barcellos 2002: 
44-45). 
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