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RESUMO 

Este artigo concentra-se nas primeiras inserções criativas do artista fluminense Alair 
Gomes (1921-1992), através da escrita de diários e reflexões, tanto de caráter pessoal 
quanto filosófico. No texto Drôle de Foi (1942 – 1947), Gomes expõe elementos que 
farão parte de sua poética futura relacionada à fotografia de cunho ficcional nos anos 
60. Entre as questões ali expostas estão os seus conflitos geracionais ligados à sua 
visão do Rio de Janeiro, cidade balneária que expõe os corpos junto à natureza. Tais 
escritos demonstram um artista dividido entre a carreira de engenheiro, o catolicismo 
herdado da família, a evidência do erotismo intrínseco de sua relação com o mundo, 
assim como a busca de compartilhamentos de suas angústias com pares intelectuais 
advindos da literatura. 
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SOMMAIRE 
Cet article est centré sur les premières insertions créatrices de l´artiste fluminense Alair 
Gomes, (1921–1992), au travers de la rédaction de journaux intimes et de réflexions, 
au caractère tant personnel que philosophique. Dans son texte, Drôle de foi, (1942-
1947), Gomes expose des éléments qui feront partie de sa future poétique, liée à la 
photographie relevant des empreintes fictionnelles dans les années 1960. Parmi les 
questions y exposées, on trouve ses conflits générationnels concernant sa vision de 
Rio de Janeiro, ville balnéaire qui expose les corps à la nature. Tels écrits montrent un 
artiste partagé entre sa carrière d’ingénieur, le catholicisme hérité de sa famille, et 
l’évidence de l’érotisme intrinsèque de sa relation avec le monde, ainsi que la 
recherche du partage de ses angoisses avec des pairs intellectuels issus de la 
littérature.  
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Na época em que o jovem Alair Gomes inicia sua aventura na escrita, muitas 

eram as dúvidas e inseguranças que percorriam as suas linhas. As palavras e 

os questionamentos existenciais são o motor desta condição. Encarar temas 

como o das suas incertezas frente à profissão de engenheiro, provavelmente 

motivo de orgulho para seus pais, assim como expressar a sua diferença de 

orientação sexual, devem ter sido desafios difíceis para ele, principalmente no 

contexto da sua juventude. Entretanto, ao longo do texto Drôle de foi, suas 

idiossincrasias vão se evidenciado, por detrás do emprego de determinadas 

terminologias ou da presença de personagens não identificáveis, indicadores 

de um cuidado na exposição de si ou de outras pessoas participantes de sua 

vida. Por exemplo, no trecho abaixo: 

Hoje pela manhã visita de A. M. F. Lancei-lhe o “tudo é 
permitido”. Houve repulsão a princípio, mas a pílula acabou por 

ser engolida. (...). A situação tornou-se delicada. A. M. F. deve 
ter se sentido perturbado, mas mostrou-se sempre natural. 
Saiu sem que eu pudesse continuar a conversa, mas foi 
intenso em mim o desejo de arrebatar-lhe o pensamento, de 
dar-lhe ideias grandes. (GOMES, 1942–47, p. 4-5)1 

Seria o “tudo é permitido” uma forma de se referir ao desejo homoerótico? 

Teria o mesmo sentido de outro trecho no qual Alair pede a Deus para admitir 

tudo, em relação à beleza dos belos corpos das pessoas na praia? Quem seria 

este A. M. F.? No desenrolar de Drôle de foi, há a confirmação de 

possibilidades de compreendermos este termo como algo relacionado à 

descoberta de sua sexualidade diferenciada. Mas o “tudo é permitido” também 

pode ser um pressuposto de vida, o qual se encaixaria numa visão do amor e 

da sexualidade dentro de patamares de maior amplitude e liberdade, negando 

as concepções religiosas judaico-cristãs, calcadas na noção de pecado e 

punição quanto à livre escolha do prazer. Se no trecho acima há certo pudor 

em explicitar o que esta significa, na página 18 do mesmo texto Alair não chega 

a falar abertamente de sua sexualidade, mas demonstra a atração que nutre 

pela beleza corporal, o que, embora ainda de modo discreto, nos leva à 

latência do desejo homoerótico em seu discurso: 



 

10 “TUDO É PERMITIDO”: A ESCRITA LITERÁRIO-FILOSÓFICA  
COMO FUNDAMENTO DA CRIAÇÃO ARTÍSTICA DE ALAIR GOMES 
Alexandre Santos / Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
Comitê de História, Teoria, Crítica de Arte 

 

Copacabana: amor meu maior pela perfeição corporal, pelas 
coisas fúteis, pela vida do homem quase nu com pele 

queimada do sol, batida por ondas, atritada em areias; pela 
matéria do corpo vivo, insofismavelmente vivo; pelo cheiro das 
podridões desinfetadas vindo do mar. (GOMES, idem, p. 18) 

O homem ao qual ele se refere pode relacionar-se à humanidade, entretanto, o 

mais provável é que ele já esteja aqui falando do corpo masculino. Esta 

espécie de declaração de amor a Copacabana introduz uma visão da praia 

mais famosa do mundo como lugar paradisíaco e sedutor, mas, ao mesmo 

tempo, decadente, já que exala o cheiro de podridões vindas do mar. Encontrar 

beleza na adversidade das podridões mal cheirosas confirma o caráter flâneur 

de Alair Gomes, bem como certa marginalidade autoimposta ligada à paixão 

pelo movimento dos corpos na cidade balneária do Rio de Janeiro, até hoje 

fetichizada no imaginário gay como paraíso que, pelo menos desde a década 

de 1950, torna-se sinônimo de permissividade sexual. 

James Green (2001, p. 251-267) lembra que nos anos 1950 se configurou a 

mitificação das praias da capital fluminense, sobretudo Copacabana, no 

cenário internacional como um território livre quanto à manifestação da 

diversidade sexual e da exuberância da corporeidade. Principalmente pela 

magia da cidade turística naquele momento de entusiasmo desenvolvimentista 

do pós-guerra. É neste cenário tropical que se constitui o clima propício ao 

desenvolvimento de um cotidiano erotizado não somente pela praia, mas 

também pelos espaços noturnos de interação das ditas minorias sexuais que 

emergiam. Durante o dia, a chamada “Bolsa de Valores”, trecho de praia em 

frente ao hotel Copacabana Palace, notificou-se como espaço de flertes e 

interação homoerótica. O autor enfatiza ainda a presença recorrente de 

beldades do cinema hollywoodiano que se hospedavam neste hotel, de 

propriedade da família Guinle, e que circulavam pelo local a cartografar o 

exotismo da cidade e desfrutar o seu famoso carnaval. 

Os atores Rock Hudson, Marlene Dietrich, Yves Montand, Rita Hayworth, 

misturados à presença de belos turistas em férias, vindos de todo o mundo, 

promoviam o entorno do Copacabana Palace como um pequeno trecho de 
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areia cuja aura glamourosa estava consolidada, atraindo muitos gays em busca 

de notoriedade e diversão. Disseminou-se rapidamente a imagem da cidade do 

Rio de Janeiro como o paradeiro ideal da permissividade e de uma subcultura 

urbana de sexualidade mais aberta, que foi amalgamando-a como um 

verdadeiro paraíso da sensualidade e do erotismo latinoamericanos (Green, op. 

cit, p. 18). Este clima, embora ainda não evidenciado na época em que Alair 

escreve Drôle de foi, não deixa de estar esboçado em seu olhar desejante, 

como um dos pioneiros na exploração visual da vocação para o prazer que o 

Rio de Janeiro oferecia como cidade tropical, praiana e carnavalesca. Uma 

cidade onde tudo é permitido. 

O “tudo é permitido” peculiar de Alair Gomes, lançado como desafio ao amigo e 

descrito nas primeiras páginas de seu diário sobre a fé, talvez esteja ligado ao 

que em tantas passagens daquele texto é reiterado pelo autor com forte 

convicção. O escrito é permeado pela presença de três coisas que, para ele, 

estão imbricadas, como se fossem uma totalidade inseparável: a sua atração 

pela beleza, a idéia de sinceridade frente ao mundo e a importância do 

sentimento. Três elementos que talvez se constituam numa bandeira juvenil, os 

quais estarão, no entanto, presentes como fontes principais de todas as suas 

crenças futuras, inclusive as religiosas: quero um Deus que seja como uma 

pessoa com quem “eu inteiro” possa conversar (GOMES, 1942–47, p. 48). 

Deste modo, pode-se compreender o “tudo é permitido” relacionado à 

assunção da verdade individual sem hipocrisias e, portanto, a aceitação de seu 

próprio desejo homoerótico; à presença do belo no cotidiano, aspecto 

fortemente relacionado aos corpos bem torneados e vulneráveis ao seu olhar 

de desejo; e, finalmente, a valorização do sentimento como um aspecto nutriz 

de sua reflexão intelectual, talvez como uma espécie de contradiscurso ao 

racionalismo da tradição filosófica ocidental. “Tudo é permitido” é uma ruptura 

com os tabus, buscando viver da maneira mais sincera e verdadeira possível, 

de modo autêntico e em sintonia com os próprios sentimentos, estes 

compreendidos num sentido amplo. Uma vez assumidas estes preceitos, ao 
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longo de Drôle de foi, o autor não se importa nem mesmo com a existência de 

certa tragicidade religiosa conspurcando a plenitude de sua sexualidade: 

Não importa que uma dialética trágica e destruidora pareça 
associar-se tão freqüentemente à vida sexual. A carne é coisa 
a que não se renuncia. Deve-se arriscar o corpo também e não 
apenas o espírito. Não me importa o que acontecer, tudo será 
apenas “conseqüência”. (GOMES, idem, p. 83) 

Embora haja certa concessão ao castigo e à culpa cristãos, na verdade o texto 

vai se construindo como um processo de libertação. O espelho destas 

convicções que não parecem admitir concessão está, por exemplo, nas 

diversas citações ao poeta francês Arthur Rimbaud, visto como alguém cuja 

dignidade e autenticidade poderia lhe servir como modelo: Queria ser sincero e 

puro como Rimbaud. Creio numa salvação pela sinceridade. Fora dela não 

creio em nada (GOMES, idem, p. 46). A sinceridade de Rimbaud é o seu 

espírito aventureiro e corajoso, uma espécie de ídolo juvenil cuja liberdade 

inspira Alair Gomes em sua busca de seu próprio caminho, inclusive religioso, 

cuja tentativa de salvação vem pelo filtro da sinceridade. 

Mais ou menos nessa época, Alair costumava ir à Biblioteca Nacional para ler 

os livros que lhe interessavam. Entre eles estava “Une saison en enfer”, de 

Rimbaud, livro que certamente o influenciou.2 Daí, provavelmente, advêm os 

diversos trechos em francês em Drôle de foi, assim como a confessa 

admiração pelo poeta francês: Não há senão uma criatura com ascendência 

admitida sobre mim: Rimbaud. Cada dia ele me parece mais “único”. Só ele é 

como se é; os outros todos não chegam a ser (GOMES, idem, p. 90).3 

Esta ideia de que somente Rimbaud é, relaciona-se à admiração por este 

homem genial desde a juventude, como um lutador imbatível contra toda a 

hipocrisia e os tabus morais da sociedade oitocentista francesa na tentativa de 

impôr o seu modus vivendi e sua literatura simbolista peculiar. “Ser como 

somente Rimbaud é“ não está apenas ligado à admiração pela sua escrita, mas 

também à admiração pela sua atitude transgressora, pela sua aventura de 

imersão na arte. Ele chega até mesmo a manifestar uma idolatria a Rimbaud 
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de maneira bem mais radical e na língua do poeta: Il n’y a qu’une tristesse. 

C’est de n’être pas Rimbaud (GOMES, idem, p. 72). 

Pode ser que o poeta francês tenha sido para o jovem Alair uma referência 

homoafetiva4 necessária para afirmar a sua incipiente orientação sexual. Mas 

Alair reconhece, todavia, a impossibilidade contida nesse desejo de ser 

Rimbaud, pois há, segundo a sua concepção, um estado Rimbaud que nada 

mais é do que uma fase em um destino (Gomes, idem, ibidem). Deste estado 

só lhe seria permitido sentir a tristeza de não ter sido, de nada adiantando o 

desejo de vir a ser. O seu discurso sobre Rimbaud traz também o desejo de 

atuar num outro campo bem diverso da engenharia, onde a expressão e a arte 

deveriam ser bem mais do que simplesmente formas de extrapolação das 

angústias existenciais, manifestando-se também como um posicionamento 

radical frente ao mundo. A mesma ousadia de Rimbaud e sua abdicação do 

conforto material para aventurar-se livremente na arte e nas suas paixões, 

tanto através de uma literatura polêmica quanto através de um não menos 

polêmico e controvertido romance com Paul Verlaine. O abandono do mundo 

em busca de um ideal que se sustenta na arte se manifesta em Alair quando 

desiste da promissora carreira de engenheiro para ganhar a vida como franco 

atirador5 e opta, do mesmo modo que Rimbaud, por uma arte inseparável de 

sua autobiografia. 

A sexualidade é frequentemente cotejada com a religião, tentando produzir 

uma alternativa, principalmente no que tange à tragédia do pecado. E, indo 

ao encontro desta questão, aparece a corporeidade como um elemento 

que nunca é negado em sua teoria sobre a religiosidade. Corpo e alma 

formariam um todo complementar, pois, segundo ele, se assim não fosse, 

de que adiantaria a ressurreição da carne? O casamento monogâmico, 

como escolha definitiva da parceria amorosa, é outro aspecto ironicamente 

atacado nas entrelinhas da estranha fé de Alair Gomes. Renunciar aos 

estímulos que incidem sobre os nossos sentidos seria perder-se nas 

imposições de uma moral que nega o prazer e a própria existência do 

mundo e do corpo em seu sentido mais extremo: 
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[...] A preferência pelo Cristo pode ser um dom especial, uma 
Graça para certos “puros” que não deveriam mesmo viver “no 
mundo”, mas para os que se sentirem atraídos pelo mundo, 
não há sentido algum na renúncia ao mundo (sic). (...) Para 
mim, e para todos aqueles a quem “tudo é permitido” (...), 

qualquer escolha “definitiva” seria artificial e estúpida, e 
qualquer nova atração pode ser mais viva e mais intensa que a 
atração que nos prendia antes – seja mesmo esta uma 
“profunda” vida cristã. (GOMES, idem, p. 85)6 

Não há rejeição ao cristianismo, mas sim às regras que reduzem a prática 

religiosa a toda uma gama de condutas pré-estabelecidas. O casamento 

monogâmico, assim como a heterossexualidade, parecem ser elementos aos 

quais Alair alude neste trecho como aspectos problemáticos da religião. Mircea 

Eliade (1996) mostra que para aqueles que têm uma experiência religiosa, toda 

a natureza é suscetível de revelar-se como sacralidade cósmica, ou seja, o 

Cosmos na sua totalidade pode tornar-se uma hierofania, uma emanação do 

Sagrado. Alair compartilha desta visão quando relaciona a beleza natural à 

experiência estética ou quando manifesta a interação erótica, ainda que visual, 

relacionada ao universo do Sagrado. Para ele, parece não existirem fronteiras 

entre o sagrado e o profano, sendo as duas coisas uma totalidade 

complementar: 

No Amante de Lady Chatterley existem frequentes afirmações 
e exaltações da virilidade; mais que isso: existe mesmo uma 
busca consciente de um máximo de virilidade. Lawrence canta 
hinos ao pênis ereto e ondulante, entroniza a masculinidade de 
maneira direta e indisfarçada. As descrições minuciosas do 
corpo de Mellons são a culminância do “espírito do autor”. Essa 
procura deveria esclarecer muita gente. Bastante coisa que é 
tida comumente como simples homossexualismo poderia se 
enquadrar naquela postura. (GOMES, idem, p. 86)7 

Neste trecho já se esboçam textos e séries fotográficas nos quais Alair 

homenageia, em momento posterior de sua vida como artista, o pênis. O dito 

“espírito do autor” parece estar relacionado à vontade de esboçar uma arte que 

vai além da obviedade. Ao mesmo tempo em que Alair exalta em Lawrence o 

corpo masculino erotizado, ele usa o autor para mostrar o seu próprio 

pensamento, que não quer se restringir ao que ele designa como “simples 

homossexualismo”. Esta expressão aponta, de modo latente, para a crença 

numa complexidade mais abrangente quanto à expressão homoerótica na arte, 
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remetendo ao abandono da concepção dual oitocentista da sexualidade. Mas 

também refere-se ao tema como experiência quase religiosa: 

Lawrence faz-nos pensar num estado sexual ideal. Também eu 
cogito dele. Mas não posso crer que, em épocas anteriores da 
História, este estado tenha sido atingido. Sei bem quão mais 
aperfeiçoados deveriam ser os gregos antigos, por exemplo, 
mas sempre penso em algo diferente e mais livre ainda, ou 
transfigurado. (GOMES, idem, p. 87)8 

A menção aos gregos liga-se à concepção do amor entre erastas e erômenos, 

vinculado à pederastia e à paidéia, ou seja, à formação do homem na Grécia 

clássica, intermediada pela iniciação sexual de um adolescente por um homem 

mais velho. Entretanto, ao acenar com algo além da experiência grega, o 

protagonista busca um estado ainda mais ideal de liberdade erótica. A 

liberdade reivindicada por Alair apresenta uma faceta religiosa ao empregar o 

termo transfiguração. No campo estético, a transfiguração é a transformação 

da natureza por um processo de figuração alternativo a ela. No religioso, por 

sua vez, ela é uma transformação espiritual que exalta ou glorifica determinado 

estado. Um exemplo é o estado de glória através do qual Cristo apareceu aos 

apóstolos no monte Tabor, o que liga a transfiguração à hierofania. Assim, é de 

um forte apelo religioso que Alair está se munindo ao refletir sobre a sua 

relação com o mundo e, junto a ela, também sobre os elementos estéticos que 

motivam a sua poética artística. 

A importância desses escritos não se estabelece somente por serem incursões 

reflexivas de um Alair de vinte e poucos anos. Elas tratam das dúvidas 

existenciais do autor, demonstrando através do leque complexo das questões 

trazidas à baila, situações que extrapolam a condição individual, remetendo à 

História de toda uma geração de jovens com seus naturais conflitos, num 

mundo hostil e cheio de tabus. Se o Rio de Janeiro já era desde a República 

Velha uma cidade relativamente permissiva quanto à homossociabilidade, – 

numa cartografia urbana que passava pela Praça Floriano Peixoto, o Passeio 

Público, a Cinelândia, o bairro boêmio da Lapa e a Praça Tiradentes, – isto não 

quer dizer que havia abertura mais ampla para as sexualidades periféricas ao 

modelo heteronormativo vigente. 
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A juventude de Alair foi marcada pela repressão aos impulsos homoeróticos. O 

elemento da clandestinidade era a regra que norteava as diferenças sexuais e 

é somente neste plano que a sua existência é tolerada. As pessoas 

socialmente rotuladas na condição homoerótica eram, na época da juventude 

de Alair, muito hostilizadas (GREEN, op. cit, p. 147-148). Neste sentido, os 

seus escritos desde Drôle de foi são o prenúncio silencioso da rebeldia jovem 

da década de 1960 e sua ruptura paulatina com a moral vitoriana prevalecente. 

É a elas que Alair Gomes faz referência, mesmo sem sabê-lo, como uma 

versão tropical de Walt Whitman, poeta que pré-anunciara a Beat Generation 

ainda no século XIX. A própria imagem de Alair Gomes no período de sua 

plena atuação como fotógrafo e intelectual que percorria as areias de Ipanema 

e a pedra do Arpoador, influenciando gerações mais jovens de artistas nos leva 

à figura de Whitman. Como o poeta, Alair tinha cabelos compridos e exercia um 

forte poder de sedução sobre os jovens através do seu conhecimento filosófico 

e estético, conforme depoimento de Maurício Bentes.9 

As primeiras expressões do seu pensamento sobre o mundo se dão através 

dos escritos e configuram, silenciosamente, um modo de transgressão. Cabe 

ressaltar, neste sentido, que a prática do diário íntimo, muito comum desde o 

século XIX, é uma necessidade de foro íntimo, que funciona como tentativa de 

sistematizar um olhar sobre si mesmo, o qual age como uma forma de 

estruturar o eu a partir de um autoexame permanente (CORBIN, 1991). O 

estabelecimento desse olhar sobre si mesmo é também a sistematização de 

um diálogo com os olhares alheios frente à mesma questão, que é, em última 

instância, a da sedimentação de uma autoimagem. Por outro lado, o diário 

remete também à ideia foucaultiana da confissão, no sentido de aproximar-se 

dos procedimentos pelos quais o sujeito é incitado a produzir um discurso de 

verdade sobre a sua sexualidade, o qual é capaz de produzir efeitos sobre si 

mesmo (FOUCAULT, 1990, p. 264). Complementando a visão de Foucault, 

temos, ainda, outros ingredientes interessantes sobre a prática do diário como 

processo de autoaprendizagem e de individuação: 
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Manter um diário é também disciplina de interiorização; 
deposita-se sobre o papel a discreta confissão. A escritura 
permite a análise da culpabilidade íntima, registra tanto os 
fracassos da sexualidade como o sufocante sentimento da 
incapacidade de agir, repisa as resoluções secretas. (CORBIN, 
idem, p. 457) 

Os mesmos pressupostos que vigoravam na Europa oitocentista da citação de 

Alain Corbin, são ainda válidos para o Brasil da primeira metade do século XX, 

sobretudo para a geração de Alair Gomes. É evidente que se não há em seu 

discurso implícito sobre a sexualidade uma ação consciente de rebeldia, 

também não se pode vislumbrar nele uma adesão à ordem vigente. Como se 

sabe, os discursos são descontínuos e contraditórios, pois neles vigora uma 

polivalência tática que lhes oferece estratégias diversas de manifestação dos 

mecanismos de poder (FOUCAULT, 1993, p. 95). De qualquer modo, a opção 

de Alair pela escrita é uma escolha estética fundamentada no princípio da 

beleza que serve, como ele mesmo explicita, como purgação de um sentimento 

ainda incipiente. A escrita talvez seja a primeira fuga possível do mundo 

austero e anestético da engenharia, inaugurando um exílio voluntário de 

expressão pessoal, uma nova relação com a vida, com o mundo e com a 

cidade do Rio de Janeiro. E mesmo uma relação melancólica através da 

ficcionalização de si. 

Vista sobre outro ângulo, a atividade de escrever também é uma forma de 

driblar a finitude e deixar marcas para a posteridade, buscando a estetização 

melancólica do cotidiano no sentido em que apontam Aristóteles (1998), 

Lambotte (1999) ou Kristeva (1987). O objeto perdido que propulsiona o ato 

melancólico de escrever não está no cotidiano aparente, mas justamente nas 

perdas silenciosas que ele impõe. Alair se aproxima desta noção, deixando 

claro que escreve para que alguém um dia leia os seus escritos. Ele escreve, 

portanto, de modo consciente, buscando ligações que estabeleçam fluxos 

futuros, os quais ele não domina, mas deles necessita. É através das marcas 

estéticas de sua passagem pela vida que o seu trabalho artístico autobiográfico 

alimenta-se desde a sua gênese, pois o diário íntimo exorciza a angústia da 

morte ao mesmo tempo em que a aviva pelo próprio ato de escrever. 
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Alair Gomes já estava formado em engenharia há dois anos, quando em 1946 

ele passa por um período, segundo as palavras de sua irmã, de profunda crise 

religiosa e séria depressão (GOMES, s/d, p. 5). É impossível traçar com 

exatidão os contornos desta fase, mas pode-se imaginar que há estreitas 

relações com a escritura do próprio texto Drôle de foi, reflexão que, conforme já 

vimos, estabelece todas as dúvidas e descontentamentos do jovem Alair no 

plano pessoal, profissional e espiritual, provocando desdobramentos futuros 

nestes setores de sua vida. 

Segundo Marcos Konder Reis, este período é definido como o de um combate 

espiritual, mais cruel do que a batalha dos homens (Apud GOMES, s/d, p. 43). 

Período em que, segundo o amigo, foi preciso que Alair fugisse das suas 

próprias emoções (idem, ibidem). As reticências do depoimento de Konder Reis 

apontam para o conflito entre religiosidade e vida amorosa, pois a fórmula 

combate espiritual versus fuga das emoções sugere esta leitura. Entretanto, 

aquele ano também ficou marcado pela nomeação de Alair como engenheiro 

residente da Central do Brasil em Teresópolis. A crise se atenuou com a vida 

em contato com a natureza naquela cidade. Se observarmos com mais 

acuidade os temas constantemente abordados em Drôle de foi, as pistas da 

crise existencial de 1946 podem, sem dúvida, ser melhor esclarecidas. 

Certamente este é um diário contraditório, tanto quanto toda a própria trajetória 

de vida de seu autor. E é, talvez, nestas contradições que possa ser 

encontrado o fermento justificador de sua recaída existencial no referido ano. 

Por vezes, percebe-se em seu discurso uma vontade de libertação da religião – 

e o caminho para isto é a fusão entre religiosidade e natureza –, onde Eros entra 

como elemento fundante de sua relação com o mundo e de uma possível ruptura 

com a sociedade em que se insere, conforme já apontei quando ele se refere a 

Lawrence e à transfiguração do homoerotismo, questão que também vai 

aparecer em outros trechos em que se refere à salvação cristã: o sexo não é um 

aparelho para uso doméstico. A Salvação não pode ser um apaziguamento 

(GOMES, 1942-47, p. 84).10 E, por vezes, percebem-se resquícios de certa 

moral cristã, através de recuos quanto às ideias outrora defendidas com afinco: 
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Viver no tudo é permitido. Mas, e se eu ficar apenas imoral, vulgar, um niilista? 

Tudo é permitido, mas nem tudo é permitido (idem, p. 46). 

Mais uma vez, a recorrência da fé aparece como necessidade existencial que 

engendra uma autocensura e, portanto, um contraditório retrocesso em relação 

às suas convicções. De qualquer modo, ainda que não seja possível desvendar 

por completo a persona de Alair Gomes e afirmar quais os elementos que o 

levaram à tão comentada crise de 1946, o fato é que, passado algum tempo 

desse episódio, uma grande transformação ocorreria nos rumos de sua 

biografia. Os cerca de dois anos em que Alair viveu em Teresópolis, como 

engenheiro da Central do Brasil, foram definitivos. O cotidiano daquela cidade 

em forte contato com a natureza, uma de suas mais confessas paixões, talvez 

tenha sido mola propulsora da continuidade das reflexões sobre o rumo a 

tomar na vida, bem como sobre onde escoar a energia estética que nutria com 

o mundo. Evidentemente, este processo não foi isento de conflitos, justamente 

pela expectativa familiar em relação à sua honrosa carreira de engenheiro. A 

decisão definitiva sobre este impasse veio no ano de 1948, momento em que 

ele abdica da carreira de engenheiro para dedicar-se à pesquisa 

desinteressada, sobrevivendo à própria sorte de aulas particulares e prestação 

ocasional de serviços intelectuais ou técnicos.11  

Contudo, foi ainda no fatídico ano de 1946 que uma relação mais próxima com 

a arte aparece em sua vida através da colaboração com o amigo José 

Francisco Coelho12 e outros, como o próprio Marcos Konder Reis, na fundação 

da revista literária MAGOG.13 Em resposta a uma entrevista, por ocasião do 

lançamento do primeiro número do periódico, Alair declara que a Graça pode 

se manifestar em qualquer escrito, de uma porção de maneiras, inclusive as 

mais disfarçadas. E tudo se mistura com a vida.14 A que Graça, com letra 

maiúscula, se refere Alair? Ora, provavelmente à graça no sentido religioso, 

pensando no alcance de uma condição de recompensa mística, de dádivas 

espirituais, que o ato de escrever lhe ensejaria. Por outro lado, o seu curto 

depoimento adverte que a vida é o método buscado para a sua análise literária, 

do mesmo modo que ela é também a matéria-prima do seu fazer artístico, já 
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manifestada diversas vezes naquele período ainda fortemente marcado pela 

literatura como forma de expressão artística. 

Uma vez rompidos os laços com a engenharia, o caminho estava aberto para o 

desenvolvimento livre de suas idiossincrasias. A afirmação15 de seu 

homoerotismo provocou a exploração de outros territórios artísticos, 

desbravados com intensidade para expressar este desejo silencioso. Entre 

seus 25 e 30 anos, através do desenho com pastel e carvão, ele vai se dedicar 

a uma busca semelhante àquela do diário Drôle de foi, a um tema erótico. Esta 

escolha já era uma fascinação há muito tempo presente em sua vida e vai 

constituir-se no carro-chefe de sua obra fotográfica posterior: o corpo 

masculino. Foi a partir do reconhecimento precoce dessa fascinação, – questão 

cotidianamente evidenciada no próprio meio circundante da cidade balneária 

do Rio de Janeiro, – que ocorreu o seu contato mais intensificado com as artes 

visuais. Mais uma vez, não foi frequentando uma escola de arte, mas buscando 

de maneira autodidata aproximar-se do mundo artístico nas exposições ou, 

ainda, através da leitura de livros de história da arte, que este processo de uma 

primeira aproximação com a arte se deu através do desenho e da pintura. 

Entretanto, mais do que um artista manual, Alair era uma pessoa cuja 

sensibilidade estava melhor aguçada para o ver, do que propriamente para o 

fazer. Sendo assim, ele logo percebeu seus limites, desistindo da empreitada 

artística: Isso me convenceu de que eu não tinha nenhuma vocação para as 

artes visuais no sentido do desenho ou da pintura e que as minhas tentativas 

estavam destinadas à mediocridade (GOMES, 2001, p. 106). 

Após ter experimentado a crítica literária através da revista MAGOG, Alair faz 

outra investida literária. Esta, entretanto, livre de qualquer freio criativo e ainda 

mais problematizadora de suas questões autobiográficas. Foi com a escrita dos 

chamados diários eróticos que uma imersão mais radical na arte aconteceu em 

sua vida. Durante os anos 1950, mais especificamente a partir de 1954, ele 

começa a dedicar-se de modo mais sistemático a este tipo atividade, levada a 

cabo diariamente, como se fosse um ritual religioso e rotineiro. A esses escritos 

ele chamou de Intimate writings, compostos pelos chamados Journals: 
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pequenos cadernos escolares espiralados, todos eles manuscritos na lingua 

inglesa.16 O primeiro destes diários foi intitulado pelo autor J.A.1954 e foi 

escrito em Cabo Frio num período considerado de crise pela irmã Aíla Gomes 

(GOMES, s/d, p. 29). 

Se os primeiros Journals são oriundos de um momento de crise, percebe-se, 

contudo, que as recaídas existenciais de Alair sempre foram acompanhadas de 

uma aventura em prol da criação artística. Embora houvesse a intenção de 

publicar esses escritos, a idéia diluiu-se com o passar do tempo, pois Alair 

sabia que publicar uma obra composta de diários, escritos por vezes de forma 

apressada, significaria ter um grande trabalho de edição e recomposição do 

texto no encalce de uma linguagem de acento mais literário, principalmente em 

se tratando de uma outra língua. Anos mais tarde, um pouco antes de sua 

morte, ele reconheceu que compor todos os diários em sua seqüência, com 

valor literário, seria obra para Proust, e ele, modestamente, sentia-se apenas 

um “awfully awkward, stubborn writer” (Apud GOMES, s/d, p. 29).17 

Esses escritos, além de serem diários íntimos, contêm considerações 

filosóficas do autor. Apesar de se constituírem numa preciosa fonte, esses 

Journals acabam sendo uma documentação bastante hermética, pois, além do 

uso do inglês autodidata de Alair ser um aspecto que dificulta a compreensão 

do sentido de alguns trechos, há ainda outro fator a considerar: o autor usa 

de uma caligrafia praticamente indecifrável, quase hieroglífica, o que não 

acontece em outros momentos de sua vida em que manuscreve 

documentos.18 Ao longo dos anos 1970 e 1980, apogeu de sua atividade 

artística, o emprego do inglês se dá de modo sistemático, através tanto de 

textos datilografados quanto de textos escritos à mão. O uso de textos também 

aparece em suas composições fotográficas. Nessas duas situações, contudo, 

há condições tranquilas de legibilidade. Quanto aos diários, espécie de escrita 

subterrânea, há a confirmação de uma atitude mais corajosa de narrativa 

pessoal, como elemento privilegiado da poética de Alair. Na verdade, o artista 

foi um obstinado e teimoso escritor de si mesmo que não largará esta marca 

quando de sua atividade junto à fotografia, anos mais tarde. A escrita de difícil 
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compreensão talvez seja mais um elemento estratégico que, dado o caráter 

íntimo dos Journals, vem a torná-los propositadamente inacessíveis. 

No que é possível ler das páginas dos diários íntimos, percebe-se a narrativa 

de inúmeros episódios referentes a relacionamentos erótico-amorosos 

contados em detalhes. Evidentemente, este tom apimentado torna bem mais 

explícitas as suas investidas homoeróticas, indo além da narrativa de cunho 

religioso e até mesmo bem comportada do texto Drôle de foi, escrito na década 

precedente. É como se o artista fizesse um movimento de libertação que abriu 

espaço para o reconhecimento de sua sensibilidade homoerótica, propiciando o 

nascimento de sua fotografia dez anos depois com este mesmo viés. E, por 

isso, tivesse a necessidade desse tom clandestino inicial, de demarcação 

melancólica de um território de autorreconhecimento de sua diferença, o que 

implica em perceber-se à margem e necessitar de códigos cifrados. Cabe 

ressaltar que esses diários, iniciados em 1954, foram interrompidos em 

meados dos anos 1960, em favor da atividade fotográfica que se torna o centro 

de sua poética até a sua morte em 1992, configurando-se como uma espécie 

de continuidade autobiográfica dos seus escritos. 

 

 

Notas 

                                                
1
 Este trecho foi escrito em 1942. Os grifos são meus. 

2
 Um depoimento de Marcos Konder Reis é bastante esclarecedor: “Fomos à Biblioteca Nacional à cata 

de Rimbaud. Foi ele que me gritou para Une saison en enfer. Lemos Bloy, Bernanos, Kierkegaard, Kafka: 
Fronteiras da santidade. Li Joyce: O retrato do artista adolescente e passei a escrever com regularidade: 
contos, esboços de novelas e romances, sobretudo poesia. Ele [Alair] compunha seus primeiros contos. 
Só que ele estudava mais que eu e fazia tudo isso e levava a sério as matérias do curso. Passamos a ler 
a Bíblia e ele escreveu uma quantidade de cadernos de comentários do Antigo Testamento; chestovianos, 
digamos assim.” Apud GOMES, Aíla, op. cit. p. 42. 

3
 Trecho escrito em 1943. 

4
 Emprego o termo homoafetividade, no sentido de LOPES, Denilson. O homem que amava rapazes. Rio 

de Janeiro, Aeroplano, 2002. p. 37. Este conceito refere-se à presença de todo um universo de 
sensibilidade e cultura gays que não está, necessariamente, vinculado às interações eróticas. 

5
 Esta expressão é de Marcos Konder Reis, referindo-se à coragem de Alair de romper com uma cômoda 

carreira de engenheiro em prol de necessidades de ordem subjetiva, como a busca de um sentido 
artístico para a vida. In: GOMES, Aíla, op. cit., p. 43. 

6
 Trecho escrito em 1943. 

7
 Trecho também escrito no ano de 1943. 
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8
 O grifo é meu. 

9
 Em entrevista concedida em junho de 2003. 

10
 Trecho escrito no ano de 1943. 

11
 Ele passou a dar aulas particulares de matemática e física, mas também chegou a trabalhar por algum 

tempo no IBGE, onde teria montado o setor de informática daquela instituição. Houve também uma breve 
passagem pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, onde atuou como docente de 
matemática e física. 

12
 Não há referências a este amigo de Alair nos arquivos pesquisados, a não ser em GOMES, s/d, p. 5. 

13
 Há também poucas referências a esta revista na documentação pesquisada. De qualquer modo, a 

importância que ela exerceu na biografia de Alair pode ser creditada ao fato de o periódico possibilitar-lhe 
uma aproximação com o mundo da arte e da atividade da crítica. 

14
 GOMES, Aíla, op. cit., p. 5. 

15
 Emprego o termo afirmação, pois segundo depoimento de Gomes, em entrevista a Joaquim Paiva, a 

manifestação de seu homoerotismo já aparece desde quando ele estava na escola: “Houve um incidente 
na escola primária com um rapaz que se chamava Aécio. Eu me lembro que um belo dia este menino 
brigou com um outro e se machucou. Quando eu o vi machucado eu recordo da visão que eu tive, o tipo 
de sentimento que este incidente despertou em mim era, em todas as suas evidências, amoroso e 
erótico.” In: GOMES, Alair. Alair Gomes. Paris, Fondation Cartier pour l’Art Contemporain, 2001, p.107. 

16
 Estes escritos têm 10 volumes e incorporam, também, diários de viagens. O único que Alair não 

considerava um journal é também o único escrito em português, intitulado Ex Alto (de 1980). 

17
 Em português, pode-se traduzir como um “terrivelmente desajeitado e obstinado escritor.” 

18
 A quantia de cadernos é realmente impressionante e compreende um período de aproximadamente dez 

anos de sua vida, de 1954 até cerca de 1965. Em 1980 ele volta a escrever estes diários. 
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