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1. RESUMO 

Crítica irônica das situações humanas, das relações entre as pessoas e dos padrões 

de comportamento como casamento, família, religião, são envenenados pelo 

interesse, pelas segundas intenções e pela malícia. Assim nasce um estilo próprio 

machadiano. Obras como Dom Casmurro e “Missa do Galo” trazem esses 

aspectos, contudo, há um elemento inovador.  É traçado nessas obras o desejo 

estabelecido pela relação existente entre as personagens. O entrelaçamento e o 

envolvimento das personagens em ambas as obras, em busca de uma satisfação 

em ter o outro não só como o companheiro amoroso mas também na realização de 

suas vontades, é gerado o aspecto erótico. A proposta de analisar o conto“Missa do 

Galo”  é verificar as formas de construção do desejo neste e em que se distingue do 

desejo apresentado no romance Dom Casmurro, a partir da visão lacaniana em 

relação às pulsões e, consequentemente, a transferência de desejo obtido entre as 

personagens. A pesquisa bibliográfica serve de base à metodologia comparativa que 

parteda análise e descrição das obras. Comparando-as, nota-se que a construção 

de erotismo nas obras ocorre ora de forma velada como, em Dom Casmurro, e ora 

tátil-sedutiva, como em “Missa do Galo”. 

 

2. INTRODUÇÃO 

O foco desta pesquisa é a análise do erotismo nas obras de Machado de Assis, visto 

que este tema ao falar em Machado é pouco estudado, pois o contexto em que as 

obras foram criadas coloca outras problematizações. Suas obras se revelam em 

vários aspectos, de uma forma irônica, criativa, e, por muitos já estudadas, verifica-

se uma crítica à sociedade. O aspecto erótico, a interiorização da sexualidade, como 

iremos perceber neste trabalho, também é fator para se analisar o ser humano,  em 

seus traços mais profundos que vão além da externalidade da obra. Abordar o 
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erotismo em obras machadianas é mostrar o mais sublime do ser humano: sua 

pulsão em buscar o que lhe causa prazer em meio a sua realidade. 

 

3. OBJETIVOS 

O objetivo geral do presente trabalho é observar diferentes aspectos eróticos nas 

obras  Dom Casmurro  e “Missa do Galo”, de Machado de Assis. Para tal, o objetivo 

específico é mostrar que, em Dom Casmurro, o erotismo se revela de uma forma 

velada, partindo das relações estabelecidas entre as personagens por meio da 

transferência dos sujeitos, estabelecida pela dialética Sujeito-Objeto. Enquanto, em 

“Missa do Galo” o erotismo se desenvolve numa forma mais poderosa atingindo a 

sedução que ultrapassa o  sentido da visão, atingido o tátil.  

 

4. METODOLOGIA 

A metodologia usada neste trabalho é a comparativa, partindo de uma pesquisa 

bibliográfica analítica-descritivo para identificar como se dá o grau de erotismo em 

cada obra. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

As relações entre as personagens nas obras parte de uma transferência de sujeitos, 

oriundo das pulsões vigentes no sujeito a partir do olhar que este tem em função do 

seu desejo inconsciente que está no Outro. O Outro, torna-se objeto quando o 

sujeito vê nele seus desejos impressos na linguagem. Assim, o presente trabalho 

busca analisar como se dá o processo erótico nas obras, tendo em vista que em 

Dom Casmurro se mostra um erotismo velado e em “Missa do Galo”  o erotismo 

mais explícito e de forma mais envolvente e sedutora. Para Bataille, a humanidade 

está num processo de contínuo e descontínuo, simultaneamente, e o erotismo, 

atrelado à pulsão de vida, em que se busca uma completude inalcançada. 

Considerando que tal completude, para Lacan, remete ao inconsciente presente na 

linguagem do indivíduo, e neste inconsciente está presente o desejo, surge uma 

dialética do desejo, que é estabelecido a partir da satisfação que o Outro, através da 

linguagem, lhe oferece. Assim, a dialética do desejo do sujeito se constitui pelo 

desejo  do Outro, e este, a partir do momento que torna para o individuo seu ponto 

fixo para alcançar o seu desejo, torna-se objeto. Essa dialética é estabelecida na 
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obra Dom Casmurro, a partir da relação Bentinho/Capitu e Bentinho/Escobar. 

Observa-se a existência de um Outro em função da pulsão, apontando então para a 

transferência de sujeitos que ocorre nesta dialética de desejo do Sujeito e Objeto, 

onde o Outro (objeto), torna-se então o inconsciente do indivíduo, o seu desejo, e 

assim, alcançando o desejo almejado, produzirá com efeito o grau de erotismo. 

Diferentemente no conto “Missa do Galo”, a relação amor e erotismo ocorre de forma 

potencializada, visto que observa-se o erotismo sugestivo e ampliado, intado no 

âmbito da sedução.  

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

A partir da analise psicanalítica  em Dom Casmurro, onde é possível verificar uma 

transferência de sujeitos em duas combinações, Bentinho/Capitu e 

Bentinho/Escobar é possível dizer que o erotismo na obra é tratada de forma oculta, 

e só é possível estabelecer o grau de erotismo ao ver como essa transferência de 

sujeitos e desejos pode se dar num processo inconsciente que se constitui em 

função da linguagem vigente no objeto do indivíduo, o Outro, estabelecido no 

inconsciente do sujeito que o coloca como objeto de desejo. Em “Missa do Galo” os 

personagens a partir de seu desejo partem para uma instância maior do erotismo, 

passando do campo da transferência, da regência das pulsões que os motivam a 

concretizar seu desejo num processo tátil-sedutor, a sedução além-visão, revelando, 

diferentemente de Dom Casmurro, o erotismo potencializado e mais envolvente. 
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