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A Coleção Decadentismo

Recuperar obras literárias esquecidas é uma tarefa que se 
aproxima tanto do trabalho arqueológico quanto do detetivesco. 
Arqueológica porque é preciso “escavar” camadas de textos sobre 
textos a fim de se encontrar os vestígios do texto procurado, detetivesca 
porque, outras vezes, é preciso desconfiar daqueles vestígios e distinguir 
a falsa pista do relato confiável. Agora, se aliamos o esquecimento a 
outros (maus) hábitos, como a censura, oficial ou não, teremos um 
quadro ainda mais complexo para aquele que se dedica ao passado 
porque será preciso vencer os muros da invisibilidade construídos por 
décadas, às vezes séculos, de silêncio.

Dotados de temas considerados decadentes, notadamente 
temas relativos à sexualidade, mas não apenas, a Coleção Decadentismo 
propõe questionar o nosso tempo, a nossa cultura, a nossa história. 
Primeiramente e de forma irônica, a própria maneira de compreender 
a decadência. Costumes, morais, éticas em ruínas? Ou será que a 
contemporaneidade não consegue suportar o passado como essas obras 
nos revelam? Ou seria apenas decadência uma forma conservadora de 
se perceber uma transformação social, cultural, histórica, afinal? Em 
segundo lugar, longe de se ancorar a uma única forma de decadência, a 
coleção procura reunir aqueles textos esquecidos, silenciados, invisíveis 
e censurados e que, por isso tudo, são desconhecidos, mas que, mesmo 
assim, preservaram a sua potência histórica e cultural. Potência que 
relativiza a história e a cultura do tempo passado e do tempo presente. 
E, por fim, perguntar por que a sexualidade incomoda, incomoda-
nos e incomoda aqueles que detêm o poder da censura, do silêncio e 
do esquecimento, num passado qualquer, nesse presente qualquer e 
continuará, certamente, a incomodar num futuro qualquer. 

Prof. Dr. Mário César Lugarinho
Consultor
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Nota do editor
Chegamos ao segundo volume da Coleção Decadentismo com 

uma obra que completa 122 anos sem ter, até então, uma publicação 
no Brasil. Trata-se de O barão de Lavos, de Abel Botelho, considerado 
o primeiro romance com temática homossexual lançado em 
Portugal. Apesar de “famoso” pelas bandas de cá, o livro só foi lido 
em terra brasilis por edições portuguesas e, como parte de pesquisa e 
investigação da editora e seus parceiros, tiramos do apagamento tal 
obra.

Assim como o volume anterior, Um homem gasto, de Ferreira 
Leal, voltamos a bater na tecla do “primeiro romance homessexual...” 
que nos faz refletir qual é a grande questão nesses “primeiros”. Bom, 
primeiramente resgatar tais obras nos mostra o quanto as produções 
artísticas sofreram desdém por conta da crítica e das distribuições, 
fazendo com que fossem simplesmente renegadas. Depois, de um 
modo bem sutil, mostramos em pleno século XXI que já estávamos 
aqui muito tempo antes. E se algo tem o poder de ajudar as próximas 
gerações, é ter a ideia de pertencimento a algo maior.

Essa coleção só é possível pelas parcerias com grandes 
pesquisadores, como é o caso do professor Dr. Mário César 
Lugarinho, consultor desta coleção, que tanto contribuiu para que ela 
ganhasse corpo, e que também assina o prefácio crítico juntamente 
com Edson Salviano Nery Pereira. A partir de nossos encontros e 
conversas, surge a ideia de suprir o mercado editorial brasileiro com 
a literatura da virada do século XIX para o XX, e o resultado é este 
que se vê. Seu desejo por textos deste período, fazendo uma ponte  
Brasil – Portugal, nos fez crer que era possível seguir adiante com o 
projeto. A ele dedico o meu maior apreço e admiração, esperando 
contribuir à altura de suas expectativas.

Falar deste período é um anseio de muitos. Primordialmente da 
editora, que desde sua concepção pretende abarcar este período entre 
séculos e seus desmembramentos na área de gênero e sexualidade. 
Oriunda de projeto de pesquisa realizado pelo prof. Dr. Fábio 
Figueiredo Camargo, O Sexo da Palavra – Projetos Editoriais se propõe 
a publicar os textos reconhecidos como apagados da história literária, 
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que fazemos também em outras coleções. Há em nós um incômodo 
com o desparecimento de certos textos e para tal trabalhamos para 
que eles voltem a circular, sempre em edições dedicadas a um design 
contemporâneo que dialogue com o público leitor atual. Ainda 
existem muitos “primeiros textos produzidos em língua portuguesa” 
que pretendemos colocar em pauta, um a um eles vão aparecendo e 
ganhando forma.

Aqui o propósito é mais específico e tem por vontade 
investigar estes textos considerados decadentes, que mostram uma 
urbe em transformação, o avanço da tecnologia e o distanciamento 
do homem da natureza. O ser humano em transformação, com seus 
questionamentos frente a uma patologização da sexualidade, é fator 
de busca nesta coleção, que também tenta abarcar as artes como 
um todo e seu reflexo nesta sociedade que vê na ciência fator de 
modernização. O homem urbano, a cidade e o homem.

Para esta edição fizemos a atualização da ortografia conforme 
o novo acordo ortográfico aprovado no Brasil em 1995, mantendo 
as expressões raras do vocabulário da época, as quais trazem muita 
expressividade ao texto, algumas bastante rebuscadas. Cotejamos 
a 2ª edição corrigida pelo autor de 1898, publicada pela Livraria 
Chardron, do Porto, com a edição de  1982, realizada pela editora Lelo 
e Irmãos, do Porto cujo texto foi estabelecido por Justino Mendes 
de Almeida. Mantivemos os usos de mesóclises e ênclises. Optamos 
por notas de rodapé para explicar palavras que não se encontram 
dicionarizadas no Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, bem como 
palavras em línguas estrangeiras de uso corrente no tempo do autor 
para tornar a leitura mais fácil aos leitores brasileiros. 

Não existe forma mais justa e afetuosa de agradecer a todos os 
envolvidos do que oferecer o livro pronto. A feitura de cada um deles 
é um processo de imersão que se pretende  admirado e consumido. 
Então, para tal, sem mais delongas, é com muito prazer que vos 
apresento o segundo volume da Coleção Decadentismo, O barão de 
Lavos.

Sejam, mais uma vez, todes bem vindes.
 

Antonio K.valo
Editor-chefe
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O Barão de Lavos:
esse “desconhecido”...

Edson Salviano Nery Pereira1

Mário César Lugarinho2

El esteriótipo masculino se veía reforzado, sin embargo, 
por la existencia de un estereotipo negativo de hombres 
que no solo no estaban a la altura del ideal, sino que eran 
en cuerpo y alma su contrário y eran el fiel reflejo de 
todo lo opuesto a la verdadeira masculinidad. Grupos 
marginados por la sociedad como judíos o negros 
cumplían este papel, y sin duda el racismo se basaba en 
los esteriotipos y en su formación. Aquellos de quienes 
se decía que no encajaban en la sociedad establecida 
y respetable eran transformados en la antítesis de 
los ideales que la sociedad más apreciaba y que la 
masculinidad tan bien representaba 
(George Mosse – La imagen del hombre).

Primeiras notícias:
O barão de Lavos e seu autor,

Abel Botelho
Publicado em junho de 1891, o primeiro romance do escritor 

português Abel Botelho, O Barão de Lavos é anunciado com simpatia 
e entusiasmo pela crítica jornalística. Encontra-se, por exemplo, na 

1 Mestre em Letras (USP, 2018) e aluno do Curso de Doutorado do Programa de Pós-graduação de 
Estudos Comparados de Literaturas de Língua Portuguesa da Universidade de São Paulo. Bolsista Capes.
2 Doutor em Letras (Puc-RJ, 1997), Livre-docente (USP, 2012). Professor Associado da Universidade de 
São Paulo. Bolsista Pq/CNPq.
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sessão “Echos da Havaneza”, do Correio da manhã, de Lisboa, em 19 de 
junho de 1891, a seguinte nota: “Outra novidade litteraria: o Barão de 
Lavos, romance que appareceu á venda hontem nas livrarias. E seu 
autor, o sr. Abel Botelho” (Correio da manhã (a), 1891, p. 1). Também, 
no Brasil, a mesma obra de Abel Botelho foi anunciada de modo 
bastante elogioso, como se vê na nota “Novo livro”, em O Tempo, do 
Rio de Janeiro, em 15 de julho de 1891, O Barão de Lavos “é um trabalho 
importante e original” (o Tempo (a), 1891, p. 3). O entusiasmo é visível 
não apenas nestas notas elogiosas, mas na atenção que é dada ao livro 
pelo Correio da Manhã em seus primeiros dois meses. Para além das 
propagandas feitas pela Livraria Gomes, principal revendedor da 
obra, há também outra nota, na mesma sessão “Echos de Havaneza” 
que deu conta da imensa procura do romance nas livrarias (Correio 
da manhã (b), 1891, p. 1). No mesmo jornal, em seu “Supplemento 
Litterario”, foi publicado, em 29 de junho de 1891, um longo excerto 
da obra (Correio da manhã (c), 1891, p. 1). Antes disso, porém, já em 16 
de maio de 1891, a Gazeta de Notícias, do Rio de Janeiro, publicara um 
pequeno fragmento de O Barão de Lavos, que chegaria às estantes das 
livrarias e ao noticiário impresso português apenas no mês seguinte.

É muito provável que a simpatia e o entusiasmo desses 
primeiros anúncios de O Barão de Lavos se deu pela fama de Botelho. 
Autor de diversas peças teatrais, dentre elas, Germano (1886), Claudina 
(1890), Vencidos na Vida (1892), Jucunda (1895) e A imaculável (1897), 
Abel Botelho era figura frequente nas sessões do Correio da Manhã. 
Não apenas a sua capacidade literária era alvo de notas, eram 
frequentes nas pautas do jornal os relatos sobre as suas atividades 
em prol do teatro e da classe artística portuguesa, suas atividades 
políticas ligadas à Liga Liberal, da qual fez parte do conselho diretor, 
e notícias sobre o desenvolvimento de suas funções como diplomata 
(desde 1911, desempenhou a função de embaixador português na 
capital argentina); nem mesmo o imbróglio sobre o translado de seu 
corpo de Buenos Aires, onde faleceu em 1917, foi deixado de lado.

Reconhecido em Portugal, Abel Botelho e sua obra tiveram 
repercussão no Brasil. O Barão de Lavos circulou entre nós na última 
década do século XIX. Além da publicação daquele fragmento, há 
também registros de propaganda da Livraria Amaral, na Pacotilha, do 
Maranhão, entre os dias 31 de junho e 10 de agosto de 1891. Outra nota, no 
informativo “O pão da Padaria Espiritual”, de Fortaleza, com a indicação 
do ano de 1892, agradece a Abel Botelho pelo envio de Lyra Insubmissa 
(poesia), Germano (drama em versos) e O Barão de Lavos”, apontado como 
“o notável romance que tão grande sucesso obteve no mundo das letras” 
(o pão da padaria espiriTual, 1892, p. 1). Deve se assinalar, ainda, que, 

em 1898, anúncios de venda do romance eram publicados no Rio de 
Janeiro, pela Livraria A. Lavignasse, em A estação: Jornal ilustrado para a 
família (1898), e pela Livraria Laemmert, em A notícia (1898). 

Possivelmente, esses devam ter sido os primeiros registros da 
publicação do romance, a “novidade litteraria”, tendo vindo a ser uma 
das pedras fundantes de uma inédita série literária, que, em língua 
portuguesa, tematizou explicitamente a experiência homossexual 
masculina e cuja elaboração teve continuidade no Brasil daquele mesmo 
fim do século (alCoforado, 1988; lugarinho, 2001; mendes, 2003). 
Apesar da boa recepção, o romance nunca logrou uma edição brasileira. 
Talvez isso se deva à tensa relação mantida entre os mercados editoriais 
português e brasileiro, na contramão da receptividade positiva do 
público brasileiro pela Literatura Portuguesa (magalhães Junior, 1957)3.

Do romance e suas primeiras 
leituras: O barão de Lavos e as

sombras da crítica
O Barão de Lavos, primeiro romance publicado pelo português 

Abel Botelho, é também a primeira obra de uma pentalogia de sua 
autoria, a que foi atribuído o título de “Patologia Social”. A coleção, 
composta por outros quatro romances – O Livro de Alda (1898); Fatal 
Dilema (1907); Amanhã (1901); Próspero Fortuna (1910), além do já 
referido Barão de Lavos – foi elaborada a partir da observação e estudo 
da sociedade portuguesa, sobretudo, da burguesia lisboeta.

O Barão de Lavos examina a vida de Sebastião Pires de Castro 
e Noronha, o barão. Sebastião é um homem já desgastado, apesar de 
contar apenas com 32 anos, “dir-se-ia ao vê-lo que orçava já pelos 
quarenta”, sobretudo porque o narrador reflete, no aspecto físico do 
personagem, suas qualidades morais.  Herdeiro de expressiva fortuna, 
o barão é casado com Elvira, com quem mantém uma relação de 
aparências. Ativo na sociedade lisboeta, seja pelo título que representa, 
seja por seu trabalho no jornal, ou mesmo pelo círculo social que 

3 Magalhães Junior chamou a atenção para as disputas entre editores brasileiros e portugueses 
potencializada por edições de supostas continuações de romances europeus, notadamente portugueses, 
bem como pelo não pagamento de direitos autorais às casas editoriais portuguesas pelas editoras 
brasileiras ao publicarem obras de autores portugueses. Várias dessas disputas chegavam às barras dos 
tribunais e provocaram um afastamento dos autores portugueses de seus potenciais leitores brasileiros.
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frequenta, o barão representa a sociedade portuguesa, de forte pendor 
aristocrático, apesar dos hábitos burgueses que se consolidavam.

A narrativa se desenvolve entre dois polos ocupados pelos papéis 
sociais desempenhados pelo protagonista. Por um lado, o homem 
público, que atende às demandas do círculo social do qual participa, 
por outro, o homem privado, com ímpetos sexuais socialmente 
impróprios e considerados pervertidos. Tensionado entre ambos os 
polos, o barão declina social, econômica e moralmente.

Os desejos de Sebastião são, num primeiro momento, 
escamoteados pela admiração que mantém por corpos perfeitos, mas, 
depois de serem revelados, passam a controlá-lo, especialmente, após 
conhecer Eugênio, um efebo pobre, recém-chegado a Lisboa. Instalado 
em uma casa, na Rua da Rosa, e patrocinado financeiramente pelo 
barão, Eugênio percebe que tem poder sobre seu amante e, com isso, 
passa a extorqui-lo. Enlouquecido pela paixão que o consome, o barão 
cede aos caprichos do amante e afasta-se de seu casamento com Elvira e 
dos círculos sociais, prejudicando, inclusive, a sua atividade jornalística. 

As duas facetas do barão de Lavos se encontram quando o 
personagem é desafiado por um rapaz interessado em Elvira. Tendo 
que defender a sua honra, Sebastião participa do duelo e acaba 
ferido. O que, no entanto, poderia ser o fim do barão, dá início a 
uma nova fase para Eugênio, que é admitido formalmente na casa 
de Sebastião e passa a se relacionar amorosa e sexualmente com a 
baronesa. Consciente de sua influência sobre o casal, o efebo, cada vez 
mais ardiloso, obtém vantagens tanto de Sebastião, quanto de Elvira. 
Apesar das diversas advertências de seus amigos, Sebastião demora a 
perceber que, assim como sua própria esposa, é ele enganado e usado 
por Eugênio. Descoberta a relação do efebo com a baronesa, o barão 
entra em incontornável declínio.

Pobre, sem a esposa, mal afamado pela cidade, termina seus 
dias dependendo dos poucos amigos que restaram. Não há mais 
virtude moral em Sebastião – é ele todo movido pelo seu desejo 
descontrolado pelos corpos jovens e masculinos.

Comum às características da estética literária do Realismo-
Naturalismo com que Abel Botelho se alinha, n’O barão de Lavos o epílogo 
é movido por suas tentativas de regeneração e, consequentemente, 
pela tentativa moralizante da narrativa. Apesar dos sucessivos esforços, 
que incluem até mesmo uma paixão por Emazita, a jovem virgem que, 
acreditava Sebastião, poderia lhe salvar dos sintomas de sua doença 
física, o barão não obtém sucesso. Seu fim é a lama, o que confirma 
o rótulo que ele mesmo se atribui: “alma latrinária”. Em resumo, o 
romance, sobretudo, examina a homossexualidade de Sebastião e, 

por conseguinte, a sua falência frente a um projeto de masculinidade 
típico de seu tempo (Mosse, 2000).

Não tardou para que o romance fosse atacado por críticos, ao 
mesmo tempo em que era referência para as crônicas policiais de 
então ao tratarem de crimes passionais cometidos por homossexuais4.

Das críticas que se preocuparam exclusivamente com o romance 
de Abel Botelho, duas delas se destacam, curiosamente publicadas em 
jornais brasileiros. A primeira que se tem notícia está na “Chronica 
litteraria”, assinada por Teophilo Braga, no Jornal do Brasil, do Rio 
de Janeiro, do dia 24 de julho de 1891, bem próxima à publicação do 
romance. Para Braga, o romance de Botelho será notícia, não mais 
como “novidade”, mas como “aberração literária”, sobretudo pelos 
temas e representações lisboetas que apresenta. Theophilo Braga 
assumiu em sua leitura uma ótica realista e mimética da obra e, por 
este motivo, não a via com bons olhos. Localizando a obra de Botelho 
no rol de produções artísticas entendidas por ele como representantes 
do “singular phenomeno do conflicto de absurdos, que a sociedade 
contemporanea soffre, e a que a imprensa jornalistica chamou – fin de 
sciècle”, Braga apontava que 

O Barão de Lavos é uma aberração litteraria, que caracteriza 
o estado das concepções estheticas de uma sociedade sem 
concepções claras; e é preciso uma grande coragem para 
tratar um assumpto tão antipathico, que acarreta sobre as 
predilecções do autor uma parte da responsabilidade e da 
imputação em que incorrem os seus heroes. 
Não se pôde dizer que o livro esteja mal escripto, nem 
mal architectado. O que se depreende pelo modo que 
se desenvolve a acção, e pela fôrma como actuão os 
personagens, é que o romance, embora realista na these, 
é inventado, é producto da imaginação, filho de uma 
representação subjectiva sustentada por um esforço 
cerebral. Por outras palavras: em vez de ser uma novella 
com quadros idylicos de fantasia, fôrma já condenada pela 
crítica, é uma novella com situações cruas e obscenas, que 
não encantam. 
A Pathologia social resumida a uma serie de 
monstruosidades moraes, a conflitos de paixões bestiais, é 
um esforço malbaratado sem effeito de edificação. Pôr em 
relevo as causas que produzem a doença das sociedades, 
e subsequentemente a deformação dos indivíduos, só 
o pôde fazer um artista quando dotado de uma forte 

4 Publicada no jornal Correio da Manhã, de Lisboa, no dia 07 de dezembro de 1894, encontram-se as 
informações sobre o aparecimento do cadáver de Louis Wall, um jovem seminarista inglês. De acordo 
com o relato jornalístico, o jovem deveria se encontrar com Wilfred Cabalan, que informara a polícia 
sobre a existência do cadáver. A notícia assume um tom jocoso, ao destacar que os jovens eram amigos 
inseparáveis e que a autópsia poderia confirmar “o que se dizia hontem e que daria uma scena do Barão 
de Lavos, romance de um escriptor moderno” (CORREIO DA MANHA (d), 1894, p. 3-4 – grifos nossos).


