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norteiam as nossas vidas.

A partir de uma notícia de jornal publicada 
em 1862, Urquiza Maria Borges compõe, aqui,  
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em público podia provocar acirrada polêmica.
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Ao traçar algumas das principais rotas percorridas 
pela  crônica no Brasil, Marcelo José Ribeiro Vieira 
estabelece comparações entre textos de José de 
Alencar, do século XlX,  e do cronista Rubem Braga, 
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Afirmando-se como expressão urbana, a crônica 
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mais leve o dia a dia do leitor, que se reencontra 
consigo próprio em cada comentário, em cada 
reflexão. 
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Apresentação

Nesta edição, estaremos focalizando a 
duplicidade do “eu”, na produção literária e 
fílmica, a partir do dialogismo entre mitos, 

realidade, memória e desdobramentos do fantástico. 
Nesse sentido, artigos abordarão a concepção dual 
do mundo formulada pelo homem arcaico e suas 
representações nos mitos, nas expressões artísticas 
que ultrapassaram a pré-história, invadindo outros 
tempos e diferentes concepções estéticas. Tratarão, 
ainda, de monstros, retraçando a perplexidade de 
antigos navegantes europeus perante monstros 
marinhos, o medo das crianças diante de contos 
fantásticos, até as fascinantes criações do cinema, 
que mobilizam as emoções de milhões de pessoas 
nos dias atuais.

Falaremos também de literatura brasileira, 
da loucura, abordada por Machado de Assis, 
com o estabelecimento de relações entre dados 
historiográficos e criação literária. Das obras 
de Jorge Amado e da caminhada do escritor 
rumo ao marxismo. Da obra de Dante Milano e dos 
caminhos da crônica, a partir de José de Alencar 
(século XlX) em comparação com Rubem Braga 
(século XX). Trataremos do teatro paulista, a partir 
de suas origens, e da música, onde um anúncio 
publicado em 1862,no jornal “Correio Paulistano” 
permite o desvendamento da situação real da 
mulher, em São Paulo, naquela época. 

Boa  leitura!
Zenaide Bassi Ribeiro Soares

Diretora Responsável
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Paulo Ribeiro da Cunha

REFLEXÕES SOBRE UMA LITERATURA 
E UMA POLÊMICA: A PROPOSTA DE JORGE AMADO

REFLECTION ABOUT THE LITERARY WORK AND THE 
POLITICAL PROPOSITION OF JORGE AMADO

PALAVRAS-CHAVE

RESUMO

ABSTRACT

KEYWORDS
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Este trabalho pretende apreender alguns aspectos relacionados à 
construção do pensamento político de Jorge Amado e à transição 
dessa possibilidade, relacionando sua origem intelectual pequeno 
burguesa ao marxismo, no momento em que as principais teses do 
PCB (Partido Comunista Brasileiro) estão presentes. A rigor, essa 
fase de transição ao marxismo está também fortemente influenciada 
pelas ideias de intelectuais inseridos no movimento Comunista e 
no Partido Comunista Soviético, que pavimentaram sua trajetória 
ao marxismo.

This work directed to a deeper understanding of the construction of 
Jorge Amado’s political ideologies, when his  transition from a “petit 
bourgeois” origin intelectual to the marxism, and the foundations 
of his principal theses of the Brazilian Comunist Party were being 
set. This transition period is also told considering the influence of 
linked intellectuals to the ideas of the international communist and of 
the soviet communist party that favored his road for the marxismo.

Ideology. International Communist. Brazilian Comunist 
Party. Soviet Communist Party

Autor e Texto
Author - Text
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Paulo Ribeiro da Cunha*

REFLEXÕES SOBRE UMA LITERATURA 
E UMA POLÊMICA: A PROPOSTA DE JORGE AMADO

REFLECTION ABOUT THE LITERARY WORK AND THE POLITICAL 
PROPOSITION OF JORGE AMADO

Um debate fascinante sobre o pensamento socialista 
estava em curso no Brasil dos anos 1930, ainda que 
fosse pautado por dificuldades de uma elaboração 

teórica autônoma, face à determinante influência das teses 
da Internacional Comunista (IC). Em que pese esse aspecto, 
podemos igualmente constatar um vetor pouco analisado de 
autonomia crítica em alguns autores como Otávio Brandão 
e, mais tarde, Leôncio Basbaum, intelectuais que, de certa 
forma, delinearam uma série de teses e levantaram muitas 
polêmicas neste período.

É neste particular momento que também torna-se 
interessante comentar algumas dessas Influências no 
movimento comunista brasileiro, especialmente a decorrente 
política do etapismo (concepção de uma revolução em etapas) 

*Doutor pela UNICAMP, professor da UNESP, câmpus de Marília,SP.

Jorge Amado teria perdido a dimensão 
da  obra que o consagrou?
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bem como uma política de Frente Única caracterizada pela 
aliança do proletariado com a pequena burguesia e a alta 
burguesia industrial para superar o agrarismo feudal e que 
nortearia a política do PCB (Partido Comunista Brasileiro) 
nos anos seguintes, que caracterizaria a condição semifeudal 
e semicolonial do Brasil. Esta leitura, em última instância, 
só seria superada em fins dos anos 1960. Mas esse já é um 
outro debate e um outro momento, ainda que seus reflexos 
fossem gestados neste período.

Todavia, uma singularidade da influência da IC no período 
também pode ser apreendida em uma preliminar reflexão 
histórica, social, política, ideológica e literária na obra de 
Jorge Amado. Inegavelmente, é um dos nossos escritores 
mais polêmicos dentro e fora do país, ainda que um dos 
menos estudados, seja na perspectiva de uma análise de 
sua trajetória como militante, ou mesmo em uma abordagem 
preliminar, a influência da IC em sua obra e na construção 
de seu pensamento político. A rigor, algumas análises já 
corroboram a tese sugerida na introdução, a exemplo de João 
Quartin de Moraes, que encontra em sua obra:

‘a expressão mais concreta e completa da 
concepção bolchevista da política marxista 
brasileira tal como a conheciam os militantes 
do PCB1’.

Contudo, para essa análise e corroborar essa tese 
na literatura, recuperaremos outras pistas, igualmente 
interessantes. Em um ensaio intitulado A política do partido 
comunista e a questão do realismo em Jorge Amado2, Nelson 
Cerqueira pontua três linhas de argumentação e norteadoras 
da obra de Jorge Amado, ainda que ressalte, são sempre 

1-MORAES, João Quartin (Org.). História do Marxismo no Brasil. Vol. II: Os In-
fluxos Teóricos. Campinas, Ed. Unicamp, 1995. Pág.70.
2-CERQUEIRA, Nelson. A política do partido comunista e a questão do realismo 
em Jorge Amado, Fund. Casa de Jorge Amado, 1988.
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pontuações arbitrárias e sujeitas a variações. Uma primeira 
etapa, esboçada pelos críticos de uma vertente Não Marxista, 
o acusa nesta fase de escrever literatura de propaganda e 
panfletos ideológicos, exceto Terras do Sem Fim. É resgatada 
também uma segunda vertente, de esquerda (em alguns 
momentos adjetivada de esquerdista) que coloca Amado 
como sendo ‘realista, crítico e socialista’. E por fim, uma 
terceira advinda do pós 1958, quando ocorre uma significativa 
oxigenação literária devido aos novos rumos presentes no 
bloco socialista, que no Brasil, se expressou em uma nova 
linha política do PCB expressa na Declaração de Março, com 
importantes reflexos sobre os intelectuais de esquerda. 

A partir desta última política, ambas as correntes retomam 
o debate, na medida em que os primeiros descobririam em 
Jorge Amado inegáveis qualidades literárias (como se 
elas não tivessem existido antes) e os segundos, os mais 
esclarecidos ou oxigenados politicamente ou não, abstêm de 
adjetivá-lo como um escritor burguês, que até assume sem 
o menor constrangimento uma vaga na ultra conservadora 
Academia Brasileira de Letras.

Mas, o ponto polêmico dessa equação não é este. 
Cerqueira também sugere que a obra de Jorge Amado foi 
norteada pelas influências teóricas do pensamento socialista 
soviético em suas várias fases e nuances históricas. Ou seja, 
independente destas visões, existe uma coerência ideológica 
a permear a produção literária do autor, oriunda e baseada 
no PCUS (Partido Comunista da União Soviética) e suas 
proposições e definições relativas à criação artística.

Neste sentido, para ele, ao resgatar a trajetória que 
delineou essas fases históricas, a crítica igualmente tem 
se colocado na falta de abrangência e profundidade, no 
preconceito estético e principalmente pelo despreparo 
teórico para compreender o real significado da obra, além das 
matrizes populares que alimentam seu trabalho. Mas como?
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O autor recupera que seriam quatro as fases gerais 
estabelecidas pelo Partido Comunista da União Soviética. A 
primeira, o Prolet-kult, etapa conjuntamente interessante com 
a seguinte, centralizada no período em que os seguidores de 
Lenin tentaram colocar uma prática que duraria entre 1920 
e 1932 até a sua dissolução por uma resolução do PCUS e 
que, de certa forma, também influenciaria o autor na medida 
em que seus escritos literários têm início pelo final dos 
anos 1920. É um período extremamente rico de debates e 
influências de vários autores do realismo proletário e que 
Cacau e Suor como também Jubiabá e Mar Morto seriam 
as expressões artísticas desta fase e refletiam a atmosfera 
intelectual na União Soviética. Jorge Amado não questiona 
essa influência, até porque chegou a comentar que nestas 
obras:

“Tentei contar neste livro, com um 
mínimo de literatura para um máximo de 
honestidade, a vida dos trabalhadores 
das fazendas de cacau do sul da Bahia3” .

Esta etapa é seguida pela fase da oficialização da linha 
partidária, etapa do Realismo socialista de Gorki e Bakhtin, 
também chamada de Romantismo Revolucionário e que, o 
próprio traduz da seguinte forma: o realismo do povo que 
está transformando e redefinindo o mundo, uma metáfora 
realista que está baseada na experiência socialista.

Seguramente, há uma preocupação na obra de Amado 
em mesclar o romantismo com o realismo condimentado 
com mito e folclore na literatura e criação artística. Esta 
fase pode ser determinada por um conjunto de obras até a 
publicação de Gabriela e que, apesar das polêmicas, também 
incluiria País do Carnaval na medida em que resgata esta 
temática como expressão de ridicularização dos padrões da 
classe dominante. Cacau igualmente expressa esta questão 
3-CERQUEIRA, Nelson. A política do partido comunista e a... Op. cit. pág.15.
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e influência anterior, na medida em que a literatura socialista 
objetiva ocupar-se da união entre o folclore e o positivo herói 
coletivo - a forma literatura popular, conhecida por cordel. 

A influência do debate sobre o rural que está igualmente 
presente no pensamento social brasileiro, já que a estrutura 
formal destas narrativas, cada uma com um herói positivo 
e revolucionário, indica um a visão clara dos objetivos do 
socialismo futuro. Cerqueira acrescentaria que: 

Em Cacau, a personagem - narrador 
de primeira pessoa, José Cordeiro, 
abandona a oportunidade de casar-se 
com a filha do proprietário de terras 
para perseguir, numa atitude romântico-
socialista, sua missão revolucionária4.

Percepções presentes também nos personagens 
operários que se transformam em militantes e ativistas 
revolucionários, facilmente perceptíveis em Suor, Jubiabá 
(1935) e Capitães de Areia (1937).

A terceira fase do Realismo Socialista, igualmente 
presente em Amado, é pautada pela etapa de Stalin e 
Zhdanov, que recolocou novos contornos a esta concepção 
e determinou sua expressão a partir do conceito de que os 
escritores são engenheiros das almas humanas, seguida de 
sua institucionalização em 1936 e que duraria todo o período 
stalinista. Na verdade, é uma fase de uma literatura engajada 
que não expressasse somente a literatura como realidade 
objetiva, mas espelhando os fatos em seu processo.

Nesse sentido, conjuntamente com outros escritores de 
renome como Luckács, Jorge Amado também foi engessado 
com estas linhas básicas de reflexão literária que tem em São 
Jorge dos Ilhéus (1944) e, principalmente, na biografia de Luís 
Carlos Prestes. Como exemplos significativos dessa leitura, 
4-CERQUEIRA, Nelson. A política do partido comunista e a... Op. cit. pág.18.
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Cerqueira sugere que pode-se apontar Terras do Sem Fim 
(1943) como inserida e permeada por influências desta fase. 
No caso, se recoloca em sua obra a questão agrária, a partir 
da dramatização de um capitalismo primitivo nas fazendas 
e sua decadência, como expressão de um processo natural 
que expressasse as diferentes fases do capitalismo. Em seus 
personagens, percebe-se um operário (no caso, o mecânico) 
idealista de uma futura sociedade comunista.

Paralelamente, logo depois, por orientação do PCB é 
que Jorge Amado se muda para São Paulo e se candidata 
a Deputado Federal. Naquele momento, prevalecia uma 
orientação do 18° congresso do PCUS que delineava aos 
escritores a tarefa de serem homens de ação. Foi neste 
momento que o autor recebeu vários de seus prêmios 
internacionais, inclusive o Stalin para literatura.

Por fim, temos a última fase a nortear sua obra, a do 
Realismo Socialista do XX Congresso do PCUS, em que 
ocorre a ruptura com o Stalismo e uma retomada do realismo 
pautado principalmente nas obras de Gorki e uma crítica aos 
elogios artificiais ainda que não descartasse ao engajamento 
como sendo uma necessidade ao escritor. Gabriela, Pastores 
da Noite, Tenda dos Milagres, Os velhos marinheiros podem 
ser apontados como reflexos deste período. Curiosamente, 
foi também neste momento que o autor condenaria (não 
permitindo sua reedição) algumas obras como O Mundo da 
Paz. Ao que parece, cessa nessa fase o trabalho militante 
engajado e inicia o de escritor, uma fase polêmica em relação 
a uma postura política.

Todavia, o debate ainda que preliminar, continua e 
incorpora outras reflexões. Eduardo Assis Duarte em Jorge 
Amado: romance em tempo de utopia5, procura enfatizar o 
período de 1931 e 1954 situando nessa primeira fase, obras 
5-Assis Duarte, Eduardo.  Jorge Amado: romance em tempo de utopia. Natal, Ed. 
UFRN, 1995.
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como País do Carnaval (1931) e Subterrâneos da Liberdade 
(1954) que estariam vinculadas diretamente ao debate 
ideológico dos anos 1930 e 1940, bem como a um diálogo do 
seu tempo. É um debate que está inserido na literatura social 
do período, permeado pela influência da Revolução Russa que 
galvanizou toda uma geração de escritores a se empenharem 
em ganhar as massas e despertar as consciências para 
a utopia de uma sociedade livre e igualitária a partir da 
dramatização de suas condições de vida sob o capitalismo e 
por esta via apontar os caminhos de sua superação. Os livros 
dessa fase fazem aparecer o heroísmo do proletário e do 
camponês sob a direção de vanguarda do dirigente partidário.

Na reflexão de Duarte, Jorge Amado já estaria influenciado 
pelo Movimento de 1922 (Modernismo), a fundação do PCB 
e o levante do Forte, pontuando para este viés  em sua obra 
e que literatura e política confluem umbilicalmente para o 
mesmo objetivo.

Em sua leitura, percebe-se no País do Carnaval, um 
sentimento de revolta pequeno burguesa que cede lugar a 
pontos de vistas de esquerda bem explícitos em outras obras, 
como Cacau e Subterrâneos da Liberdade.

É um período (1930 a 1933) que a presença da classe 
trabalhadora na literatura brasileira (e por não dizer, mundial) 
se afirma paralela à intensificação das lutas sociais pela 
conquista dos direitos trabalhistas. Definitivamente, é um 
tempo em que a produção literária também se deixa marcar 
pela ideologia.

Nesse sentido, está expressa em Jorge Amado a meta 
de escrever para o povo e por esta razão, a marca de adoção 
necessária ao seu entendimento é a oralidade, na qual o 
coloquial vem a ser o marco distintivo de um estilo, cujo fim 
principal é o recuperar as varias modalidades dos falares 
populares que o romance brasileiro fora até então incapaz 
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de incorporar. Nesse caso, não bastava trazer o povo para 
o centro da ação, mas também fazê-lo falar da forma mais 
natural e verdadeira, já que:

“tão nova quanto verdadeira e que 
a dureza da língua errada do povo 
equivalesse a igual dureza das situações 
retratadas para atingir a situação 
narrativa6” .

Para Duarte, ele procura escrever para o povo, abordando 
seus problemas a partir de suas formas de expressão. Por 
esta razão, propôs-se a renovar a linguagem literária para que 
esta desse conta da meta revolucionária a que se propunha 
o romance. Percebe-se na linguagem desta fase, uma crítica 
ao sistema socioeconômico, realizada fundamentalmente por 
quem sofria as consequências do sistema capitalista, sem a 
estilização que apaga a crítica que em última instância apaga 
a origem social.

Por essa linha de argumentação, a obra de Amado pode 
ser delineada como tendo combinado as conquistas formais 
do modernismo com a estética realista voltada para as 
multidões oprimidas e, também, a denúncia da exploração 
capitalista e sua ideologia de sustentação política ou estética. 

É o período e a configuração de uma obra que é 
caraterizada comumente como Romance Proletário. Ou seja, 
os operários são diferentes, na medida em que eles pensam, 
discutem, procuram entender o processo em que estão 
envolvidos e, principalmente, imaginar saídas na medida 
em que eles não apenas falam, mas crescem e afirmam 
sua dignidade na resistência e opressão e na luta por sua 
superação.

O debate, como podemos perceber, é complexo. 
Retornando ainda à linha de argumentação de Cerqueira, 
6-Assis Duarte, Eduardo. Jorge Amado: romance em tempo... Op. cit.
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este autor pontua a adoção de variações consonantes ao 
sistema político na obra de Jorge Amado, mas, também 
coloca que, independente destas influências, permanecem 
presentes aspectos esclarecedores do folclore como uma 
presente crítica ao status quo capitalista, como também uma 
fraterna amizade à União Soviética e à causa do socialismo. 
Nesta linha,

“Á divisão da produção literária de 
Amado, assim delineada, é resultado de 
uma análise cuidadosa das mudanças 
formais introduzidas pelo autor em cada 
novo texto, e um estudo minucioso das 
lutas e flutuações ideológicas registradas 
no seio do Partido Comunista da União 
Soviética7” .

Concretamente, não foi um aspecto isolado quando 
comparado a outros escritores, na verdade, foi uma 
determinante, já que havia uma crescente influência do 
marxismo sobre nossos intelectuais na literatura do período 
e, principalmente, uma leitura marxista permeada pela futura 
legitimação de uma vertente predominante, “o soviético 
estalinista”. Na verdade, são fases permeadas pela utopia da 
revolução socialista e, nesse caso, a crítica permeia o social.

Há ainda vários outros aspectos relevantes que podem 
ser contemplados e, nesse sentido, vale mais uma vez 
remontar o debate sobre os eixos teóricos do conjunto da 
obra, já que, também, ocorre uma viva polêmica a partir da 
apreensão de duas influências marcantes: quais seriam?

Uma primeira influência marcante e que caracterizaria 
como eixo teórico determinante, passaria pelo viés do 
Romance Romanesco, teorizado por Northop Frye. Esta 
leitura é caracterizada no imitativo baixo, eivado de um 
7-Cerqueira, Nelson. A política do partido comunista e a...op.cit. p. 11.
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realismo ora cru, ora grosseiro dos detalhes e que convive 
com a idealização do herói símbolo da luta dos oprimidos. 
Ao mesmo tempo, o Romance Romanesco é marcado pela 
aventura, pelo gosto da façanha impossível e lança pontes 
entre a narrativa moderna e os arquétipos antigos da cultura 
ocidental. A rigor, permite a combinação de um projeto 
literário politicamente militante com uma tradição das formas 
mais antigas de narrar. Nesse sentido, paga-se tributo à 
tradição e a marca da aventura e do gesto heroico, bem como 
da façanha impossível, que, em última instância, combina 
o projeto militante e a denúncia social e traz a narrativa de 
vida ao engajamento e ao combate à alienação e com isto 
transforma a luta do camponês ou do proletário em uma luta 
a favor da dignidade humana.

A segunda, e talvez a principal: estão presentes as 
influências do chamado realismo socialista, permeadas 
pela teoria do épico de Mikhail Bakhtin, que corresponde 
à apreensão do discurso de todos os segmentos sociais 
representados em isonomia e por consequência, sua 
continuidade indica a estratificação social que lhe dá o 
fundamento. Como bem lembra o autor, Bakhtin postularia 
o riso, a gargalhada, o cômico como elementos que podem 
ser um palco temporário para a encenação da liberdade. 

Por esta via, percebe-se em Amado como presença 
marcante, o resgate do folclore e o candomblé. Vale ressaltar 
que este espírito de oxigenação literária é anterior a esta 
delimitação histórica. É um exemplo que pode ser observado 
na atuação do deputado comunista Jorge Amado que, no 
seu exercício, apresentou uma emenda à Constituição 
assegurando o livre exercício religioso no país, medida esta 
que favorecia principalmente as religiões de origem africana 
como o candomblé, a umbanda e outras que até então eram 
proibidas e fortemente reprimidas pela polícia.
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Mas mesmo neste espirito bakhtiniano e de Gorki, a 
literatura de cordel, além do humor, do riso e da troça, foram 
entendidos por muitos como falta de seriedade do escritor 
e que permearia suas fases seguintes, pautado na premissa 
de que estes elementos fundamentariam as bases e uma 
nova sociedade. Ele mesmo dirá que ganhou com o humor, 
já que ele é muito mais destrutivo e mais terrível do que um 
panfleto político8.

Curiosamente Jorge Amado também dirá que as 
influências do chamado Realismo Socialista só fortemente 
aparecem em sua obra depois da guerra, onde o debate 
intelectual e as constantes viagens ganharam vulto e, 
principalmente, no período posterior à morte de Stalin, 1954, 
quando percebeu toda a dimensão do cenário ao qual procura 
se subsidiar que se apresentou no seu período de exílio 1948-
53. Não sei se seria bem assim.

No entanto, percebe-se que sua obra está permeada 
por uma nítida ressonância bem como de uma inserção 
nos embates políticos do seu tempo. É também movida 
pela utopia de uma sociedade igualitária, governada pelo 
partido dos operários. Por esta razão, está empenhada em 
representar o processo de evolução dos trabalhadores no 
rumo da consciência de classe e de sua atuação na cena 
política brasileira e, como literatura, objetivando vir a ser um 
instrumento dessa consciência e atuação. Segundo Duarte, 
os escritos desta fase vão aos poucos estreitando seus 
laços com a estratégia partidária e com a própria história 
do período. Alguns exemplos: Cacau e Suor significam o 
desabrochar da consciência proletária, segue as normas do 
prolekult. Duarte aponta que:

“ o  m a n d o n i s m o  d o s  c o r o n é i s 
representado em Cacau, Terras do 
Sem Fim, São Jorge dos Ilhéus e 

8-Assis Duarte, Eduardo.  Jorge Amado: romance em tempo... Op. cit.
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Seara Vermelha, configura o universo 
semifeudal ou de um feudalismo 
brasileiro em pleno século XX9”.

Em livros como Terras do Sem Fim e São Jorge dos 
Ilhéus é retratado a história rural brasileira e a concepção 
evolucionista do PC pelo qual vivia a etapa da revolução 
democrático-burguesa, que objetiva a união dos operários 
e camponeses e Seara Vermelha estreitaria mais ainda o 
laço partidário, na medida em que aponta o delinear da 
história a caminho do socialismo como também resgata os 
acontecimentos de 1935 no Brasil. Por fim, os Subterrâneos 
da Liberdade, tido como um escrito partidário e que, segundo 
Gorender, representam a culminância da escola do realismo 
socialista na literatura brasileira10. Na verdade, e recuperando 
a leitura de Quartin, Subterrâneos, associado ao caráter 
ideológico que a obra se insere, apresenta características 
marcantes como:

“a tensão dramática dos eventos e 
situações a férrea consistência ético 
proletária bolchevista, a concreta 
universalidade do partido, depositário 
infalível da experiência revolucionária 
da classe...” 11.

A trilogia dessa obra igualmente expressa com 
sagaz vivacidade às lutas agrárias sob a perspectiva, da 
Aliança Operário-Camponesa incorporando o cenário de 
lutas indígenas na Bahia que culminam em processos 
de intervenção no Mato Grosso, relatando as tensões 
características do meio rural a uma perspectiva de revolução, 
onde o campo teria um papel determinante. Paralelamente, 
expressa uma visão messiânica onde os oprimidos são 
9-Assis Duarte, Eduardo.  Jorge Amado: romance em tempo... Op. cit, p. 30.
10-Gorender, Jacob. Combate nas Trevas. São Paulo, Ed. Ática, 1987, p.164.
11-Moraes, João Quartin. (Org). História do Marxismo no Brasil... Op.cit., p. 70/80.



 19 TEMA

substituídos pelo beato de Seara Vermelha e o Cavaleiro da 
Esperança e que, no processo de luta descrito, são colocados 
a reboque da vanguarda, o Partido Comunista.

É uma influência do Realismo Socialista determinante, 
e não deixa de ser sintomático que este livro seja dedicado 
a Diógenes Arruda, tido como a versão caricata de Stalin no 
país, fase esta que conta outros livros como O Cavaleiro da 
Esperança em que resgata a biografia de Luiz Carlos Prestes 
e O Mundo de Paz, trabalho este que o autor mais de uma vez 
classifica em entrevistas como um livro sectário e obsoleto.

Contrapondo à partidarização dessa fase, coloca-se outra 
permeada pela romance (fase do Romance Romanesco), em 
que Amado procura delinear o intento da denúncia e o fervor 
militante. O resultado é a idealização do herói que simboliza 
a luta dos oprimidos que é expresso no realismo cru dos 
detalhes.

É um período que está permeado por uma tensão 
intelectual que liga a um impulso utópico que projeta 
o personagem na busca ou consecução de um destino 
afirmativo e glorioso e que permearia um tempo de sua 
fase pós engajada. Daí decorre com grau maior ou menor 
de precisão alguns exemplos desta fase, que eu diria de 
transição livros como, Gabriela Cravo e Canela, Quincas 
Berro D’água, Dona Flor e Seus Dois Maridos, Jubiabá. Vale 
resgatar alguns elementos de reflexão.

Pode-se perceber na análise de ambos os autores 
mencionados, entre outros, que, o reflexo das lutas e 
flutuações ideológicas internas desta etapa, em última 
instância, nortearam ou não o autor. Não deixa de ser uma 
boa indagação. Persistem dúvidas e a polêmica permanece, já 
que, Jorge Amado até recoloca a questão quando afirma que 
apesar da repressão ao PC, o período de relativas liberdades 
democráticas do período 1930-1935 é que vai possibilitar 



        TEMA       20

o aprendizado comunista e o contato com a literatura de 
intenção revolucionária de outros países. 

Na verdade, o PCB desenvolvia seguramente naquele 
período uma agressiva política de atuação e mobilização 
de massas e foi um período extremamente fecundo de 
publicações de obras literárias comunistas, livros dos 
clássicos marxistas, bem como autores soviéticos e relatos 
sobre viagens à União Soviética. É seguramente um debate 
inconclusivo e várias polêmicas permanecem em aberto. E 
qual é a razão?

No caso de Jorge Amado, independente das rupturas 
posteriores do autor, esse período efetivamente norteou uma 
geração de militantes e intelectuais, e, sem dúvida, podemos 
pontuar que sua obra é norteada pela denúncia da exploração 
capitalista e sua ideologia de sustentação política ou estética 
que norteou a superação do status quo vigente para os 
excluídos, com o sonho de uma nova sociedade. No entanto, 
se foi linear, percebe-se a ocorrência de uma ruptura posta 
nos anos 1960, após as denúncias do culto à personalidade 
de Stalin, resultou em uma descontinuidade ideológica, 
como ele mesmo deixa às vezes sugerir em entrevistas, em 
particular, em sua releitura militante. O debate é preliminar, 
mas alguns exemplos são significativos.

Pablo Neruda em Confesso que Vivi ,  comenta 
indiretamente esta questão e sinaliza para esta problemática e 
posteriores desdobramentos quando coloca que, em viagem 
à China, percebeu a revolta com que Jorge Amado se referia 
ao período militante, quase que apontando para uma ruptura 
e não necessariamente para uma análise crítica.

Por sua vez, Jacob Gorender também condenou 
Amado em Combate nas Trevas, especialmente no capítulo 
sugestivamente intitulado Epílogo à revelia do Autor. Para ele, 
o autor não estaria à altura dos personagens que criou, em 
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especialmente em relação a Saquila, homófono de Hermínio 
Sacheta, dirigente histórico comunista retratado como 
trotiskista nos Subterrâneos da Liberdade e que coroaria sua 
trajetória final da vida na luta contra a ditadura militar, quando 
desempenhou um papel político relevante, reaproximando-se 
inclusive de velhos companheiros. 

Para Jacob Gorender, Amado deveria ter reabilitado o 
personagem e por não ter feito, conclui sarcasticamente 
que ele não esteve a altura do personagem que criou12. As 
respostas a muitas destas críticas ele dirá que sob a sua nova 
fase, ele responde que: 

“Hoje sou político como escritor. Não 
abandonei a trincheira, faço polít ica 
escrevendo, opinando cada vez que isso me 
parece necessário e útil13”.

De certa forma, concordamos em termos, já que em 1988, 
ele se declarou partidário da URSS e dos países socialistas. 
Também percebe-se algumas preocupações sobre a 
preservação de um estilo e postura militante intelectual, 
perceptível no seu livro, Navegação de Cabotagem relato 
autobiográfico em que o autor retrata sua experiência 
histórica, em que procura preservar determinados fatos e 
pessoas. 

Esta preocupação de presença ou continuidade pode 
ser apreendida em outras situações e em outras passagens 
ilustrativas de sua trajetória mais recente. 

Vale comentar que Amado apareceu no 1° programa 
do PCB no período anterior à legalidade do Partido em 
1985, com um depoimento pessoal juntamente com outras 
personalidades como João Saldanha, Mário Lago, Oscar 
Niemayer entre outros intelectuais. Publicamente, apoiou 
12-Gorender, Jacob. Combate nas Trevas. São Paulo... Op. cit., p.164.
13-Assis Duarte, Eduardo.  Jorge Amado: romance em tempo... Op. cit.
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o Deputado Roberto Freire, candidato do PCB às eleições 
presidenciais de 1989, tido por ele como o melhor candidato. 
E, particularmente, manteve uma fraternal amizade com 
Giocondo Dias, um dos últimos dirigentes do PCB e herói 
de 1935, sempre mencionado como um irmão e lamentando 
sinceramente sua morte em 1987. Reafirmaria inclusive em 
várias ocasiões que a utopia continua. Mas acredito que esse 
último aspecto, a morte de Giocondo Dias, foi seguramente 
o canto do cisne de sua postura à esquerda.

Coincidência ou não, Jorge Amado, após a morte de 
Giocondo Dias teve posturas extremamente curiosas e, até 
indigestas para seus antigos amigos e correligionários. 
Talvez a mais polêmica, foi o apoio público sempre que 
solicitado ao Senador Antônio Carlos Magalhães, elogiado 
como aquele que mudou a face da Bahia, modernizando-a14. 
Não se tem referências ou críticas recentes às políticas e 
aos procedimentos truculentos do senador, que foi cassado. 
Mas uma pergunta neste sentido permanece em aberto: em 
que medida pode-se compatibilizar modernização com uma 
caricatura de coronelismo tupiniquim na visão de Jorge 
Amado. É um debate inconclusivo, mas fica em aberto essa 
última questão.

Talvez, à luz destes fatos, quem sabe, possamos 
situar o autor na dimensão que sua obra se apresenta, ou 
seja, norteada pela denúncia da exploração capitalista e 
mesmo sua ideologia de sustentação política, ainda que 
ele não seja o único. Talvez possa ser contabilizado nessa 
linha, conjuntamente com outros intelectuais, a exemplo 
do dramaturgo Nelson Rodrigues, amigo do General e 
Presidente Médice, que em seu governo teve um filho preso 
por ser comunista, ou mesmo, Jorge Luís Borges, que 
apoiou a ditadura argentina e alvo de várias paparicações 
dos militares no Brasil. Talvez seja uma triste conclusão ou 

14-Amado, Jorge: Navegação de Cabotagem, São Paulo, Cia. das letras, 1992.
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mesmo comparação, já que, podemos situá-lo na mesma 
dimensão, em que, um autor, independente de sua biografia 
ou trajetória pessoal, ou de suas novas posições políticas, 
perde a dimensão da obra que o consagrou
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O artigo analisa a loucura a partir dos discursos da construção 
de identidade do louco. Para tanto, relacionamos a pesquisa 
historiográfica com a obra O Alienista que traz uma abordagem 
contundente sobre a forma como a sociedade e a ciência do 
século XIX tratava o problema da loucura no Brasil. Neste período, 
a loucura era permeada por uma relação de poder ao produzir 
discursos sobre a exclusão como solução do problema. A partir 
daí foram construídos os primeiros hospícios que tinham como 
função excluir um transtorno que se fazia cada vez mais presente. 
Não apenas o doente mental, mas, também, o morador de rua, o 
órfão, o diferente, o alcoólatra... Todos deveriam ser escamoteados 
e afastados do convívio social.

This study aims to analyze the madness from the speeches of  
the construction of identity of the madman. For this, we relate the 
historical research with the book O Alienista that brings a forceful 
approach on how society and science of the nineteenth century was 
the problem of madness in Brazil. During this period, the madness 
was permeated by a balance of power to produce speech ended 
up resorting to exclusion as a solution to the problem. From there 
the first hospices were built which had the function to delete a 
"disorder" that was increasingly present. Not only the individual 
scientifically diagnosed as mentally ill, but also the homeless, the 
fatherless, the "different", the alcoholic ... Everyone should be 
palmed and away from social life.
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HISTÓRIA DA LOUCURA NA OBRA O ALIENISTA DE MACHADO DE ASSIS: DISCURSO, 
IDENTIDADES E EXCLUSÃO NO SÉCULO XIX

HISTORY OF MADNESS IN THE WORK“THE ALIENISTA” OF MACHADO DE ASSIS:
ADDRESS, IDENTITIES AND EXCLUSION IN THE 19TH CENTURY

No século XIX, o Brasil passava por transformações 
no campo da esfera política, econômica, social e 
cultural. Entre 1841 e 1889 tivemos a consolidação 

do Estado Monárquico, conhecido como Segundo Reinado. 
Seus objetivos principais eram reforçar a figura do Imperador 
– D. Pedro II, recém coroado – e restaurar o Poder Moderador 
criado outrora pelo seu pai D. Pedro I. Dessa forma, o 
Império brasileiro almejava a implementação de novas 
práticas políticas e institucionais, uma vez que a população 
aumentava nas cidades de forma desordenada.

Com o crescimento das cidades aumentavam também 
os seus problemas de ordem social. Era preciso, portanto, 
uma série de transformações por parte das autoridades 
a fim de sanar tais problemas. É neste contexto que a 
medicina, inspirada no ideal positivista e pelas práticas 

* Doutorando pelo Programa Integrado de Doutorado em Filosofia UFPB-UFPE-UFRN. 

O uso da literatura como fonte de pesquisa pode 
ser de fundamental importância para o historiador.
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médicas francesas, vai servir como meio neste processo 
de transformação, defendendo a moral e o progresso dessa 
sociedade. Em meio a tantas transformações, uma delas 
acabou sendo a produção de um discurso que iria qualificar 
e excluir aqueles que estivessem fora do padrão social da 
época, identificando-os como loucos. “O doente mental, o 
excluído do convívio dos iguais, dos ditos normais, foi então 
afastado dos donos da razão, dos produtivos e dos que não 
ameaçavam a sociedade”. (GONÇALVES E SENA, 2001, p. 49).

A loucura como doença psicossomática não é uma 
adversidade contraída pelo homem apenas na modernidade. 
Desde muito tempo relata-se a presença da doença mental. 
Entretanto, o seu tratamento ao longo da história foi deveras 
questionável. Sua cura muitas vezes esteve ligada à extrema 
exclusão ou até mesmo a rituais religiosos e cerimônias 
de exorcismo. A loucura enfocada pela ciência, tendo a 
psiquiatria como uma especialidade médica, só ocorreu a 
partir do século XVIII, quando, em 1793, o médico francês 
Philipp Pinel libertou os doentes mentais que estavam 
acorrentados no Hospital Bicêtre. Desde então, a abordagem 
de cunho científico passou a fazer parte do tratamento da 
doença mental. (PERES; BARREIRA, 2009)

Porém, esta nova abordagem materializou também 
o olhar da indiferença. Aquele que não seguia o padrão 
comportamental que a sociedade determinava como uma 
pessoa sã, passou a ser “diferente” e caracterizado como 
louco. A loucura foi transformada em uma identidade para 
representar não apenas o louco de origem psicossomática, 
mas todos aqueles que estivessem para além do padrão 
social estabelecido. O louco, a partir dos discursos de 
poder-saber estipulado pela religião, política e ciência, foi 
excluído do convívio social e afastado daqueles que eram 
ditos normais, racionais, os que não ameaçavam a ordem 
da sociedade.
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Diante do quadro acima citado, buscamos nesta pesquisa 
aproximar os fatos relatados pela historiografia com a 
narrativa da Literatura. Encontramos na obra “O Alienista” 
de Machado de Assis, um retrato do Brasil no século XIX, no 
que concerne ao comportamento social em relação à loucura. 
A nosso ver, História e Literatura não se opõem, mas podem 
se relacionar. Nelas o fato histórico se amplia com a narração 
e o trabalho científico se valoriza com o estilo literário sem 
que se comprometa à totalidade dos fatos. 

O uso da Literatura como fonte de pesquisa pode ser de 
fundamental importância para o historiador em sua labuta. 
Não queremos dizer com isso que a literatura documenta o real 
ou constitui representações semelhantes àquelas produzidas 
pelos discursos científicos, filosóficos, políticos, jurídicos. 
Mas o que deve ser considerado na literatura é que toda sua 
ficção de algum modo está sempre enraizada na sociedade. O 
contexto em que ela é escrita abarca determinadas condições 
de tempo, espaço, cultura e relações sociais em que seu 
autor está inserido a criar suas fantasias. (FERREIRA, 2009)

Desse modo, a Literatura constitui uma fundamental 
ferramenta na pesquisa histórica. Sua utilização permite ao 
pesquisador refletir sobre as condições sociais, bem como 
todo o contexto em que a obra fora escrita. Segundo Ferreira:

Afora tal propósito específico, perseguido também 
pela Sociologia, devem interessar à pesquisa 
histórica todos os tipos de textos literários, 
na medida em que sejam vias de acesso à 
compreensão dos contextos sociais e culturais: 
literatura maior ou literatura menor, escritos 
clássicos ou não, eruditos ou populares, bem-
sucedidos no mercado ou ignorados, incensados 
ou amaldiçoados. (FERREIRA, 2009, p. 71)
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Assim, mesmo que a Literatura não tenha a pretensão 
de representar fielmente o passado – tal como almeja a 
História – ela nos fornece informações de grande utilidade 
acerca da época em que ela foi abordada. Como diz Roger 
Chartier: “a ficção” é “um discurso que ‘informa’ do real, mas 
não pretende representá-lo nem abonar-se nele”, enquanto 
a História pretende dar “uma representação adequada da 
realidade que foi e já não é”. (CHARTIER, 2009, p.24).

Portanto, neste trabalho procuraremos buscar uma 
aproximação da Literatura – no caso a obra machadiana O 
alienista – com a pesquisa historiográfica, pois concordamos 
com Ferreira quando declara que: 

Afirmar que a literatura integra o repertório 
das fontes históricas não provoca hoje 
qualquer polêmica, mas nem sempre foi 
assim. Mais que isso, nas últimas décadas, 
os textos literários passaram a ser vistos 
pelos historiadores como materiais propícios 
a múltiplas leituras, especialmente por sua 
riqueza de significados para o entendimento 
do universo cultural, dos valores sociais e 
das experiências subjetivas de homens e 
mulheres no tempo. (FERREIRA, 2009, p.61).

Quanto ao referencial teórico, ainda nos apoiamos em 
Michel Foucault por este ter produzido um vasto trabalho 
sobre o tema abordado, principalmente no que diz respeito 
à análise do discurso. A leitura de Foucault nos possibilitou 
compreender as relações de poder1 que permeavam os 
discursos das autoridades que administravam o Brasil em 
1-A partir de sua obra Vigiar e punir, Michel Foucault passa a examinar as relações entre poder, saber, 
ciência, controle e dominação na sociedade contemporânea. Seu estudo, baseado na filosofia de Nietzsche, 
é denominado “Genealogia do Poder”. Nele Foucault parte da constatação de que o poder é exercido na 
sociedade não apenas através do Estado e das autoridades, mas em todas as relações sociais de maneira 
distinta e variada. Mesmo que por muitas vezes não nos demos conta, vivemos permeados por relações 
de poder. Ver mais em: FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. Tradução e organização de Roberto 
Machado. Rio de Janeiro: Graal, 1979.
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meados do século XIX. Época em que as transformações 
políticas e econômicas, bem como o desenvolvimento 
científico, fizeram com que a Medicina interviesse na 
sociedade, sendo a partir daí construído os primeiros 
discursos em relação ao tratamento da doença mental.  

Machado de Assis e a Loucura
Em 1882 o escritor brasileiro Machado de Assis publica 

em Papéis Avulsos, o conto “O Alienista”. Nesta obra o autor 
lança uma crítica desenfreada ao cientificismo, à sociedade 
da época e às relações de poder, sobretudo naquilo que diz 
respeito à loucura. A narrativa se passa numa vila brasileira 
do século XIX, chamada Itaguaí. Conta a história do Dr. 
Simão Bacamarte, um grande estudioso brasileiro, que 
aos trinta e quatro anos, após concluir seus estudos nas 
universidades de Coimbra e Pádua, retorna ao Brasil para 
se dedicar totalmente às atividades científicas. Ao chegar às 
terras brasileiras, Simão Bacamarte casa-se com D. Evarista 
da Costa e Mascarenhas e continua seus estudos sobre as 
ciências médicas.

Percebendo que em Itaguaí os doentes mentais são 
afastados da sociedade e vivendo no mais completo 
isolamento em suas residências, Simão Bacamarte tem a 
ideia de construir uma casa especial onde toda população 
com problemas de loucura pudesse ser assistida. A partir 
daí, pediu licença às autoridades para realizar a construção 
daquilo que seria o primeiro asilo brasileiro.

Apesar de alguns comentários contra, em pouco tempo 
o asilo havia sido construído. Localizado na Rua Nova, uma 
das mais belas ruas de Itaguaí, o asilo recebeu o nome 
de Casa Verde. Os loucos passaram a ser capturados, e 
todos os tipos de “maluquices” havia naquela casa. Porém, 
conversando com seu amigo boticário, Simão Bacamarte 
fez uma interessante confidência: revelou ao boticário que 
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como homem de total dedicação à ciência, sua finalidade 
na construção da Casa Verde não era prestar assistência 
à população psicossomática, mas tão somente estudar 
profundamente a loucura.

Simão Bacamarte dá continuidade aos estudos e a 
administração da Casa Verde, entretanto, com o passar do 
tempo, qualquer atitude suspeita dos moradores de Itaguaí 
é motivo para conduzi-los ao asilo. O primeiro da lista foi 
o Sr. Costa, um dos mais estimados cidadãos da vila que 
após ter recebido uma herança, não tratou de administrá-la 
corretamente vindo a ficar pobre novamente. Sendo atestada 
sua insanidade, foi recolhido ao asilo cinco meses depois. 
Simão Bacamarte levou ao asilo seu amigo boticário, o padre 
da Vila, entre outras figuras ilustres, e não poupou nem a 
sua esposa.

Daí em diante, qualquer suspeita era motivo para se 
levar alguém à Casa Verde. De tantos recolhimentos, Itaguaí 
sofreu uma Revolução seguida de um golpe de Estado, pois 
a população começava a demonstrar insatisfação diante de 
tais fatos. Contudo, de nada adiantou.

Em seus estudos Simão Bacamarte concluiu que quatro 
quintos da população itaguaiense estava hospedada naquele 
asilo e que a sua teoria, bem como suas experiências, avançava 
a um novo estágio. Os hóspedes da Casa Verde deveriam ser 
libertados e, consequentemente, o Dr. Bacamarte conseguiu 
junto à câmara uma nova permissão para recolher o restante 
da população, que antes era considerada em perfeito estado 
mental: os simples, os leais, os despreendidos e os sinceros. 
A situação fora invertida.

Após muito tempo de estudos e pesquisas, Simão 
Bacamarte, induzindo os pacientes da Casa Verde à 
transgressão, imaginou ter sanado suas doenças, vindo a 
libertar todos eles. Porém, não ficou satisfeito. Apesar dos 
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resultados, alguma coisa incomodava o Dr. Bacamarte que 
continuou os estudos e chegou à seguinte conclusão: ele 
era quem estava doente. Acreditava que era uma questão 
científica e reunia em si mesmo a teoria e a prática, por isso 
deveria se reclusar na Casa Verde e continuar com a busca 
pela cura de si mesmo. Morreu em sete meses, sem ter 
encontrado a cura que tanto procurava.

Podemos relacionar a obra machadiana, bem como os 
acontecimentos ocorridos no Brasil, num processo social 
permeado pelo discurso psiquiátrico. Era uma época em que 
este discurso (Século. XIX) levava a cabo um novo modo de 
exclusão e de inserção do louco no hospital psiquiátrico. A 
loucura como um empecilho deveria ser erradicada da esfera 
social e escamoteada para além da sua presença.   

No século XIX, a loucura transformava-se em um 
problema de ordem social para as autoridades brasileiras. 
A sociedade médica apontava como solução, a criação de 
estabelecimentos que pudessem atender de forma adequada 
os portadores de tal patologia. As autoridades, por sua vez, 
tentavam resolver a adversidade trancafiando os doentes em 
cadeias públicas ou hospitais. As fugas eram constantes, 
os loucos de baixo poder aquisitivo ficavam na condição de 
moradores de rua, às margens da sociedade. Já aqueles que 
pertenciam às famílias mais abastadas, eram prontamente 
camuflados no seio de seus parentes, mas eram também, 
descentrados do convívio social.

A Criação do Primeiro 
Hospital Psiquiátrico do Brasil

Na obra machadiana, o Dr. Simão Bacamarte é apresentado 
como um autêntico filho da nobreza brasileira, um dos 
maiores médicos não só do Brasil, mas também de Portugal 
e da Espanha. Um homem ilustre que após ter rejeitado o 
glorioso convite de trabalhar lecionando na Universidade 
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de Coimbra ou expandindo os negócios da monarquia em 
Lisboa, decide retornar à pátria e dedicar-se ao estudo das 
ciências. 

Saindo da ficção e retornando ao nosso recorte histórico, 
devemos relacionar a criação do primeiro hospício do Brasil 
à pessoa de José Clemente Pereira.

Tal como o personagem Dr. Simão Bacamarte, José 
Clemente Pereira estudou na Universidade de Coimbra 
vindo a graduar-se em Direito e Cânones. Veio para o Brasil 
seguindo a corte portuguesa que na época fugia das invasões 
napoleônicas, chegando aqui aos 12 de outubro de 1815. Na 
capital do Rio de Janeiro viveu como advogado até iniciar 
carreira pública e política. Em 25 de julho de 1838, através 
de manobras astutas foi eleito provedor do Hospital da 
Santa Casa da Misericórdia, onde tornou sua gestão vitalícia, 
administrando aquela instituição até sua morte em 10 de 
março de 1854. (RAMOS; GEREMIAS, s/d, p.01).

Antes mesmo de ter conquistado a administração do 
hospital, Clemente Pereira já havia apresentado um projeto no 
qual propunha uma reforma significativa àquela Instituição. 
Reforma esta que também já havia sido preconizada pelos 
membros da Academia Imperial de Medicina. A partir da 
reforma, deveriam ser criadas unidades especializadas que 
fossem responsáveis pelo tratamento específico de cada 
doença.

Todavia, perante o aumento desordenado da população e 
de seu rápido crescimento urbano, a cidade do Rio de Janeiro, 
que havia sido transformada em Capital, não conseguia 
mais dar conta da saúde daquela crescente população, 
principalmente no que se referia aos doentes mentais. O 
número de “alienados2” aumentava diariamente sendo 
2- O termo “alienado” utilizado ao longo do texto concerne aquele que sofre de alienação mental; louco, 
maluco, doido. Difere, portanto, do termo marxista em que alienado se refere a quem vive sem conhecer 
ou compreender os fatores sociais, políticos e culturais que o condicionam e não se reconhece naquilo que 
faz, mantendo-se voluntariamente ou não, afastado da realidade que o cerca. Contudo, no Brasil dos séculos 
XIX e XX, nem todos aqueles taxados pelas autoridades como alienados eram de fato, doentes mentais.
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recolhidos às degradáveis Santas Casas ou até mesmo às 
prisões. Dessa forma, a situação em que se encontravam 
os doentes mentais no Brasil do século XIX, era a seguinte: 
aqueles de famílias mais abastadas ficavam trancafiados 
em seus próprios domicílios, os mais carentes, que por 
sua vez estavam no estado mais alterado da doença, eram 
enviados às prisões ou às Santas Casas, e os mais mansos 
espalhavam-se pelas ruas das cidades. Machado de Assis 
narra isto no seu romance:

A vereança de Itaguaí, entre outros pecados 
de que é argüida pelos cronistas, tinha o de 
não fazer caso dos dementes. Assim é que 
cada louco furioso era trancado em uma 
alcova, na própria casa, e, não curado, mas 
descurado, até que a morte o vinha defraudar 
do benefício da vida; os mansos andavam á 
solta pela rua. Simão Bacamarte entendeu 
desde logo reformar tão ruim costume; pediu 
licença à câmara para agasalhar e tratar no 
edifício que ia construir todos os loucos de 
Itaguaí e das demais vilas e cidades, mediante 
um estipêndio, que a câmara lhe daria quando 
a família do enfermo o não pudesse fazer. 
(ASSIS, 2010, p. 15)

Diante da situação de descaso para com o doente 
mental em nosso país, em 1830, a Comissão de Salubridade 
da Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro foi a primeira 
Instituição a se manifestar a respeito do tratamento dado 
aos alienados brasileiros. Os protestos da referida Comissão 
receberam o respaldo da população, e permaneceram 
ininterruptamente nos anos subsequentes sendo legitimados 
por autoridades médicas e políticas. Entretanto, ao 
analisarmos os livros, revistas e artigos3 referentes a este 

3-Cf. referências ao final do texto.
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período, o questionamento que se plasma é se a sociedade, 
em todo seu conjunto, estava sensibilizada com a situação 
dos alienados ou se estava apenas procurando uma forma 
de escamotear um determinado grupo que não se adequava 
aos padrões sociais? Seria uma questão de solidariedade 
ou uma questão de “limpeza” social? Foucault vai mais além 
afirmando que:

Existe em nossa sociedade outro princípio 
de exclusão: não mais a interdição, mas uma 
separação e uma rejeição. [...] Desde a alta 
Idade Média, o louco é aquele cujo discurso 
não pode circular como o dos outros: pode 
ocorrer que sua palavra seja considerada 
nula e não seja acolhida, não tendo verdade 
nem importância, não podendo testemunhar 
na justiça, não podendo autenticar um 
ato ou um contrato, não podendo nem 
mesmo, no sacrifício da missa, permitir a 
transubstanciação e fazer do pão o corpo [...] 
(FOUCAULT, 2007, p. 10-11)

Esta discussão é deveras pertinente, pois como já 
fora dito antes, os hospícios que vieram a seguir não 
eram dedicados apenas aos alienados, mas também, aos 
epilépticos, alcoólatras, idosos, paralíticos, e até moradores 
de rua. Caso também retratado por Machado de Assis:

Nunca nenhuma opinião pegou e grassou tão 
rapidamente. Cárcere privado: eis o que se repetia 
de norte a sul e de leste a oeste de Itaguaí – a medo, 
é verdade, porque durante a semana que se seguiu 
à captura do pobre Mateus, vinte e tantas pessoas – 
duas ou três de consideração – foram recolhidas à 
casa verde. O alienista dizia que só eram admitidos 
os casos patológicos, mas pouca gente lhe dava 
crédito. (ASSIS, 2010, p. 39-40)



 35 TEMA

Podemos analisar este fenômeno inserido num 
discurso próprio daquilo que Foucault chama de sociedade 
disciplinadora, pois, “a disciplina é um princípio de controle 
da produção do discurso. Ela lhe fixa os limites pelo jogo 
de uma entidade que tem a forma de uma reatualização 
permanente das regras”. (FOUCAULT, 1996, p. 36)

A trajetória dos alienados no Brasil – século XIX - esteve 
inserida numa relação de poder. Poder este que disciplina de 
acordo com os parâmetros “legais” do Direito constituído, 
mas não só isso, posto que este poder disciplinador não 
diz respeito apenas àquele que advém de cima para baixo, 
conforme cita Thomas Hobbes em seu Leviatã. Este poder é 
um poder que age nas relações sociais. Desta forma:

O poder não deve ser pensado como 
fundamentalmente emanado de um ponto 
(em geral identificado com o Estado). Deve-
se ter, pois, em mente na procura de uma 
compreensão da dinâmica das relações de 
poder, a ideia de uma rede. Rede esta que 
permeia todo o campo social, articulando 
e integrando os diferentes focos de poder 
(Estado, escola, prisão, hospital, asilo, família, 
vila operaria, etc.) que se apóiam uns nos 
outros. (MAIA, 1995, p. 88.)

Ainda no que diz respeito a este contexto em que a 
dinâmica das relações de poder encontra-se vinculada em 
todos os segmentos sociais, dois anos após José Clemente ter 
assumido o cargo de provedor da Santa Casa de Misericórdia, 
D. Pedro II era declarado rei do Brasil onde sua maioridade 
havia sido decretada. Como parte das comemorações e em 
homenagem ao novo rei, fora determinado pelo conselho do 
Império, apoiado pelo ministro do Estado e pelo provedor 
da Santa Casa de Misericórdia, o decreto imperial n° 82 que 
afirmava a criação do primeiro hospital psiquiátrico brasileiro 
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e latino americano. O hospício recebeu várias nomenclaturas: 
Hospício de D. Pedro II, Hospício D. Pedro II, Hospício D. 
Pedro Segundo e Hospício de alienados D. Pedro II. A verdade 
é que apenas 11 anos depois, aos 05 de dezembro de 1852, é 
que o hospício foi inaugurado com honras e festas pomposas. 
(RAMOS; GEREMIAS, s/d, p. 07).

É preciso considerar aqui que a criação do Hospício D. 
Pedro II estar longe de ter sido uma simples homenagem 
ao novo Imperador, nem tampouco teve a finalidade de 
ajudar aqueles pobres miseráveis alienados. Várias eram 
suas razões, principalmente a disputa de poder médico-
político entre a Junta de Higiene Pública e a Santa Casa de 
Misericórdia. A disputa se dava pelo fato da Junta denunciar 
alguns proprietários de moradias por falta de cuidado 
com suas casas, sendo, portanto, consideradas focos de 
doenças e pragas. O problema é que estes proprietários 
eram benfeitores da Casa de Misericórdia. Neste caso, 
foram prevalecidos aqueles de poder político e econômico 
dominante, a saber, os proprietários e a Santa Casa. (RAMOS; 
GEREMIAS, s/d, p. 04).

Dessa forma, a intenção de manipular era maior que a 
intenção de prestar assistência àqueles que necessitavam. 
Por um lado os médicos, que representando a Junta de 
Higiene Pública, visavam legitimar a loucura como objeto do 
discurso científico, por outro, a Santa Casa de Misericórdia, 
que respaldada pelos proprietários de moradias, almejava 
continuar a gestão de acordo com suas metas e satisfações. 
Sobre tal relação entre ciência (medicina) e política Foucault 
expõe o seguinte:

Consideremos o exemplo da medicina 
clínica, cuja instauração no final do século 
XVIII é contemporânea de um certo número 
de acontecimentos políticos, de fenômenos 
econômicos e de mudanças institucionais. 
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É fácil suspeitar, pelo menos intuitivamente, 
que existam laços entre estes fatos e a 
organização de uma medicina hospitalar.  
(FOUCAULT, 2007, p. 183)

Segundo o próprio Foucault, este fenômeno pode ser 
analisado de duas formas distintas. Uma primeira análise 
seria do tipo simbólica onde se percebia na organização 
da medicina clínica, assim como no processo histórico em 
questão, duas expressões que agindo de formas simultâneas, 
refletem e simbolizam uma a outra. Elas funcionariam 
reciprocamente como se fossem espelhos, Medicina e Política 
funcionando em um jogo de mutualidade numa esfera de 
interesses.

Assim as idéias médicas de solidariedade 
orgân ica ,  de  coesão  func iona l ,  de 
comunicação tissular – e o abandono do 
princípio classificatório das doenças em 
proveito de uma análise das interações 
corporais – corresponderiam (para refleti-
las, mas também para nelas se mirar) a 
uma prática política que descobre, sobre 
estratificações ainda feudais, relações de tipo 
funcional, solidariedades econômicas, uma 
sociedade cuja dependência e reciprocidade 
deviam assegurar, na forma da coletividade, 
o analogon da vida. (FOUCAULT, 2007, p. 183)

A outra análise seria casual. Teria por finalidade procurar 
saber até que ponto a conjuntura política da época, bem como 
o seu contexto econômico, determinou o nível de consciência 
daqueles que exerciam a atividade científica. Seria, então, 
uma análise que procurasse compreender o posicionamento, 
o sistema de valores, a percepção das coisas e o estilo de 
racionalidade daqueles homens “dotados” de ciência dos 
séculos XVIII e XIX. 
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De uma forma ou de outra, aplicando tais análises ao 
tratamento aplicado aos loucos no Brasil do século XIX, 
percebemos que ambas as Instituições, Medicina e Política, 
estavam mais interessados na ação em benefícios próprios 
do que em atender as necessidades daqueles que mais 
precisavam: os doentes mentais. Por outro lado, tudo o que 
a sociedade queria era se manter livre daquela escória nem 
que para isso fosse preciso trancafiá-los como se presos 
fossem. Segundo Freitas, “as pretensões de poder do 
alienista sobre o alienado correspondiam às pretensões da 
sociedade (moderna) de ser senhora de si mesma, decidir 
o seu destino, buscar nela própria os seus fundamentos, 
ser soberana sobre o bem e o mal”. (FREITAS, 2004, p. 90). 
Portanto, o interesse político e o discurso da Medicina, de 
certa forma, acabaram por receber o respaldo da sociedade. 

Sobre o Tratamento Aplicado à 
Loucura e a Construção da Identidade

Sendo a doença mental uma psicopatologia possível 
ao ser humano, não nos causa estranheza saber que em 
outros lugares fora da Capital Imperial, o impasse dos loucos 
também se fazia presente. Em várias localidades ocorreram 
movimentos em prol de uma segregação institucionalizada. 
Os loucos formavam um grupo que aos olhos da sociedade, 
não deveriam manter qualquer relação, estavam, portanto, 
fora da esfera social. Segundo Oda e Dalgalarrondo (2005, 
p. 1005):

Há ainda, nos documentos, clara indicação da 
existência de uma pressão social no sentido 
da internação dos alienados, de sua retirada 
das ruas, ação operacionada através das 
autoridades policiais, nas capitais e no interior 
das províncias. [...] Desta maneira, nossa 
análise dos documentos indica que, no Brasil, o 
processo de institucionalização dos alienados 
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foi marcado pela construção de uma opinião 
pública consensual quanto à necessidade 
e, sobretudo, quanto à legitimidade de sua 
reclusão em hospícios próprios.

Durante o Segundo Reinado não foi apenas o Hospício 
de alienados D. Pedro II o único responsável pelo tratamento 
dos doentes mentais. Como a loucura havia se tornado um 
“problema” de ordem nacional, outras instituições objetivando 
o tratamento psicossomático foram construídas em algumas 
províncias brasileiras como, por exemplo: Pernambuco (1864 
– Hospício Provisório de Recife-Olinda), Pará (1873 – Hospício 
Provisório de Alienados), Bahia (1874 – Asilo de Alienados 
São João de Deus), Rio Grande do Sul (1884 – Hospício de 
Alienados São Pedro) e Ceará (1886 – Asilo de Alienados São 
Vicente de Paulo). (ODA; DALGALARRONDO, 2005).

Entretanto, após terem sido inaugurados, longe de 
oferecer condições de igualdade aos enfermos, estes 
lugares pareciam mais um antro de proporções infernais. 
Eram desprovidos de ambientes específicos para enfermos 
e funcionários, não havia infraestrutura e saneamento, 
ausência de tratamento humanitário, sem tratamento médico 
específico, apresentavam problemas de superlotação e, 
sobretudo, sem condições básicas de higiene. Dessa forma, 
os hóspedes destes “hospícios” agonizavam em uma dor 
que parecia não ter fim.  Diante desse quadro, as doenças se 
espalhavam como peste e o aumento no índice de mortalidade 
era inevitável, vindo a óbito até mesmo os funcionários destes 
hospícios.

Um fato importante de se levar em consideração é que 
mesmo sendo uma época cujo conhecimento científico 
estava em ascensão, o conceito de doença mental parecia 
ainda não estar completamente definido. Os hospícios que 
a princípio tinha a função de receber pacientes de natureza 
psicossomáticas acolhiam também pessoas acarretadas 
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por problemas de diversas naturezas: paralíticos, caducos, 
epilépticos, alcoólatras, mulheres apaixonadas, etc. De 
modo que passou a ser construído uma matriz identitária 
capaz de definir estas pessoas como “loucas” e assim poder 
escamoteá-las para as margens da sociedade, trancafiando-
as e condenando-as à exclusão.

Tanto na obra “O Alienista” quanto no tratamento 
dado aos loucos no Brasil, a problemática da Identidade se 
faz presente. O que é ser louco? Quais são os parâmetros 
utilizados para se classificar a loucura? O que deve ser 
seguido para se diagnosticar alguém como louco? De 
acordo com a ficção machadiana, para que o individuo fosse 
considerado louco bastava apenas uma simples mudança no 
seu comportamento ou simplesmente, a emissão de alguma 
fala “indevida”. 

No contexto da obra machadiana, bem como ao 
tratamento aplicado a doentes mentais no século XIX, 
percebemos uma invenção de identidade construída em 
torno de um discurso baseado nas relações de poder por 
parte das autoridades. A classificação da loucura, ou seja, 
a sua identidade é estipulada levando em consideração não 
o diagnóstico médico fundamentado pela ciência, mas tão 
somente a possibilidade do sujeito, seja ele esquizofrênico, 
idoso, morador de rua, apaixonado ou ladrão para ser retirado 
do convívio social.   

Assim, a identidade “loucura” se expande para todos 
os casos que estejam descentrados do “padrão” social. Nas 
palavras de Stuart Hall, sobre o processo de construção da 
identidade, 

É precisamente porque as identidades são 
construídas dentro e não fora do discurso que nós 
precisamos compreendê-las como produzidas em 
locais históricos e institucionais específicos, no 
interior de práticas discursivas especificas, por 
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estratégias e iniciativas específicas. Além disso 
elas emergem no interior do jogo de modalidades 
específicas de poder e são, assim, mais o produto 
da marcação da diferença e da exclusão do que o 
signo de uma identidade idêntica, naturalmente 
constituída, de uma “identidade” em seu significado 
tradicional – isto é, uma mesmidade que tudo 
inclui, uma identidade sem costuras, inteiriça, sem 
diferenciação interna. (HALL, 2000, p. 109.)

Tomaz Tadeu da Silva analisando esta atuação identitária 
vai mais além e afirma que “a identidade, tal como a diferença, 
é uma relação social. Isso significa que sua definição – 
discursiva e linguística – está sujeita a vetores de força, 
a relação de poder. Elas não são simplesmente definidas; 
elas são impostas”. (SILVA, 2000, p. 81). Exatamente como 
aconteceu em Itaguaí e no Brasil do século XIX.    

Desta forma, fica fácil perceber que a loucura no período 
estudado – século XIX – foi uma identidade construída por 
um discurso que visava não só à cura, mas que ia além, 
procurava através de uma relação de poder conquistar 
méritos, escamotear problemas sociais e alcançar glórias 
políticas. Em sua crítica à sociedade e a ciência de sua época, 
Machado de Assis evidencia este fato:

O barbeiro tornou logo a si, e, agitando o 
chapéu, convidou os amigos à demolição 
da casa verde; poucas vozes e frouxas lhe 
responderam. Foi nesse momento decisivo 
que o barbeiro sentiu despontar em si a 
ambição do governo; pareceu-lhe então que, 
demolindo a Casa Verde, e derrocando a 
influência do alienista, chegaria a apoderar-se 
da Câmara, dominar as demais autoridades 
e constituir-se senhor de Itaguaí. Desde 
alguns anos que ele forcejava por ver o seu 
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nome incluído nos pelouros para o sorteio 
dos vereadores, mas era recusado por não 
ter uma posição compatível com tão grande 
cargo. A ocasião era agora ou nunca. (ASSIS, 
2010, p. 54).

Portanto, no Brasil do século XIX, em relação ao problema 
da loucura, o fenômeno não ficou limitado apenas ao campo 
científico como doença psicossomática, mas foi expandido 
para outros problemas de ordem social como o crime, a 
pobreza, a miséria, entre outros, e se cristalizando através 
do discurso permeado por relações de poder. Discurso esse 
que narrava e definia vários problemas sociais a partir de uma 
única identidade: o louco. Nessa construção de identidade 
Tomaz Tadeu constata que:

Primeiramente, a identidade não é uma 
essência; não é um dado ou um fato – seja da 
natureza, seja da cultura. A identidade não é 
fixa, estável, coerente, unificada, permanente. 
A identidade tampouco é homogênea, 
definitiva, acabada, idêntica, transcendental. 
Por outro lado, podemos dizer que a identidade 
é uma construção, um efeito, um processo de 
produção, uma relação, um ato performativo. 
A identidade é instável, contraditória, 
fragmentada, inconsistente, inacabada. A 
identidade está ligada a estruturas discursivas 
e narrativas. A identidade está ligada a 
sistemas de representação. A identidade tem 
estreitas conexões com relações de poder. 
(SILVA, 2000, p. 96-97).

A identidade se torna um conceito criado a partir de um 
discurso cuja finalidade é exercer sobre o outro o controle e 
a exclusão. Segundo Foucault (1996, p. 8-9), 
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[...] em toda sociedade a produção do discurso 
é ao mesmo tempo controlada, selecionada, 
organizada e redistribuída por certo número 
de procedimentos que têm por função 
conjurar seus poderes e perigos, dominar seu 
acontecimento aleatório, esquivar sua pesada 
e temível materialidade.

Em O Alienista também fica perceptível a construção de 
identidades em torno de um discurso no qual estão presentes 
as relações de poder. Afinal, Simão Bacamarte não teria ido 
além do seu projeto se não fosse a partir de um discurso que 
identificasse as pessoas “diferentes” como loucas.

No Brasil não foi diferente. No Rio Grande do Sul, por 
exemplo, os alienados eram remetidos para o Hospício 
São Pedro, dirigido pela Santa Casa de Misericórdia que 
também tinha como atividade criar menores abandonados, 
acolher pessoas pobres, providenciar burocracias funerais 
aos menos favorecidos e realizar curativos nos presos. Em 
1859, do total de 860 enfermos atendidos, apenas 48 eram 
doentes mentais. (ODA; DALGALARRONDO, 2005). Isto revela 
estatisticamente que a principal função da Casa estava longe 
de ser o tratamento dos alienados. Um problema quanto à 
identidade ali se fazia presente, pois quem era louco? Os 
menores abandonados? Os presos? Os pobres? 

A situação nos hospícios era tão precária que devido à 
falta de acomodações dignas para os hóspedes, estes eram 
enviados às cadeias públicas, o que a nosso ver, não trazia 
tantos benefícios em relação ao tratamento. Apenas retirava 
os doentes das ruas e do convívio social. Os doentes eram 
semelhantes aos mendigos, aos moradores de rua, aos 
ladrões e criminosos que aos olhos dos administradores 
públicos, precisavam ser tirados da sociedade.

Quanto ao tratamento dado aos doentes mentais nos 
Hospícios, este não era dos melhores. Na Província de 
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Pernambuco os alienados eram separados dos demais 
doentes, ficando em cubículos com pouca higiene e 
muita solidão. Ainda em 1883, o Hospício da Tamarineira 
(Pernambuco), abrigava 244 internos que eram acompanhados 
por apenas dois médicos e sete guardas. Neste lugar, o único 
motivo de saída do doente era o óbito. Em 1884, o Hospício 
apresentou problemas sanitários, ficando seus hóspedes 
infeccionados pelo mau cheiro advindo do depósito de 
dejetos fecais e pela água contaminada retirada da cacimba. 
(ODA; DALGALARRONDO, 2005).  

Nestes hospícios, os médicos representavam instrumentos 
de poder responsáveis pela rejeição e discriminação dos 
loucos. Eram os médicos que classificavam os loucos como 
terríveis, traiçoeiro, mansos, perigosos... Na maioria dos 
casos esta classificação tinha estreita relação com a condição 
social do doente. A vida nos hospícios era tão caótica que 
os moradores das cidades, onde eles se situavam, evitavam 
passar pelas suas proximidades só para não ver ou ouvir o 
clamor de seus moradores que, presos às grades de ferro, 
gritavam e gesticulavam clamando em agonia por socorro.

Conclusões:

Observamos aqui que o tratamento aplicado aos 
alienados no Brasil do século XIX, esteve longe de ser uma 
atitude humanitária. Poderíamos dizer que aquele foi um 
período diferente do atual, que nossa mentalidade é distinta 
e que o homem é fruto do seu tempo. Mas, a verdade é que 
desde o início do seu tratamento pelas vias científicas, até o 
final dos anos 1980, a loucura foi tratada a partir de processos 
de exclusão, através de asilos, manicômios, presídios ou 
instituições especializadas em serviços desta natureza.

A loucura foi legitimada pela Medicina a partir de um 
discurso científico respaldado tanto pelas autoridades quanto 
pela sociedade. Com a Medicina, a loucura passou a ser 
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identificada como patologia moral ou somática, o médico 
passou a definir o estatuto do louco. Tal como o protagonista 
de O Alienista, era o médico que determinava quem era louco, 
doente ou incapaz. Diagnóstico este que na maioria das vezes 
se plasmava em prol de interesses particulares.

A partir do discurso científico foi possível criar um 
processo identitário para qualificar aqueles que deveriam 
ser excluídos do convívio social. Para tanto, foram criadas 
as Instituições destinadas a alienados sendo o Hospício 
D. Pedro II, a primeira delas. Entretanto longe de oferecer 
soluções contundentes para os doentes mentais, aqueles que 
mais necessitavam, os hospícios serviram como ferramenta 
de exclusão onde os direitos humanos eram abolidos e a 
dignidade era uma palavra vazia de sentido.

Neste contexto, a obra machadiana torna-se um 
importante veículo de reflexão sobre o tema. O Alienista 
não é apenas uma crítica ao cientificismo do século XIX. A 
narrativa é, antes de tudo, uma ironia aplicada à sociedade 
brasileira que na época esperava da Medicina e das ciências 
a solução para a loucura. Em um problema que se tornava 
cada vez mais presente no convívio social, tal solução foi a 
exclusão. E, para excluir, era necessário primeiro produzir 
um discurso capaz de legitimar a ação. Com o discurso 
produziram-se identidades e com a identificação do pobre, 
do alcoólatra, do mendigo e do doente mental como louco, 
obtinha-se carta branca para a exclusão.  
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DANTE MILANO E O FIM DA PAISAGEM ANTIGA
DANTE MILANO AND THE END OF THE 

ANCIENT LANDSCAPE

O poeta Dante Milano carrega em seus poemas as 
sombras de um tempo violento, que foi marcado 
por duas guerras mundiais, o holocausto, o 

crescimento urbano desenfreado, a massificação através 
da indústria cultural, o aniquilamento da natureza por 
desmatamentos, incêndios provocados, pirataria vegetal, 
uso abusivo de agrotóxicos, agressões à fauna. Em seus 
versos, lamenta:

“O mundo não é mais a paisagem antiga
A paisagem sagrada”

   Não acredita, porém, que a poesia possa trazer de 
volta o que foi perdido. Nem acredita na obra de arte como 
instrumento de conscientização e de mobilização para 
projetos emancipatórios - traço valorizado no Modernismo. 

*Doutora pela Universidade de São Paulo,professora na UCR.

Um modernista que soube manter diálogo profundo 
com a tradição, mantendo sempre 

 a alta densidade estética de seus poemas.
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Não participa, também, de uma estética que pretenda 
propiciar a imitação de um mundo natural.

 Sente a impossibilidade de comunicação com o mundo 
presente, em que o passado é irrecuperável, e a poesia 
constitui-se apenas em um refúgio de onde se pode lembrar, 
imaginar, refletir.

 Isola-se, para esquecer, buscando a paz que se esconde 
no esquecimento. Ocorre que para esquecer é geralmente 
necessário lembrar o que se pretende esquecer, afastar, 
dispersar, o que torna o trabalho da memória uma dolorosa 
iniciativa identitária.

A natureza, como referência, sempre esteve, de uma 
forma ou de outra, associada a questões de identidade, o 
que se observa com bastante clareza ao longo da história da 
literatura. As representações da natureza têm servido, entre 
outros casos, à consolidação de uma identidade nacional e/
ou regional, o que ocorreu nas obras do Romantismo e do 
Modernismo, assim como do Regionalismo. 

Para os Românticos, por exemplo, a palavra era 
considerada menor que a natureza, incapaz, portanto, de 
exprimi-la plenamente, abordando-a, então através de 
tentativas fragmentárias. Já para o classicismo, a palavra 
era considerada equivalente à natureza, capaz, portanto, 
de criar um mundo de formas ideais, que podiam exprimir 
objetivamente o mundo das formas naturais, daí se dedicarem 
a um verdadeiro culto à natureza.

Esse culto à natureza levou os árcades à valorização 
intensa de uma naturalidade quanto à própria composição 
literária, e por isso privilegiaram os gêneros pastoris e 
bucólicos, buscando, para tanto, inspiração em toda a tradição 
envolvida com esse gênero, desde as obras de Virgílio, como 
“As bucólicas”, até o romance pastoral “Arcádia”, de Jacopo 
Sannazaro, publicado em Nápoles em 1504.
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A partir do século XVlll, a Europa começou a mudar, com 
o crescimento das cidades, em decorrência do avanço do 
capitalismo, do surgimento das fábricas, tornando-se vistas 
como espaços de conflitos e maldades, enquanto o mundo 
pastoril passava a ser visto como uma espécie de paraíso 
perdido, que as artes neoclássicas buscaram recuperar a partir 
da propagação de formas bucólicas e pastoris, associadas 
à valorização de um estilo de vida baseado na simplicidade, 
nas paisagens calmas marcadas pelo lirismo, na graça das 
festas campestres, na valorização dos sentimentos e da vida 
ao ar livre em comunhão com a natureza. 

No Brasil, a natureza mostra sua força tanto em José 
de Alencar como em Guimarães Rosa, o tempo não conta, 
porque no pais, desde seu descobrimento, seu extenso 
território e sua rica biodiversidade atraíram diversos olhares, 
em que nuca faltaram referências ao lado poético de suas 
paisagens. Mesmo quem é econômico nas palavras e fala da 
seca, como Graciliano Ramos, não deixa de ressaltar o poder 
de um simples chuvisco para acordar o verde na paisagem 
com a riqueza colorida de muitas flores, que repentinamente 
irrompem do chão.

Até o cientista Charles Darwin referiu-se de modo 
poético à natureza brasileira, descrevendo os luxuriosos 
capins, a novidade das plantas parasitas, a beleza das flores, 
o rico verde da paisagem, confessando sobre a alegria 
que essa visão provocava no observador. Descreveu seu 
encantamento diante da mistura mais paradoxal de sons e 
silêncios nas partes sombrias das matas, explicando que 
“o ruído dos insetos é tão alto que pode ser ouvido até num 
navio ancorado a várias centenas de jardas da praia; contudo, 
parece reinar um silêncio absoluto”. E concluiu:

“Para quem gosta da história natural, um 
dia assim traz um prazer tão profundo que 
dificilmente se pode esperar outro”.
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Para Dante Milano, porém, esse paraíso não existe mais, 
o éden sagrado desapareceu de modo definitivo, e com ele, 
a identidade também foi perdida, conforme informa em seu 
Salmo Perdido:

“O mundo não é mais a paisagem antiga
A paisagem sagrada

Cidades vertiginosas, edifícios a pique,
Torres, pontes, mastros, luzes, fios, apitos, sinais.

Sonhamos tanto que o mundo não nos reconhece mais.
As aves, os montes, as nuvens não nos reconhecem mais

Deus não nos reconhece mais”.

Para o poeta, apenas restou o vazio. Não existe nenhuma 
possibilidade de recuperar o que de mágico havia no passado, 
na poesia, na natureza e até em Deus, de quem nos afastamos 
tanto e tanto nos modificamos por isso ele não consegue 
mais nos reconhecer.

Sobre o que está irremediavelmente perdido, apenas é 
possível refletir, para constatar que somente sobrou uma 
solidão cósmica, absoluta, que nada se pode fazer contra a 
violência que se instalou em todas as dimensões.

Somos essa solidão em processo de decomposição pela 
violência que nos circunda, informa o poeta que não cultua 
ilusões, e constrói metáforas e alegorias sobre a fragilidade 
humana ao descrever o drama de uma folha que se debate 
contra o vento, num momento em que a terra é assolada por 
uma catástrofe, como se poderá observar no Soneto l, que 
abre seu livro. 

É importante observar que ao descrever a cena 
corriqueira de uma folha arrancada do galho pelo vento, o 
poema esconde muito mais do que exprime a superfície do 
texto, e que pode vir a ser desvendado através de uma leitura 
mais atenta.
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A Folha e Sua Luta
O poeta humaniza a folha, que tenta resistir ao assalto 

do vento e gesticula ainda agarrada no galho, debatendo-se 
contra a ventania que a sacode no ar, para em seguida atirá-la 
no abismo e arrastá-la no chão, vencida, derrotada, como são 
os seres humanos em seu inevitável desamparo diante das 
agressividades da vida e do mundo, e de todos os percalços 
que o leitor identificar em seu diálogo com o poema.

A descrição da cena é de extraordinária visualidade, como 
se o leitor estivesse diante de uma tela de cinema, assistindo 
ao drama da folha, assistindo ao movimento da montanha 
de névoa que oprime a paisagem, o céu que parece um mar 
escuro, o muro que cerca a região tornando impossível 
qualquer tentativa de fuga.

Essa habilidade do poeta em construir imagens de grande 
força e poder dinâmico, essa destreza em manejar o ritmo   
com tamanha expressividade que imprime movimento à cena 
descrita, é que tornam Dante Milano um poeta moderno, 
mesmo usando formas fixas como o soneto, mesmo usando 
rimas, mesmo metrificando versos.

O diálogo que consegue manter entre a tradição e a 
modernidade é que o tornam um poeta singular. A sua 
extraordinária habilidade em lidar com os elementos 
expressivos produzidos pelo material linguístico permite 
que o texto se abra para uma nova leitura, que ultrapassa a 
experiência do vento e da folha.

Mas não é só. O soneto é construído em camadas de 
grande expressividade: semântica, léxica, fônica, e onde o 
tom e o ritmo marcam a maneira inovadora de falar.

O poema começa mostrando uma atmosfera opressiva : 
“Horizonte cerrado, baixo muro”, onde o adjetivo “cerrado” 
impõe uma reversão de expectativa diante da palavra 
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“horizonte”, signo geralmente empregado numa perspectiva 
aberta, ampla, ilimitada. A sensação de opressão é reafirmada 
pela aposição do sintagma “baixo muro”, que parece fechar 
o ambiente, tornando-o impenetrável.

No poema, merece atenção a palavra “névoa” e o novo 
sentido que lhe é atribuído. A leveza e inconsistência da névoa 
se transfigura em “montanha”, sólida e maciça que caminha 
endurecendo, petrificando, comprimindo os contornos de uma 
paisagem onde um escurecido “céu molhado” se apresenta 
como um compacto “mar escuro”. Observe-se, ainda, o uso 
de vogais (ô,u) que imitam sons profundos, graves, surdos 
que sugerem a ideia de fechamento, escuridão, destruição 
e os efeitos sensoriais que produzem, ao reforçarem o 
significado dos termos empregados: muro, escuro, duro, 
monturo.

O sujeito poético não olha para a paisagem. Ele “crava” 
o “olhar duro”- o que sugere aos olhos a configuração de 
um instrumento sólido, ou até perfurante, e a força rígida, 
pétrea ou metálica que tornam esse “olhar duro”. Vejamos 
a íntegra o Soneto I:

“Horizonte cerrado, baixo muro,
A névoa como uma montanha andando,

O céu molhado como mar escuro
Por muito tempo ainda fiquei olhando

A terra transformada num monturo.
Por muito tempo ainda ficou ventando.

Cravei no espaço lívido o olhar duro
E vi a folha no ar gesticulando,

Ainda agarrada no galho antes do salto
No abismo, a debater contra o assalto

Do vento que estremece o mundo e, então
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Sumir-se em meio àquele sobressalto,
Depois de muito sacudida no alto
E de muito arrastada pelo chão...”

De nada adiantou o desesperado gesto da folha contra 
a violência do assalto do vento, naquele mundo sombrio e 
fechado, com o “horizonte cerrado”, o “mar escuro”, e “a  
terra transformada num monturo”. “O vento que estremece 
o mundo” tornava tanto a paisagem natural como a social 
apenas um monte de escombros.

 Outro poema “A máscara”, conta que do mundo em 
ruinas, restou :

“Uma rua sem casas
O final do espetáculo
A sala abandonada

O palco desmantelado
Do que foi uma face

Resta apenas a máscara
O retrato, a verônica

O fantasma do espelho
O espantalho barbeado

A face deslavada
Mais sulcada, mais suja

De beijada, cuspida,
Amarrotada

Como um jornal velho
Máscara desbotada

De carnavais passados
Esta é a nossa cara

Escaveirada
Até que a terra
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Com sua garra
Nos rasgue a máscara”.

O poema revela o lirismo desesperado que brota nos 
labirintos mais sombrios do ser diante da inevitabilidade da 
morte.

Nada se pode fazer, a não ser tornar o poema uma 
maneira de refletir sobre a vida e os transtornos que nos 
tornam simples caveiras provisoriamente recobertas por 
uma película que a qualquer momento pode ser rasgada. 
Mas, não é só.

Esse lirismo sombrio se estende a vários poemas, 
formando um cordão interligado, onde a beleza e a amargura 
se mesclam em belas imagens, alegorias e metáforas 
instigantes, tendo, geralmente, como pano de fundo a solidão 
– não a solidão comum e cotidiana de todos os seres, mas 
uma solidão visceral, cuja profundeza desvela um ser exilado 
em si mesmo. 

Para viver, o homem troca bens, valores, sentimentos, 
mas algo não partilha, ou como diz Levinas “Tudo se pode 
trocar entre os seres exceto o existir”. Nesse sentido, ser 
é isolar-se pelo “existir”, que nos fecha em nós mesmos. 
Nos poemas, Dante Milano leva esse isolamento às últimas 
consequências. 

Fechado em si, vislumbra a vacuidade de ser, o vazio 
circunjacente, o silêncio fantasmagórico. Ao perscrutar   a 
opacidade do existir, frente à angústia do nada da existência, 
afirma-se como herdeiro de Heidegger, mesmo sem fazer a 
ele qualquer referência. 

O fantasma do espelho olha e não vê saída. É como o 
contemporâneo do poeta que vê o mundo como uma projeção 
de seus próprios medos, porque se sente fragilizado diante 
da violência, do esmaecimento da sensibilidade, da perda 
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crescente da humanidade que deforma o homem, a ponto 
de não ser reconhecido nem por Deus, de quem no passado 
havia sido feito à sua imagem e semelhança.

De que homem fala? Sabe como Heidegger que nenhuma 
época acumulou tantos e tão diversos conhecimentos sobre 
o homem, mas sabe, também, que nenhuma época soube 
menos o que é o homem.

Quem é Dante Milano?
Tido como modernista, Dante Milano nunca recusou a 

classificação que lhe foi dada, mas sua linguagem e sua 
postura nunca revelaram os arroubos dessa corrente, 
mantendo sempre um diálogo com a tradição, recorrendo a 
formas fixas, versos medidos e rimados. Sobre ele, Sérgio 
Buarque de Holanda escreveu no Diário de Notícias do Rio de 
Janeiro, em edição de 6/3/1949, que “nada nos seus versos se 
assemelha profundamente ao que foi escrito entre nós nestes 
vinte ou trinta anos. E nada os aproxima das formas e das 
receitas cuja sobrevivência tornou a revolução modernista 
justificável”.

O historiador ressalta ainda que “Dante Milano sempre se 
conservou rigorosamente à margem de inovações literárias 
que pouco lhe ofereciam de atraente, a ele, que bebera em 
fontes antigas e puras”. Davi Arrigucci Jr. observa que o 
poeta segue “a linhagem da tradição que norteia a sua própria 
tendência à poesia reflexiva, para a qual uma ideia obscura 
pode valer mais que uma grande ideia clara, e a simplicidade 
é um fim buscado a custo”.

Milano nasceu no Rio de Janeiro em 16 de junho de 1899 e 
faleceu em 15 de abril de 1991. Seu livro Poesias foi publicado 
em 1948, com 84 poemas, passando por várias reedições, 
com acréscimo de novas poesias, até 1979, com 141 poemas.
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De sua poesia se pode dizer que ficou entre o tradicional e 
o moderno, tendo como principal marca a densidade estética, 
a habilidade em escrever mais do que mostra a superfície do 
texto, levando o leitor a descobrir novos sentidos ocultos nos 
versos, o que provoca sempre uma sensação de descoberta 
e encantamento em quem entra em contato com seus textos. 

O Amor de Agora é o Mesmo 
Amor de Outrora

O amor de agora é o mesmo amor de outrora
Em que concentro o espírito abstraído,
Um sentimento que não tem sentido,
Uma parte de mim que se evapora.

Amor que me alimenta e me devora,
E este pressentimento indefinido

Que me causa a impressão de andar perdido
Em busca de outrem pela vida afora.

Assim percorro uma existência incerta
Como quem sonha, noutro mundo acorda,

E em sua treva um ser de luz desperta.

E sinto, como o céu visto do inferno,
Na vida que contenho mas transborda,

Qualquer coisa de agora mas de eterno.
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Solange Delboni*

O DUPLO NA LITERATURA E 
NAS ARTES

THE DOUBLE IN LITERATURE AND THE ARTS

O homem já nasceu como construtor de mitos, 
de modo que as formulações mitológicas se 
inscrevem na história da humanidade num tempo 

tão antigo e de maneira tão arraigada, que, como diz Cassirer, 
é praticamente impossível separá-los para encontrar as 
origens das narrativas míticas.

Campbell já havia reconhecido que nós precisamos da 
mitologia “como o marsupial precisa da bolsa para superar a 
fase de filhote incapaz e se desenvolver”, visto que é através 
desse tipo de narrativa que o homem primitivo aprende a 
atribuir significado à sua existência. Desta forma, tem-se 
que a inscrição do mito na história humana assume uma 
função psicológica e social relevante, organizando interna 
e externamente as atividades do sujeito, permitindo-lhe 
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Social. Estudou na USP, PUC e Universidade de Navarra. Foi professora na Universidade São 
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A fragmentação do personagem entre “eu” e o “outro” 
invariavelmente provoca sobressaltos, estranheza, 
curiosidade, encantamento, hoje em dia, entre 
os milhões de aficionados do gênero fantástico.
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adquirir conhecimento sobre si mesmo, sobre o outro e sobre 
o mundo em que vivem.

A narrativa mítica nomeia os seres, define os papéis 
de cada ente, sua posição na escala social dos diferentes 
grupos e confere ao sujeito os conhecimentos necessários 
para organizar a sua experiência de modo a relacionar-se 
com o ambiente de maneira estruturada e funcional, o que 
lhe assegura um movimento consciente e equilibrado na sua 
ação cotidiana.

Tem grande alcance, abarcando todos os aspectos da 
vida do homem, tanto as temáticas relacionadas com as 
cosmogonias e a morte, como as tarefas mais rotineiras, 
oferecendo modelos de comportamento nas mais variadas 
atividades, como explica Mircea Eliade, ao esclarecer que 
a principal função do mito consiste em revelar os modelos 
exemplares de todos os ritos e atividades humanas 
significativas: tanto a alimentação ou o casamento, quanto 
o trabalho, a educação, as artes ou a sabedoria.

Através dos mitos, fica expressa a concepção dual do 
mundo, formulada pelo homem arcaico nos longínquos 
tempos pré-históricos através das noções de corpo-e-
alma, onde conviviam duas formas de vida, uma corporal e 
outra espiritual, dualidade essa que lhe parecia facilmente 
comprovável quando se detinha a pensar sobre os 
desdobramentos que ocorriam durante o sono, quando podia 
viajar livremente por lugares desconhecidos, através dos 
sonhos.

Esse poder de desdobramento era tão assustador 
quanto deslumbrante, visto que lhe permitia caminhar e 
até voar por lugares desconhecidos, confrontar-se com 
monstros em regiões perigosas, cair e chegar ileso ao fundo 
de abismos, além de encontrar-se e conversar com antigos 
conhecidos e com gente nunca antes vista. Mas não era só. O 
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desdobramento se estendia, ainda, ao reflexo de sua imagem 
em riachos e lagoas, os espelhos d’água ; às lembranças 
que traziam de volta a imagem dos ausentes, através da 
memória; à presença da sombra que fielmente acompanhava 
o caminhante por onde quer que andasse.

Essa capacidade de desdobrar-se, o homem pré-histórico 
logo estendeu ao desenho e à pintura, onde pintava nas 
paredes das cavernas a imagem do bisão, para ser flechada. 
Acreditava que aprisionar a imagem do animal na parede e 
flechá-la enfraqueceria o bisão real, que estava na floresta, 
tornando-o mais vulnerável ao ataque do caçador. Assim, 
além de fazer imagens, conferia a elas um poder mágico, com 
a esperança de que fosse capaz de tornar menos penosa a 
sua luta diária pela sobrevivência. 

Contar sobre o passado e o presente era atividade 
cotidiana à beira das fogueiras, visto que a literatura tinha 
nos mitos sua forma de expressão oralizada, que enchia de 
mágica beleza a vida daqueles povos.

Como Surgiu o Duplo
Ainda na infância de sua vinda ao mundo, foi através do 

mito que o homem arcaico conseguiu ultrapassar a morte 
para não enlouquecer. Desse modo, criou , de maneira 
mágica, uma réplica de si mesmo, um duplo aparentado com 
uma sombra ou um sopro, um ser insubstancial, cópia fiel de 
si, que lhe garantiria vida eterna.

Edgar Morin considera que o homem arcaico, ao tomar 
consciência de que a morte se constituía numa certeza 
futura, criou um duplo de si mesmo para ganhar uma 
transmortalidade, através da qual ultrapassaria a morte. 

Ao perceber que era mortal, que tinha um corpo 
condenado a morrer e a apodrecer ao relento, teria levado um 
profundo choque, sentindo, nesse momento tão apavorante, 
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que precisava encontrar uma saída para sobreviver, e, diante 
da inevitabilidade da morte, criou uma réplica insubstancial 
de si mesmo.

Mas a réplica sozinha não bastava. Precisava trazer 
sua identidade, sua aparência, seu modo de ser, suas 
preferências. Em suma, precisava ser uma réplica integral de 
sua personalidade, onde somente a forma era diferente, de 
maneira que, ao perder a carne, o espírito continuaria vivo. 

Assim, esse duplo, fluido, intangível foi concebido como 
um ente capaz de ultrapassar a morte. Mas, esse universo 
espiritual também causava temor, e para vencer o medo, o 
homem pré-histórico criou os rituais que harmonizavam as 
relações entre o mundo-dos-vivos e o mundo-dos-mortos, 
de maneira que os mortos ficassem impedidos de interferir 
de forma nefasta na vida dos vivos.

As marcas mais antigas desse tipo de rituais, ao que 
parece, estão em cerimônias fúnebres realizadas por 
neandertais que colocavam flores e outros objetos junto com 
os corpos dos mortos em suas sepulturas, conforme registros 
encontrados por arqueólogos na Europa Ocidental. Os 
neandertais viviam no vale do Neander, região da Alemanha, 
onde realizavam esses ritos fúnebres, e, certamente, 
não deviam estar sozinhos com esses costumes;  outros 
povos daquela época deveriam exercitar tipos de práticas 
semelhantes.

Assim, ao descobrir-se mortal, o homem arcaico tomou 
consciência do “ser” e do “não ser”, e para superar o “não 
ser” criou a palavra, os símbolos, os mitos e os ritos.

A Noção de Duplo Nas Artes
Através do desenho, da pintura e da escultura, o 

homem arcaico passou a se afirmar como um artista que 
criava imagens e em seguida passava a temer a sua própria 
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construção, escravizando-se a ela, por acreditar que 
encarnavam o sagrado que podia decidir sobre a vida dos 
seres vivos.

Assim ocorria com as “vênus”, como as de Willendorf, na 
Áustria, pequenas estátuas de mulheres gordas, de grandes 
seios e nádegas volumosas, às quais se  atribuía o poder de 
garantir fartura de alimentos, com grandes colheitas e muita 
caça.

Era o poder mágico da imagem que surpreendia e 
assustava, e que iria se manifestar de diferentes maneiras 
nas mais diversas culturas ao longo do tempo.

Desse modo, na China, figuras de dragões poderiam 
sair voando se seus olhos fossem pintados. Nas regiões da 
Espanha e da França, pinturas de animais, desde que fossem 
bem parecidas com o animal real, poderiam funcionar como 
armadilhas, tornando os animais verdadeiros vulneráveis 
ao caçador.

Ali surgiu o pintor figurativo-realista, que registrava 
com precisão a anatomia, o movimento e o caráter daquele 
animal, como se pode observar nas pinturas das cavernas 
de Altamira, na Espanha.

Nesse tipo de pintura, onde o duplo do animal ficava 
aprisionado nas paredes da caverna, um momento anterior 
de ação do duplo já se havia realizado, no momento de pintar, 
quando a imagem da presa surgia na memória do pintor, para 
a execução de seu trabalho.

Assim, pintando de memória e usando inclusive as 
irregularidades das paredes e reentrâncias das pedras para 
expressar com mais vigor a anatomia do animal, ao ter o 
trabalho concluído, só restava flechar a pintura, para fragilizar 
o animal real e partir para caçá-lo. Desse modo, criava a 
magia como uma força auxiliar, capaz de atender aos desejos 
humanos.
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Mais tarde, na Antiguidade, o poder mágico da imagem 
florescia no Egito, onde o pintor antigo pintava as figuras 
de moças esbeltas e graciosas, que mantinham o corpo de  
frente, o olho também de frente, atento ao observador, mas 
conservavam o rosto e os pés de perfil. Desse modo, caso 
a imagem quisesse lançar-lhe algum malefício, não poderia, 
pois seus pés a levariam para outra direção.

Desse modo, nesse embate entre criar imagens, passar a 
ser governado por elas e recorrer a artifícios para defender-
se do poder maléfico dessas imagens, o homem foi cada 
vez mais ampliando seu universo simbólico, bem como a 
complexidade do universo mítico em que vivia.

A linguagem foi cada vez mais se enriquecendo, tecendo 
narrativas, vivificando mitos, construindo imagens mentais 
de novos seres, personagens que ultrapassavam os limites 
do empírico, enveredando por novas rotas como o fantástico, 
o exótico, o estranho que exigiam cada vez mais capacidade 
de imaginar e recriar figuras, contos e outras narrativas.

O Mito do Duplo,
Conforme Platão

O duplo, como estamos vendo, assume na história 
humana várias e diversas características, ao longo do tempo e 
em diferentes culturas, como a imagem desenhada, o reflexo 
na água, a sombra, a imagem no espelho, o retrato, a alma, 
os gêmeos, o sósia, o disfarce, a máscara. 

No amor, também existe uma sensação de incompletude 
que leva a uma eterna busca, onde cada um procura a sua 
outra metade, para se transformar num ser completo.

O filósofo Platão, em “O banquete”, fala sobre um tempo 
em que os seres humanos eram completos. Naquela época, 
tinham formato um pouco diferente, eram arredondados, 
constituídos por duas metades, com duas faces, dois troncos, 
quatro braços e quatro pés.
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 Andavam pra lá e pra cá, vaidosos, sequiosos de poder 
e desafiaram os deuses. Zangado, Zeus com uma espada 
dividiu-lhes os corpos em duas metades, sendo uma 
masculina e outra feminina – e desde aquela época esses 
seres vivem em busca de sua metade perdida, numa intensa 
e dolorosa procura. A metade buscada pode compor um par 
masculino-feminino ou, ainda, andrógino – não importa. O 
certo é que só a partir desse encontro é que se formaria o 
ser completo.

Por intermédio desse mito, Platão procurava levar os 
homens de seu tempo a  compreenderem  o sonho que os 
mobilizava de encontrar um amor que lhes desse, neste 
mundo, a sensação de completude – exatamente como ainda 
ocorre hoje, com o ser humano, que vive nas sociedades 
complexas.

O Duplo e a Literatura
Um dos mais antigos textos literários sobre o duplo foi 

escrito por Marcus Terentius Varro, que viveu no período de 
116 a 27 a C. 

Escreveu sobre Bimarcus, o Marcos que tinha dupla 
personalidade, ou que carregava consigo um segundo 
Marcos, que era um desdobramento de si mesmo.

Desde essa época, muitos textos têm sido escritos 
focalizando o duplo, geralmente relacionado – e de modo 
variado – à dicotomia corpo/alma, e esta fragmentação do 
personagem entre “eu” e o “outro” invariavelmente provoca 
sobressaltos, estranheza, curiosidade, encantamento entre 
os milhões de aficionados do gênero fantástico.

Nesse segmento literário, grandes escritores, de 
diferentes países, têm escrito belas obras, entre os quais 
podem ser lembrados Julio Cortázar, Hoffmann, Edgar Allan 
Poe, Guimarães Rosa, Dostoievski, José Saramago, Jorge 
Luís Borges, Oscar Wilde, Machado de Assis entre muitos 
outros.
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Julio Cortázar lida com o duplo de um modo poético, que 
decompõe as certezas cartesianas, recuperando o homem 
arcaico, que existia antes dos processos civilizatórios, 
trazendo de volta um tempo perdido antes da História, quando 
percepção e fantasia se misturavam de modo criativo, sem 
culpas nem censuras.

É o que ocorre em seu conto “La isla a mediodia”, onde 
Marini, um comissário de bordo, pela janela oval do avião, 
avistava todas as semanas, ao meio dia, uma pequena ilha, 
rochosa e deserta, que parecia uma tartaruga ancorada 
no espesso mar azul. Ali, naqueles momentos, o jovem 
comissário até se esquecia dos passageiros, sonhando em 
visitar aquela ilha.

A ideia de conhecer aquele chão era tão intensa, que 
ele começou a juntar dinheiro para realizar a difícil viagem 
que exigia vários trajetos. Marcou que iria nas férias, mas 
a aquisição de um empréstimo permitiu que antecipasse a 
visita.

Marini partiu, cumprindo as diversas etapas do trajeto, 
até chegar a Rynos, onde contratou um velho barco, cujo 
capitão levou-o até a ilha e lá apresentou-o a Klaio, um 
pescador idoso, que aparentava ser o patriarca da ilha, e 
estava acompanhado por seus dois filhos. Todos deram boas 
vindas ao visitante, saindo em seguida para cuidar de seus 
barcos.

Era ainda muito cedo. Marini começou a passear 
encantado, fazendo um reconhecimento da ilha, com suas 
cinco casas, vinte habitantes, polvos, redes de pescas. 
Sentia que desejava ficar ali para sempre; imaginou que 
podia aprender a pescar, ajudar os pescadores, viver 
tranquilamente. Mergulhou no mar, sentindo as águas 
deliciosas, e depois, feliz, recostou-se nas pedras mornas 
para se enxugar.
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Desse modo, Cortázar vai narrando a história, que 
transcorre num estado de aparente normalidade. Ali, nada 
denuncia que é o duplo de Marini que realiza a sonhada 
viagem. A realidade plausível, logicamente encadeada, 
é somente alterada no final do conto, quando elementos 
estranhos entram no texto, sugerindo o embaralhamento dos 
dois sujeitos que existem numa pessoa só.

Ao longo do texto, há apenas ligeira pista de que poderia 
haver por ali alguma coisa estranha, quando Marini, em 
seu passeio, percebeu que duas mulheres olharam para 
ele com assombro e correram para se esconder, mas ele 
não se importou, continuando sua caminhada pela ilha, 
completamente feliz. 

A história continua narrando que era quase meio dia 
quando Marini ouviu o zumbido do motor e entendeu que o 
avião estava caindo. Saiu correndo em direção à praia e na 
distância viu que o avião afundava. Nadou, procurando ajudar, 
até que viu uma mão fora da água e avançou, agarrando 
pelos cabelos um homem que também se agarrava a ele, e, 
assim, devagar veio conduzindo esse homem que respirava 
com dificuldade, até que conseguiu tomá-lo nos braços. O 
homem estava vestido de branco, o pescoço tinha um corte 
profundo, por onde o sangue jorrava.

Quando Klaio, seus dois filhos e outros moradores 
chegaram, viram o cadáver de olhos abertos, com marcas 
fundas de ferimento no pescoço e no corpo, e ficaram 
sem compreender como aquele homem tão ferido tinha 
conseguido, sozinho, nadar até chegar à praia.

O moradores da ilha estavam perplexos, querendo 
entender sua presença solitária na areia da praia. Aquele 
corpo era a única novidade que chegara à ilha. Antes dele, 
não havia chegado mais nada, nem ninguém.
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Machado de Assis e seu 
Conto “Sem Olhos”

Em 1876, Machado de Assis publicou no “Jornal das 
Famílias” um conto que se inicia com uma reunião de amigos, 
na casa do casal Vasconcelos. A conversa transcorre amena, 
até que muda de rumo e falam sobre a morte de uma pessoa 
conhecida, estendendo-se a prosa sobre fantasmas, espíritos, 
almas do outro mundo. O grupo então se divide, sendo que a 
maioria declara que não acredita em tolices desse tipo, mas 
o desembargador Cruz afirma que um dia presenciou um fato 
tão terrível que nunca lhe saiu da cabeça. “O que eu vi foi há 
muitos e muitos anos, ainda assim conservo a memória fresca 
do que aconteceu” – disse o homem, que logo despertou a 
curiosidade de todos os presentes. 

O desembargador Cruz então contou que um dia 
conhecera Damasceno, um homem que, de tão magro, tinha 
no lugar das pernas, dois verdadeiros pregos, e a cara era 
“angulosa e descarnada, os olhos cavos, o cabelo hirsuto, 
as mãos peludas e rugosas”.

Diante de sua figura e modos estranhos, Cruz desconfiou 
de que aquele homem tivesse algo de loucura, mas, após 
vários encontros, concluiu que tudo estava bem, “o homem 
tinha intactas todas as molas do cérebro”.

Certa vez, Damasceno caiu doente e o desembargador 
foi visitá-lo. Por ter sido a única pessoa a se preocupar com 
a sua saúde, o doente, muito grato e confiante, entregou-lhe 
um pacote de cartas e o retrato de uma moça, pedindo a ele 
que guardasse esses objetos, que eram muito preciosos 
para ele, mas queimasse tudo, caso ele viesse a morrer. 
Contou, então, que na juventude havia amado Lucinda, que 
era casada, mas um dia o marido da moça os surpreendera 
entre olhares, ficara raivoso, mas logo se acalmou e riu.
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Logo em seguida, Damasceno viajou a trabalho e quando 
voltou não viu mais a moça. O tempo foi passando, dela 
ninguém tinha notícias. O rapaz então resolveu procurar o 
marido para saber de Lucinda. 

O marido logo informou que Lucinda estava muito bem, 
ressaltando, de modo enigmático, que ele apenas havia 
castigado os seus olhos.  E arrastou Damasceno para 
dentro da casa, informando :”Os olhos delinquiram,os olhos 
pagaram”. Então Damasceno viu a moça sem olhos, gemendo 
imóvel sobre uma cama. O marido havia vazado seus olhos 
com ferro em brasa.

Após ter contado, ofegante, essa história, Damasceno, 
em estado de terror apontou alguma coisa no ar com o dedo 
magro e trêmulo, pedindo ao desembargador que olhasse para 
“ela”. E o desembargador contou ao grupo de amigos o que 
havia visto antes de cair desmaiado :”De pé, junto à parede, 
vi uma mulher lívida(...)com o cabelos soltos e os olhos...os 
olhos eram duas cavidades vazias e ensanguentadas”.

Nas histórias fantásticas, que lidam ou não com duplos, 
o olhar tem sido uma temática recorrente, como se pode ver 
também em Hoffmann, em que o conto “O homem de areia” 
fala de um ser estranho que joga punhados de areia nos olhos 
das crianças que não querem dormir, apavorando-as com o 
medo de ficarem cegas. 

Enxergar é um bem tão importante que chamamos de 
“meninas dos olhos” coisas e pessoas de que gostamos 
muito, como já foi ressaltado por Freud.

Mas, nunca é demais lembrar que no momento em que as 
faculdades da Razão haviam se tornado o fundamento sobre 
o qual se assentava o conhecimento científico da moderna 
sociedade do século XlX, e se propunha o fim dos mitos como 
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resíduos de atrasos e superstições, ocorreu a revolução do 
Romantismo, que se alicerçava na valorização da liberdade 
de expressão, da cultura popular, dos valores nacionais de 
cada povo, da liberdade de imaginação e criação.

Essa liberdade favoreceu o “revival” do gótico, a sátira às 
ciências, a emergência e consolidação do gênero fantástico 
nos contos e novelas. O Romantismo propunha uma revisita 
ao universo medieval, com seus castelos, torres, correntes, 
monstros e fantasmas. Era uma de suas formas de reagir 
contra o racionalismo iluminista que refutava a religiosidade, 
as crenças em forças malévolas, superstições, magias e 
ocultismos, que integravam os sistemas de crenças de 
grupos sociais tidos como atrasados e inferiores.

Mas havia, ainda, outros elementos que contribuíam para 
a valorização do gênero: o fantástico trazia a possibilidade 
de driblar as censuras de todos os tipos, tanto as impostas 
pelo conhecimento científico como as de natureza social ou 
internas, como os tabus relacionados a incestos, necrofilia, 
desmandos sexuais ou loucura. Desse modo, conferia à 
literatura a capacidade de ultrapassar leis ou mandos, para 
transgredi-los.

Na sátira ao racionalismo, à ciência, tivemos, no século 
XlX, na Inglaterra, “Frankenstein”, de Mary Shelley, onde a 
construção do androide assustador deixa clara a intenção de 
incorporar conhecimentos tidos como científicos da época 
para desmontá-los.

Também no século XlX tivemos um tema clássico da 
literatura fantástica, vindo de tempos mais antigos, mas 

que se transfigurou totalmente na obra de Bram Stoker, o 
“Drácula”, de 1897, onde é explorado o vampirismo.

O vampiro, que integra uma das histórias das “Mil e 
uma noites”, é uma personagem feminina, como é também 
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feminina a personagem-vampiro de Carmilla, de Sheridan Le 
Fanu, obra que influenciou Bram Stoker a escrever “Drácula”, 
sua obra prima.

Em “Carmilla”,ficou demonstrada um da funções sociais 
cumpridas pela literatura fantástica, ou seja a transgressão 
das normas estabelecidas, que é artisticamente elaborada por 
Le Fanu, ao criar o erotismo entre Carmilla e sua cúmplice-
vítima, que, como ela, é personagem feminina.

Inspirando-se nessa obra, o cineasta Roger Vadim 
realizou um belo filme que, em francês, recebeu o título de 
“Et mourir de plaiser”,mas que, no Brasil, recebeu o nome 
de “Rosas de sangue”.

Ainda no século XlX, além de “Frankestein” e de  
“Drácula”, outra importante obra lançada foi “Histórias 
Extraordinárias”, escrita por Edgar Allan Poe, onde há 
magníficos contos do gênero fantástico, nos quais o autor 
conseguiu imprimir efeitos de estranheza tão acentuados, que 
levam o leitor a participar de sentimentos muito fortes, diante 
do que se convencionou chamar de psicologia da culpa. 

Nesse gênero, a presença de duplos de seres reais 
tornou-se rotina, invadindo, além das livrarias, as telas dos 
cinemas nos século XX e inicios do século XXl, como hoje 
presenciamos, nas mais diversas mídias, usando cada vez 
mais criatividade para seduzir multidões.
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Comparando-se dois dos textos de José de Alencar da 
série Ao correr da pena, escritos durante meados do 
século XIX, com a crônica Chegou o outono, de Rubem 
Braga, produzida na década de 30 do século XX, podemos 
traçar algumas das principais rotas percorridas pelo 
desenvolvimento do gênero crônica no Brasil.

Comparing two of Jose de Alencar’s texts of the series 
“On the run of the pen”, written during the middle of the 
nineteenth century, with Rubem Braga’s chronicle “ Autumn 
has arrived”, produced in the 30s of the 20th century, we can 
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DE ALENCAR A RUBEM BRAGA: O  DESENVOLVIMENTO 
DA CRÔNICA NO BRASIL

ALENCAR AND RUBEM BRAGA: THE DEVELOPMENT OF CHRONICLES IN BRAZIL

Herdeira dos “feuilletons”, publicados em jornais 
franceses do século XIX, a crônica surgiu, no 
Brasil, na primeira metade do mesmo período, 

adotando, com o tempo, o nome de folhetim. Nesse seu início, 
alojada nos rodapés dos jornais, ela abarcava um universo 
amplo de textos, tais como contos, ensaios, artigos, poemas, 
romances seriados, comentários sobre teatro, música, dança 
e sobre a vida social. Como nos confirma Marlyse Meyer 
(1992), o folhetim era uma espécie de espaço do vale-tudo: 

(...) suscita todas as formas e modalidades 
de diversão escrita: nele se contam piadas, 
se fala de crimes e monstros, se propõem 

* Graduado e Licenciado em Letras, Pós-graduado em Literaturas de Língua Portuguesa 
pela UNESA,RJ. Mestrando na UERJ.

Os cronistas do século XX exercem um contraponto 
aos folhetinistas do XIX: a crônica não está mais 

apenas preocupada em marcar simples encontros 
com seus interlocutores na cidade, mas estabelece 

com a cidade a sua interlocução.
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charadas, se oferecem receitas de cozinha e 
beleza; aberto às novidades, nele se criticam 
as últimas peças, os livros recém saídos, o 
esboço do caderno B (...) (MEYER, 1992, p. 96).

Mais tarde, passou a ser publicado em outras seções 
do jornal e a dividir-se basicamente em dois tipos: o 
folhetim-romance e o folhetim-variedades, precursores, 
respectivamente, dos nossos romances e de nossas crônicas. 

O folhetim-variedades, com o seu texto híbrido em 
gêneros e bastante diversificado em assuntos, diferente 
das matérias formais do jornal, se encarregava de registrar 
os fatos ocorridos durante a semana, tal qual uma revista 
semanal. Justamente por abordar temas que abrangiam os 
interesses de um amplo número de pessoas, não demorou 
muito para que este tipo de texto obtivesse enorme sucesso, 
sendo esse o principal motivo para a sua permanência e 
transformação ao longo dos anos.

Será na segunda metade do século XIX, quando passa 
a ser produzida mais por escritores do que por jornalistas, 
que a crônica começará, pouco a pouco, a trilhar novos 
horizontes. Segundo a maioria dos críticos, José de Alencar, 
dentre tantos outros cronistas da época, é que irá se destacar 
e começar a definir as estruturas deste gênero nas páginas 
dos jornais. Conforme nos informa Santos, “foi a partir de 
1854, quando José de Alencar publicou o primeiro folhetim da 
série “Ao correr da pena”, no Correio Mercantil, que o gênero 
começou a ficar com o jeitão atual” (2005, p.16); já Coutinho 
escreve: “foi José de Alencar que imprimiu à crônica a 
mais alta categoria intelectual” (1986, p.124). Conforme diz 
Fischer, referindo-se a Alencar, “foi este o primeiro a alcançar 
excelência para seu texto no gênero” (2007, p. 51).

Nos folhetins de José de Alencar, vemos um escritor 
dialogando com seus leitores sobre os principais 
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acontecimentos da semana, indo de eventos culturais ou 
esportivos a comentários de teor político. Nestes textos, 
Alencar é o cronista flâneur que caminha pela cidade, ao 
ar livre, e observa as pessoas, a natureza e os fatos. No 
caso das crônicas alencarianas, todos estes elementos da 
vida cotidiana aparecem misturados e filtrados por suas 
impressões, por sua subjetividade, o que, pode-se dizer, 
empresta a estes seus escritos certos ares ficcionais, de 
reconstrução íntima do real, visto que apresentam uma 
mescla muito bem amalgamada entre a subjetividade do autor 
e a objetividade jornalística. 

Em seu folhetim do dia 24 de setembro de 1854, por 
exemplo, Alencar aborda (reporta, notifica, reflete, opina, 
reconstrói subjetivamente) diversos tipos de assunto: a 
primeira corrida do Jockey Club; a inauguração do Instituto 
dos Cegos; depois reflete sobre a crônica em si, tecendo 
comentários acerca das dificuldades seja de demarcá-la 
entre os gêneros, de escrevê-la ou até da falta de inspiração 
para compô-la; em seguida, comenta as notícias vindas (com 
atraso) da Europa; terminando por falar sobre a desordem 
vista naqueles dias nos teatros, nas noites de enchente. Tudo 
isso narrado e discutido com muita ironia, lirismo, humor, 
enfim, com grande subjetividade. Diante dessa gama tão 
variada de assuntos e formas de enfocá-los, não será à toa 
que o próprio Alencar irá conjecturar que a crônica convive 
com dificuldades não só de produção, mas de estruturação 
e diferenciação dos demais gêneros, visto que ela, por sua 
natureza híbrida, navega entre o jornalismo, a literatura e a 
história. Alencar, nesta mesma crônica, fala sobre algumas 
dessas agruras:

Obrigar um homem a percorrer todos os 
acontecimentos, a passar do gracejo ao 
assunto sério, do riso e do prazer às misérias 
e às chagas da sociedade; e isto com a mesma 
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graça e a mesma nonchalance com que uma 
senhora volta as páginas douradas do seu 
álbum, com toda a finura e delicadeza com que 
uma mocinha loureira dá sota e basto a três 
dúzias de adoradores! Fazerem do escritor uma 
espécie de colibri a esvoaçar em ziguezagues, 
e a sugar, como o mel das flores, a graça, o 
sal e o espírito que deve necessariamente 
descobrir no fato o mais comezinho! 

Ainda isto não é tudo. Depois que o 
mísero folhetinista por força de vontade 
conseguiu atingir a este último esforço da 
volubilidade, quando à custa de magia e de 
encanto fez que a pena se lembrasse dos 
tempos em que voava, deixa finalmente o 
pensamento lançar-se sobre o papel, livre 
como o espaço. (ALENCAR, 2004, p.25)

Para Cândido (1992), a crônica começará seu florescer 
com Alencar, que, apesar de, naquele momento, ser apenas 
um jovem escritor iniciante, irá criativamente buscar 
caminhos novos, praticar possibilidades de escrita que se 
tornarão, mais adiante, importantes para o gênero, tais como: 
o tom de “bate-papo” entre autor e leitor, a abordagem de 
uma variedade de assuntos, o uso de uma linguagem mais 
direta, simples e, sobretudo, a capacidade de ir além dos 
fatos, expondo também o olhar subjetivo do autor. Esse bate-
papo, essa aproximação com o leitor, Alencar promove de 
forma ainda mais bem-humorada em seu folhetim publicado 
no dia 1º de outubro de 1854.

Alencar escreve esse texto como se ele fosse uma carta 
de justificativa, ao redator do jornal, de sua falta de ideia 
para compor o folhetim da semana, porém, ao fim, entre idas 
e vindas de seu malabarismo verbal, acaba por conseguir 
produzi-lo. Para tanto, dá desculpas para cada um dos dias 
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da semana em que não pôde escrever, em uma crônica cuja 
temática central é, na realidade, a dificuldade de escrever 
sobre os meros fatos ocorridos durante a semana. Esse 
tipo de criação mais elaborada e imaginativa demonstra 
que a crônica do século XIX desejava ir muito além da visão 
objetiva dos fatos.

Algumas características próprias da crônica brasileira 
irão se formar e se firmar ainda no século XIX, contudo, 
quando o século XX chega, ali por suas primeiras décadas, 
veremos alterações, pouco a pouco, modificarem ainda mais 
a estrutura das crônicas, a começar pela extensão do texto: 
os cronistas do século XX utilizam-se no jornal de um espaço 
quase três vezes menor do que aquele que tinham os antigos 
autores dos folhetins. Isso se dá não por falta de prestígio e 
sucesso, mas, sim, porque os novos tempos e as tendências 
modernistas pediam que os tamanhos dos textos, em tempos 
em que a velocidade da vida ficava cada vez mais veloz, não 
deveriam mais ser tão extensos quanto no século XIX eram. 
O professor Antonio Cândido confirma essas mudanças:

Aos poucos o “folhetim” foi encurtando 
e ganhando certa gratuidade, certo ar de 
quem está escrevendo à toa, sem dar muita 
importância. Depois, entrou francamente pelo 
tom ligeiro e encolheu de tamanho, até chegar 
ao que é hoje. Ao longo desse percurso, 
foi largando cada vez mais a intenção de 
informar e comentar (deixada a outros tipos 
de jornalismo), para ficar sobretudo com a 
de divertir. A linguagem se tornou mais leve, 
mais descompromissada e (fato decisivo) 
se afastou da lógica argumentativa ou de 
crítica política, para penetrar poesia adentro 
(CÂNDIDO, 1992, p.15).
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Dessa forma, percebemos que, mesmo tendo o cotidiano 
ainda como foco, bem ao modo dos folhetinistas do século 
XIX, os cronistas do século seguinte ensaiaram outras formas 
de comunicação. Uma das principais mudanças parece ter 
sido o descompromisso de se estender por vários assuntos, 
o que também ajudou a tornar o texto mais curto, rápido, 
leve, e soando, assim, como uma espécie de diálogo breve. 
Este tom leve na abordagem dos fatos cotidianos difere 
daquela maneira mais sisuda, presa à necessidade de não se 
desviar dos temas da semana, como faziam, de modo geral, 
os escritores dos antigos folhetins.

Entre estes cronistas do início do século XX brasileiro, 
devemos ressaltar Rubem Braga que, além de contribuir 
para a mudança de fisionomia da crônica, é destacado pela 
crítica como escritor ímpar, dono de um estilo único. El Fahl 
nos confirma isso: 

No geral, o texto da crônica aproxima-se bem mais do 
estilo jornalístico do que da escrita literária, porém a crítica 
tem sido unânime em afirmar que Rubem Braga foi, entre 
todos os cronistas, aquele que fez da crônica a grande poesia 
do cotidiano. (EL FAHL, 2013, p. 80).

A partir disso, pode-se dizer que as crônicas de Rubem 
Braga, além das características firmadas pelo gênero, 
tendem a escapar da corrosão do tempo especialmente por 
essa sua marca inconfundível: o lirismo. A esse respeito, 
Afrânio Coutinho também confirma que Braga é responsável 
por colocar a crônica nas vias do literário através da sua 
intersecção com o lirismo poético:

De todas as figuras de cronistas contemporâneos aquela 
que mais atrai atenção é Rubem Braga, o escritor que entra 
para a história literária exclusivamente como cronista. Sua 
técnica é dar pouco apreço aos fatos do mundo real e muita 
vez os escolhe como simples pretexto para a divagação 
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pessoal. É seguramente o mais subjetivo dos cronistas 
brasileiros. E o mais lírico. Muitas de suas crônicas são 
poemas em prosa (COUTINHO, 1986, p. 133).

Esse olhar poético mostra-se mais acentuado ainda 
na crônica de Rubem Braga, de 1935, chamada “Chegou 
o outono”, em que, em meio à correria do cotidiano, a 
sensibilidade do cronista chama a atenção para os pequenos 
detalhes da vida citadina, poetizando-os:

Não consigo me lembrar exatamente o dia 
em que o outono começou no Rio de Janeiro. 
Antes de começar na folhinha ele começou 
na Rua Marquês de Abrantes. Talvez no 
dia 12 de março. [...] Eu havia tomado o 
bonde na Praça José de Alencar; e quando 
entramos na Rua Marquês de Abrantes, 
rumo de Botafogo, o outono invadiu o 
reboque. Invadiu e bateu no lado esquerdo 
de minha cara sob a forma de uma folha 
seca. Atrás dessa folha veio um vento, e 
era o vento do outono. Muitos passageiros 
do bonde suavam (BRAGA, 1978, p. 93-95).

Se no antigo folhetim o escritor tinha uma ampla 
diversificação de assuntos – em geral, optando por abordar 
grandes eventos, de interesse geral -, as crônicas de Braga 
descolam-se desses temas e passam a oferecer também 
como atrativos os pequenos flagrantes do cotidiano filtrados 
por seu olhar poético.

Em outra crônica sua, chamada “Um pé de milho”, 
publicada em 1948, surge, logo em seu início, a seguinte 
afirmação: “Os americanos, através do radar, entraram em 
contato com a lua, o que não deixa de ser emocionante. 
Mas o fato mais importante da semana aconteceu com 
o meu pé de milho” (BRAGA, 1978, p.63). E, desse jeito, 
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segue argumentando que, embora houvesse várias coisas 
importantes a tratar, optou por falar da emoção de ver o seu 
pequeno pé de milho ganhar viço. Essa atitude de Braga 
de escolher escrever sobre assuntos “desimportantes”, 
sobre temas tidos como menores, pequenos fragmentos do 
cotidiano, rompe, dessa forma, com a antiga supremacia da 
abordagem, nas crônicas, dos eventos tidos como relevantes 
para a coletividade. Essa inversão de valores e significados 
– pequeno evento que mostra-se grandioso em termos 
subjetivos - revela-se também como um gesto bastante 
poético, visto que poesia é a arte de desdizer as obviedades, 
subverter a ordem “natural” das coisas. 

Em se tratando de Rubem Braga, essa nova perspectiva 
poética no interior da crônica está ligada não somente às 
conquistas do movimento modernista, mas deve ser creditada 
também à sua ligação com Manuel Bandeira, de quem foi 
amigo e do qual recebeu elogios. Para além dessa relação de 
amizade entre os dois, Arrigucci Jr. destaca o fio condutor 
não só para a leitura dos textos de Braga como também o 
caminho mais ou menos seguido pela crônica brasileira do 
século XX em geral:

(...) o que parece mais seguro e importante 
é reconhecer a relação de Braga com a 
tradição pós-simbolista por intermédio de 
um poeta do Modernismo brasileiro: Manuel 
Bandeira, em cuja poesia ele terá descoberto 
de fato profundas afinidades. Assim, a visão 
instantânea que se cristaliza tantas vezes 
nos textos do cronista se aproxima muito do 
alumbramento de Bandeira, em ambos pesando 
o senso modernista do momento poético. Para 
ambos, o momento de manifestação sensível 
da poesia, o instante epifânico, se rodeia de 
luminosidade (ARRIGUCCI JR., 1987, p.37).
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Em Rubem Braga, tanto o lirismo quanto os outros 
recursos estilísticos – que mostram-se responsáveis por 
fazer dele um renovador do gênero - estão sintetizados em 
crônicas que subvertem a visão do espaço urbano como 
uma simples conjunção entre o habitante e o lugar habitado. 
Mas, para além disso, esses seus textos apresentam uma 
idiossincrática percepção dessa paisagem, à qual o homem 
sente-se pertencente e onde ele, dialeticamente, constrói e 
é construído/reconstruído por ela.

A cidade, até então percebida, pela visão dos folhetinistas 
do século XIX, como cenário e objetoW de observação das 
cenas cotidianas (onde o cronista encontra matéria para 
seus textos), começa a definir-se nas crônicas do século 
XX, principalmente nas de Rubem Braga, como uma espécie 
também de sujeito e não mais como mero objeto. Nesse 
caso, os cronistas do século XX exercem um contraponto 
aos folhetinistas do XIX: a crônica não está mais apenas 
preocupada em marcar simples encontros com seus 
interlocutores na cidade, mas estabelece com a cidade a sua 
interlocução.
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ELOGIO AOS MONSTROS: INTERSEÇÕES ENTRE A LITERATURA, 
O CINEMA E OS PROBLEMAS ATUAIS

PRAISE TO THE MONSTERS: INTERSECTIONS BETWEEN LITERATURE, 
CINEMA, AND CONTEMPORARY PROBLEMS

1.O lugar do monstro

Honra-me saber que a parceria entre a psicanálise, a 
semiótica, o cinema e a literatura causa interesse. 
Afinal, se por um lado o monstro, meu querido 

objeto de pesquisa, é apreciado pelas crianças e jovens e 
multiplicado ao infinito pelas mídias e as artes, ainda existe 
um preconceito para com o fantástico, onde este último 
é visto como uma espécie de antípoda da realidade, do 
verdadeiro, do factual, e que faz com que algumas vezes 
ele seja entendido como mero divertimento empobrecido de 
sentidos, nada mais do que evasão e fuga ou, ainda, apenas 
uma temática para aficionados ao terror e à ficção científica. 

Sempre batalhei para que esta perspectiva mudasse, 
ressaltando no monstruoso o lugar que ele ocupa na 

* Pós-doutorando em Tecnologias da Inteligência e Design Digital e doutor em Comunicação 
e Semiótica (PUC-SP/ Fapesp). Foi pesquisador na Université Paris 9, Université Paris 3, 
Universidad de Buenos Aires e Universitat Autònoma de Barcelona. É autor de mais de 60 
livros de ficção.
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civilização e mostrando seus aportes para a complexa e 
cambiante constituição do que ainda se pode chamar de 
humano. Vários dos filmes que atraem a atenção para as 
questões contemporâneas são blockbusters, ou seja, obras 
que atendem à demanda de um vasto público, e, com isso, 
demarco minha ausência de intolerância para com aquilo  que 
alguns denominariam de filmes de gosto duvidoso, modismos 
ou entretenimento barato. Afinal, quanto mais uma forma atrai 
os olhares, mais talvez ela esteja carregada de indícios dos 
sintomas da cultura. 

De início, reforço a dificuldade para com uma definição 
geral do termo monstro, pois a compreensão deste varia 
enormemente de época a época, de cultura a cultura, de campo 
de estudo a campo de estudo. Porém, creio ser bastante uma 
conceituação que carrego comigo, como resultado de minhas 
deambulações pelo reino dessas criaturas quase sempre 
rejeitadas. Para isso, recorro a alguns exemplos fílmicos.

Alguém entra no porão em busca de uma misteriosa 
velhinha assentada em sua cadeira, de costas para a visitante. 
Ao ser bruscamente virada, surge, não uma mãe senil, mas 
um corpo embalsamado, em cuja caveira se notam dois 
buracos a mirarem o espectador com escárnio: Psicose 
(Psycho, Alfred Hitchcock, 1960).

Uma bela mulher, atraída por um solteirão cobiçado, 
defronta, em uma cidadezinha à beira-mar, não apenas uma 
fragilizada e possessiva mãe, mas igualmente uma revoada 
raivosa de aves de bicos aduncos que vêm do nada e do 
nada vão: Os Pássaros (The Birds, Alfred Hitchcock, 1963).

Certa manhã, pessoas ocupadas com suas vidas 
corriqueiras param para apreciar a gigantesca sombra que se 
interpõe sobre seus destinos. Trata-se de uma nave espacial 
hostil: Independence Day (Roland Emmerich, 1996).
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Quando a vizinha adolescente tenta entrar na casa do 
novo amigo, ela sangra pelos orifícios do rosto de maneira 
agonizante, até que o garoto convida, de bom grado, a 
vampira a passar adiante: Deixa ela entrar (Låt den rätte 
komma in, Tomas Alfredson, 2008).

Uma jovem faxineira, durante seu turno de trabalho, 
descobre dentro de um tanque d’água um ser anfíbio 
prisioneiro de militares, e com ele leva adiante uma relação 
amorosa: A forma da água (The shape of water, Guillermo 
del Toro, 2017).

Nada mais monstruoso do que garotos gêmeos que, no 
lusco-fusco entre o sobrenatural e um Édipo sobressaltado, 
colocam máscaras pintadas por eles próprios e atam a mãe 
na cama, desconfiados de que ela não é quem dizia ser: Boa 
noite, mamãe (Ich seh, Ich seh, Veronika Franz, Severin Fiala). 

Em uma manhã ensolarada no parque, domingueiros 
veem emergir do rio que corta Seul um ser anômalo, fruto de 
um vazamento químico propiciado por cientistas americanos. 
Em arroubos e galopes, aquele corpanzil em puro instinto 
sequestra uma garota a olhos vistos, sem intimidações: O 
Hospedeiro (Gwoemul, Joon-Ho Bong, 2006).

Portanto, o monstro, para mim, é aquele, aquilo ou Isso 
que quebra a aparente normalidade das coisas, irrompe no 
cotidiano, ou simplesmente nos acena uma possível (ainda 
que improvável) presença. Desta forma, todo monstro nos 
intercepta para, em consonância com a etimologia latina, 
mostrar-nos algo: o que não quer ser visto. O que não 
pode ser comentado. O indesejado. O sem-bordas. O entre-
fronteiras. O que só pode ser referenciado por eufemismos, 
como o sombrio Hades, o “rico”, “o generoso”; ou “nossas 
mães queridas”, as “senhoras dos pássaros da noite”, 
designações pelas quais os iorubás se reportam ao trio das 
feiticeiras Iyá-Mi, medonhas corujas empoleiradas na árvore 
do orobô. 
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O monstro, por conseguinte, também é o tabu. O canhoto. 
O tinhoso. A coisa que samba no meio do redemunho, 
saudando aqui a inventividade de Guimarães Rosa. 

2. A velha a grasnar
As histórias de monstros que a contemporaneidade 

conhece pelos mais diversos suportes – o literário, o 
cinematográfico, o televisivo, o dos games – devem muito 
e diretamente à oralidade. E é aqui que encorpo minha 
fala. Porque se está na ordem do dia pensar o impacto – 
assombroso, sublinho – que esse admirável mundo (não tão) 
novo das biotecnologias causa no humano, no corpo falante 
e na civilização, cabe um retorno poético a quem, na sombra 
e na surdina dos séculos, fazia o monstro circular. A quem 
a ele deu vida e voz. 

No alvorecer da era chamada moderna, no rústico 
interior rural da França, nas aldeias da Península Ibérica 
ou nas planícies úmidas da Inglaterra, eram elas que a ele 
anunciavam: as velhotas tidas por bruxas, corcundas de tanto 
fiar, e, que, no afã de fazerem as horas escorrerem por conta 
do trabalho tedioso e repetitivo, reproduziam e inventavam, 
entre si, e para as jovens aprendizes, uma eloquente cartilha 
de seres subjugados e horrendos, de princesas e príncipes, 
de animais conversadores e de objetos dançantes. 

À noite, também eram elas, as senhoras desdentadas e 
catacegas, que ajuntavam, nos ermos em que moravam – 
os arredores dos burgos, os extramuros, as clareiras e os 
descaminhos – uma audiência diversa, indolente, composta 
por crianças, jovens e adultos; e pelos curiosos, os crédulos, 
os proscritos, as prostitutas, os ciganos, os que estivessem 
apenas de passagem. 

Eles se silenciavam à volta do lume para escutarem a voz 
da velha mulher, às vezes tão estridente como o grasnado 
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de uma gansa, de onde Charles Perrault se inspirou para seu 
título Les Contes de ma Mère l’Oye, Os Contos da Mamãe 
Gansa, de 1695. Foram também diversas as mulheres que 
narraram aos Irmãos Grimm os contos de terror, hoje tão 
edulcorados pela correção pedagógica. Dentre as da família 
Wilds, incluía-se Dorothea, a irmã dos escritores. 

O pai de Oscar Wilde, médico em Dublin, costumava 
solicitar histórias como pagamento às suas clientes mais 
pobres, e a esposa, que tinha o belo nome de Speranza, 
recolheu-as todas, as quais vieram a influenciar as criações 
literárias posteriores do filho. 

No Brasil, foram as amas-de-leite e as negras, tanto as 
das senzalas quanto as da casa grande, quem criaram e 
reproduziram muitas histórias de espanto, oferecendo um 
caldeamento entre monstros herdados por várias origens, 
a maioria deles vindos como passageiros clandestinos 
nos porões das caravelas, enclausurados nos baús que 
continham pergaminhos e códices, em narrativas formidáveis 
do Oriente e das Índias, da Grécia e da África. 

3. Meu monstro de estimação
Maravilhas, prodígios, portentos.
“Aqui há monstros”, diziam as imperfeitas cartas 

náuticas. E os jesuítas, perplexos frente a um mundo às 
avessas, confirmaram muitas daquelas formas pagãs que 
puxavam os pescadores para o fundo dos rios e lagos, a fim 
de lhes devorarem as vergonhas, ou que ainda arrancavam os 
corações dos caçadores no mistério fundo da floresta negra. 

O boto ictiofálico, hibridismo apolíneo do mar Egeu, 
veio-nos transmigrado na forma brejeira do rapaz namorador 
com um furo na cabeça, enquanto as fadas iberoceltas da 
linhagem tanto melusiana quanto medusiana viraram tapuias 
morenas que se mesclaram à graciosidade das deusas da 
Costa da Mina.



 94 TEMA

Em algum momento desse caldeirão de histórias, coloco 
minha avó paterna, lá em Minas Gerais, que me contava 
histórias várias, dentre as quais a do terrível “eu caio”, figura 
fantasmagórica que vinha ao chão aos pedaços, alojada sob 
o telhado de uma casa mal-assombrada, porém, avisando 
antes o intruso de sua presença por meio de um lenga-lenga 
linguístico. 

No conto primitivo, parecia que quem se deparasse com 
aquela voz acusmática na casa encantada não esperaria para 
ver o bicho que iria se formar, depois que todas as suas partes 
se unissem sobre o assoalho de madeira. 

Aos cinco anos, eu olhava para o teto da casa velha de 
minha avó enquanto ouvia a história. Ela, desconfiada de 
que houvesse algo no relato de excessivamente incômodo, 
dizia-me: “no final, era só um mágico que tinha se escondido 
por lá”. Mas, aquela explicação rápida não tinha efeito, nem 
me convencia, porque o prazer do causo estava na espera, 
e não em seu desvendar. É que “eu caio” vinha, por si só, 
investido do prazer quase arqueológico da curiosidade e da 
suposição, mais do que da revelação e da descoberta. 

Assim, a assombração da cozinha de telhas francesas 
aparentes escorregou para uma escrita que intencionou dar 
ao monstruoso a seriedade que ele merece como campo de 
estudo. O “eu caio” vingou como um dos primeiros monstros 
que narrei, lá em Histórias mal-assombradas em volta do 
fogão de lenha , e é um símbolo de um interesse antigo e 
atávico pelos bicharocos e monstrengos, interesse este que 
me levou a fazer de um objeto pessoal um objeto teórico. 

Certa tarde, em um ônibus que subia a rua Augusta, em 
São Paulo, eu pensava sobre um corpus para um possível 
doutorado e me vieram à cabeça as assombrações. De fato, 
reconheci que, vida afora, eu havia juntado, recolhido e 
colecionado em torno de mim os pedaços do “eu caio” de 
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antanho, metamorfoseados em fragmentos das mais diversas 
expressões do monstruoso, tanto na literatura quanto no 
cinema. 

Desde então, de livro em livro, a criatura tenebrosa do 
conto basal de minha infância se multiplicou em muitas 
partes, que são as suas próprias digressões, sem, contudo, 
jamais se mostrar totalmente, velando e protegendo-nos 
do impossível e do indizível para o qual só se pode olhar 
enviezadamente mediante a obliquidade bastante garantida 
pela linguagem: escudo de Perseu. 

As mídias e as artes, como extensões do corpo, são os 
tentáculos do inconsciente. Eu olho para um filme porque 
também quero estudar o mal-estar que encobre o mundo, 
desconfiado de que o estranho familiar, a inquiétante 
étrangeté dos franceses, ainda é uma pista para se conectar 
com o monstrinho do telhado, puro signo a pedir decifração, 
esta palavra que, em grego, secnom, era a raiz do verbo 
“cortar”, “extrair uma parte”. E, claro, aí reside o limite: um 
signo nunca é totalmente apreendido, uma vez que impreciso. 
Décio Pignatari lembrava que Paul Valéry reconheceu que 
sem um à peu près a vida não seria possível.

Mas, afinal de contas, por que precisamos tanto dos 
monstros, seres intersticiais, tantas vezes nem de lá, nem 
de cá, outra hora amorfos, híbridos, inconstantes, informes, 
indiciais, ausentes, resquícios, restos, dejetos, abjetos? 

E, se eles vêm e, se comumente, sempre voltam depois 
de irem, o que querem nos dizer as suas repetições e as suas 
readaptações?

4. Monstruário
Foi com Alexandre Herculano, em Lendas e Narrativas, de 

1851, que descobri aquela mulher que se tornou minha matriz 
para todas as figuras femininas monstrificadas que invento e 
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estudo. No primeiro parágrafo de Dama Pé-de-Cabra, rimance 
de um jogral, do século XI, o escritor português oitocentista 
advertia: “Vós os que não credes em bruxas, nem em almas 
penadas, nem em tropelias de Satanás, assentae-vos aqui ao 
lar, bem junctos ao pé de mim, e contar-vos-hei a historia de D. 
Diogo Lopes, senhor de Biscaia” (HERCULANO, [19--?], p. 7).

Assim é que se iniciava, recompilado, o assustador conto 
medieval sobre um fidalgo que se casou com uma formosa 
mulher, encontrada assim, do nada, à encosta de um monte 
isolado, durante uma caçada ao porco montês. Entretanto, 
para ser desposada, ela lhe imporia uma condição. Um 
interdito de igual peso caiu sobre o curioso marido da triste 
Melusina, da tradição celta, fada saurofílica cujo destino 
foi recontado pela pena de Jean d’Arras em seu Roman de 
Mélusine, de (circa) 1392, ou, ainda, na exigência da gulosa 
Mãe d’Água que, em um de meus recontos, roubava melancias 
plantadas por um caipira solteirão (cf. MESSIAS, 2004). 

Relatos em que o proibido se assenta no entre-lugar em 
que habita o monstro podem ser deliciosamente apavorantes, 
como os do polonês francófilo Jan Potocki, em seu Manuscrito 
Encontrado em Saragoça, de 1815, obra-prima da literatura 
que seu conterrâneo Wojciech Has colocou nas formas 
moventes do cinema em 1964. 

Potocki, de família nobiliárquica e apaixonado por viagens, 
foi da Rússia ao deserto do Saara: cruzou o Marrocos, visitou 
a França e as ilhas do Mediterrâneo, a Alemanha e os Países 
Baixos, porém, alguma aresta de seu coração irrequieto 
atrelou-se, finalmente, à Espanha, terra na qual ele se inspirou 
para compor sua obra máxima. Informa o livro que, durante 
as guerras napoleônicas, no cerco da cidade de Saragoça, 
um oficial francês encontrou um estranho manuscrito dentro 
de uma casa abandonada. 
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Pois bem: vai ser ao lado desse leitor fictício que 
desvendaremos histórias desdobradas em jornadas. Na 
primeira, encontram-se as lascivas irmãs Emina e Zibedeia, 
andaluzas de herança moura, que seduzem Alfonso, um 
viajante incauto, e o fazem ouvir seus enredos noite afora, 
até que se escute o primeiro canto do galo. Mas, conforme 
enuncia o texto, um homem supersticioso teria esperado para 
ver as duas lindas mulheres desaparecerem pelo buraco da 
chaminé. Não foi, entretanto, o que aconteceu, e, cúmplices 
do militar francês como Shariar – o sultão de Bagdá, que 
era todo-ouvidos à inteligente Sherazade –, desejamos a 
continuidade da narrativa, metáfora do que hoje se passa nas 
maratonas que fazemos com as séries televisivas.

Circe, a mais bela bruxa da mitologia grega, lá estava, 
2.800 anos atrás pelo menos, acenando para os navegadores 
aventureiros: “fiquem mais um pouco em minha ilha... 
comam, bebam, divirtam-se e durmam”. No dia seguinte, 
ainda inebriados pela ressaca, os homens notaram-se 
transformados em porcos, macacos e cachorros, a comporem 
um zoológico encantado. Isso evidencia que o monstruoso 
não desaparece nem com o sol a pino: antes, ele se 
metamorfoseia, se reduplica, se faz e refaz, nos ludibria e 
engana e, quando cremos que ele se foi, retorna ainda outra 
vez. 

Minhas investigações em torno do monstro como 
sintoma da cultura no século atual resultaram na obra 
Todos os monstros da Terra, ciente de que a totalidade é 
mera provocação. Em suas páginas, desvendo um pouco 
daquilo que chamei de “bestiários da literatura e do 
cinema”, sobretudo a partir de uma mirada que buscou 
filmes contemporâneos, em um percurso metodológico de 
movimentação caleidoscópica, porém, roteirizada. 
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5. O tempora! o mores!
O cinema, à salvaguarda do protogênero fantástico, como 

decidi denominar, alimenta a fantasfera, termo que cunhei 
para dar conta da grande esfera das representações do 
monstruoso. Nos filmes, estão as formas que, previamente, 
traduzem o que não cessa de não se mo(n)strar, o que se 
repete do recalcado da cultura: seus sintomas imbuídos de 
nefasto gozo. 

O monstro, para mim, desde sua obscura caída do teto, 
tornou-se um fenômeno que me aguça: hordas de pessoas 
zumbificadas infestam os centros de consumo, em busca do 
imponderável do mais-gozar; muitos se deixam seduzir pelo 
brilho asséptico do silício impresso nas formas esperançosas 
do ciborgue, acreditando que o que reluz pode ser ouro/ 
Outro; e o fantasmagórico já há muito não habita os castelos, 
posto que deslizou para nossos aparatos de comunicação e 
para a vida em redes, na forma de avatares, de perfis, de fake 
news, de bolhas de ódio, de discussões polarizadas e sem 
dimensionamento crítico. O Simbólico se reduz à estrutura 
da bolha de sabão enquanto o Imaginário, inflado em orgulho 
como um Teseu, entra no breu amargo do labirinto que se 
avizinha do Real.

Organizando – mas não classificando – as formas 
monstruosas do contemporâneo, encontrei como criatura 
paradigmática de nosso Zeitgeist o zumbi, massa corpórea 
e todo pulsão que nada elabora, apenas deglute, em uma 
galvânica existência que antagoniza qualquer ideal da cultura: 
carne eviscerada e boca mordente, retorno a uma oralidade 
que incorpora o outro por meio da carnificina, e não da mesa, 
da mordida, e não do beijo, violando o tabu do canibalismo, 
negando toda castração e distanciando-se do vampiro, quem 
ao menos carrega o fardo da busca desejante da incorporação 
do outro. 
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O zumbi, despersonalizado, errante, reproduz-se por 
contágio. Ele é uma pandemia viral quase sempre explicada 
por um erro científico, um vazamento de radiação, um delírio 
tecnológico. Anúncio de um apocalipse sem ressurretos, 
ele é um monstro que tanto nos assusta porque está muito 
próximo do Real. Ele é mais uma figura aparentada ao duplo, 
ao recalcado, resultando da incapacidade de nossa cultura, 
weberianamente desencantada, em pensar, mediatizar, 
simbolizar. 

Ao lado dos mortos-vivos, temos os alienígenas 
perseverando na infração da ordem das coisas, intrometidos 
violadores dos corpos e colonizadores da genética: eles se 
hibridizam em rearranjos de cadeias de DNA, assumem a 
forma do hospedeiro e querem se perpetuar a todo custo: 
este é o mote da saga Alien, que nasceu em 1979 sob a 
direção de Ridley Scott, e de O Enigma do Outro Mundo (The 
Thing, John Carpenter, 1982), ambos com desdobramentos 
e homenagens: A Coisa (The Thing, Matthijs van Heijningen 
Jr., 2011), Prometheus e Alien Covenant (2012 e 2017, 
respectivamente, além de Vida (Life, Daniel Espinoza, 2017). 

Os aliens, assim como os titãs godzílacos advindos no 
cinema tanto do interior da Terra quanto das profundezas 
dos mares, retornaram sobremaneira após o 11 de Setembro 
de 2001, esse evento perverso, demarcatório da entrada da 
humanidade no novo milênio, e causador imediato de minha 
decisão de sair dos Estados Unidos, quando jornalista. Depois 
daquilo, o mundo não seria jamais o mesmo, tampouco os 
seus monstros.

Por outro viés, perplexos em relação às novas 
conformações corporais que desafiam aqueles que parecem 
ser os últimos lastros do tricentenário Humanismo em nossa 
civilização, vemos o cinema e as artes em geral ficcionando 
criaturas mistas como o resultado da fusão entre o orgânico 
e o inorgânico. São monstros, claro; e algumas vezes 
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eles se aproximam das possibilidades de nossos atuais 
avanços tecnológicos; em outras, porém, eles servem como 
especulação de até onde esse macaco pelado bípede quer e 
de fato pode chegar, considerando-se, então, as alucinantes 
arquiteturas futurísticas da vida, consequência de uma 
interpretação robótica e cibernética sem bordas e que nos 
divertem tanto, a exemplo de Eu, robô (I robot, Alex Proyas, 
2004), Eva (Kike Maíllo, 2011), Ex-Machina: Instinto Artificial 
(Ex-Machina, Alex Garland, 2015); Ela (Her, Spike Jonze, 2013), 
da série sueca Real Humans, além de Westworld (Fred Toye, 
Michael Crichton, 2016), Altered Carbon (Laeta Kalogridis, 
2018), e até mesmo de alguns episódios angustiantes das 
temporadas de Black Mirror (Charlie Brooker, 2011-17). 

Há ainda o que chamo de biociborguização do corpo 
mediante as antropotecnias, estas últimas não apenas 
ilustradas em delicadezas imagéticas, como Avatar (James 
Cameron, 2009) e A Invenção de Hugo Cabret (Hugo, Martin 
Scorsese, 2011), mas igualmente por obras que promovem 
uma grande reflexão filosófica no âmbito da cibercultura, 
por intermédio do suporte cooperativo da psicanálise e das 
neurociências, duas áreas cujo diálogo vem sendo sonhado 
por pesquisadores do escopo de François Ansermet e Pierre 
Magistretti, reflexionado ainda pelo psicanalista catalão 
Miquel Bassols e desejado por muitos, inclusive por mim. 
Menciono filmes das franquias Blade Runner (Riddley Scott, 
1982, e Denis Villeneuve, 2017) e O Exterminador do Futuro 
1 e 2 (The Terminator, James Cameron, 1985 e 1991), mas 
igualmente Inteligência Artificial (A.I., Steven Spielberg, 2001), 
Splice, a nova espécie (Splice, Vicenzo Natali, 2009) e A pele 
que habito (La piel que habito, Pedro Almodóvar, 2011). 

Já o fantasma, habitante das casas abandonadas, 
castelos e cemitérios, e que classicamente entrou no cinema 
pelas portas rangentes do estilo gótico, migra, sobretudo 
a partir dos anos de 1980, para as tecnologias eletrônicas 
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analógicas: Poltergeist, o fenômeno (Poltergeist, Tobe 
Hooper, 1982), Os caça-fantasmas (Ghostbusters, Ivan 
Reitman, 1984), O Chamado (Ringu, Hideo Nakata, 1998; The 
Ring, Gore Verbinski, 2002).

Acompanhando a virtualização crescente da vida social 
também pela presença da senciência e da internet das coisas, 
detectam-se novas vestimentas para o fantasma, tomado 
aqui com o feliz termo francês de revenant, “o que volta”, 
o que não cessa de não se mo(n)strar, seja como espírito, 
seja como alma penada, seja como avatar ou, de acordo 
com séries televisivas recentes, a exemplo de Black Mirror, 
como manipulação e volitação daquilo que estranhamente é 
chamado de “consciência”, às vezes de “memória”. 

Nesta terceira matriz representativa, os fantasmas se 
comunicam pelas redes sociais, pelos aplicativos de celular e 
pelos softwares, a exemplo de Ligação Perdida (One missed 
call/ Chakushin ari, 2004), Pulse (Jim Sonzero, 2006), Pulse 
2: Afterlife (Joel Soisson 2008), Uma chamada perdida (One 
missed call, Éric Valette, 2008), Ela (Her, Spike Jonze, 2014) 
e Amizade desfeita (Unfriended, Levan Gabriadze 2015). 

Isso demonstra o quanto o desejo de transcendência 
nos acompanha, ainda que apenas desalojado das religiões 
para assombrar tecnologias como a da inteligência artificial, 
evidência de que o mundo desencantado possui sua força 
contrária, e conformando, ao mesmo tempo, uma quarta 
ferida narcísica, aquela que nos coloca cinicamente nivelados 
aos outros animais e também aos objetos que tergiversam. 

6. O fim do humano?
Até agora, estabeleci quatro pilares do mal-estar na 

cultura representados por figuras monstruosas: o zumbi, o 
alienígena, os fantasmas, os ciborgues e seus correlatos. 
Cada qual aponta particularidades que se interconectam no 
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confuso estado de coisas em que vivemos. Em suma, temos 
o corpo desmembrado e cadavérico, a ameaça do outro, o 
esfacelamento dos ideais da subjetividade e a ansiedade pelo 
corpo superheroico, longevo, eterno enquanto dure.

Existe, entretanto, um quinto elemento – brincando com 
o título do filme de Luc Besson –, que traduzo como sendo a 
proximidade do real emoldurado pelos monstros vinculados 
ao catastrofismo, este filho ilegítimo, porém adotado, do 
Antropoceno. 

Hoje, a espécie humana já não se pode crer o pináculo 
da expressão da vida na Terra, reduzida que foi, de um lado, 
pelos animais não falantes, e, de outro, pelos aparatos 
tecnológicos, a ser apenas mais um agente dentre os demais. 
Desconsiderando as algas cianofíceas, produtoras primárias 
da biosfera durante 1.500 milhões de anos, nenhuma outra 
espécie modificou tanto o planeta quanto a nossa, a ponto 
de causar, ela mesma, essa nova era geológica, a qual 
oficialmente já nos fez despedir do Holoceno. E agora, 
perdidos na encruzilhada do que foi batizado lugubremente 
de Antropoceno, sabemos que não estaremos aqui quando 
a próxima era geológica vier. 

Se bem que houve uma leva significativa de filmes 
catástrofe desde os anos de 1970, o século XXI, que, 
como disse, começou com um sério trauma, é o celeiro 
de produções variadas em torno da destruição e do caos, 
seja por meio da força dos agentes da natureza, seja como 
resultado da pulsão de morte voltada ao coletivo, seja pela 
conjugação de ambas. 

O destino planetário é quase sempre pano de fundo para 
um mea culpa de nossa espécie: parece notório que, quando 
países se mobilizam para salvarem o último exemplar de uma 
subespécie de rinoceronte, o que está embutido nesta ação 
é muito mais o temor, e, por que não, o desejo do fim do 
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Homo sapiens do que dos outros seres. Afinal de contas, o 
planeta não requer salvacionismo: ele se reinventa o tempo 
todo, em longuíssimos processos de terraformação, desde 
quando era uma bolota de material incandescente, sem vida 
orgânica. Por isso, um dos desafios do humano daqui para 
frente será, sem dúvida, chegar a outros orbes que deverão 
ser colonizados, não necessariamente para a vanglória dos 
terráqueos, mas para nos assegurar um refúgio qualquer.

Somos uma esfera na qual se esparramam refugiados de 
todas as ordens, em sentido amplo, buscando nichos que não 
podem mais ser encontrados. O início do Antropoceno se deu 
em 2016, mas defendo que as ações que o desencadearam 
remontam às primeiras transformações das hordas humanas 
em grupos sedentários por conta do estabelecimento das 
práticas agropecuárias. Curiosa sina a da nossa espécie, 
que, quando se abriu para a descoberta das técnicas, dos 
códigos, das arquiteturas, do domínio das plantas e dos 
outros animais, não soube encontrar o comedimento, a boa 
medida das coisas. De onde as perguntas que um dia Òscar 
Pàmies, escritor da Catalunha, se fez: Com serà la fi del món? 
(Como será o fim do mundo?), Com serà la fi dels catalans? 
(Como será o fim dos catalães?), ao que, por coincidência, 
dezessete anos depois, os irmãos Pastor tentaram responder 
em Os últimos dias (Los últimos días, 2013), apresentando 
uma Barcelona devastada, mas não impossível.

O cinema de inspiração catastrófica, não por acaso, 
quase sempre se alimenta de blockbusters que atraem as 
multidões ansiosas por darem evasão ao escópico: como 
será olhar o fim das coisas? O Núcleo, Missão ao Centro da 
Terra (The Core, Jon Amiel, 2003), O Dia Depois de Amanhã 
(The day after tomorrow, Roland Emmerich, 2004), Furacão, 
o Dia da Destruição (Category 6: Day of Destruction, Dick 
Lowry, 2004), Destruição Total: O Fim do Mundo (Category 
7: The End of the World, Dick Lowry, 2005), Destruição 
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(Earthstorm, Terry Cunningham, 2006), Presságio (Knowing, 
Alex Proyas, 2009), Tsunami: A Fúria do Oceano (Haeundae, 
Yoon Je-kyoon, 2009), 2012 (Roland Emmerich, 2009), Impacto 
(Impact, Mike Rohl, 2009), O Impossível (Lo Imposible, Juan 
Antonio Bayona, 2012), Depois da Terra (After Earth, M. Night 
Shyamalan, 2013), e Terremoto, a falha de San Andreas (San 
Andreas, Brad Peyton, 2015) são alguns exemplos de uma 
longa lista. 

De um lado, o insuportável; de outro, o razoável: em 
Melancolia (Melancholia, Lars von Trier, 2011), o desfecho 
abominável não somente dá cabo de nossa espécie, de 
nossa casa, mas igualmente põe um fim à História por meio 
do olhar monstruoso daquele planeta nostalgicamente azul 
que engoliu o nosso depois de um último beijo. Fade-out.

Ao contrário do curta-metragem Paris by night of the 
living dead (Grégory Morin, 2009), quando os homens, na 
busca de se livrarem de zumbis, derrubam até mesmo a Torre 
Eiffel e assolam irremediavelmente os Champs-Elysées, em 
Os últimos dias, David e Àlex Pastor propõem um mundo que 
recomeça, ainda que sem uma boa parte de nós. É nele em 
que os edifícios e monumentos de Barcelona não cedem à 
Coisa: as trepadeiras cobrem as estátuas azinabradas com 
verdor selvático, enquanto uma animália faustosa perambula 
pelos carrers da cidade que, superando todos os tipos de 
conflitos e opressões “antro-obscenas”, desde a cultura 
dos iberolaietanos até hoje, soube tornar-se um dos mais 
imponentes símbolos da verve e da persistência de um povo. 

Vemos, assim, que os monstros nos agendam o tempo 
todo: eles oferecem, em um leque de formas e temas, 
aquilo que vai entranhado na cultura, ainda que esta galope 
loucamente como um cavaleiro sem cabeça em corcel de fogo, 
na vã esperança de segurar seus objetos mais desejados. Às 
vezes, por inconstância e por ansiedade, o faz de maneira 
irrefletida, como o triste Orfeu que, no último momento de 
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sair dos infernos, olha para a amada Eurídice que vinha logo 
atrás, à borda do penhasco. Sua mirada então viola o contrato 
feito com Hades, mas sobretudo com a sofrida Perséfone, que 
tão bem soube interceder pelo belo deus das artes. Orfeu, 
sem sua ninfa, vaga ao léu em desmesurada dor, buscando 
eternamente seu objeto para sempre perdido.

O que esperar do futuro? 
Para onde vai o contemporâneo? 

Há um milhão de anos, já dominávamos técnicas 
rudimentares de lascação de pedras, apesar de ainda sermos 
poucos, ilhados em grupos. Porém, as antropoviolações, 
como denomino, acompanham-nos desde que fomos 
marcados pela linguagem, nosso primeiro e maior artifício, 
respondendo à angústia de saber-nos faltantes. 

Milhares de anos mais tarde, o Homo sapiens se destacaria 
como voraz megapredador: sua saída do círculo afroasiático 
rumo a uma grande ilha desconhecida fez com que, em cerca 
de 4 mil anos, fosse exterminada 90% da megafauna do que 
hoje se chama Austrália, assinalando a provável primeira 
grande marca negativa que deixamos na Terra.

Supõe-se, por exemplo, que nossos primos, os 
neandertais, dispusessem da capacidade de representação 
simbólica do próprio mundo, incluindo a valoração artística. 
Mas eles não tiveram tempo de desenvolver qualquer 
civilização pelo fato de talvez terem sido exterminados 
por uma espécie vizinha chamada Homo sapiens, sob 
a denominação de homens de Cro-Magnon, os quais 
dominaram seu ambiente muito provavelmente pelo uso da 
força e da violência.

Para além do que hoje é delírio – a superação da morte 
lá pelo ano de 2200, segundo alguns cientistas –, um diálogo 
neuropsicanalítico por meio da plasticidade parece ser uma 
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das alternativas que nos colocam a pensar sobre todo tipo 
de determinismo que ainda persista. Ao conceito de vida, 
respaldado pelo clássico trabalho de Maturana e Varela 
em torno de autopoiese, ainda dos anos de 1960 e 1970, 
acrescenta-se hoje o elemento inorgânico. 

7. Considerações finais
Neste império de mirabilia, os homens da ciência, em 

seu princípio fálico, ignoram a pulsão e a lógica do não-todo, 
assim como a religião, por seu lado, demoniza a Coisa e, neste 
exorcismo, a faz assinalar-se insistentemente. Mais do que se 
ater a um olhar assertivo, nossa espécie se perde em miragens 
alimentadas pelas redes sociais: o que experimentamos como 
corpo e mente ocupam, para a psicanálise, um único lugar. 
Em qual pendrive colocaremos a singularidade de um outro 
quando este morrer? Um androide poderia ser desejante e, 
como tal, nas turbulências do sono, sonharia com ovelhas 
elétricas? E quando as revistas de cibernética anunciarem que 
um humanoide, saltando alegremente sobre a curva gráfica 
do uncanny valley, finalmente foi feito à nossa semelhança, 
em qual espelho nos olharemos para nos indagar: “e nós?; 
ainda somos feitos à imagem de alguém?”. 

Perdidos no loop vicioso e redundante de peripécias 
experimentais que premeditam engaiolar a consciência para 
encarná-la em outro suporte, há os que, no avançar do século 
XXI, ainda não saibam que Freud, há tantas décadas, desatou 
por nós bravamente uma zona escura que os físicos não 
conseguirão detectar e foi longe, bem mais longe do que a 
sonda Voyager um dia poderá chegar.

O que ainda nos faz humanos? 

Nesse instante, penso naquele divã bege coberto de 
tapetes persas vermelhos e almofadas de veludo que, para 
muitos, é um símbolo máximo. Não há milagres, não há 
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receita de felicidade, não há progresso incessante, apenas a 
travessia, tantas vezes silenciosa, esburacada, cindida mas 
cerzida, e, acima de tudo, corajosa, de nosso sertão, rumo a 
um lugar em que muitas vezes a farmacêutica e o cognitivo-
comportamental não podem entrar, simplesmente porque 
não têm a chave. 

Este lugar talvez seja o telhado tinto em fuligem da casa 
antiga de cada sujeito, de onde, aos poucos, os cadinhos 
do “eu caio” vão se revelando, sempre que possível, mas à 
medida do suportável. A esta parceira da morte, anunciadora 
do tempo que passa, eu sempre chamarei vida.

Sigmund Freud havia enunciado os três grandes tipos 
de sofrimento que comumente assolam o humano: o próprio 
corpo, as ações da natureza sobre nós e nossas relações com 
os outros. Jacques Lacan, por sua vez, estudou a angústia, o 
medo, a dor e levou-nos adiante com um trabalho dos mais 
consistentes em torno das questões humanas, elucidando 
daqui, indagando dali, e tantas vezes nomeando o que nos 
interpelava como civilização: a metáfora paterna, o falo, o 
gozo, o mais-gozar, o sintoma, o sinthome. 

A partir de Freud e de Lacan, mas também de Slavoj 
Zizek, Peter Sloterdijk, Lucia Santaella, Jacques-Alain Miller, 
Miquel Bassols, Gérard Wajcman, Vladimir Propp, Donna 
Haraway, Jorge Luis Borges, Guillermo del Toro, Jean-Claude 
Romer, André Breton, Alfred Hitchcock, Ítalo Calvino, Câmara 
Cascudo, Stephen King, David Cronenberg, Edgar Alan Poe, 
Tim Burton, Lovecraft, Derrida, Deleuze, Didi-Huberman, 
Murilo Rubião, Guimarães Rosa, e de tantos outros 
interlocutores meus na leitura, na escrita e no pensamento, 
asseguro que precisamos cada vez mais dos monstros da 
ficção porque, paralelamente ao divertimento, eles ainda 
agem como prodígios que nos alertam. 
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Demasiadamente humanos, os monstros são bússola, 
parâmetro, trena, biruta, ampulheta, placa, mapa, ponte, 
partida e chegada. 

E, sem eles, só poderíamos existir como a mais triste e 
desnorteada das espécies.
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O teatro paulista nasceu com a representação de 
um texto original do jesuíta José de Anchieta, o 
auto “A pregação universal”, que Serafim Leite 

situa entre 1567 e 1570. O espetáculo foi representado em 
português, espanhol e em tupi, primeiro em São Paulo e 
depois em São Vicente.

Não se tratava propriamente de manifestação estética ou 
exercício lúdico: o espetáculo estava alicerçado na intenção 
de levar os indígenas a conhecerem e aceitarem os dogmas 
estabelecidos pela Igreja Católica, convencendo-se de que o 
único sentido da existência humana era a salvação da alma 
para alcançar a vida eterna depois da morte.

Apesar de seu caráter devoto e intenção pedagógica, 
não se pode dizer que esse nascente teatro de São Paulo 
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– e do Brasil – tenha sido pesado ou desprovido de humor. 
Os indígenas se divertiam muito com as apresentações 
e, possivelmente, às vezes até se assustassem com as 
representações de seu Anhangá sendo cada vez mais 
reduzido a um demônio da Igreja Católica. A alegria dos 
nativos nessas festas, sob os bosques, divertindo-se com 
o histrionismo de atores rústicos espantava os próprios 
portugueses, que não esperavam tais festas de gente tão 
bárbara, como relata o padre Fernão Cardim1.

O teatro de Anchieta seguia o estilo de Gil Vicente, a 
tradição do teatro medieval que atribuía ao diabo a dupla 
função de fazer rir e, ao mesmo tempo, servir como auxiliar de 
acusação na distribuição da justiça divina. Mantinha, ainda, 
caráter itinerante, apresentando-se em diferentes aldeias, em 
festas religiosas, terminando, em geral, com cantos e danças 
de que participavam crianças indígenas.

É bem possível que, ao longo do século dezessete, 
representações teatrais esparsas e episódicas tenham 
ocorrido em São Paulo, sobre tablados improvisados, não 
só o teatro jesuítico com suas funções escolares, mas 
possivelmente com a exibição de textos de Gil Vicente e 
João de Ensima, muito apreciados na Península Ibérica e, 
provavelmente, em seus domínios2. Um possível indicador 
da existência de uma prática teatral esparsa que poderia ter 
ocorrido no século XVII e inícios do século XVIII é a construção, 
em São Paulo, entre 1793 e 1795, do primeiro teatro público, 
a Casa da Ópera que responderia a uma necessidade de 
espaço fixo para representações teatrais. Assim, a atividade 
teatral episódica e esparsa tenderia a se tornar mais sólida 
e contínua. Outro dado expressivo da organização teatral 
no século XVIII é o primeiro contrato artístico realizado em 
1-Tratado da Terra e da Gente do Brasil. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 
2.ª ed., 1939, p. 608.
2-Como admite Ernani Silva Bruno. História e tradições da cidade de São Paulo. Rio 
de Janeiro: José Olympio, 1953.
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cartório público, em 17983. Nesse ano, no cartório de José 
Maria da Luz foi assinado um contrato entre o empresário 
Antonio Joaquim de Oliveira e doze artistas, sendo dez atores 
e duas atrizes, além de um mestre de música. 

A prática de acrescentar frases às falas devia ser 
comum, tanto assim que, para disciplinar a atividade dos 
atores, estes ficavam proibidos, pelo contrato, de realizar 
qualquer acréscimo aos textos. O prazo para montagem de 
espetáculos era fixado em 24 dias e o contrato estabelecia 
ainda que deveria ser apresentada peça nova “por ocasião do 
aniversário de pessoas da família real, do general governador 
da capitania e do bispo. E também quando fosse do agrado 
do governador”.

Era, porém, o Rio de Janeiro que concentrava praticamente 
todo o teatro nacional4. Dramas e comédias de José de 
Alencar, comédias de Martins Pena, comédias e burleta de 
Joaquim Manuel de Macedo, peças de França Júnior eram 
montadas e exibidas no Rio e, em temporadas, visitavam São 
Paulo e outras cidades, no século XIX. As operetas francesas, 
as revistas, a presença de cenógrafos e maquinistas, que 
cuidavam da parte técnica dos espetáculos que encantavam 
as plateias, vinham do Rio de Janeiro.

São Paulo não tinha a dinâmica que caracterizava a Corte. 
Apesar disso, no início do século XIX sua vida teatral já era 
bastante ativa. Em 1818, Von Martius e Von Spix informavam 
que não faltavam espetáculos dramáticos na cidade. Em 1819, 
Saint Hilaire assistiu a uma peça de Molière, em São Paulo, e 
informou que “os atores eram todos operários, a maior parte 
mulatos; as atrizes, mulheres públicas”.

3-Citado por Miroel Silveira. O Teatro em São Paulo. In: São Paulo, terra e povo . 
Porto Alegre: Globo, 1967. Registrado por Viriato Correa.
4-Ver, a respeito. PRADO, Décio de Almeida. História concisa do teatro brasileiro: 
1570-1908. São Paulo: Edusp, 2003.



 114 TEMA

Na segunda metade do século dezenove, a atividade 
teatral em São Paulo tornou-se mais intensa, sob a influência 
da Academia de Direito na vida cultural da cidade. Os 
acadêmicos atribuíam a si mesmos o papel de propagadores 
das luzes e regeneradores da pátria; reverenciavam a 
Academia e essa reverência estendia-se ao seu próprio 
espaço físico a que chamavam de Arcadas. Esse elevado 
conceito era compartilhado por acadêmicos e ex-acadêmicos, 
como Américo de Campos, Silva Jardim, José de Alencar, 
Pessanha Póvoa, Sisenando Nabuco. Outros, porém, que 
nunca tinham frequentado a Faculdade de Direito de São 
Paulo, também reverenciavam a Academia, como Machado de 
Assis, que exaltava “a mocidade acadêmica, alegre, festiva, 
folgazã” e Luiz Agassi5, que exaltava a superioridade da 
educação que essa mocidade recebia. Ao contrário deles, 
porém, Ina Von Binzer referia-se a esses estudantes de forma 
irônica, ridicularizando seu “fraseado pomposo e eloquência 
enfática, já por si impróprios, falsos e teatrais6” .

De qualquer forma, é inegável a relevância cultural dos 
estudantes dessa instituição, onde foi criado, segundo 
Antonio Cândido, o primeiro grupo literário real da cidade7. A 
forte fermentação acadêmica refletia-se nos diversos setores 
da sociedade da época, e, de modo particular, no teatro. Os 
estudantes e ex-acadêmicos animavam a vida teatral de São 
Paulo como autores, atores e público. Assim, em 1848 havia 
sido apresentada pela Sociedade Dramática Constância a 
peça do acadêmico Paulo Antônio Valle, Caetaninho ou o 
tempo colonial , drama histórico brasileiro em três atos, tido 
como o texto paulista mais antigo.

5-AGASSI, Luiz, et al. Viagem ao Brasil 1865-1866. São Paulo: Edusp e Belo Hori-
zonte: Itatiaia, 1975.
6-BINZER, Ina Von. Alegrias e tristezas de uma educadora alemã no Brasil. São 
Paulo: Anhembi, 1956.
7-CÂNDIDO,  Antonio. Literatura e sociedade. São Paulo: Nacional, 4.ª ed., s/d., p. 15. 
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O número de casas de espetáculo cresceu bastante 
no período de 1860-1890, surgindo o Teatro São José, o 
Provisório, o Politeama, entre outros. Em 1860 começou a 
ser publicada a “Revista Dramática”, dirigida por Pessanha 
Póvoa . Este considerava a literatura uma das coisas que 
poderia “salvar a pátria da apatia em que vegetava e da 
futura vergonha que virá cortejá-la”, mas ressentia-se de que 
os estudantes dessem atenção à Política quando deveriam 
preocupar-se mais com a literatura. 

Entre autores teatrais oriundos da Faculdade de Direito 
de São Paulo, podem ser lembrados: José de Alencar, Paulo 
Eiró, Sisenando Nabuco, Álvares de Azevedo. Este último, 
em sua peça Macário, descrevia São Paulo, qualificando-a de 
“devassa como uma cidade, insípida como uma vila e pobre 
como uma aldeia”.

Mas a pobreza de São Paulo estava com os dias contados. 
Em meados do século XIX a província começaria a enriquecer 
com a exploração cafeeira, a população se adensava, 
multiplicavam-se os núcleos urbanos, a ferrovia avançava 
acompanhando a expansão dos cafezais. A imigração crescia, 
ampliavam-se os negócios bancários, a indústria se vitalizava.

A urbanização crescente engendrava a laicização dos 
divertimentos. As festas religiosas perdiam espaço para 
outras diversões como jogos, atividades esportivas, o circo 
e o teatro.

TRANSIÇÃO ENTRE O SÉCULO XIX 
E O SÉCULO XX

Com a chegada dos imigrantes, surgiam as primeiras 
sociedades de auxilio mútuo, criadas por estrangeiros 
e brasileiros, tanto em São Paulo como no interior. As 
primeiras datam de 1872 e 1900 e as demais de 1915 a 1929. 
Ao lado das funções solidárias, muitas desenvolveram 
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programas culturais, artísticos e recreativos, favorecendo o 
desenvolvimento de atividades teatrais no interior. 

Construíam edificações, muitas vezes suntuosas, 
com ampla sala de espetáculo dotada de palco italiano, 
patrocinando, com apoio da sociedade local, a vinda de 
grupos teatrais, óperas e concertos musicais de São Paulo, 
Rio de Janeiro e até de grupos do exterior que estivessem em 
visita ao país. São exemplos desse tipo de agremiação, no 
interior, a Sociedade de Mútuo Socorro Gabriel D’Annunzio e a 
Sociedade Espanhola de Instrução e Defesa Mútua A Alianza, 
ambas na cidade de Catanduva. O palco, nessas entidades, 
abria espaço para espetáculos teatrais, estimulando a criação 
de grupos amadores locais, além da vinda de companhias 
teatrais de São Paulo e de outras cidades. Mais tarde, em 
Catanduva, espetáculos eram também apresentados no 
Cine-Teatro República, dotado de frisas e camarotes, e no 
Cine Bandeirantes, até a construção de um moderno teatro 
municipal.

A prática teatral no interior paulista era exercida, em geral, 
em pavilhões de circo, que exibiam comédias populares e, em 
determinadas épocas, espetáculos religiosos. Circos como o 
Serrano e o François circulavam pela região araraquarense, 
fazendo sucesso nos anos vinte do século XX. Espetáculos 
teatrais também ocorriam em clubes, salões nobres de 
escolas e espaços de igrejas.

A riqueza cafeeira favoreceu, com a urbanização, a 
criação de “casas de espetáculo”, destacando-se em Santos 
o Guarany, o Coliseu, o Atlântico e o Independência; em 
Campinas o São Carlos e depois Municipal; em Araraquara, 
o Municipal; em Pindamonhangaba, o Éden; e teatros em 
Franca, Sorocaba, Piracicaba e quase todas as principais 
cidades paulistas .
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No final do século XIX os teatros multiplicavam-se em São 
Paulo. Surgiram o “Teatro Minerva, o Provisório Paulistano 
e o de Variedades Paulistanas, todos inferiores, no entanto, 
ao São José, que vinha do período anterior e se incendiou 
em 1898” .

Com o incêndio do Teatro São José, a tradição teatral da 
cidade ficou a cargo do Politeama, todo de zinco, com forma 
circular, porque antes fora construído para abrigar o circo 
de Frank Brown. Situado na Avenida São João, tinha trinta e 
um camarotes, doze frisas, duzentas varandas e plateia para 
quinhentas e setenta e quatro cadeiras, segundo informa 
Edmundo Amaral, citado por Ernani Silva Bruno.

Silva Bruno, citando Alfredo Moreira Pinto, fala ainda 
sobre o Teatro Santana, o antigo, que teria cena tão vasta que 
nela poderia trabalhar qualquer companhia lírica de primeira 
ordem, havendo de doze a catorze camarins. “Deveria ser 
iluminado, esse teatro, a eletricidade, a gás. E tanto as 
cadeiras da plateia como as do balcão teriam pernas ou 
armação de ferro e assentos de palinha móveis e automáticos 
como as dos teatros modernos da Europa”.

Em 1900, foi inaugurado o primeiro Teatro Santana; em 
1906, o Carlos Gomes; em 1908, e em 1909 o Colombo, o 
segundo São José e o Cassino. O ponto máximo, porém, foi 
alcançado em 1911, com a inauguração do Teatro Municipal, 
magnífica obra arquitetônica de Ramos de Azevedo.

O TEATRO PAULISTA NA 
PRIMEIRA METADE DO SÉCULO XX

No início do século XX havia em São Paulo muitas 
edificações teatrais, mas era escassa a produção dramatúrgica 
local. A farsa ou a burleta caipira pontuavam como gêneros 
tipicamente paulistas, por se aterem não só ao território 
paulista, mas cultivarem sua especificidade cultural. Arlindo 
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Leal, em 1913, apresentou “Castelos no ar”, burleta de 
costumes paulistas, e em 1917, “Cenas da roça”, opereta 
sertaneja. Nesse mesmo ano foi inaugurado o Teatro São 
Pedro, com a encenação das peças “A moreninha” e “O 
escravo de lúcifer”.

São Paulo caracterizava-se no início do século mais 
como importador de espetáculos, constituindo-se como 
forte mercado consumidor, ao mesmo tempo que exportava 
produtores potenciais. O Rio de Janeiro era o centro, no país, 
que absorvia autores paulistas, oferecendo-lhes oportunidade 
concreta de profissionalização e consagração artística.

Em 1912, havia em São Paulo 45 cinemas. Muitos teatros, 
diante do fascínio que o cinema exercia sobre as multidões, 
acabaram se tornando “cine-teatro”, como ocorreu com o 
Teatro Sant’Ana, o Bijou Theatre, o Teatro Popular (rua do 
Gasômetro), o Teatro Cassino. O Teatro Variedades (antigo 
Moulin Rouge), situado no Largo do Paissandu, reabriu 
em 1911, exibindo espetáculos duplos de palco e tela. Em 
1913, o Scala-Theatre, situado na Rua Barão de Itapetininga, 
apresentava 600 poltronas, 80 camarotes e 80 frisas, mas 
incluía em sua programação a exibição de filmes .

O cinema era, de fato, a grande paixão da cidade. O teatro 
vivia, em São Paulo, um momento de retração, muitas casas 
de espetáculo que haviam adotado o nome de cine-teatro 
converteram-se definitivamente em cinema.

Em 1921, o segundo Teatro Santana foi fundado. Nessa 
época, apenas dois teatros tinham expressão na cidade: 
o Municipal, só acessível à música e às companhias 
estrangeiras, e o Teatro Santana, sempre ocupado com 
revistas e, de vez em quando, acolhendo companhias de 
prestígio com peças encenadas por artistas consagrados, 
como Dulcina de Morais, Henriette Morineau, Leopoldo Froes, 
Procópio Ferreira.
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Em 1922, a Semana de Arte Moderna denunciava que 
o teatro e a literatura vigentes estavam obsoletos, com 
seu conservadorismo, sua pieguice, seu sentimentalismo. 
Propunha um estado de espírito revolucionário, atento às 
raízes históricas nacionais e às artes de vanguarda europeias, 
à atualização da vida artística nacional e ao desenvolvimento 
de uma consciência brasileira, criadora. Houve forte reação 
contra essas propostas, vaias e agressões. No teatro, a ação 
da polícia contra os modernistas foi tão eficaz que o Teatro de 
Experiência (1932), de Flávio de Carvalho, foi fechado antes 
de sua inauguração. Antônio de Alcântara Machado limitou-se 
a dedicar ao teatro crônicas e artigos, e Mário de Andrade, 
a escrever libretos de ópera que dificilmente chegavam a 
ser representadas. Oswald de Andrade escreveu “O homem 
e o cavalo”, “A morta” e “O rei da vela”. Mais persistente, 
publicou em livro suas peças. “O Rei da vela” (1937) somente 
foi ao palco trinta anos mais tarde, em 1967, sob a direção de 
José Celso Martinez Correa, no Teatro Oficina.

Na década de 1940, o panorama teatral de São Paulo 
era desalentador: não havia encenadores, os textos 
selecionados eram ingênuos, escolhidos, em geral, pelo 
chefe da companhia. Os atores não tinham acesso ao texto 
completo, mas apenas a fragmentos referentes a seus papéis, 
marcados por “deixas” anteriores e posteriores às falas. O 
espetáculo girava em torno do chefe da companhia, em geral 
o seu empresário, que selecionava os textos conforme seu 
interesse e até um “caco”, de algum ator que tivesse agradado 
ao público, passava a incorporar a fala desse ator-chefe que 
era a principal estrela do espetáculo.

A pobreza do repertório não se deve, porém, 
exclusivamente à ação do DIP - Departamento de Imprensa 
e Propaganda, criado em 1939, por Vargas, que deformava e 
castrava o desenvolvimento criativo da inteligência brasileira. 
Não havia empenho das companhias existentes em produzir 
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ou apresentar textos que expressassem problemas políticos e 
sociais contemporâneos, nem em melhorar as representações 
no plano técnico. Havia uma acomodação generalizada a que 
o público, sem opções, se acostumara.

A preocupação com a realidade contemporânea estava 
ausente dos espetáculos de Procópio Ferreira, Jaime 
Costa, Dulcina de Moraes, Henriette Morineau e outros. A 
sua dramaturgia baseava-se em tipos fixos, com o herói, o 
vilão, a ingênua atuando num cenário básico, que passava 
por retoques a cada peça. Não havia a presença efetiva do 
encenador nem uma orientação moderna para a seleção 
de textos. Os espetáculos, em geral comédias, centravam-
se no ator principal, que se valia de suas habilidades para 
improvisar e comunicar-se diretamente com o público.

Grupos amadores formados por universitários e 
intelectuais do eixo Rio-São Paulo lutavam para mudar 
esse panorama, procurando textos de qualidade, de autores 
clássicos e modernos, que possibilitassem espetáculos 
de grande beleza. Os pressupostos da estética francesa 
que adotavam de Baty, Jovet e principalmente de Jacques 
Copeau não ofereciam riscos políticos, e isso os mantinha 
afastados de perigos oferecidos pelo DIP. Podiam trabalhar 
tranquilamente, valorizando a reconstituição ilusionista 
impecável do real, a glamurização do espetáculo, pois, 
em essência, a proposta de Copeau era a de um teatro 
comprometido com o passado, dialogando com a tradição, 
a solenidade da arte teatral, a rígida disciplina do ator, sua 
meleabilidade corporal.

Estes grupos, o Comediantes (do Rio de Janeiro), o TEB 
– Teatro de Estudantes do Brasil, o GTE – Grupo de Teatro 
Experimental, do qual participavam Abílio Pereira de Almeida, 
Alfredo Mesquita, o GUT – Grupo Universitário de Teatro, 
no qual atuavam Décio de Almeida Prado, Cacilda Becker, 
aprofundavam sua preocupação estética quando muitos de 
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seus elementos se integraram ao TBC – Teatro Brasileiro de 
Comédia, que surgiu em São Paulo em 1948, fundado por 
Franco Zampari.

Antes da fundação do TBC, em 1943, no Rio de Janeiro, 
uma peça de Nelson Rodrigues, “Vestido de noiva”, tivera 
uma montagem de Ziembinski considerada inovadora, 
apresentando vários planos, com o imaginário, descrito 
no texto, encenado com características de fantasia, uma 
montagem realizada de um modo que era desconhecido no 
país. Essa peça, que foi também apresentada em São Paulo, 
marcou uma tendência que veio a chamar-se modernista, 
encantando àqueles que sonhavam com uma reformulação 
no teatro brasileiro, estimulando grupos amadores a se 
aprofundarem em suas pesquisas e experiências.

Nesta época, as peças de Oswald de Andrade, modernistas, 
e anteriores a “Vestido de noiva”, continuavam inéditas.

O TBC E A MODERNIZAÇÃO DO 
TEATRO PAULISTA

É com o TBC que se iniciou a modernização do teatro em 
São Paulo, concebendo espetáculos nos moldes que eram 
feitos na França ou na Itália. Seguia os postulados estéticos 
de Jacques Copeau com rigor ilusionista na interpretação, 
requinte na visualidade, valorizando igualmente a cenografia 
e a indumentária. É com ele que se efetiva a profissionalização 
do teatro paulista, a partir da construção de uma sede 
adequada à função teatral, contratação de diretores italianos, 
cenógrafos e figurinistas, formação de atores. De início, era 
intenção do TBC acolher os grupos teatrais amadores que 
ansiavam por mudanças, mas logo mudou de ideia. Percebeu 
que a profissionalização era o caminho mais acertado para a 
viabilidade econômica da iniciativa e começou a admitir em 
seus quadros membros talentosos desses grupos.
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Fugindo à construção de edifícios suntuosos, próprios 
a uma fase passada do teatro, o TBC, num prédio simples, 
adotou sala de 300 ou 400 lugares, de construção e 
manutenção econômicas. Organizou o trabalho em padrões 
rigorosamente comerciais, com estreias de novos espetáculos 
em cada seis ou oito semanas, mantendo um ritmo acelerado 
de programação que evitava queda de bilheteria. Zelava 
pela apresentação de espetáculos bem montados, segundo 
padrões da estética europeia, sustentados por encenadores 
europeus, como os italianos Adolfo Celli, Flamínio Bollini 
Cerri, Ruggero Jacobbi, Gianni Ratto, Alberto D’Aversa, o 
polonês Ziembinski, os cenógrafos Aldo Calvo, Maurício 
Francini, Bassano Vacarini, entre outros.

Instalado em sede própria, na rua Major Diogo, contava 
com elenco permanente, formado por atores e encenadores 
contratados por prazo indeterminado. Na bilheteria, os preços 
eram elevados, o que ajudava a valorizar o espetáculo como 
uma diversão elitizada. Foi inaugurado em 11 de outubro de 
1948 com um espetáculo duplo: o monólogo de Jean Cocteau 
“La voix humaine”, interpretado em francês por Henriette 
Morineau, seguido da peça “A mulher do próximo”, de Abílio 
Pereira de Almeida. O simples fato de apresentar um texto em 
língua francesa já evidenciava a sofisticação que se propunha 
oferecer a uma plateia seleta e como isso deveria seduzir os 
segmentos mais elitizados da burguesia paulista.

Adotava, porém, repertório eclético, alternando peças 
fáceis e peças complexas, variando desde a tragédia grega até 
a comédia de “boulevard”. A cuidadosa concepção plástica 
dos espetáculos, a excelência da direção, da interpretação, 
da cenografia e dos textos escolhidos como “Antígona”, 
de Sófocles, “O anjo de pedra”, de Tennessee Williams, 
“O mentiroso”, de Goldoni, a presença de atores e atrizes 
como Cacilda Becker, Paulo Autran, Sérgio Cardoso, Jardel 
Filho, Tônia Carreiro, Nydia Lícia, Cleyde Yáconis, Fernanda 
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Montenegro guindaram rapidamente o TBC à condição 
de liderança artística inquestionável. Privilegiava sempre 
autores estrangeiros e, nesse quadro, um autor brasileiro 
privilegiado pontificaria: Abílio Pereira de Almeida, que teria 
naquela companhia várias de suas peças encenadas. Estreou 
ali ainda como amador, e ali permaneceu durante dez anos, 
como diretor e secretário.

Um ano após a fundação do TBC, em 1949, Zampari 
expandiu suas atividades nas artes fundando a Companhia 
Cinematográfica Vera Cruz, empreendimento que exigia 
vultosos investimentos. Diversos artistas e técnicos do TBC 
passaram a trabalhar para as duas companhias. A solidez 
do empreendimento teatral passou por oscilações, tendo, 
em alguns momentos, de receber subvenções da Comissão 
Estadual de Teatro do Governo do Estado de São Paulo.

Apesar das oscilações, o TBC foi, efetivamente, durante 
algum tempo, a única companhia estável de São Paulo, 
sustentada por um público economicamente privilegiado 
e por um conceito moderno de produção teatral, mas não 
percebeu que havia mudanças no país: ideias nacionalistas 
fervilhavam na juventude estudantil e nos sindicatos de 
trabalhadores, gerando um vocabulário novo que incluía 
“reformas de base”, “reformas estruturais”, “libertação 
nacional”, “combate ao imperialismo”. Abria-se espaço para 
temas e histórias nacionais, além de um estilo brasileiro 
de encenação, que expusesse e discutisse problemas da 
realidade contemporânea do país.

TBC VERSUS ARENA

O TBC, que formara grandes artistas, começou, num 
período de certa instabilidade financeira, a perder diretores 
e atores que partiram para formar suas próprias companhias. 
Nydia Lícia e Sérgio Cardoso fundaram o Teatro Bela Vista; 
Cacilda Becker, juntamente com Walmor Chagas, Cleyde 
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Yáconis e Ziembinski, fundou o Teatro Cacilda Becker. Sandro 
Poloni e Maria Della Costa, que participavam do Teatro 
Popular de Arte, construíram o Teatro Maria Della Costa.

O TBC, que se mantivera fiel à estética europeia, pouco 
espaço havia aberto a autores e encenadores nacionais, 
privilegiando a encenação de textos desvinculados da 
realidade brasileira. Essa postura acabou contribuindo para 
levá-lo quase a perder terreno para as novas companhias 
concorrentes.

No Teatro Maria Della Costa , em 1955, estreou Jorge 
Andrade, com a peça “A moratória”, que tratava da crise 
desfechada pela revolução de 30, expondo a perplexidade que 
se instalou na consciência da aristocracia rural paulista que 
entrava em decadência e sua inadaptação ao novo cenário 
desenhado pela sociedade brasileira. Mas a grande oposição 
ao TBC, em termos estéticos e de política teatral, viria a ser 
realizada pelo Teatro de Arena, sobretudo a partir de 1957. 
Inaugurado em 1953, por José Renato, o Arena, de início, 
apresentava-se em suas estreias na sede do Museu de Arte 
Moderna, espaço que lhe era cedido por Ciccilo Matarazzo. 
As representações eram realizadas em clubes ou espaços 
cedidos. Somente em 1954 passou a ter seu próprio endereço, 
na rua Teodoro Baima, 94, no centro de São Paulo.

De início, “teve fases oscilatórias, com indecisões de 
repertório e de elenco, até a entrada de Augusto Boal” . 
Antes de possuir sua sede, o Arena encenou “Esta noite é 
nossa” (Stanford Dickens), “O demorado adeus” (Tennessee 
Williams), “Judas em sábado de aleluia” (Martins Pena). Em 
1954 representou “Uma mulher e três palhaços”, de Marcel 
Achard, com Eva Wilma, John Herbert, Jorge Fisher Júnior 
e José Renato, espetáculo que lhes valeu um convite do 
presidente Café Filho para mostrar “no Palácio do Catete, 
aquele estilo novo de teatro que esse atrevido grupo de 
jovens paulistas insistia em promover” . A afirmação da 
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estética de resistência do Teatro de Arena explicitou-se a 
partir do êxito da peça de Guarnieri “Eles não usam black-
tie”, que tratava da luta de classes, de operários em greve e 
desvio ideológico do filho de um líder operário, ele próprio um 
operário que “fura” uma greve, traindo seus companheiros. 
Nesse mesmo ano foi realizado o Seminário de Dramaturgia, 
sob a coordenação de Augusto Boal, que definia a política 
da companhia, o processo de criação de uma dramaturgia 
nacional, voltada para a realidade social e política do Brasil, 
critérios para a seleção de textos a serem encenados. O 
Teatro de Arena trazia a novidade de uma nova concepção 
de espaço cênico, a arena em lugar do palco italiano.

O formato “arena” exigia um novo modo de representar, 
sem cenários, sendo o ator visto por todos os lados, atuando 
colado ao público, por causa do curto espaço entre a arena e 
a plateia. Esse teatro seduzia um público predominantemente 
jovem, composto de estudantes universitários e profissionais 
liberais, que vibravam com a proposta estética e política 
do Arena. Ao elegante figurino dos espectadores do TBC 
a plateia do Arena respondia com uma profusão de jeans, 
camiseta e tênis.

Trouxe, ainda, o Arena, a novidade do sistema curinga, 
com um mesmo ator interpretando várias personagens. Era 
uma forma mais econômica e ao mesmo tempo vanguardista 
de apresentar os espetáculos, que, por sua vez, inseriam-se 
num pensamento de esquerda, de negação do status quo.

Identificados com o Teatro de Arena havia os CPCs – 
Centros Populares de Cultura, vinculados à UNE – União 
Nacional de Estudantes, artistas, intelectuais, militantes 
do PCB – Partido Comunista Brasileiro. À procura de um 
público novo, não convencional, o CPC levava espetáculos 
à porta de fábricas, sindicatos, entidades populares. Nesse 
período de grande efervescência ideológica, a peça “Eles 
não usam black-tie”, de Guarnieri, permaneceu em cartaz 
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durante mais de um ano. Em seguida foram encenadas no 
Arena “Chapetuba futebol clube”, de Oduvaldo Vianna Filho 
(1959), “Quarto de empregada”, de Roberto Freire (1959), 
“Revolução na América do Sul”, de Augusto Boal (1960), “O 
testamento do cangaceiro”, de Chico de Assis (1961), “Os 
fuzis da senhora Carrar”, de Bertold Brecht (1962).

A vida cultural do país apresentava singular mobilização, 
desde os anos 1950, impulsionada principalmente pela política 
desenvolvimentista do período Juscelino. A bossa nova, o 
cinema novo, a música de protesto, a defesa, por alguns 
segmentos, da música de raiz tinham como base a valorização 
nacional. A UNE defendia a opção pela “arte revolucionária” 
que se definia como instrumento a serviço da revolução 
social, “restituindo ao povo a consciência de si mesmo”. 
Edições de livros de bolso da Editora Civilização Brasileira 
tratavam da reforma agrária, indagavam, provocativamente, 
“por que os ricos não fazem greve”, acenavam com a luta 
aberta em favor da justiça social.

Procurando adaptar-se aos “novos tempos”, o TBC 
passou a encenar textos de Jorge Andrade, como “Pedreira 
das almas”, em 1958, que não alcançou sucesso. Em 1960, 
apresentou “A escada”, e em 1963, “Os ossos do barão”, 
ambas com muito sucesso. As duas peças retomavam o tema 
da decadência dos grandes fazendeiros paulistas. Na primeira, 
o velho patriarca torna-se prisioneiro de lembranças e valores 
do passado enquanto as mulheres da família enfrentam a 
nova e dura realidade com os pés no chão, trabalhando. Na 
segunda, o imigrante rico, vitorioso, dono da terra, procura 
fazer o filho casar-se com a descendente de um paulista de 
400 anos para aristocratizar a nova descendência. Esta peça 
quebrou todos os recordes de bilheteria no TBC.

O clima de tensão política se acentuava no país. Órgãos, 
como o IPES, mobilizavam “as classes dominantes para a 
ação e servir como elo para as várias conspirações civil-
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militares contra João Goulart”  e seu governo nacional-
reformista. Com o golpe militar desferido em 31 de março de 
1964, Jango foi deposto e a ditadura instaurada.

Nesse mesmo ano, afundado em problemas econômicos, 
o TBC encerrava suas atividades.

ARENA, OFICINA, TUCA
Em 1958, quando “Eles não usam black-tie” fazia sucesso 

no Arena e Jorge Andrade estreava no TBC, um novo e 
revolucionário teatro surgia em São Paulo, o Oficina, com 
José Celso Martinez Correa, Renato Borghi, Amir Hadad e 
Carlos Queiroz Telles.

Em 1963, quando “Os ossos do barão”, de Jorge Andrade 
fazia grande sucesso no TBC, José Celso Martinez Correa 
se consagrava no Oficina dirigindo “Pequenos burgueses” 
de Máximo Gorki. Nesse mesmo ano fazia sucesso no Teatro 
de Arena a peça adaptada de Lope de Vega, “O melhor juiz, 
o rei”, dirigida por Augusto Boal.

Ainda nesse ano, em São Paulo, foram fundados o Teatro 
Ruth Escobar e o Teatro Popular do SESI, este oferecendo 
espetáculos gratuitos de teatro, dança e música, todos com 
muita qualidade, sustentados com contribuições da indústria.

Em 1964, ano em que o TBC encerrou suas atividades, 
encenou “Vereda da Salvação” de Jorge Andrade. Antes 
havia encenado duas peças de Dias Gomes, “O pagador de 
promessas” (1960) e “Revolução dos beatos” (1962).

O Arena, em 1964, encenou “O filho do cão”, de Guarnieri 
e “Tartufo”, de Molière.

O teatro, agora, estava prestes a mudar. Com a ditadura 
militar começaram as perseguições políticas, as prisões de 
muita gente ligada aos CPCs, de muitos operários, estudantes 
e profissionais liberais. O teatro paulista que vivia um 
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momento singular de beleza, luta e criatividade, passou a 
procurar novas alternativas para sua atuação.

O Arena iniciou a fase dos musicais, encenando 
primeiramente “Arena conta Zumbi”, a história vista pelo 
prisma dos derrotados. A respeito, escreveu Catarina 
Sant’Anna: “Para desfazer ‘lendas’ e desmistificar a História 
passada a fim de criticar o momento político vigente no país, 
a peça musicada em dois atos mostra brancos comerciantes 
apoiando os negros escravos fugidos, fornecendo-lhes 
armas em troca dos produtos do trabalho do Quilombo e, 
posteriormente, aliando-se aos senhores de terra contra 
os mesmos negros que tinham resolvido a certo momento 
suspender a compra de armas e aumentar os preços de suas 
mercadorias. Extremamente poético, o texto configura uma 
realidade telúrica e, não fugindo a seus objetivos, extrai da 
derrota negra uma lição histórica, cujas virtudes analógicas 
para a situação brasileira pós-64 são evidentes: os negros 
(massas populares) acabaram desarmados por terem sido 
envolvidos e por terem acreditado na aliança com os brancos 
(aliança de classe)” .

Em 1965 surgiu o TUCA – Teatro da Universidade 
Católica (PUC-SP). Estreou com “Vida e morte Severina”, de 
João Cabral de Melo Neto, musicada por Chico Buarque de 
Hollanda e dirigida por Silnei Siqueira. Conquistou a mais 
alta premiação no Festival de Teatro Amador de Nancy, na 
França, e revigorou a esperança de estudantes, abalados 
com o golpe militar. A existência do TUCA estimulou a 
criação do TUSP – Teatro da Universidade de São Paulo. 
Para a fundação do TUSP foram abertos grandes debates 
públicos no auditório da Faculdade de Medicina, na Avenida 
Dr. Arnaldo, com a participação de Anatol Rosenfeld, Alberto 
D’Aversa e outros intelectuais e artistas, que alimentavam 
os debates sobre a utilidade da criação da nova companhia 
teatral. A participação de estudantes era intensa e calorosa 
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uma vez que aqueles encontros, por si só, representavam 
um pouco de ar e claridade no asfixiante e escuro momento 
que se vivia no país sob o jugo militar.

Um dos marcos do TUCA foi a encenação da pantomima 
de Roberto Freire O&A, com música de Chico Buarque, 
exibida em plena ditadura militar. Com a palavra abolida, ja 
que seguia a linha de Grotowski, foi construído um espetáculo 
não-verbal, uma metáfora em que se confrontam o velho e 
o novo, as forças conservadoras e as forças progressistas.

No palco os dois coros se enfrentavam. O coro das forças 
conservadoras exprimia-se exclusivamente pela vogal O. 
O outro coro cantava somente em A. Sempre cantando em 
O&A os grupos se confrontavam numa dança expressionista, 
ao lado e sobre uma estrutura enorme, escura, plantada no 
centro de um palco sombrio, até o final da peça quando o 
canto em AAAAAAA derrota o canto em O.

Roberto Freire foi diretor artístico do elenco universitário 
do TUCA, que obteve resultados notáveis apoiado na 
encenação de Silnei Siqueira e cenografia de Armando 
Ferrara. A PUC-SP aos poucos foi se construindo com um 
centro de resistência à Ditadura, que se instalara em 1964 
com o apoio da Igreja Católica.

Em 1984 o TUCA sofreu um incêndio, mas foi reconstruído 
com forte apoio de vários segmentos da sociedade. Nunca 
ficou perfeitamente claro se o fogo foi ocasionado por 
acidente ou provocado, já que várias vezes a PUC fora punida 
por intervenções violentas de forças conservadoras - visto 
que se construíra como importante universidade marcada 
por intensa atividade democrática e progressista.

O Arena, pós-64 continuava combatente e, em 1967, 
encenou “Arena conta Tiradentes”. Sobre esta peça Catarina 
Sant’Anna  escreveu o seguinte: “nesta revisão histórica da 
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História, examinam-se as causas eventuais do fracasso do 
movimento libertário mineiro pela independência da Colônia 
em 1792, para se extrair lições, enfocando agora a classe 
dominante representada por Gonzaga, Alvarenga, Silvério 
e Francisco de Paula; a inconfidência teria sido palaciana e 
teria excluído deliberadamente o povo. Despe-se, por outro 
lado, a imagem de Tiradentes, o ‘Mártir da Independência’, 
fixada na História, das mistificações forjadas pela classe 
dominante que, segundo Boal, sempre ‘adaptam’ os heróis 
das outras classes: em suma, tratava-se de recuperar 
o conteúdo revolucionário da ação do alferes (o dado 
essencial), preterido em favor do aspecto do martírio na forca, 
da aceitação da culpa, etc. (dados circunstanciais)”.

Ainda em 1967, o Arena havia criado o Núcleo 2, que 
passou a dar espaço a novos atores e a realizar experiências 
que acabaram possibilitando a concepção do Teatro do 
Oprimido, desenvolvido por Boal fora do país no período do 
exílio.

Neste mesmo ano de 1967 ocorria no Teatro Oficina uma 
revolução, com a encenação da peça de Oswald de Andrade 
“O rei da vela”. No palco pela primeira vez, encenado por 
José Celso Martinez Correa, o texto publicado em 1937 alçava 
Oswald subitamente e de modo efetivo à História do Teatro 
Brasileiro, de um modo criativo e corrosivo.

Na encenação, José Celso procurou recuperar o 
espírito modernista inovador, irreverente, anárquico e o 
espetáculo se abriu a novas possibilidades expressivas, que 
ultrapassavam as artes cênicas, articulando-se com outras 
expressões artísticas. No Oficina, o público, encantado e 
atônito, assistia à emergência formal do Tropicalismo, na 
concepção carnavalizada de “O rei da vela”. A provocação 
agressiva adquiria excepcional força política, quebrando 
a previsibilidade das mensagens políticas diretas e 
didaticamente construídas.  
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Ao dar à peça uma encenação paródica, anárquica,  
provocadora, irreverente e kitsch. José Celso Martinez Correa 
dava-lhe uma configuração carnavalizada, fiel ao espírito 
antropofágico da obra oswaldiana.

Os valores centrais da cultura brasileira eram demolidos 
de modo satírico, nesta peça, a aristocracia rural, a burguesia 
eram exibidas em todo o seu ridículo esplendor, e aquela 
nova forma de representar constituía-se já num dos pilares 
estéticos do tropicalismo, que emergia no país.

Ao anular a “imitação da realidade”, José Celso Martinez 
Correa realizou uma encenação audaz, avançada e, ao mesmo 
tempo, extremamente violenta, visando colocar a plateia em 
estado de choque diante de personagens que desfilavam de 
um modo extremamente grotesco. O espetáculo satírico, com 
sua força corrosiva, estabeleceu novas relações entre o palco 
e a plateia, ultrapassando o campo da mera identificação 
imaginária, para atingir um estado perplexo de despertar 
espancado pelos efeitos de uma guerrilha teatral.

Aí se estabelecia certa diferença de propostas entre 
o Arena e o Oficina. O primeiro, com seu teatro político, 
procurava a identificação palco/plateia. O segundo tinha 
como projeto provocar a crise entre palco/plateia, a partir da 
experiência de choque com o espectador.

Anos mais tarde, falando sobre as diferenças entre 
Arena e Oficina, Augusto Boal fugiu elegantemente da 
questão, respondendo da seguinte forma: “Semelhanças: 
éramos todos inteligentes, honestos, sinceros e fizemos 
todo um trabalho, individual e coletivamente, extraordinário; 
diferenças: o estilo é o homem, já dizia o poeta”.

Em 1968 o Oficina apresentou “Galileu, Galilei”. Nesse 
mesmo ano, José Celso Martinez Correa dirigia no Teatro Ruth 
Escobar a peça “Roda viva”, de Chico Buarque de Hollanda, 
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quando subitamente o teatro foi invadido por um grupo 
paramilitar, o CCC – Comando de Caça aos Comunistas, com a 
complacência da polícia. Houve quebra-quebra, atores foram 
espancados. “Roda-Viva foi atacada pelo braço ostensivo do 
terrorismo paramilitar em São Paulo, o Comando de Caça 
aos Comunistas, o CCC (...) Na noite de 17 de julho, quando 
o espetáculo acabou, os camarins foram invadidos. Dezenas 
de galalaus entraram batendo, com pedaços de pau e socos-
ingleses. Organizaram um corredor polonês e obrigaram os 
atores a ir para a rua como estivessem. A atriz Marília Pêra e 
seu colega Rodrigo Santiago foram nus” .

Após a promulgação do Ato institucional nº 5, em 
dezembro de 1968, a censura tornou-se mais acirrada ainda, 
fragilizando os projetos de vanguarda que haviam feito dos 
anos 1960 certamente os mais ricos da dramaturgia paulista.

A fase de ouro do teatro Oficina cessou em 1972, e a do 
Teatro de Arena, em 1970. O Arena, em 1970, representou 
“Arena conta Bolívar” e depois “A resistível ascensão de 
Arturo Ui”, de Bertold Brecht, com Guarnieri, Ferrite Zanoni e 
Antônio Fagundes. Teve ainda duas apresentações de criação 
coletiva: o “Teatro jornal” e “Doce América, Latino América”.

O Oficina, em 1972, procurou romper as fronteiras 
convencionais do teatro, fazendo “te-ato” em “Gracias, 
señor”, criação coletiva dos que agora eram chamados 
atuadores, não mais intérpretes. Mas era o momento final 
daquela fase do Oficina, roído por problemas internos, pela 
censura e o exílio de José Celso Martinez Correa.

José Celso, exilado, ficou fora do país até 1979. Quando 
voltou, engajou-se numa luta para recuperar o espaço do 
teatro e reformá-lo, para fazê-lo ressurgir com o nome de 
Oficina Uzyna-Uzona.
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Ao terminar a década de 1960, o teatro paulista havia 
promovido uma revisão da História do Teatro Brasileiro, 
demonstrando que antes de Nelson Rodrigues escrever 
“Vestido de noiva”, Oswald de Andrade já havia rompido com 
o convencionalismo do teatro, produzindo peças modernistas. 
Do futurismo ao surrealismo, com a incorporação de valores 
dadaístas, Oswald não só incorporou em seu teatro o 
modernismo, como o ultrapassou com sua forte carga de 
radicalismo, anunciando, inclusive, a emergência do novo, 
que viria a se expressar no tropicalismo.

O TEATRO PAULISTA NO 
FINAL DO SÉCULO XX

Nos anos 80 e 90 do século XX grandes mudanças 
ocorreram no panorama político mundial. As grandes 
bandeiras libertárias, que haviam galvanizado multidões nos 
anos 1960, estavam agora arriadas. Seus valores e crenças 
despedaçavam-se em pequenos fragmentos abrindo espaço 
ao ecletismo total, ao descompromisso social e político nas 
artes, à valorização extremada da carga lúdica, ao mergulho 
profundo na evasão. Com o fim do sonho do Socialismo, 
as maiores mobilizações passaram a ocorrer em torno da 
Ecologia, bandeira que se revelou sem força suficiente para 
gerar grandes sonhos nas multidões ou alimentar grandes 
projetos de vanguarda e criação artística.

É nesse quadro de mudanças que o teatro paulista 
tornou-se fortemente marcado pela diversidade, procurando 
reconstruir seus próprios caminhos.

Gerald Thomas fundou, em São Paulo, em 1985, a 
Companhia Ópera Seca e um trabalho de extraordinário 
apuro técnico ganhou espaço dentro e fora do país. Maria 
Adelaide Amaral firmou-se como notável dramaturga, com 
obras como “A resistência”, “Ossos do ofício”, “Bodas de 
papel”, “Chiquinha Gonzaga”, “De braços abertos”, “Querida 
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mamãe”, “Intensa magia”, entre outras. Luís Alberto de 
Abreu escreveu dezenas de peças utilizando o processo 
colaborativo, uma forma de cooperação entre o dramaturgo 
e a equipe de encenação na criação de textos coletivos.

Fauzi Arap, com “Quase 84”, Leilah Assunção, com 
“Adorável desgraçada”, Juca de Oliveira, com “Caixa dois”, 
Plínio Marcos, com “Abajur lilás”, Leo Lama, com “Perdidos 
na praia”, Luís Alberto de Abreu, com “Auto da paixão e da 
alegria”, ou com “Bella Ciao”, Mario Prata, com “Fábrica 
de chocolate”, Aimar Labaki, com “Vermouth”, dão sua 
contribuição para que se visualizem os rumos tomados pela 
dramaturgia paulista das últimas décadas do século XX, onde 
predomina a diversidade.

A presença de atores e atrizes de televisão em espetáculos 
teatrais foi também muito explorada, não só pelo valor 
artístico desses profissionais, mas, também, porque sua 
presença atraía parcelas significativas de público, que 
reforçavam a bilheteria.

No final dos anos 1980 e ao longo dos anos 1990 
tornou-se forte a tendência à criação coletiva, engendrada 
no próprio processo de criação da obra, alimentada pelas 
experiências pessoais dos atores. Essa tendência vitalizou 
o teatro comunitário, os espaços alternativos, os porões, as 
ruas e as praças.

A presença teatral nas praças Roosevelt, Omaguás, 
Benedito Calixto e muitas outras, tem contribuído, também, 
para a revitalização humana na área, estimulando uma 
convivência mais harmoniosa entre os desiguais, ampliando 
o espaço democrático. A disponibilidade de espaços teatrais 
na rede de Bibliotecas da prefeitura de São Paulo favorece 
a representação de espetáculos em 22 pontos diferentes da 
cidade, número que tende a crescer.
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Um dos marcos do teatro paulista que perpassa os anos 
oitenta e noventa do século XX tem sido a obra de Antunes 
Filho, na sua eterna busca de caminhos, culminando com a 
nova teatralidade, que propõe um equilíbrio perfeito entre o 
ator e a encenação.

Antunes Filho, que havia acumulado experiência como 
assistente de direção no TBC, trabalhando com Ziembinski, 
Adolfo Celli, Ruggero Jacobbi, Luciano Salce e outros, 
estabeleceu uma ruptura com o teatro profissional, partindo 
para novas experiências. Realizou, em 1978, a montagem de 
“Macunaíma”, espetáculo que abriu novas perspectivas à 
narrativa dramática e viajou por vários países das Américas, 
Europa e Ásia, como grande sucesso internacional.

Depois de apresentar Nelson Rodrigues – o Eterno 
Retorno em 1980 e da realização de outros espetáculos, 
Antunes Filho sentiu que era hora de mudar novamente. 
Insatisfeito, acreditava que mesmo mudando o texto e a 
cenografia estava se tornando repetitivo. Seu teatro, segundo 
ele, estava formatado com repetição de forma e fórmulas. 
Parou, então, para se dedicar ao ator. Preocupava-se com 
a formação de um ator com técnica e consciência de sua 
arte, despido de estereótipos, de excessos de gestos, de 
narcisismo. Um ator limpo, dono de sua expressão.

A partir de 1982, Antunes e o grupo Macunaíma passaram 
a ser subsidiados pelo SESC – Serviço Social do Comércio 
com a criação do CPT – Centro de Pesquisas Teatrais, 
onde podiam dar continuidade tanto às pesquisas estéticas 
desenvolvidas, como às atividades de formação de ator, 
técnico e outros criadores cênicos.

Fundamentando-se em princípios filosóficos não-
cartesianos, o CPT sob a direção de Antunes Filho constituiu-
se num centro muito dinâmico, recebendo centenas de jovens 
atores estagiários e criando um repertório da mais elevada 
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qualidade artística – uma contribuição vigorosa de São Paulo 
às artes cênicas do país.
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Urquiza Maria Borges*

JOSEFINA DEVE OU NÃO TOCAR EM PÚBLICO?
SHOULD JOSEFINA PLAY PIANO IN PUBLIC?

Em 2 de outubro de 1862, um anúncio no Correio 
Paulistano1 informava que o professor de piano 
de origem francesa, Sr. Giraudon, daria no Teatro 

um concerto com alguns alunos “cujos nomes estão por 
enquanto reservados”. O concerto seria em benefício do 
professor.
1-O jornal foi fundado por Joaquim Roberto de Azevedo Marques, pertencente à loja maçônica América, 
da qual também eram membros  o Barão de Souza Queiroz, Bernardo Gavião e Carlos Leôncio de Carv-
alho, que abriu as faculdades para as mulheres em 1879.  Em 1874, a loja América criou a Propagadora 
da Instrução Popular,  transformada, mais tarde, no Liceu de Artes e Ofícios. A Propagadora incentivava o 
comparecimento de mulheres através de notas publicadas no Correio Paulistano.  Em março do mesmo ano, 
quando da instalação do Curso Superior de Fisiologia Comparada, ministrado por Caetano de Campos, este 
dirigiu palavras de agradecimento às  senhoras presentes,  que foram incentivadas a continuar a comparecer. 
Artigos e Folhetins incentivavam a presença feminina nos teatros, livrarias, à leitura e até  a escrever versos 
e cartas, que  o jornal publicava sob anonimato.  E publicava também as manifestações feministas na Eu-
ropa e Estados Unidos, a abertura de Faculdades para mulheres e a  inserção delas no mercado de trabalho. 
Peter Gay considera  a convenção de Sêneca Falls, Estado de Nova York, em 1848, o nascimento do movi-
mento feminista organizado. Nele foi aprovada a exigência de voto para as mulheres. GAY,  A educação dos 
sentidos. São Paulo, Cia. das Letras, 1988,  p.142-143).

* Doutora pela ECA-USP, professora  na UNESP- Instituto de Artes do Planalto.

Uma polêmica no jornal Correio paulistano, 
em 1862, desnuda a situação da 

mulher na sociedade daquela época.
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A pouca remuneração recebida pelos professores 
de música, músicos e artistas dramáticos, obrigava-os a  
espetáculos em benefício próprio. 

 Em cinco de outubro, publicava-se o programa do 
concerto, em um quadro cercado de  volutas e galhos de folhas  
e os nomes dos concertistas: Sra. D. Josefina Porfírio de                                                                                                                                        
Lima, Sr. Antônio Ferreira de Moraes, discípulos de Giraudon, 
e os Srs. Paul Julien e Henrique Luiz Levy.

Dois dias depois, uma carta sob o título Perguntas 
Inocentes, assinada por Um pai de Família,  criticava a 
presença de Josefina no concerto, por considerar contra 
os “bons costumes  a apresentação de uma “moça-família” 
em  teatro público, onde estaria sujeita a “pateadas  e ditos 
desagradáveis”. O  missivista perguntava: 

Ficará entre nós o costume ‘modernamente’ 
introduzido de se dar benefício lançando para 
isso mão de discípulas? Que pai seria aquele 
que consentia que a filha pisasse os tablados 
e bastidores d’um teatro público?

 O Pai de Família punha em dúvida a honra e dignidade 
do pai de Josefina. A ênfase era posta no local onde seria 
realizado o concerto, fato desabonador para a jovem  e sua 
família.  

 A polêmica se estendeu através de cartas favoráveis e 
não à presença de Josefina.

Resposta assinada por “Um verdadeiro pai de família”, 
publicada no dia nove,  argumentava  que nos países 
civilizados “uma lei de progresso e civilização” fazia  com 
que jovens dos dois sexos tornassem público o  seu talento. 

E era dever paterno incentivar os filhos a 
mostrarem os resultados  dos estudos em 



 141 TEMA

qualquer parte onde haja decência; neste 
exercício em que toma parte o talento, nós  os 
homens civilizados, só temos louvores e não 
censuras a prodigalizar.

 Quanto à crítica ao local, era preconceituosa e descabida, 
pois profissionais das artes em geral “tinham como títulos 
de nobreza uma vida honesta e isenta de reprovação”. 
Retrógrado e opositor da civilização, o primeiro missivista 
não passava de “um vulto tenebroso”.

 Na Europa, “as lutas de competência nos exercícios 
como este que nos  ocupa” era uma constante. (A Pedidos. 
Correio Paulistano, 08.out.1862).

O autor da resposta integrava o grupo dos letrados, 
adeptos das  idéias novas,  provenientes da  Europa Ocidental. 

Na carta seguinte, o iniciador da polêmica  diz que 
Giraudon era um dos tais  “figurinos”  que vinham ao Brasil  
com o intuito de civilizá-lo, mas não merecia crédito no 
assunto  em questão,  por  não ser um pai de família, “nem 
juridicamente falando e nem conforme manda a Santa Madre 
Igreja”. Apesar de respeitá-lo como um artista razoável,  o que 
pretendia o Sr. Giraudon  com  a “tal novidade ou inovação”, 
uma jovem tocar em público,  era arrastar para o seu benefício 
“uma enchente”. Quanto ao Sr. Porfírio, era um insensato. 
Sua atitude cobriria de desdouro a família e a boa   e cristã 
sociedade. (09.out.1862) 

No dia seguinte, alguém, que se intitulava “Um intruso”, 
concordava com os argumentos do Verdadeiro Pai de Família, 
um defensor como ele do progresso, e considerava  a carta  do 
iniciador da polêmica  injuriosa,  difamatória  e desrespeitosa 
com a autoridade paterna de um homem ilustrado. 

No mesmo dia, “O Inimigo das patacoadas” ridicularizava  
o autor de Perguntas Inocentes, por ter criado celeuma em 
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torno de fato “tão simples,  o  de uma jovem filha-família” 
obsequiar o professor, “moço distinto e bem educado, com 
entrada nas principais casas de São Paulo”. E o assunto  não 
deveria ter sido levado para a imprensa, por se tratar de fato 
pertencente à esfera privada.  

Em 10 de outubro, o Sr. José Porfírio de Lima pediu que  
“Um pai de família” saísse do anonimato. 

O criador da polêmica escreveu para o jornal com seu 
verdadeiro nome: João Batista de Almeira Werneck, genro 
de Porfírio de Lima. Werneck, no mesmo tom das cartas 
anteriores,   afirmava que   as cartas que o contestaram foram 
escritas por uma única pessoa, um patrício do Sr. Giraudon, 
“um homem de moral estragada, que não se importava 
de contrariar os usos e costumes da Capital”. Quanto ao 
Inimigo das patacoadas era  Porfírio de Lima, seu sogro, que, 
ingenuamente, “sujeitava a filha aos revezes de uma atriz”. 

Ele, Werneck, pelo parentesco, tinha todo o direito de 
exigir “de sua senhoria a manutenção da dignidade”. O Sr. 
Porfírio teria que explicar  o fato “anormal e virgem, filho da 
insensatez”, ao público.

Em 14 de outubro,  uma carta assinada “Opinião Pública”,  
afetando um tom ponderado, posicionava-se contra a presença 
de Josefina em um espetáculo em benefício do professor. Se 
fosse para ajudar órfãos de um asilo,  o missivista achava 
meritório. E como o teatro permitia “pateadas”, Josefina  
poderia ser magoada. Falava-se em uma manifestação 
desaprovadora, durante o concerto. O Sr. Giraudon teria que 
desistir do intento para não atrair “o odioso de uma grande 
parte da capital hospitaleira”.

No dia 17, o Sr. Porfírio expõe as razões que o levaram a 
permitir a apresentação de Josefina. Contesta  o fundamento  
invocado pelo autor de  Opinião Pública,  pois, nem sempre, a 
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opinião pública se “estabelece  pelos verdadeiros princípios 
da justiça e da razão”:

Qual era a indignidade ou escândalo  em 
uma senhora exibir o resultado das lições do  
professor em público, apenas como obséquio, 
sem perceber retribuição pecuniária nenhuma 
e nos limites da conveniência? Se o horror 
à inovação fosse uma constante, a inércia 
teria dominado a História e não teria havido 
progresso.

O genro  é “um coração canibal encoberto com as negras 
capas  da ignorância e da superstição dos séculos atrasados”, 
cuja opinião não lhe importava. O  desejo de Porfírio  é que 
ele fosse julgado pelo “povo ilustrado e sensato”. Pede aos 
paulistanos que tratem Giraudon com a  mesma  generosidade 
que os brasileiros tratam os estrangeiros. Anexa a carta  de 
Giraudon, na qual é solicitada ao destinatário  licença para 
excluir Josefina do programa do concerto.

O preconceito contra o trabalho remunerado da mulher 
estruturava-se na aversão que as famílias dos grupos 
sociais urbanos, médios, tinham em externar suas limitações  
econômicas. Permitir que as filhas trabalhassem, como 
professoras, em escolas, ou dando aulas particulares, era 
sinal de pobreza. 

No dia dezoito aparece o programa do concerto sem o 
nome de Josefina.

 No mesmo dia, Werneck  escreve  enaltecendo-se  como 
defensor da honra e dignidade das famílias.  E pergunta:  
“Será porventura crível que eu  procurando manter a 
dignidade fosse o primeiro a manchá-la?”

 Os cuidados e os preconceitos que cercavam a vida 
das mulheres venceram, apesar do consentimento do pai 



 144 TEMA

de Josefina,  engenheiro José Porfírio de Lima, para que sua 
jovem filha mostrasse aos paulistanos  seu progresso como 
pianista. 

A linguagem dos dois principais polemistas mostra com 
clareza a  oposição entre os que seguiam os princípios do 
catolicismo conservador, que se apoiava nos ensinamentos 
de Pio IX , e os que estavam propensos à influência das “idéias 
novas,” oriundas da Europa, principalmente da França. 

A partir da polêmica, entende-se o segredo mantido 
no primeiro anúncio a respeito dos nomes dos alunos de 
Giraudon. Indecisões  do professor Giraudon e de Porfírio, 
conversas entre o professor e o pai de Josefina e deste com 
os amigos mais liberais devem ter se estendido pelos dias 
que antecederam o anúncio. Finalmente, a decisão de Porfírio 
pela participação de Josefina no concerto. 

Amigos do engenheiro Porfírio, provavelmente maçons, 
tendência entre os profissionais liberais, encorajaram Porfírio 
José de Lima para que  consentisse   na apresentação.

José Porfírio era funcionário da província, e os Anais da 
Assembléia de 1884 publicaram sua  aposentadoria, após 
mais de 30 anos de serviço.

Enfim, Josefina Apresenta-se
A decepção de Josefina foi substituída por uma 

alvissareira expectativa em  1865, quando  foi convidada, 
juntamente com outras mulheres, a participar do Serão 
Musical,  que se realizaria na Sociedade Concórdia, um clube 
particular, em benefício do 2º Batalhão de Voluntários, a 
caminho da Guerra do Paraguai. O jornal Correio Paulistano  
elogiou “tão pia lembrança, patriótica e digna a todos os 
respeitos dos mais sinceros louvores”, mas colocava em 
dúvida a realização do evento, na cidade de São Paulo. (22.
out.1865)



 145 TEMA

Em 17 de novembro,  o jornal mostrava-se mais otimista 
em relação ao sucesso do concerto. As “patrícias” eram 
“consideradas mais dignas de elogios”, pois se sabia que 
“infelizmente, tiveram que lutar contra prejuízos inveterados 
e por isso mesmo tenazes, embora injustificáveis e 
anacrônicos”. 

 Autoridades, inclusive o presidente da província, 
estariam presentes. A Comissão Organizadora era formada 
por homens de prestígio, entre eles Martim Francisco Ribeiro 
de Andrade e João Carlos da Silva Teles. 

O concerto transformou a noite em “sonho e fantasia”, 
e foi uma demonstração de que se sabia tocar piano em São 
Paulo,  graças ao esforço do Sr. Giraudon e da audácia de 
algumas senhoras, que desafiaram, com o apoio de suas 
famílias, o “prejuízo inda subsistente de que a mulher, a obra 
mais perfeita da criação, tem só um único papel a representar 
na sociedade: o de matrona reclusa, o de eterna fiadora na 
roca junto ao deserto e enfastiado lar”. (Correio Paulistano,  
17.nov.1865)

A não oposição, além da mudança de mentalidade e dos 
objetivos filantrópicos, foi desencorajada pela presença de 
autoridades e de homens conceituados.                                                            

Outro Concerto Feminino
Em 1874, mais uma apresentação das “senhoras 

paulistanas” era noticiada em tom   laudatório.  As mulheres 
estavam ocupando o lugar que lhes cabia,  de “colaboração 
em qualquer parte onde haja decência; neste exercício em que 
toma parte o talento, nós  os homens civilizados, só temos 
louvores e não censuras a prodigalizar. Como mães,   eram 
“as sagradas depositárias das gerações por vir”.  E  todas, 
mães e jovens candidatas a mães, enfrentaram “uma exibição 
em pleno teatro” . (27,jan.1874)
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Os encômios dos jornalistas revelavam mudança de 
mentalidade na cidade, propícia ao aparecimento da “nova 
mulher” expressão vigente  na segunda metade do século XIX.

A  cidade, suas ruas, teatros e lojas não eram mais 
perigosos e deviam ser ocupados pelas mulheres dos 
grupos privilegiados, desde que acompanhadas pelos 
homens da família e bem vestidas, à moda europeia. A 
indústria e o comércio se dinamizavam e exigiam cada vez 
mais consumidores.  Nos salões, elas teriam que exibir com 
graça trajes elegantes e o que aprenderam com a educação 
ornamental, para orgulho de seus maridos e pais.  

Mudança de mentalidade em alguns aspectos, mas a vida 
social das mulheres continuava restrita aos salões e à prática 
da filantropia e da religiosidade. Esta, quando excessiva, 
contrariava os liberais e maçons que tinham por meta tirá-
las da influência do púlpito e do confessionário.  Apesar das 
boas intenções dos homens mais “ilustrados”,  o seu papel 
fundamental era, e por muito tempo continuou sendo, o de 
esposa e de mãe-professora. 

A  pesquisadora, insatisfeita  com a falta de informações 
a respeito das relações entre sogro e genro, entre Josefina, 
a  irmã  e cunhado, e a posição da mãe de Josefina durante 
a polêmica, faz conjeturas. Teria ficado um mal estar entre 
eles por muito tempo? E Josefina? O que sentiu  enquanto 
os homens escreviam, e ela era obrigada ao silêncio pelas 
regras de bom tom que controlavam  a sociedade brasileira 
oitocentista? 

Mulher mantenha-se em silêncio, já pregava Paulo em 
suas epístolas. 

E os comentários entre os estudantes da  Faculdade de 
Direito e nos salões, após os jantares? 
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Como sempre, o pesquisador da História faz muitas   
perguntas, mas as fontes respondem poucas. E tem de 
se contentar com a figura fugidia de uma jovem (loira ou 
morena?) aluna de  Giraudon, que deve ter se excitado com 
os preparativos para sua exibição, conversado com amigas 
e parentes sobre o fato, sofrido  receio de não se sair bem 
e, finalmente, recebido felicitações e sentido júbilo pela sua 
participação.

E o Sr. Giraudon? Voltou para a sua França? Continuou 
no Brasil? Casou-se com uma brasileira, teve filhos e viveu 
uma vida de apertura, como a maioria dos artistas? 
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