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RESUMO 

 

 

Com a cisão entre as culturas científica e humanista na formação do pensamento 

ocidental moderno, a razão foi colocada em uma posição superior frente à 

imaginação (SANTOS, 2008; WUNENBURGER, 2003; 2005; MORIN, 1998b). 

Adotando uma abordagem crítica a esse paradigma de racionalidade, uma vez que o 

antropos é indissociavelmente racional e imaginário (WUNENBURGER; ARAÚJO, 

2006), escolhi como campo empírico as narrativas romanescas de Menino de 

Engenho (1974) e O Ateneu (2010), objetivando refletir sobre uma compreensão 

antropológica não dicotomizada entre as faculdades racional e imaginária. Assim, 

através de devaneios poéticos voltados à infância (BACHELARD, 2009), adoto a 

noção de imagem literária (BACHELARD, 2008) na tentativa de interpretar as 

experiências de Carlinhos e Sérgio no Engenho Santa Rosa e no Colégio Ateneu, 

respectivamente, compreendidos por mim enquanto espaços poéticos 

(BACHELARD, 1993). Observei que as vivências dos meninos são catalisadas pelo 

racional e pelo imaginário, tendo em vista que tanto Carlinhos quanto Sérgio 

desfrutaram de momentos felizes, tristes, frustrantes, desejantes, mesmo se tratando 

de ambientes e realidades distintas. 

 

Palavras-chave: Menino de Engenho. O Ateneu. Devaneio poético. Infância onírica. 

Escola. 
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ABSTRACT 

 

 

With the split between the scientific and humanistic cultures in the formation of 

modern Western thought, the reason was placed in a higher position opposite the 

imagination (SANTOS, 2008; WUNENBURGER, 2003, 2005; MORIN, 1998b). 

Adopting a critical approach to this paradigm of rationality, since the anthropos is 

inextricably rational and imaginary (WUNENBURGER; ARAÚJO, 2006), I chose as 

empirical field the novelistic narratives of Menino de Engenho (1974) and O Ateneu 

(2010), in order to reflect an anthropological understanding not dichotomized 

between the rational and imaginary colleges. Thus, through poetic reveries focused 

on childhood (BACHELARD, 2009), I adopt the notion of literary images 

(BACHELARD, 2008) in an attempt to interpret the experiences of Carlinhos and 

Sérgio in the Santa Rosa Mill and Ateneu School, respectively, understood by me as 

poetic spaces (BACHELARD, 1993). It was of my observation that the experiences of 

boys were catalyzed by the rational and the imaginary, given that both Carlinhos and 

Sérgio enjoyed happy times, sad, frustrating, desiring, even when dealing with 

different environments and realities. 

 

Keywords: Menino de Engenho. O Ateneu. Poetic reverie. Childhood dream. 

School.  
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Figura 01 – Pulando carniça 

Fonte: http://umamaedasarabias.com.br/2013/04/08/inspiracao-candido-portinari-e-quadros-

sobre-a-infancia/  
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Mas a ciência nem sempre se fez por métodos muito científicos. 

(Mia Couto) 

 

 

Para o sociólogo norte-americano Wright Mills, o trabalho intelectual deve ser 

exercido enquanto um artesanato, através do qual se amálgama vida pessoal e 

trabalho de pesquisa. Como um artesão que constrói meticulosamente sua obra de 

arte, o pesquisador deve desenvolver seu estudo por meio desse mesmo espírito, 

articulando sua pesquisa com a mesma leveza e diversão de uma criança que brinca 

(MILLS, 2009).  

Experimentei esse artesanato intelectual no processo de constituição de 

minha trajetória acadêmica e profissional até então vividas. O tema da literatura 

cruzou meu caminho quando estava elaborando o Projeto de Pesquisa monográfica. 

Nessa etapa, fui apresentado pela Professora Ana Laudelina Ferreira Gomes ao 

romance Menino de Engenho (1974), pelo interesse em conhecer e me aprofundar 

no universo cultural da criança. 

Ao ler as primeiras páginas dessa obra, identifiquei-me pela profundidade 

estética que encontrei nas imagens literárias constituídas pelas experiências de 

Carlinhos (protagonista) no Engenho Santa Rosa. Essa dimensão estética estava 

presente nos contornos que as personagens imprimiam naquela realidade bucólica, 

e, apesar de nunca ter residido na área rural, as imagens literárias foram me 

conduzindo gradativamente ao devaneio poético (BACHELARD, 2009)1: 

 

O meu sono desta [primeira] noite foi curto. De manhã me levaram 
para tomar leite ao pé da vaca. Era um leite de espuma, ainda morno 
da quentura materna. O meu avô andava vestido num grande e 
grosso sobretudo de lã, falando com uns, dando ordens a outros. 
Uma névoa como fumaça cobria os matos que ficavam nos altos. Os 
moleques das minhas brincadeiras da tarde, todos ocupados, uns 
levando latas de leite, outros metidos com os pastoreadores do 
curral. Tudo aquilo para mim era uma delícia – o gado, o leite de 
espuma morna, o frio das cinco horas da manhã, a figura alta e 
solene do meu avô (REGO, 1974, p. 10). 

 

                                                           
1
 Por se tratar das páginas de apresentação da pesquisa, optei por não me deter no desenvolvimento 

da interpretação por mim dada às noções de imagem literária, devaneio poético, fenomenologia da 
imaginação, espaço poético, infância arquetípica – todas de inspiração bachelardiana (1993; 2008; 
2009). Entretanto, tais apontamentos poderão ser encontrados nos capítulos subsequentes. 
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Edgar Morin argumenta que “as artes levam-nos a uma dimensão estética da 

existência e [...] nos ensinam a ver o mundo esteticamente” (2001, p. 45). Enxerguei 

outro mundo por via da narrativa de Carlinhos, onde o Engenho Santa Rosa passou 

a ser um espaço poético (BACHELARD, 1993) de leituras polissêmicas da realidade 

rural, que se mostrava concomitantemente prosaica e poética (MORIN, 2009), 

sobretudo através das experiências vividas pelos personagens durante o desenrolar 

do romance. 

Essa imersão em Menino de Engenho culminou na elaboração da pesquisa 

monográfica intitulada Entre a ciência e a literatura: elementos da narrativa literária 

de José Lins do Rego, apresentada enquanto pré-requisito para obtenção do título 

de graduado em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN) no ano de 2011. 

Um dos objetivos gerais desta pesquisa era estabelecer a relação entre os 

discursos literário e científico, objetivando expor a aproximação existente entre 

ambos, colocando-os enquanto campos de produção de conhecimento autônomos, 

mas passíveis de diálogo frutífero (VIERNE, 1994). Também realizei um amplo 

passeio pelo romance supracitado, levantando aspectos que pudessem ser 

socioantropologicamente discutidos, fosse a relação de Carlinhos com os 

trabalhadores do eito, a supremacia do Coronel José Paulino (avô de Carlinhos e 

senhor do engenho), as negras ou os “moleques” da bagaceira2, que brincavam 

cotidianamente com o menino. Com esta pesquisa, passei a compreender que, à 

semelhança da ciência, a literatura também trazia elementos que poderiam subsidiar 

uma interpretação da realidade social narrada. Dessa forma, os saberes literário e 

científico possuíam um potencial complementar, sem, contudo, perder seus traços 

específicos.  

Passados mais de dois anos, as inquietações levantadas por Carlinhos em 

Menino de Engenho continuaram a suscitar novas reflexões. Bachelard coloca que 

“os grandes livros, sobretudo, permanecem psicologicamente vivos. Nunca 

terminamos de lê-los” (2009, p. 72). Nesse sentido, a obra de José Lins continuou 

me acompanhando em minha pesquisa em nível de Mestrado. 

                                                           
2
 Na grande propriedade, as crianças dos trabalhadores rurais organizavam os bagaços da cana, de 

modo que a bagaceira era o local onde se empilhavam os restos da cana moída. 
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Observando o que Mia Couto escreveu sobre a influência do pensamento de 

Jorge Amado, identifiquei semelhanças com o fascínio que tive com a narrativa de 

José Lins do Rego: 

 

As suas personagens eram vizinhas não de um lugar, mas da nossa 
própria vida. Gente pobre, gente com os nossos nomes, gente com 
as nossas raças passeavam pelas páginas do autor brasileiro. Ali 
estavam os nossos malandros, ali estavam os terreiros onde falamos 
com os deuses, ali estavam o cheiro de nossa comida, ali estava a 
sensualidade e o perfume das nossas mulheres. No fundo, Jorge 
Amado nos fazia regressar a nós mesmos (2011, p. 64). 

 

Houve uma autoprojeção em torno das imagens poéticas presentes em 

Menino de Engenho, fosse pelo cheiro do açúcar que saía do banguê ou pelas 

brincadeiras que Carlinhos tinha com as demais crianças na grande propriedade, 

uma vez que, apesar de não ter vivido na área rural3 (como explicitei anteriormente), 

as imagens literárias do romance me conduziram ao devaneio poético 

(BACHELARD, 2009). Daí minha paráfrase inspirada no autor moçambicano: no 

fundo, José Lins do Rego me fazia regressar a mim mesmo.  

Esse meu processo de identificação com o romance de José Lins do Rego se 

aproxima de umas das características apontadas por Boaventura de Sousa Santos 

acerca do paradigma científico emergente4, no qual a subjetividade do pesquisador 

integra a pesquisa de forma indiscriminada: “no paradigma emergente, o caráter 

autobiográfico e autorreferenciável da ciência é plenamente assumido” (SANTOS, 

2008, p. 85). 

Com essa perspectiva epistemológica, vi a narrativa de José Lins do Rego 

não apenas enquanto objeto de estudo limitado à dimensão linguística, sociológica e 

histórica, mas também enquanto dotada de imagens poéticas que me faziam 

interpretar a cultura e a sociedade por meio do devaneio poético. 

Assim, foi através da narrativa literária que adentrei no universo infantil – 

mesmo sabendo que esse tema é amplamente estudado por uma diversidade de 

pesquisadores, que fazem uso de diversas abordagens teórico-metodológicas para 

interpretar a criança e a infância. 

                                                           
3
 José Lins do Rego possui um livro de memórias contendo sua infância vivida na área rural. Para 

maiores informações, conferir Meus verdes anos (1956). 
4
 Para maiores esclarecimentos em torno deste paradigma emergente, conferir Santos (2008). 
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Com a quantidade considerável de pesquisas desenvolvidas com esta 

temática, tornou-se consenso entre os estudiosos caracterizar a infância enquanto 

uma construção sócio-histórica, condicionada por singularidades inerentes ao 

contexto histórico no qual o discurso em torno da mesma (infância) foi produzido. 

Como, por exemplo, o estudo clássico do historiador francês Philippe Ariès: A 

história social da criança e da família (1978). 

Nos traços que constituem a cultura ocidental, quando caracterizamos uma 

pessoa enquanto imatura, logo a adjetivamos enquanto infantil. Denominar um 

indivíduo dessa forma implica em diminuí-lo, pois suas atitudes estão sendo 

assemelhadas as de uma criança. Tal comportamento é produzido pela pouca 

importância que damos às interpretações que as crianças fazem da realidade, em 

que muitas dessas apreensões se refletem nas brincadeiras infantis produzidas 

cotidianamente ou em perguntas tidas pelos adultos como “sem pé nem cabeça”. 

Preocupado com essa abordagem dada à criança, aos poucos a literatura foi 

se mostrando para mim como um campo capaz de viabilizar outro olhar em torno de 

suas manifestações, uma vez que a compreendia enquanto um sujeito em formação, 

mas autônomo no processo de experimentação do mundo. Essa experimentação 

vem a se dar, principalmente, por meio das brincadeiras, tal qual coloca Estácio: 

“nessa ação, a criança estabelece e vive relações, cria regras, se estrutura, 

reconhece o outro, enfim, começa a se colocar no mundo” (2011, p. 19). 

As imagens poéticas presentes em Menino de Engenho me conduziram aos 

devaneios voltados à infância (BACHELARD, 2009), bem como a problematizar as 

dimensões racional e imaginária que compõem o homem em sua integralidade 

(WUNENBURGER, 2003; 2005), as quais podem ser também compreendidas 

enquanto prosaica e poética – respectivamente (MORIN, 1998; 2009).  

A realidade formativa de Carlinhos foi construída a partir de experiências 

múltiplas, fosse pelas aulas particulares com os professores vindos do Recife ou 

pelas conversas e brincadeiras que o menino tinha com as personagens que davam 

vida ao Santa Rosa5:  

 

Ficava a fábrica bem perto da casa-grande. Um enorme edifício de 
telhado baixo, com quatro biqueiras e um bueiro branco, a boca 

                                                           
5
 Contudo, a formação escolar de Carlinhos só foi mais significativa ao ser enviado para o Colégio 

interno. Para ver as experiências do menino no internato, conferir Doidinho (1933). 
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cortada em diagonal. Não sei por que os meninos gostam tanto das 
máquinas. Minha atenção inteira foi para o mecanismo do engenho. 
Não reparei mais em nada. Voltei-me inteiro para a máquina, para as 
duas bolas giratórias do regulador. Depois comecei a ver os 
picadeiros atulhados de feixes de cana, o pessoal da casa de 
caldeiras. Tio Juca começou a me mostrar como se fazia o açúcar. O 
mestre Cândido com uma cuia de água de cal deitando nas tachas e 
as tachas fervendo, o cocho com o caldo frio e uma fumaça cheirosa 
entrando pela boca da gente. 

– É aqui onde se conzinha o açúcar. Vamos agora para a casa de 
purgar (REGO, 1974, p. 12). 

 

Os aprendizados de Carlinhos no período em que esteve no Santa Rosa não 

podem ser caracterizados como escolares; suas vivências estavam para além dos 

conhecimentos obtidos na escola, uma vez que, visitando a fábrica, por exemplo, o 

menino aprendia o processo de preparação do açúcar, tendo a atenção presa pelo 

maquinário e pelo delicioso cheiro do caldo da cana a ferver, fazendo com que o 

aroma entrasse em suas narinas. 

Objetivando dialogar com as imagens literárias presentes em Menino de 

Engenho, elegi outra obra clássica da literatura brasileira que também narra as 

experiências de uma criança, todavia, imersa em uma realidade distinta. Trata-se 

das vivências narradas por Sérgio durante os anos de estudo no Colégio interno 

denominado Ateneu. Ele é o protagonista do romance O Ateneu (2010), de Raul 

Pompéia.  

Do ponto de vista literário, ambas as obras possuem certa aproximação6, pois 

José Lins do Rego cita O Ateneu ao narrar a partida de Carlinhos para o colégio 

interno, mostrando que, apesar de Carlinhos ser considerado um menino atrasado 

no aprendizado das letras, adiantara-se em outros conhecimentos da vida: 

 

Eu não sabia nada. Levava para o colégio um corpo sacudido pelas 

paixões de homem feito e uma alma mais velha do que o meu corpo. 

Aquele Sérgio, de Raul Pompéia, entrava no internato de cabelos 

grandes e com uma alma de anjo cheirando a virgindade. Eu não: 

era sabendo de tudo, era adiantado nos anos, que ia atravessar as 

portas do meu colégio. Menino perdido, menino de engenho (REGO, 

1974, p. 122). 

                                                           
6
 Sabendo que Menino de Engenho descreve o mundo tradicional, e O Ateneu se ambienta no mundo 

moderno. 
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Carlinhos e Sérgio estavam ambientados em contextos distintos, porém vistos 

por mim como não dicotômicos – uma vez que identifiquei nas imagens literárias de 

ambos os romances momentos alegres, tristes, frustrantes. Isto é, li o Santa Rosa e 

o Ateneu enquanto espaços poéticos (BACHELARD, 1993), onde os meninos 

tiveram uma formação para além dos limites escolares – fosse Carlinhos com os 

trabalhadores do eito e os “moleques” da bagaceira, fosse Sérgio com os colegas 

que davam vida ao Colégio. 

Embora eu esteja lendo os romances sob inspiração bachelardiana, através 

da qual as imagens literárias são interpretadas pelo devaneio poético, penso ser 

importante uma rápida periodização histórica dos romances, pois ela auxiliará no 

entendimento da problemática desse estudo, uma vez que estarei apresentando 

sumariamente a história de vida de seus autores e o enredo das obras. 

 

1.1.  NA COMPANHIA DO MENINO NO ENGENHO 

 

Menino de Engenho é um romance de autoria de José Lins do Rego (1901-

1957), escritor nascido no município de Pilar, na Paraíba, tendo sua primeira edição 

publicada em 1932. A obra já nasce como um clássico da literatura brasileira, sendo 

positivamente apresentada por Rachel de Queiroz, Carlos Drummond de Andrade, 

dentre outros (QUEIROZ, 1974; ANDRADE, 1974). 

Essa obra figura enquanto o romance inicial que trata das modificações 

sofridas no Nordeste açucareiro no período de 1870 a 1920. Os demais romances 

que compõem esse ciclo são Doidinho (1933), Banguê (1934), Moleque Ricardo 

(1935) e Usina (1936) – obra que vai concluir a transição do engenho para a usina 

(SANTOS, 2010b). 

O romance trata da história de Carlinhos que, perdendo sua mãe 

abruptamente assassinada por seu pai, é levado para residir no Engenho Santa 

Rosa, propriedade de seu avô, local que antes ele conhecia apenas por meio das 

histórias contadas pela mãe. Chegando ao Engenho, Carlinhos se depara com uma 

realidade nova, cheia de experiências que antes eram distantes do seu cotidiano 

citadino: banho de rio, equitações, histórias de assombração, frutas retiradas das 

árvores. Através dessas vivências, o menino ganha uma formação que o aproxima 
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do homem do campo, fosse mediante a conversa com os pais d’égua7, as 

brincadeiras com os “moleques” da bagaceira ou os ensinamentos deixados pelas 

negras que trabalhavam na casa-grande. Essa realidade se aproxima da afirmativa 

de Mia Couto: 

 

Nessas regiões encontro gente que não sabe ler livros. Mas que 
sabe ler o seu mundo. Nesse universo de outros saberes, sou eu o 
analfabeto. Não sei ler sinais da terra, das árvores e dos bichos. Não 
sei ler nuvens, nem o prenúncio das chuvas (2011, p. 14). 

 

Os residentes da grande propriedade não eram alfabetizados, entretanto, 

detinham os códigos que possibilitavam certa abordagem e apropriação do mundo a 

sua volta. Porém, essa relação de Carlinhos com as personagens do Santa Rosa 

não era bem vista por seus familiares, uma vez que o menino era concebido por eles 

como um atrasado por não saber o alfabeto e a tabuada. Acreditavam que as 

vivências dele com os moradores da grande propriedade nada lhe acrescentariam 

para sua formação.  

Em contraposição, o menino assimilou conhecimentos outros capazes de lhe 

favorecer uma ampla leitura do mundo: aprendeu sobre as intempéries produzidas 

pelo meio ambiente e as suas implicações para o trabalhador rural; conhecia o nome 

das frutas e animais; sabia de onde vinham as crianças: “eram os homens que 

faziam os meninos. Tudo igual ao que a gente via nos cercados” (REGO, 1974, p. 

81). 

Todavia, Carlinhos seria enviado para o Colégio interno a fim de se tornar 

futuramente senhor de engenho. Sem alternativa, o menino vai para o Colégio 

cercado de um discurso disciplinador – “Colégio amansa menino” (REGO, 1974, 

p.119) – como se as vivências tidas no Santa Rosa em nada tivessem acrescentado 

em sua formação, deixando-o indisciplinado. 

 

1.2. CONHECENDO O ATENEU 

 

                                                           
7
 Os pais d’égua eram os sujeitos que trabalhavam na grande propriedade e iniciavam sexualmente 

as crianças por meio da relação com os animais criados no curral. 
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O Ateneu foi escrito por Raul D’Ávila Pompeia, nascido em 1863 no município 

de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Raul Pompeia se suicida aos 32 anos, em 

1895. O acontecimento é associado a vários fatores, como aponta Faria:  

 

A vida agitada, os contínuos embates políticos, os inimigos daí 
advindos geram sucessivas crises depressivas. Hiperemotivo, tímido, 
retraído, conflituoso, reprimido por uma formação castrante e 
autoritária, com traços homossexuais, Pompeia não resiste ser 
abandonado pelos amigos e caluniado pelos meios jornalísticos e 
intelectuais [...] (2010, p. 6). 

 

O romance trata da história de um menino chamado Sérgio, enviado para um 

Colégio interno intitulado Ateneu, localizado no Rio de Janeiro e ambientado no final 

do século XIX. Diferente de Carlinhos, Sérgio sempre teve o amparo de seus pais no 

processo de educação familiar, tendo a escola como extensão de seu processo 

formador: “frequentara como externo, durante alguns meses, uma escola familiar do 

Caminho Novo, onde algumas senhoras inglesas, sob a direção do pai, distribuíam 

educação à infância como melhor lhes parecia” (POMPEIA, 2010, p. 11). 

Em seus primeiros anos de vida, Sérgio passa a ser educado em uma 

escolinha, da qual traz suas primeiras lembranças do universo escolar. Entretanto, 

as experiências mais marcantes foram as que o menino teve no internato:  

 

Apesar deste ensaio da vida escolar a que me sujeitou a família, 
antes da verdadeira provação, eu estava perfeitamente virgem para 
as sensações novas da nova fase. O internato! Destacada do 
conchego placentário da dieta caseira, vinha próximo o momento de 
se definir a minha individualidade (POMPEIA, 2010, p. 12). 

 

Sabendo das dificuldades que Sérgio iria enfrentar, seu pai o adverte na porta 

da escola, enfatizando a dureza de caráter que o menino deveria assumir no interior 

da instituição: “‘Vais encontrar o mundo’, disse-me meu pai, à porta do Ateneu. 

‘Coragem para a luta’” (POMPEIA, 2010, p. 11, grifo do autor). A partir daí, Sérgio 

tem suas primeiras vivências no Ateneu, que inicialmente são de deslumbramento, 

passando ao desencantamento no decorrer de sua trajetória de interno, tendo em 

vista que a escola viria a ser palco de disputas entre alunos menores e maiores, de 

rigor nos ensinamentos dos professores, de carência afetiva, de paixões platônicas, 

de dias cercados pelo tédio: 
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O tédio é a grande enfermidade da escola, o tédio corruptor que 
tanto se pode gerar da monotonia do trabalho como da ociosidade 
[...]. Quando se aproximava o tempo das férias, o aborrecimento é 
maior [...]. A peteca não divertia mais, palmeada com estrépito, 
subindo como foguete, caindo a rodopiar sobre o cocar de penas? 
Inventavam-se as bolas elásticas. Fartavam-se de borracha? 
Inventavam-se as pequenas esferas de vidro. Acabavam-se as 
esferas? (POMPEIA, 2010, p. 114). 

 

Porém, mesmo que as experiências de Sérgio sejam vistas, a princípio, como 

dolorosas, o menino vivenciou no Ateneu momentos de alegrias e gozo, uma vez 

que a escola não se limitava ao ensinamento moralizante de Aristarco, mas também 

os alunos reinventavam-na por meio de brincadeiras e códigos secretos de conduta 

que eles estabeleciam entre si. 

Assim, além de estar sendo instruído nas regras gramaticais e matemáticas, 

Sérgio também aprendeu com as personagens que faziam do Ateneu um espaço de 

sonhos (Sanches, Aristarco, D. Ema, Ângela, Egbert, Bento Alves), contudo, sem 

esquecer que o menino estava sob o julgo de um ideário de formação burguês 

pautado pelo endurecimento do caráter masculino (MORAES; 1999; LIMA, 1997). 

Por meio de um incêndio, a crônica das saudades é encerrada pela narrativa 

de Sérgio, que esboçou insatisfações com a escola, vendo-a como local tedioso, na 

qual nem mesmo o recreio conseguia conduzir o menino ao brincar. 

 

1.3. APRESENTANDO A PROBLEMÁTICA 

 

Através da leitura desses romances brasileiros, optei por discutir aspectos 

relacionados com a infância onírica por meio das imagens literárias presentes nos 

romances estudados, adotando também o devaneio poético enquanto uma das 

minhas estratégias metodológicas (BACHELARD, 2008; 2009) para interpretar as 

experiências vividas pelas personagens. 

Tais pressupostos me conduziram à discussão acerca do paradigma de 

racionalidade moderna que tende a excluir a imaginação na construção do 

conhecimento (WUNENBURGER, 2005; SANTOS, 2008; ANTÔNIO, 2009), tendo 

em vista que o homem é composto pela racionalidade e pelo onirismo. A noção 

moriniana de prosaico e poético (1998; 2009) me auxilia na reflexão em torno dessa 

formação antropológica igualmente racional e imaginária.  
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Uma imagem que expressa essas dimensões racional e onírica presente no 

humano é descrita por Mia Couto, apresentando o “homem futuro”:  

 

Esse homem futuro deveria ser, sim, uma espécie de nação bilíngue. 
Falando um idioma arrumado, capaz de lidar com o quotidiano 
visível. Mas dominando também uma outra língua que dê conta 
daquilo que é da ordem do invisível e do onírico [...]. Ao lado de uma 
língua que nos faça ser o mundo, deve coexistir uma outra que nos 
faça sair do mundo. De um lado, um idioma que nos crie raiz e lugar. 
Do outro, um idioma que nos faça ser asa e viagem. Ao lado de uma 
língua que nos faça ser humanidade, deve existir uma outra que nos 
eleve à condição de divindade (2011, p. 24). 

 

Nesse sentido, o homem é um ser bilíngue, sendo capaz de recriar o mundo 

mediante uma linguagem que faz uso da razão e da imaginação de forma dialogal, 

sem hierarquizar as aferições prosaicas e poéticas na tessitura do viver: “a prosa 

nos ajuda a sobreviver, mas a poesia é a própria vida” (MORIN, 2009, p. 91). 

Pensando uma infância onírica a partir das imagens literárias encontradas nos 

romances, construí o primeiro capítulo intitulado “O Engenho e a Escola como 

espaços de formação dos sujeitos”, apresentando o Engenho Santa Rosa e o 

Colégio Ateneu como espaços de vivências singulares, mas não necessariamente 

excludentes. Também faço uma crítica ao modelo hegemônico de racionalidade 

mediante as reflexões de Morin (2001; 2003), Santos (2008), Bachelard (2009), pois, 

com a cisão entre as culturas científica e humanista, a imaginação foi negligenciada 

enquanto importante faculdade humana, sendo relegada apenas ao campo da arte, 

da literatura e do cinema.  

No segundo capítulo, “O prosaico e o poético no Engenho e no Ateneu”, 

apresento o Santa Rosa e o Ateneu enquanto espaços poéticos (BACHELARD, 

1993) que aglutinam as dimensões prosaica e poética da vida (conduzida pelo 

racional e pelo onírico). Com isso, argumento também a favor da importância da 

imaginação na formação do pensamento (WUNENBURGER, 2003; 2005; 

WUNENBURGER e ARAÚJO, 2006).  

Fazendo uso das imagens literárias que me conduziram aos devaneios 

poéticos voltados à infância (BACHELARD, 2009), transito concomitantemente pelo 

Santa Rosa e pelo Ateneu problematizando uma formação que contemple as 

dimensões racional e imaginária que formam integralmente o homem, entendido 
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enquanto ser capaz de manifestar expressões prosaicas e poéticas na tessitura de 

seu viver. 
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Figura 02 – Roda infantil 

Fonte: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=28183 
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As realidades aqui servem para expor sonhos. 

(Gaston Bachelard) 

 

Quando penso o Engenho Santa Rosa como uma instituição formadora do 

sujeito, compreendo a importância das manifestações culturais que lá existiam 

enquanto vias de acesso ao conhecimento. Dessa forma, contemplo a diversidade 

cultural mediante a obtenção de saberes que estão para além dos muros escolares, 

cujas barreiras institucionais estarão alargadas em favor da constituição de outros 

espaços de formação – que não necessariamente carregam um signo escolar.  

Os saberes construídos em espaços não institucionais, como o Engenho 

Santa Rosa, são propagados através dos conhecimentos do homem tido como 

comum, o qual constrói uma leitura abrangente dos fenômenos que estão a sua 

volta, sejam eles naturais, sociais, religiosos. Todavia, há uma desvalorização desse 

saber em favor do conhecimento produzido nos espaços escolares. 

A hierarquização dos saberes ganhou força por meio da fragmentação entre a 

cultura científica e a cultura humanista iniciada no século XVI e consolidada no 

século XX – culminando na disjunção entre filosofia, artes, literatura e ciência. Dessa 

forma, filosofia, literatura e artes foram aproximadas da cultura humanista, a qual 

tem como principal característica a formulação de um conhecimento genérico, e a 

cultura científica pauta-se na especialização dos conhecimentos, fragmentando os 

saberes em campos disciplinares (MORIN, 2001). 

Essa valorização do saber produzido pela cultura científica trouxe consigo a 

fragmentação dos saberes, os quais foram divididos em compartimentos 

desconexos, que não levam em consideração a existência da integralidade do 

antropos. Ou seja, o indivíduo foi esvaziado de sua composição bioantropsicosocial 

em favor de leituras fragmentárias, que tendem a dividir os fenômenos por 

especificidades disciplinares. 

O caráter hegemônico que integra o conhecimento científico no campo das 

relações e das produções culturais também trouxe implicações para o paradigma 

educacional ocidental, uma vez que as atividades escolares passaram a priorizar o 

desenvolvimento da razão, concebendo a imaginação enquanto faculdade com 

pouca ou nenhuma importância no processo de formação do alunado.  

Diante dessa realidade, que prima pela fragmentação do sujeito e pela 

valorização do conhecimento científico, Morin (2001) discute uma reforma 
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paradigmática do pensamento, objetivando suscitar outra proposta de ensino, de 

produção de conhecimento e de relações humanas. Todas essas mudanças devem 

ocorrer em estágios concomitantes e articulados, pois tal reforma do pensamento 

contempla o campo epistêmico, cultural e educacional de forma indiscriminada.  

Consequentemente, essa reforma do pensamento poderá fomentar uma 

proposta de ensino capaz de formar o sujeito em toda a sua complexidade, 

conjugando razão e imaginação durante a transmissão e apreensão de saberes, ou 

seja, mantendo o prosaico e o poético enquanto instâncias próximas no processo de 

formação dos indivíduos, estando eles em qualquer contexto de aprendizado: 

“poesia-prosa constituem, portanto, o tecido de nossa vida” (MORIN, 1998, p. 36). 

Mas, por que a reforma do pensamento está atrelada com uma reforma do 

ensino (MORIN, 2001)? Isso se dá em decorrência da Educação servir enquanto 

porta de entrada para a construção e disseminação de outro paradigma científico, 

cuja principal finalidade é imprimir no campo das relações de produção de 

conhecimento outras bases epistemológicas capazes de congregar distintas formas 

de saber, que não somente as produzidas nos espaços acadêmicos 

institucionalizados (SANTOS, 2008). 

Tal mudança paradigmática poderá trazer para o campo das relações 

humanas ideias voltadas para o respeito à diversidade cultural, uma vez que a 

pluralidade cultural intrínseca nas distintas formas de conhecer conseguirá certa 

valorização enquanto importante elemento que garante a proliferação de 

conhecimentos não acadêmicos. A mudança paradigmática proposta por esta 

reforma do pensamento dar-se-á através da valorização dos saberes produzidos nas 

Universidades, mas também dos conhecimentos elaborados pelo “homem comum”, 

o qual faz uso de uma observação metódica do seu cotidiano para construir os 

saberes necessários para realização de suas atividades (ALMEIDA, 2010). Essa 

aproximação entre o conhecimento acadêmico e o da tradição garante a constituição 

de uma realidade social mais democrática, seja no plano cognitivo ou político 

(SANTOS, 2010; GERMANO, 2007). 

Essa reforma do pensamento também poderá gestar a constituição de outra 

proposta de ensino, que valorizará não apenas a dimensão racional, mas também a 

imaginária no processo de formação integral do sujeito. Por meio de uma formação 

que congregue razão e imaginação, o sujeito conseguirá obter um maior 
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desenvolvimento de suas potencialidades, principalmente em virtude de algumas 

propostas pedagógicas contribuem para a super-racionalização do aluno, 

minimizando o seu potencial inventivo (WUNENBURGER; ARAÚJO, 2006; 

RODRIGUES, 2013; ANTÔNIO, 2009). 

Inserido nesse cenário, Morin compreende que a educação deve servir 

enquanto uma ferramenta que ajuda “[...] a nos tornarmos melhores, se não mais 

felizes, e nos ensinar a assumir a parte prosaica e viver a parte poética de nossas 

vidas” (2001, p. 11). Ou seja, é uma reforma do pensamento que poderá trazer 

consigo mudanças paradigmáticas nos campos de produção do conhecimento 

científico e educacional, que poderão ser sentidas através da constituição de outro 

padrão de civilidade. 

Os avanços no campo das relações humanas advindos dessas mudanças 

paradigmáticas poderão ocorrer em decorrência dos indivíduos adquirirem uma 

visão social abrangente, não limitada a sua realidade social e política local, mas 

compreendendo os problemas sociais enquanto questões que devem ser 

enfrentadas de forma coletiva e contextual; sobretudo porque o que se constata é 

um crescimento no individualismo, que também aconteceu em consequência da 

especialização dos saberes, através do qual houve um afrouxamento dos laços de 

solidariedade, ocasionando uma perda gradativa do senso de responsabilidade 

coletiva, do sentimento de alteridade – ou, como Bauman chama em um dos 

capítulos do Amor líquido (2004), da dificuldade em amar o próximo. 

Assim, os saberes especializados tendem a tornar estanques os problemas 

que só poderiam ser sanados se abordados de forma contextualizada. Porquanto, 

poucas mudanças estruturais são obtidas no processo de militância política, por 

exemplo, pois os atores sociais (ambientalistas, feministas, trabalhadores sem terra) 

articulam suas pautas reivindicatórias apenas grupalmente, encenando lutas 

endogâmicas. Com essa realidade, a reforma do pensamento traz como proposição 

a religação/complementaridade dos saberes agora fragmentados nas culturas 

científica e humanista, a fim de compreender os fenômenos a partir de suas 

pluralidades constitutivas, sem, entretanto, negligenciar suas especificidades. Esse 

movimento visa à formulação de “cabeças benfeitas”, método utilizado 

primeiramente por Montaigne e relembrado por Morin: 
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“Uma cabeça benfeita” significa que, em vez de acumular o saber, é 
mais importante dispor ao mesmo tempo de: 

– uma aptidão geral para colocar e tratar os problemas; 

– princípios organizadores que permitam ligar os saberes e lhes dar 
sentido (2001, p. 21). 

 

O autor faz uso dessa estratégia metodológica em contraposição a uma 

cabeça cheia (adensada por ideias não articuladas entre si). Consequentemente, 

uma cabeça benfeita é capaz de compreender os fenômenos sem extraí-los de seu 

contexto porque, da forma compreendida por mim, o conhecimento progride não 

apenas por sua especialização ou nível de abstração, mas também mediante a 

capacidade do indivíduo em construir uma leitura contextualizada do fenômeno em 

apreço, sem excluí-lo de seu ambiente originário e acionando, para tanto, múltiplas 

lentes teórico-metodológicas em seu processo de apreensão e experimentação da 

realidade (ALMEIDA, 2010). 

A formação de cabeças benfeitas se dará por meio de uma educação que 

contribua com o desenvolvimento de nossa “inteligência geral” (MORIN, 2003), a 

qual é formada pela aproximação do poético, do racional e do imaginário, em um 

processo de formação integral do sujeito. 

O modelo educacional voltado para a constituição de cabeças benfeitas 

auxiliará os sujeitos a construírem uma visão complexa dos fenômenos que 

compõem o seu cotidiano, conforme coloca Morin: 

 

Uma educação para uma cabeça benfeita, que acabe com a 
disjunção entre as duas culturas [científica e humanista], daria 
capacidade para se responder aos formidáveis desafios da 
globalidade e da complexidade na vida quotidiana, social, política, 
nacional e mundial (2001, p. 33). 

 

Reitero que a reforma do pensamento não pode ser vista enquanto algo 

programático, pois a mesma está ligada com uma mudança paradigmática capaz de 

contemplar outra forma de compreensão e produção de conhecimentos distinta 

daquela indicada pela ciência moderna, cujas principais características são a 

disjunção, fragmentação e disciplinamento (MORIN, 2001). Tal reforma do 

pensamento se caracteriza enquanto uma mudança paradigmática em decorrência 

do padrão adotado pela ciência moderna não contemplar os fenômenos 
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polidisciplinarmente, adotando um método que reduz a complexidade dos 

fenômenos, que passam a ser vistos de forma estanque (SANTOS, 2008).  

O paradigma científico moderno atribuiu à ciência ocidental um padrão 

hegemônico no campo de produção dos saberes, sendo o rigor científico 

fundamentado pela capacidade que o pesquisador possui em especializar sua 

formação. Todavia, Santos vem nos lembrar que 

 

A ciência moderna não é a única explicação possível da realidade e 
não há sequer qualquer razão científica para considerar melhor que 
as explicações alternativas da metafísica, da astrologia, da religião, 
da arte ou da poesia (2008, p. 83). 

 

Refletindo em torno dessa reforma do pensamento (que propõe mudanças 

estruturais nos paradigmas científico e educacional que vigoram no Ocidente), em 

favor da constituição de cabeças benfeitas, identifiquei nas narrativas de Menino de 

Engenho (1974) e O Ateneu (2010) campos profusos de imagens literárias que me 

conduziram a uma leitura das experiências culturais vivenciadas pelas personagens 

dos romances estudados, entendendo tais vivências enquanto manifestações que 

contemplam o racional e o imaginário.  

Apesar de se tratarem de contextos distintos, ambos os espaços são vistos 

por mim enquanto complementares: os momentos tidos por Carlinhos no Engenho 

Santa Rosa e por Sérgio no Ateneu são passíveis de sofrerem interlocuções, 

contribuindo, nesse sentido, para a reflexão em torno de uma formação que trate os 

campos racional e imaginário de forma não hierárquica na formação do pensamento. 

Assim, os romances me levaram a uma reflexão antropológica, uma vez que as 

narrativas descrevem o homem enquanto produtor e reprodutor da cultura. 

Consequentemente, a literatura me possibilitou pensar não apenas a dimensão 

racional, mas também imaginária que compõe o sujeito:  

 

A poesia, que faz parte da literatura e, ao mesmo tempo, é mais que 
a literatura, leva-nos à dimensão poética da existência humana. 
Revela que habitamos a Terra, não só prosaicamente – sujeitos à 
utilidade e à funcionalidade –, mas também poeticamente, 
destinados ao deslumbramento, ao amor, ao êxtase (MORIN, 2001, 
p. 45). 
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Enxerguei esse potencial poético presente nos romances estudados por meio 

das vivências tidas por Carlinhos e Sérgio com as demais personagens que 

integram o enredo das obras, delineando poeticamente os contornos do Engenho 

Santa Rosa e do Colégio Ateneu. 

A complementaridade entre as vivências de Carlinhos e Sérgio se deu porque 

as singularidades presentes em suas narrativas me viabilizaram enxergar os 

elementos que constituem essa formação integral, uma vez que Carlinhos narra 

vivências educativas não formais: 

 

Mas o rio, que vazara para mais de metro, à noitinha começou a 
encher outra vez. Era preciso fazer uma volta de légua para chegar à 
estrada nova e alcançar uma bueira que atravessa a lagoa. Para os 
meninos tudo isso parecia uma festa. Saltávamos de contentes com 
as arrumações (REGO, 1974, p. 28). 

 

Além da diversão, a cheia do Rio Paraíba servia para Carlinhos observar os 

fenômenos naturais que faziam parte do cotidiano do homem do campo, os quais 

estavam relacionados com o plantio da cana-de-açúcar e a criação de animais.  

Ao contrário de Carlinhos, Sérgio experimentou uma realidade escolar 

majoritariamente disciplinadora:  

 

Depois de longa volta, a quatro de fundo, dispuseram-se em 
pelotões, invadiram o gramal e, cadenciados pelo ritmo da banda de 
colegas, que os esperava no meio do campo, com a certeza de 
amestrada disciplina, produziram as manobras perfeitas de um 
exército sob o comando do mais raro instrutor (POMPEIA, 2010, p. 
18-19). 

 

Tomando como referência as narrativas de Carlinhos e Sérgio, uma cabeça 

benfeita viria a se dar mediante a interlocução das experiências dos meninos, onde 

o Engenho Santa Rosa e o Colégio Ateneu metaforicamente se articulam, 

constituindo um espaço de vivências capazes de viabilizar o desenvolvimento de 

nossa “inteligência geral” (MORIN, 2003), cuja principal característica é a produção 

de ideias plurais – balizadas pelo racional e pelo onírico. 

Na tentativa de dialogar com os meninos e as demais personagens dos 

romances, ensaiei uma aproximação entre essas duas realidades literárias 

aparentemente distantes (o Engenho Santa Rosa e o Ateneu), contemplando as 

obras romanescas enquanto manifestações autônomas de produção de 
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conhecimento – não as vislumbrando por meio de um olhar que visa à leitura de 

representações, mas, sim, as adotando enquanto imagens literárias (BACHELARD, 

2008).  

Sob orientação bachelardiana, as imagens literárias se caracterizam enquanto 

manifestações autônomas, capazes de suscitar no leitor múltiplas interpretações as 

quais não estão presas a uma representação cultural, histórica ou social. Dessa 

forma, as imagens literárias não podem ser entendidas enquanto simples 

representações do real, mas pertencentes a um campo voltado para a constituição 

de leituras inventivas. 

Essa inventividade, obviamente, partirá do referencial sociocultural tido pelo 

leitor, uma vez que as associações feitas no processo de contato com a imagem 

trazem elementos particulares do sujeito. Entretanto, a experiência imagética tida 

por este não estará balizada por referenciais biográficos ou sócio-históricos 

pertencentes ao autor da obra, por exemplo, mas, sim, associada com o campo da 

subjetividade, levantando elementos que foram suscitados no sujeito durante sua 

experiência com a imagem. 

Sobre a imagem literária, Bachelard coloca: “uma imagem literária imitada 

perde a sua virtude de animação. A literatura deve surpreender [...]. Uma imagem 

literária diz o que nunca será imaginado duas vezes” (2008, p. 4-5). Assim, por meio 

dos potenciais elucidativos presentes nas narrativas apresentadas por Sérgio e 

Carlinhos, tentei deixar que as imagens literárias dialogassem de forma livre ao 

longo da pesquisa, visando aproximá-las sem que os romances perdessem suas 

características sui generis – principalmente por se tratarem de realidades distintas, 

contudo vistas por mim como complementares.  

 

2.1. CHEGANDO AO ENGENHO, ABRINDO A PORTA DO ATENEU 

 

O Engenho Santa Rosa é apresentado pela narrativa de Carlinhos de modo a 

me conduzir ao devaneio poético. Na acepção de Bachelard (2009), o devaneio 

poético se caracteriza pela experiência onírica que se dá mediante o contato 

estabelecido com o campo imagético. Neste caso, as imagens relacionavam-se com 

o universo rural narrado no romance Menino de Engenho.  
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Ao entrar em contato com a narrativa construída por Carlinhos, pude desfrutar 

de uma experiência com o campo das imagens presentes na estrutura do texto 

literário. Sabendo que estas não necessariamente deverão fecundar uma leitura 

mimética, relacionando texto-contexto, autor-obra, mas viabilizando-me certa leitura 

construída por meio de associações livres, nos moldes do que Bachelard denomina 

como leitura das imagens pelas imagens ou leitura imaginativa das imagens. 

Pude experimentar desse onirismo tanto por meio dos momentos vivenciados 

por Carlinhos no Engenho quanto nas experiências tidas por Sérgio no Ateneu. Nos 

romances, observei a presença de crianças vigorosas, mas que também traziam um 

forte traço de melancolia, expresso em brincadeiras e sentimentos voltados para 

ausências, tédios, frustrações. Conforme Carlinhos coloca: “pensava sempre em 

minha mãe diante de qualquer coisa triste da vida. Esta lembrança vinha-me 

acompanhada em todos os caminhos da minha sensibilidade em formação” (REGO, 

1974, p. 65); e Sérgio: “eufemismo, os felizes tempos, eufemismo apenas, igual aos 

outros que nos alimentam, a saudade dos dias que correram como melhores [...]. Eu 

tinha onze anos” (POMPEIA, 2010, p. 11).  

Como um espectro que rondava os pensamentos de Carlinhos, a ausência de 

seus pais esteve presente em todos os momentos de sua infância, constituindo um 

forte traço de sua personalidade. Isso se semelhante com Sérgio, que olhou com 

saudade os tempos vividos em sua infância antes de imergir no internato, onde não 

teria o contato diário com seu pai e sua mãe. 

Mediante as vivências narradas pelos meninos, tentei construir uma leitura da 

narrativa dos romances por meio do devaneio poético, conforme colocado por 

Bachelard: 

 

A imagem só pode ser estudada pela imagem, sonhando-se as 
imagens tal como elas se acumulam no devaneio. É um 
contrassenso pretender estudar objetivamente a imaginação, porque 
só recebemos verdadeiramente a imagem quando a admiramos 
(2009, p. 52). 

 

Carlinhos e Sérgio me conduziram ao devaneio poético no qual pude 

identificar as experiências formadoras que os mesmos tiveram durante a estadia no 

Engenho Santa Rosa e no Colégio Ateneu – embora eu nunca tenha morado em um 

Engenho ou estudado em um colégio interno. Pude identificar a formação de 
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Carlinhos através de seu contato com o calor do sol, a força devastadora do rio, a 

lua e as estrelas que inspiravam histórias de mal-assombros, mas também juntava 

os corpos para o amor, as conversas libidinosas com os trabalhadores do eito, a 

equitação, a fruta tirada diretamente da árvore. Tais imagens relacionadas com a 

natureza faziam com que o menino construísse uma leitura da realidade que estava 

se mostrando nova, distinta do contexto urbano do qual foi retirado: “[ao chegar ao 

engenho,] fui dormir com a cabeça cheia de tanta novidade” (REGO, 1974, p. 26). 

Anteriormente, essa realidade era conhecida por Carlinhos apenas por meio das 

histórias que sua mãe contava, as quais mostravam o engenho como um recanto do 

céu: 

 

A minha mãe sempre me falava do engenho como de um recanto do 
céu. E uma negra que ela trouxera para criada, contava tantas 
histórias de lá, dos banhos de rio, das frutas e dos brinquedos, que 
me acostumei a imaginar o engenho como qualquer coisa de um 
conto de fadas, de um reino fabuloso (REGO, 1974, p. 8-9). 

 

Vejo como se Carlinhos estivesse sendo preparado para vivenciar toda essa 

realidade rural, que era descrito por sua mãe como um pedaço do céu na terra. 

Certamente, o menino já conhecia a grande propriedade antes mesmo de colocar os 

olhos nela. Utilizando sua imaginação, Carlinhos burlou o impedimento geográfico 

que o separava do engenho, experimentando as maravilhas oriundas daquele 

espaço mediante as histórias que lhe eram contadas.  

Assim como Carlinhos, o primeiro contato de Sérgio com o Ateneu foi 

marcado por maravilhamento, embora o menino tenha escutado os reiterados avisos 

de seu pai, que serviriam futuramente para endurecer o seu caráter: “o coração 

pulava-me no peito com um alvoroço novo, que me arrastava para o meio dos 

alunos, numa leva ardente de fraternidade. Eu batia palmas; gritos escapavam-me, 

de que me arrependia quando alguém me olhava” (POMPEIA, 2010, p. 20). 

Da mesma forma que os primos de Carlinhos vinham do Recife contando as 

histórias vividas no internato, despertando a curiosidade do menino do engenho, 

Sérgio também alimentou expectativas diante da novidade que representava o 

Ateneu, fosse por meio dos discursos, cantoria e poesias declamadas ou pela 

beleza dos uniformes discentes, os quais lhe causaram um encantamento imediato: 
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Houve discursos de alunos e mestres; houve cantos, poesias 
declamadas em diversas línguas. O espetáculo comunicava-me certo 
prazer respeitoso [...]. A bela farda negra dos alunos, de botões 
dourados, infundia-me a consideração tímida de um militarismo 
brilhante, aparelhado para as campanhas da ciência e do bem 
(POMPEIA, 2010, p. 15). 

 

As imagens suscitas através da leitura dos romances me conduziram aos 

“devaneios poéticos voltados para a infância” (BACHELARD, 2009). Os sonhos não 

necessariamente estavam relacionados com elementos que compuseram a 

autobiografia de José Lins do Rego, de Raul Pompéia ou propriamente a minha. As 

imagens presentes nos romances figuraram enquanto arquétipos8, que me fizeram 

reviver outra infância a partir do potencial onírico presente nas mesmas.  

O onírico não esteve presente apenas em imagens felizes, mas em todos os 

materiais imagéticos que me levaram ao estado de devaneio poético durante as 

leituras das obras. Por certo, tanto Menino de Engenho quanto O Ateneu me 

viabilizaram uma leitura poética porque, mantida as devidas proporções, identifiquei 

nas obras imagens voltadas para uma infância feliz – que elas também traziam 

medos, solidão, angustias, paixões, frustrações – fosse no engenho ou no internato. 

Principalmente porque o poético, como aqui compreendido, é tudo aquilo que nos 

conduz ao devaneio poético mediante o contato com as imagens, tragam estes 

traços que remetam a alegria, melancolia, tristeza, saudade, ausência. 

Desse modo, por mais que seja consensual entre críticos e literatos 

caracterizar Menino de Engenho e O Ateneu enquanto romances autobiográficos, 

esse traço literário em nada interfere na abordagem por mim escolhida, voltada para 

o devaneio poético9. Ao entrar em contato com as narrativas presentes nos 

romances, as mesmas suscitaram em mim leituras que não necessariamente 

estavam limitadas por elementos que compuseram a história de vida de seus 

autores, embora Bachelard não negue a íntima relação entre memória e imaginação. 

Isto é, apesar do devaneio poético ser conduzido pela imaginação, esta também se 

                                                           
8
 Em várias obras de sua filosofia poética, Bachelard trata dos arquétipos do inconsciente. Em seus 

textos voltados para a imaginação dos elementos materiais (água, fogo, terra e ar), os arquétipos são 
as raízes das imagens. Já na parte da obra voltada para a fenomenologia da imaginação (A poética 
do espaço e A poética do devaneio), as imagens não são mais sublimações dos arquétipos, embora 
possam ser relacionadas a eles por associações livres do escritor ou do leitor. 
9
 Compreendido metodologicamente como fenomenologia da imaginação (BACHELARD, 2009; 

1993). 
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relaciona com o potencial mnemônico do sujeito, se constituindo enquanto uma 

memória-imaginação. Conforme apresenta Bachelard:  

 

Mas por que haveria o meu devaneio de conhecer minha história? O 
devaneio estende a história até os limites do irreal. Ele é verdadeiro, 
a despeito de todos os anacronismos. É multiplamente verdadeiro 
nos fatos e nos valores. Os valores de imagens tornam-se, no 
devaneio, fatos psicológicos. E na vida de um leitor chegam 
devaneios que o escritor tornou tão belos que os devaneios do 
escritor se convertem em devaneios vividos pelo leitor. Lendo outras 
“infâncias”, minha infância se enriquece (2009, p. 117, grifo do autor). 

 

Ao ler os romances, já não estou me limitando ao escrito pelo autor ou ao 

vivenciado historicamente pelas personagens: eu construo para mim um real 

possível por meio da fala de Carlinhos e Sérgio. Esse real vem cercado de fatos 

psicológicos porque as experiências vividas pelos meninos se distanciam e se 

aproximam das vivenciadas por mim. Ou seja, as imagens literárias presentes nos 

romances suscitaram devaneios poéticos voltados para as realidades descritas 

pelos meninos, as quais são fomentadas pelo potencial criador da imagem literária, 

bem como aspectos que despertam minha memória-sonho10. Assim, as infâncias 

vividas por Carlinhos e Sérgio se transformam em minha infância ampliada, a qual 

não reflete ipsis litteris a infância que compõe minha história de vida. Trata-se de 

uma infância sonhada, que foi desperta por meio do arquétipo da infância 

(BACHELARD, 2009).  

O entendimento bachelardiano de arquétipo possui inspiração na teoria de 

Carl G. Jung e se caracteriza pela relação que a imagem criadora (ou imagem 

poética) possui com o inconsciente coletivo. Dessa forma, a imagem poética se 

manifesta através das características que integram o arquétipo.  

O arquétipo da infância possui características voltadas para a felicidade, a 

liberdade, a alegria. Porquanto, a leitura arquetipicamente orientada se dá por meio 

da pulsão instigada pela imagem poética, não se tratando de uma reprodução 

mimética: “os arquétipos são, do nosso ponto de vista, reservas de entusiasmo que 

                                                           
10

 O devaneio poético é conduzido pela memória-sonho do leitor, tendo em vista se tratar de uma 
experiência consciente na qual o indivíduo vai acionar elementos de sua subjetividade na leitura das 
imagens poéticas. Nesse sentido, as imagens poéticas não serão apenas reproduções históricas, 
mas contará com o potencial criante do leitor; e essa potência se dá através da relação entre a 
memória e a imaginação. Tal categoria continuará a ser discutida no próximo capítulo, porém, para 
uma leitura mais acurada, conferir Bachelard (1993). 
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nos ajudam a acreditar no mundo, a amar o mundo, a criar o nosso mundo” 

(BACHELARD, 2009, p. 119). 

Quando me remeto à infância sonhada (ou onírica), vislumbro a possibilidade 

de imaginar através do contato imagético, vivendo uma experiência infantil que foi 

balizada pela memória e pelo devaneio poético, constituindo uma memória-sonho: 

“se quisermos participar do existencialismo do poético, devemos reforçar a união da 

imaginação com a memória” (BACHELARD, 2009, p. 114). Por consequência, a 

infância onírica é vivenciada mediante o devaneio poético, que se diferencia da 

experiência memorialística, a qual possibilita apenas uma experimentação 

reprodutiva da imagem. 

Assim, para além das lembranças relacionadas com a perda dos seus pais e 

as novidades trazidas por meio do contato com o mundo rural, identifiquei o 

Engenho Santa Rosa como espaço de formação, figurando enquanto uma “escola” a 

céu aberto, composta pelo rio, pela chuva, pelos cavalos, pelas árvores, pelas 

personagens que residiam na grande propriedade (professores que contribuíram 

com a formação de Carlinhos): “[... no engenho, as crianças] tinham o sol, a lua, o 

rio, a chuva e as estrelas para brinquedos que não se quebravam” (REGO, 1974, 

64). Os momentos vividos por Carlinhos no Santa Rosa se tornaram uma formação 

primeira porque, semelhante a Sérgio, o menino também foi enviado para o colégio 

interno no desfecho do romance. 

Em comparação com Carlinhos, a trajetória formadora de Sérgio foi mais 

pautada por experiências, passando para o regime de internato após socializações 

escolares preliminares. O Ateneu foi apresentado a Sérgio por seu pai como um 

local de batalha, no qual o menino deveria ter coragem para lutar, como um 

guerreiro que estava sendo enviado para guerra. Além de ser instruído por meio de 

conteúdos pedagogicamente orientados, o menino aprenderia ensinamentos que lhe 

auxiliariam no enfrentamento de um mundo conflituoso que estaria prestes a se 

mostrar. Daí, Sérgio coloca que o internato refletia a sociedade: 

 

Não é o internato que faz a sociedade; o internato a reflete [...]. O 
externato é um meio-termo em matéria de educação moral; nem a 
vida exterior impressiona, porque a família preserva, nem o colégio 
vive socialmente para instruir a observação, porque falta a 
convivência de mundo à parte, que só a reclusão do grande internato 
ocasiona, o internato com a soma dos defeitos possíveis é o ensino 
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prático da virtude, a aprendizagem do ferreiro à forja, habilitação do 
lutador na luta (POMPÉIA, 2010, p. 173). 

 

A educação que Sérgio teve no período em que esteve no Ateneu é 

assemelhada, conforme o garoto, a um ferro que precisava ser forjado nas mãos de 

um ferreiro. Dessa forma, o processo de escolarização é apresentado pelo menino 

como um disciplinamento moral, moldando seu caráter a fim de corresponder aos 

princípios dominantes partilhados socialmente e veiculados pela escola. 

Embora Sérgio tenha vivenciado experiências escolares anteriores, nada se 

comparou aos momentos vividos no internato: “apesar deste ensaio da vida escolar 

a que me sujeitou a família, antes da verdadeira provação, eu estava perfeitamente 

virgem para as sensações novas da nova fase. O internato!” (POMPEIA, 2010, p. 

12). Imerso em qualquer instituição disciplinar, o indivíduo é incluído no contexto 

(seja hospitalar, prisional, escolar) a fim de que tal inclusão viabilize seu processo de 

adestramento. Com isso, a dimensão subjetiva de Sérgio não estava sendo anulada, 

mas incluída no intuito de fazer com que o menino se tornasse membro integrante 

daquela realidade institucional, que visava corresponder com os anseios 

pertencentes à classe social da qual fazia parte: 

 

[...] são as instituições disciplinares [...] cuja finalidade não é 
propriamente a “exclusão” do indivíduo mediante sua “reclusão”, 
mas, ao contrário, precisamente sua “inclusão” como indivíduo, isto 
é, seu ajustamento, sua correção, seu adestramento (MUCHAIL, 
2004, p. 81, grifos da autora). 

 

 Porquanto, Sérgio precisou deixar para trás seus brinquedos a fim de ser 

adestrado. Esse processo contemplava os ensinamentos dados pelo diretor, 

professores, assim como as vivências tidas com os colegas no Ateneu – o que 

levava o menino a ter que assumir uma postura rígida e autônoma diante dos 

demais alunos. Tal rigidez e autonomia se manifestavam, por exemplo, através da 

negação em admitir a proteção das crianças maiores: “faça-se homem, meu amigo! 

Comece por não admitir protetores” (POMPEIA, 2010, p. 35).  

Enquanto no internato Sérgio tinha os professores das letras e dos números, 

os “moleques” da bagaceira, os trabalhadores do eito e as negras que trabalhavam 

na cozinha da grande propriedade eram os tutores de Carlinhos, com os quais o 

menino aprendia a lidar com a vida que se manifestava para além da casa-grande: 
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O interessante era que nós, os da casa-grande, andávamos atrás 
dos moleques. Eles nos dirigiam, mandavam mesmo em todas as 
nossas brincadeiras, porque sabiam nadar como peixes, andavam a 
cavalo de todo jeito, matavam pássaros de bodoque, tomavam banho 
a todas as horas e não pediam ordem para sair para onde 
quisessem. Tudo eles sabiam fazer melhor do que a gente: soltar 
papagaio, brincar de pião, jogar castanha. Só não sabiam ler. Mas 
isto, para nós, também não parecia grande coisa. Queríamos viver 
soltos, com o pé no chão e a cabeça no tempo, senhores da 
liberdade que os moleques gozavam a todas as horas [...] (REGO, 
1974, p. 56). 

 

Os “moleques” possuíam outra forma de leitura e compreensão do mundo, 

que estava sendo ensinada a Carlinhos por meio das brincadeiras que os mesmos 

realizavam no engenho. Esses ensinamentos dificilmente seriam obtidos apenas 

com os conteúdos encontrados nos livros escolares: se fazia necessário 

experimentar a realidade para além das barreiras institucionais.  

A experiência de Carlinhos com os “moleques” da bagaceira foi distinta da 

formação tida por Sérgio, que teve rígidos ensinamentos trazidos pelos professores 

e por toda a escola – os quais podiam ser vistos até na arquitetura do Ateneu: 

“nenhum mestre é mau para o bom discípulo, afirmava uma das máximas da parede” 

(POMPEIA, 2010, p. 33, grifos do autor). Entretanto, é importante salientar que 

Sérgio também tenha tido outras experiências fora de sala de aula, não limitando as 

vivências do menino às carteiras escolares: “[...] havia os jogos de parada, em que 

circulavam como preço as penas, os selos postais, os cigarros, o próprio dinheiro. As 

especulações moviam-se como o bem conhecido ofício das corretagens” (POMPEIA, 

2010, p. 115). 

  

2.2. O ENGENHO E O ATENEU COMO LOCAIS DE APRENDIZADO 

 

Essa aproximação construída entre as vivências dos meninos não visou 

desvalorizar a escola enquanto instituição formadora; entretanto, se torna necessário 

problematizar os parâmetros utilizados pela mesma no processo de formação do 

sujeito, uma vez que é possível observar o desenvolvimento de outras faculdades 

quando Carlinhos narra suas vivências no engenho a partir dos saberes dos 

indivíduos que lá vivem, fosse com a Tia Galdina e suas histórias sobre a África ou 

Zé Guedes com as suas “lições de porcaria”, que contemplavam as relações sexuais 

tidas com os animais e as negras que viviam na grande propriedade: 



38 
 

 

Os meus impulsos tinham mais anos que a minha idade. Ficava 
horas seguidas olhando, no curral, as vacas que mandavam de 
outros engenhos para reproduzirem com os zebus do meu avô, e as 
bestas vadias rinchando com os pais-d’égua pelo cercado. O sexo 
crescia em mim mais depressa do que as pernas e os braços. A 
negra Luísa fizera-se de comparsa das minhas depravações 
antecipadas [...]. Ia me botar para dormir, e enquanto ficávamos 
sozinhos no quarto, arrastava-me a coisas ignóbeis (REGO, 1974, p. 
102). 

 

Através das distintas perspectivas educativas vivenciadas pelos meninos, 

encontrei de forma subjacente à valorização do conhecimento escolar em favor do 

descrédito imposto aos saberes tradicionais (ALMEIDA, 2010; 2012). Observo esse 

ideário educacional na fala das personagens de ambos os romances, que 

vislumbravam a escola enquanto espaço de disciplinamento e obtenção de saber: 

Sérgio, ao descrever o crédito depositado ao Ateneu: “Ateneu era o grande colégio 

da época. Afamado por um sistema de nutrido reclame [...] desde de muito tinha 

consolidado crédito na preferência dos pais [...]” (POMPEIA, 2010, p. 13, grifo do 

autor); ou por Carlinhos, através das palavras ouvidas quando estava prestes a ser 

enviado para o internato: “queriam me endireitar, fazer de mim um homem instruído. 

Quando saí de casa, o velho José Paulino me disse: – Não vá perder o seu tempo. 

Estude, que não se arrepende” (REGO, 1974, p. 122). A fala do velho José Paulino 

dá a entender que Carlinhos perdeu o seu tempo ao compartilhar dos saberes 

veiculados pelos moradores da grande propriedade, sendo necessário enviar o 

menino para a Escola a fim de ser “endireitado”. Por isso, ao longo da narrativa do 

romance, Carlinhos é adjetivado enquanto menino atrasado, isto é, sem uma 

formação escolar satisfatória com vistas a um futuro bem-sucedido. 

Não obstante, Almeida (2010) argumenta em favor da importância dos 

saberes da tradição enquanto uma das formas de pensamento construídas pelo 

homem no intuito de traçar explicações para os fenômenos que compõem o seu 

cotidiano. Essa lógica de pensamento diferencia-se da cultura científica propagada 

nos espaços acadêmicos (e desdobrada nas instituições escolares), sendo 

construída através da relação direta do sujeito com o meio experimentado. Esse 

saber da tradição se expressa nas personagens de Menino de Engenho mediante os 

conhecimentos construídos a partir das vivências tidas na grande propriedade, as 
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quais contemplavam a criação de animais, as técnicas de cultivo agrícola, as 

histórias de amor e de assombração, a prática da religiosidade: 

 

Lá, um dia, para as cordas das nascentes do Paraíba, via-se quase 
rente do horizonte, um abrir longínquo e espaçado de relâmpago: era 
inverno na certa no alto sertão. As experiências confirmavam que 
com duas semanas de inverno o Paraíba apontaria na várzea com a 
sua primeira cabeça-d’água [...] Nas vazantes plantavam batata-doce 
e cavavam pequenas cacimbas para o abastecimento de gente que 
vinha das caatingas, andando léguas, de pote na cabeça [...] O povo 
gostava de ver o rio cheio [...] como se se tratasse de visita de gente 
viva [...] (REGO, 1974, p. 24). 

 

Os saberes da tradição são desclassificados por pressupostos ideológicos 

que tendem a supervalorizar explicações científicas (e, consequentemente, 

escolares) na relação do homem com a natureza e a sociedade. Através dessa 

concepção, a ciência é vista enquanto detentora de um saber objetivo que não sofre 

influência de elementos exteriores ao pesquisador (ou pelo menos que este consiga 

controlar tais influências através de seus métodos de vigilâncias). Entretanto, as 

explicações trazidas pela ciência moderna são apenas uma das formas construídas 

pelo homem de trazer um ordenamento necessário a sua relação com os fenômenos 

que o circundam (SANTOS, 2008), visto que os sujeitos sempre estiveram dispostos 

a construir respostas para os questionamentos suscitados a partir de sua relação 

com a realidade exterior, tal qual expressa nos questionamentos filosóficos 

clássicos: “Quem sou? De onde vim? Para onde vou?” Por consequência, a 

produção do conhecimento não pode ser encarada como uma via de mão única, 

cuja fabricação se dá apenas nos espaços acadêmicos e escolares11.  

Na mesma proporção em que Aristarco, figurando enquanto autoridade maior 

da gestão do Ateneu, detinha os pressupostos pedagógicos necessários para as 

aulas de cosmografia ministradas no colégio, o homem rural, por meio da leitura do 

tempo, sabia dizer para Carlinhos quando a terra estaria pronta para a plantação ou 

quando o Rio Paraíba estava para transbordar, avisando aos moradores para 

evacuar a grande propriedade a fim de não morrerem com a inundação.  

                                                           
11

 No Rio Grande do Norte, houve uma experiência educativa que valorizou o saber tradicional, 
apresentando um modelo de escola que dialogou abertamente com este saber: a campanha de “Pé 
no Chão Também se Aprende a Ler”. Para uma leitura mais detida, conferir Lendo e Aprendendo: a 
Campanha “De Pé No Chão Também Se Aprende A Ler”. 
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Assim, o saber que fundamenta as práticas pedagógicas dos professores em 

sala de aula também pode ser encontrado no saber do homem do campo, que 

ordena uma lógica de pensamento para traçar meios de lidar com a sua realidade 

local. 

Contudo, não é essa a ideia que circula na maioria dos espaços formais de 

educação, tal qual coloca Almeida: “uma linguagem universal, um método único, 

uma forma de pensar que privilegia a suposta realidade objetiva são disseminados 

na educação formal desde a primeira escola até a universidade” (2010, p. 35). A 

linguagem universal que privilegia o saber científico tende a invisibilizar outras 

culturas, bem como outras formas de conhecer. Nos espaços escolares 

institucionalizados, os saberes da tradição são comumente negligenciados ou 

trabalhados na perspectiva de tradução, isto é, o olhar do outro para compor uma 

leitura explicativa ao discurso produzido fora do espaço acadêmico. Essa prática se 

efetiva em decorrência da não autonomia argumentativa atribuída aos saberes da 

tradição, como se esses saberes não fossem ordenados por meio de uma lógica 

explicativa subjacente (à semelhança da ciência). 

Nas escolas e universidades, poetas, cineastas, romancistas e suas 

produções são comumente encarados enquanto “objetos” de pesquisa, cujas obras 

serão “explicadas” por acadêmicos imbuídos de pressupostos científicos. No geral, 

os indivíduos e suas realidades cotidianas são vistos como campos empíricos de 

onde os dados deverão ser “extraídos” e não construídos12.  

Alertando acerca dos perigos inerentes ao cientificismo, Rubem Alves 

assemelha a ciência à maçã: “a ciência é coisa linda [...]. Mas como a maçã, ela tem 

um poder enfeitiçante. À medida que dá conhecimento de um lado, ela retira 

conhecimento do outro” (ALVES, 2009, p. 97). Na medida em que se tem uma 

supervalorização da ciência, constrói-se nas relações de produção de conhecimento 

uma desvalorização dos saberes da tradição.  

Este privilégio atribuído ao saber científico – e, por consequência, ao 

conhecimento escolar – não é visto apenas n’O Ateneu, mas também em Menino de 

Engenho, quando a escola é acionada enquanto espaço que trará correção ao mau 

                                                           
12

 Compreendo que, no processo de elaboração de uma pesquisa, os dados são construídos durante 
a realização da experiência empírica, contendo a subjetividade do pesquisador nos elementos 
trazidos de sua experiência no campo. Ou seja, os dados não são extraídos, mas construídos a partir 
da vivência que o pesquisador teve com o campo de estudo. 
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comportamento de Carlinhos, lhe possibilitando uma formação capaz de suprir com 

seu atraso: “todos os dias me diziam que eu era um atrasado. Com doze anos sem 

saber nada. Havia meninos da minha idade fazendo contas e sabendo operações. 

Só mesmo no colégio” (REGO, 1974, p. 111). 

A ideia de atraso está associada aos saberes produzidos pelo homem rural, 

uma vez que, durante a sua estadia no Engenho Santa Rosa, Carlinhos conseguia 

lidar com o mundo por meio dos conhecimentos transmitidos oralmente pelas 

personagens que compunham seu cotidiano.  

Os ensinamentos dados pelos professores do engenho Carlinhos carregava 

em seu corpo, quando se banhou no rio e foi experimentado pelas negras que lá 

davam seus ensinamentos sobre práticas sexuais: 

 

– Menino danado! E comecei a envaidecer-me com a minha doença. 
Abria as pernas, exagerando-me no andar [em decorrência de ter 
contraído gálico]. Era uma glória para mim essa carga de bacilos que 
o amor deixara pelo meu corpo imberbe. Mostrava-me às visitas 
masculinas como um espécime de virilidade adiantada. Os senhores 
de engenho tomavam deboche de mim, dando-me confiança nas 
suas conversas. Perguntavam pela Zefa Cajá, chamavam-na de 
professora (REGO, 1974, p. 116). 

 

Contudo, mesmo com o contentamento masculino em decorrência das 

experiências sexuais que Carlinhos teve com Zefa Cajá, o que se falava no Santa 

Rosa era que o menino teve vivências pouco frutíferas, pois os personagens que 

residiam na grande propriedade viam o comportamento de Carlinhos como 

desvirtuado, inadequados para uma criança de sua idade, bem como para a posição 

social por ele ocupada – sendo o neto do senhor de engenho. As correções vinham 

com ameaças de surras e de aulas com professores particulares: “botaram-me para 

aprender as primeiras letras em casa dum Dr. Figueiredo, que viera da capital 

passar tempos na vila do Pilar. Pela primeira vez eu ia ficar com gente estranha um 

dia inteiro” (REGO, 1974, p. 32). Não havia ninguém na proximidade que poderia 

ensinar a Carlinhos, sendo necessário trazer da capital um professor para 

proporcionar ao menino uma formação adequada a sua posição social. 

Esse contato com o professor que veio da capital pernambucana representou 

a visão de atraso que as personagens nutriam sobre aquela realidade rural, onde 
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pouco se via o desenvolvimento almejado pela modernidade capitalista – embora, 

em um futuro próximo, o engenho fosse invadido pela usina13. 

Em contraposição a esta ideia de atraso, se tem a concepção de 

desenvolvimento, a qual tende a pautar o progresso social medindo o índice de 

produção científica e tecnológica alcançado no interior das sociedades. Essa 

concepção já estava começando a interferir no cotidiano do Engenho Santa Rosa, 

que sofria mudanças significativas no processo de produção do açúcar, passando da 

tração animal para a produção com máquina a vapor: “a partir da década de 1870, 

foi intensificando o processo de mudança na força motriz dos engenhos” (SANTOS, 

2010b, p. 64). Essa mudança no processo produtivo contribuiu para o surgimento de 

uma personagem que antes inexistia no cotidiano da grande propriedade: o 

profissional com saber técnico que auxiliava no processo de manutenção do 

maquinário utilizado para produção açucareira14.  

Com essa valorização do conhecimento técnico-científico, se tem uma perda 

gradativa da diversidade cultural em favor de um saber uniformizador que tende a 

imprimir no imaginário social uma forma única de apreender e trazer sentido para o 

homem em sua relação com a cultura e a sociedade. 

Nas sociedades ocidentais, gradativamente, o conhecimento científico passou 

a agregar privilégios cognitivos para seus detentores, uma vez que, caracterizada 

enquanto discurso hegemônico, a narrativa científica tornou-se a única porta de 

saída para respostas profícuas acerca dos fenômenos observados pelo homem, 

colocando os sujeitos da ciência em um patamar de superioridade frente aos 

indivíduos que detém outras formas de saberes. 

Observo essa valorização do saber formal na narrativa de Menino de 

Engenho quando a prima de Carlinhos compara os moradores da grande 

propriedade com animais, encarando a educação formal como princípio que irá 

distingui-la daquela realidade: “mamãe conta que morando aqui, a gente vira bicho. 

Ela quer que eu toque piano e fale francês” (REGO, 1974, p. 95). Com isso se tem a 

invisibilização epistemológica (SANTOS, 2010) de outras formas de produção de 

conhecimentos. Essa invisibilidade se dá em decorrência da superioridade atribuída 

                                                           
13

 Para uma leitura sobre a mudança da produção do açúcar por meio da tração animal (Engenho 
Trapiche) para a usina, consulte Santos (2010b). 
14

 Para uma leitura em torno da inserção dessa personagem no cotidiano do engenho, conferir Santos 
(2010b). 
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ao discurso científico diante dos saberes da tradição, das humanidades. Por 

consequência, os povos que não fazem uso da lógica intrínseca à cultura científica 

passam a ser marginalizados diante de uma realidade global que apaga a 

diversidade cultural em favor da uniformização dos padrões de vida e existência. 

Isso provoca o desperdício de experiências bem-sucedidas que não estão em 

conformidade com a hegemonia da ciência que é pautada em pressupostos 

eurocêntricos – centrados numa perspectiva do Ocidente tida como universal, global 

–, enquanto o Oriente ou o Sul do globo terrestre ficam escanteados e identificados 

com o atraso.  

Porquanto, Santos advoga em favor de uma sociologia das ausências, a fim 

de trazer para o campo da visibilidade saberes e produções culturais que são 

marginalizados em decorrência de adotarem outra lógica de existência:  

 

Trata-se de uma investigação que visa demonstrar que o que não 
existe é, na verdade, ativamente produzido como não existente, isto 
é, como uma alternativa não credível ao que existe [...] O objetivo da 
sociologia das ausências é transformar objetos impossíveis em 
possíveis e com base neles transformar as ausências em presenças 
(SANTOS, 2010, p. 102). 

 

A sociologia das ausências visa garantir o não desperdício da diversidade 

cultural, visto que sua principal função é apresentar outros modos de vida e 

produção material distintos do hegemônico em modelos sociais ocidentais, 

substituindo a monocultura do saber pela ecologia dos saberes, cujo princípio 

ideológico se afasta da centralidade atribuída à racionalização propagada pela 

cultura científica, advogando em favor de uma postura plural diante da multiplicidade 

das formas de conhecer, produzir e habitar o mundo (SANTOS, 2010). Intrínseca à 

sociologia das ausências se tem a sociologia das emergências: 

 

A sociologia das emergências é a investigação das alternativas que 
cabem no horizonte das possibilidades concretas [...]. A sociologia 
das emergências consiste em proceder a uma ampliação simbólica 
dos saberes, práticas e agentes de modo a identificar neles as 
tendências de futuro (o ainda-não) sobre as quais é possível atuar 
para maximizar a probabilidade de esperança em relação à 
probabilidade da frustração. Tal ampliação simbólica é, no fundo, 
uma forma de imaginação sociológica e política que visa um duplo 
objetivo: por um lado, conhecer melhor as condições de 
possibilidades da esperança; por outro, definir princípios de ação que 
promovam a realização dessas condições. A sociologia das 
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emergências atua tanto sobre as possibilidades (potencialidades) 
como sobre as capacidades (potência) (SANTOS, 2010, p. 118). 

 

 Enquanto na sociologia das ausências há a revelação da existência de 

experiências alternativas que estão limitadas à invisibilidade, na sociologia das 

emergências se busca alternativas políticas para que práticas, histórias e saberes 

possam ganhar visibilidade, saindo do campo da inexistência, podendo até figurar 

enquanto possibilidades alternativas de vida e existência. Porém, é importante 

colocar que não é objetivo destas sociologias impor determinado juízo de valor a 

práticas socioculturais eminentemente distintas, defendendo a colocação de uma em 

decorrência da suplantação de outra. Mas, sim, apresentar outros modos de 

produção cultural, material, simbólico, que diferem do produzido pelas grandes 

sociedades ocidentais. 

Estabelecendo o diálogo com os autores citados (SANTOS, 2010; 

BACHELARD, 2009; MORIN, 2001), adoto a perspectiva de uma racionalidade 

aberta, capaz de questionar os fundamentos constitutivos dessa ciência moderna, 

uma vez que o conhecimento científico, respeitando suas especificidades, também 

está imbuído do mesmo potencial imaginário encontrado em produções artísticas e 

literárias.  

Nesse sentido, a ciência também figura enquanto uma construção dotada de 

inventidade, pois o potencial discursivo presente no conhecimento científico também 

advém da faculdade dos seres humanos em articular aspectos da dimensão racional 

e imaginativa durante o processo de leitura e apreensão dos fenômenos 

(WUNENBURGER, 2003). 

Sabendo disso, os aspectos inventivos inerentes ao processo de construção 

do conhecimento científico podem ser observados nos conceitos, métodos, teorias, 

campos de estudos, todos esses fundamentados, em estado primeiro, por via da 

abstração – o que já pressupõe certa invenção (WUNENBURGER, 2003). Daí o 

motivo da concepção de ciência dos estudiosos depender das convenções 

estabelecidas pela própria comunidade científica, a qual é formada por 

pesquisadores pertencentes a um determinado nicho disciplinar, que constroem 

entre si acordos fundamentados também por pressupostos ideológicos que visam 

legitimar suas afirmações e postulados: “para que sejam considerados intelectuais, é 

necessário que constituam um conjunto de indivíduos que, chegando a formar uma 
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‘massa crítica’, representem uma coletividade, justamente a dos intelectuais” 

(MORIN, 1998b, p. 55, grifo do autor). 

Essa arbitrariedade em torno da legitimação de uma prática está presente em 

todos os espaços de produção do conhecimento. O campo científico não está isento 

de exercer tal influência. Com isso, se faz necessário uma “estratégia cognitiva” 

(ALMEIDA, 2010) capaz de dispensar os pressupostos que advogam em favor da 

ruptura sujeito-objeto, razão-imaginação, objetividade-subjetividade, no processo de 

elaboração do conhecimento científico, seja nas ciências humanas, biológicas, 

matemáticas. Da mesma forma que o sujeito está no objeto e o objeto está no 

sujeito, a razão dialoga com a imaginação e vice-versa. 

Semelhantemente aos personagens de Menino de Engenho, que faziam uso 

de elementos de sua realidade rural para explicar os fenômenos naturais e 

religiosos, o cientista também constrói seu discurso por via do potencial imaginativo 

por ele detido, uma vez que a imaginação não está dissociada da razão no processo 

de elaboração do pensamento: 

 

Embora se tenha, desde há muito tempo, confirmado esta oposição 
epistemológica e cultural entre ciência e imaginário, a evolução 
recente das ciências, tanto da natureza como do homem, conduziu a 
uma melhor identificação com suas interferências, ou mesmo das 
suas homologias ocultas (WUNENBURGER, 2003, p. 265). 

 

Assim, a contribuição que a imaginação traz à ciência engloba a capacidade 

criadora que o pesquisador possui diante do campo escolhido para estudo, conforme 

apresenta Wunenburger: “o homem de ciência só vê se as coisas estiverem 

dispostas de forma a serem vistas” (2003, p. 267). Tal disposição visual passa pelo 

processo de apreensão social e imaginária dos objetos que irão compor a leitura da 

realidade em apreço.  

Todavia, mesmo com certa semelhança entre ambos os sujeitos, a forma 

como os trabalhadores do eito e os pesquisadores acadêmicos expõem os saberes 

construídos em seus campos de experimentação é o que vai diferenciá-los enquanto 

produtores de conhecimento autônomos. Os primeiros fazem uso do discurso oral, e 

o cientista apresenta suas considerações por meio de uma narrativa escrita; o léxico 

utilizado pelo trabalhador do campo se aproxima da linguagem coloquial, enquanto o 

cientista faz uso de um discurso técnico dotado de conceitos específicos. Essa 



46 
 

discrepância é comumente observada quando sociólogos, historiadores ou 

antropólogos, embriagados com o imaginário científico15, chegam a um determinado 

agrupamento humano munido de técnicas de pesquisas, tentando identificar a 

melhor política social para a localidade, obtêm a narrativa que venha a ser 

considerada menos falaciosa ou até traduzir um comportamento produzido 

coletivamente. Essa tentativa se dá em decorrência de uma prática científica 

fundamentada na hierarquização das formas de saber, supervalorizando o saber 

científico em relação ao conhecimento tradicional. 

Este fato esconde uma relação verticalizada entre o pesquisador e o “sujeito 

pesquisado”16, através da qual o primeiro se apresenta como sujeito que detém as 

ferramentas necessárias para imprimir certa interpretação da realidade em questão 

e o interlocutor serve apenas enquanto indivíduo que irá fornecer o material empírico 

necessário para a pesquisa. Mesmo que a intenção primeira do acadêmico seja 

estabelecer uma relação horizontalizada, o saber do sujeito pesquisado dificilmente 

é aproximado ao conhecimento produzido na Academia. Entretanto, o que se tem é 

um imaginário científico que norteia a prática de pesquisa do cientista, colocando-o 

enquanto sujeito que melhor explica a realidade social. Os manuais metodológicos 

são ótimos materiais para se observar como essa prática é incentivada no interior da 

cultura científica, visto que os mesmos estão repletos de técnicas de pesquisa que 

incentivam o cientista a assumir uma postura mais próxima possível da 

“neutralidade” ou de distanciamento e ruptura com o que a ciência entende por 

senso comum. 

Todavia, grandes descobertas da história da humanidade foram realizadas 

por pessoas comuns através do processo de observação metódica da realidade, tais 

como a invenção do antibiótico, da fotografia, dos corantes e pigmentos. Por isso, 

Almeida argumenta em favor da existência do intelectual da tradição e o intelectual 

de laboratório: “de modo genérico, quem são os intelectuais? São pessoas que se 

distinguem pela maneira de observar os fenômenos com mais atenção e por criar 

métodos específicos para conhecê-los, decifrá-los, explicá-los” (2010, p. 49). 

                                                           
15

 Chamo de imaginário científico os pressupostos levantados pela comunidade científica que servem 
para legitimar uma prática e um saber como científico ou não. Para maiores esclarecimentos, conferir 
Wunenburger (2003). 
16

 Utilizei as aspas visando remeter à relação ambígua existente na relação sujeito-pesquisador 
porque, na medida em que o cientista pesquisa, o mesmo também é pesquisado pelo seu 
interlocutor. Nesse sentido, quem é o sujeito da pesquisa e quem assume o papel de pesquisador? 
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Utilizando a noção apresentada acima, posso inferir que o intelectual da 

tradição constrói uma explicação metódica mediante a apropriação dos elementos 

que lhe são comuns, estejam relacionados com o meio ambiente ou construções 

abstratas advindas do imaginário de seu contexto local. O pesquisador de 

laboratório também segue um ordenamento metódico para interpretar os fenômenos, 

porém faz uso dos pressupostos apreendidos durante sua formação acadêmica e 

profissional.  

Contudo, mesmo com a presença de tais singularidades, as figuras dos 

intelectuais não devem ser colocadas em posições antagônicas, mas devem ser 

tratadas enquanto indivíduos capazes de interagir no processo de produção de 

saberes e práticas discursivas. Essa postura, concomitantemente epistemológica e 

política, visa à dessacralização dos conhecimentos da tradição e científico, 

objetivando construir uma proposta de produção de saber aberta, capaz de dialogar 

harmonicamente com outros campos de produção de conhecimento. Trata-se de 

uma atitude epistemológica por imprimir no campo do imaginário científico outra 

concepção de ciência, disposta à utilização de um método aberto, capaz de dialogar 

horizontalmente com outras formas de saber. Uma ação política por garantir maior 

justiça social por meio de uma justiça cognitiva, uma vez que os padrões de 

produção social e cultural não serão hierarquizados em favor do conhecimento 

produzido pelos intelectuais de laboratório. 

Mas, para que esse projeto se concretize, se torna indispensável a superação 

de um ponto nodal: os saberes da tradição não podem ser classificados como senso 

comum. Segundo a ciência, o senso comum é um conhecimento voltado para a não 

reflexão, caracterizando-se enquanto a reprodução de ideias consensuais que 

formam a consciência coletiva de um determinado agrupamento. Isso é distinto dos 

saberes da tradição que, reitero, se caracterizam enquanto conhecimentos 

produzidos mediante uma lógica de pensamento pré-estabelecida pelo intelectual da 

tradição. Tal afirmativa se mostra ainda mais verdadeira porque os saberes da 

tradição em muito se aproximam do conhecimento científico, uma vez que ambos 

são frutos da mesma capacidade cognitiva do homem, embora não possam ser 

unificados, visto que: o primeiro está pautado pela lógica do sensível (LÉVI-

STRAUSS, 2012), que garante ao intelectual da tradição uma proximidade do objeto 
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de experimentação; já o intelectual de laboratório busca legitimar suas aferições por 

meio de um distanciamento no processo de empiria, tal qual coloca Lévi-Strauss: 

 

[...] há duas formas distintas de pensamento científico, ambas em 
função, não certamente de estádios desiguais do desenvolvimento 
do espírito humano, mas de dois níveis estratégicos, onde a natureza 
se deixa atacar pelo conhecimento científico: um aproximadamente 
ajustado ao da percepção e da imaginação, e outro sem apoio; como 
se as relações necessárias, objetivo de toda ciência – seja ela 
neolítica ou moderna – pudessem ser atingidos por dois caminhos 
diferentes: um muito perto da intuição sensível e o outro mais 
afastado (2012, p. 36). 

  

Fazendo uso das imagens sugeridas por Lévi-Strauss, o intelectual da 

tradição se caracteriza pelo uso da bricolagem enquanto estratégia cognitiva, a qual 

não pressupõe o uso de técnicas pré-concebidas, o que viabiliza ao mesmo um 

processo de experimentação direta. Diferente dos trabalhos elaborados pelo 

cientista acadêmico, para o qual Lévi-Strauss usa a metáfora do engenheiro, que 

adota previamente métodos e técnicas para elaboração de seu estudo, primando por 

uma leitura objetivamente orientada (LÉVI-STRAUSS, 2012). Por isso, a imagem do 

cientista não dever ser limitada apenas ao profissional que está preso ao laboratório 

ou sentado em uma escrivaninha coberta por livros. Existem outros modelos de 

cientistas (não apenas o acadêmico) que constroem explicações em torno dos 

fenômenos físico-químicos e sociais tão plausíveis quanto o indivíduo com formação 

acadêmica, conforme os ensinamentos passados por Zé Guedes a Carlinhos: 

 

O outro mestre que eu tive foi o Zé Guedes, meu professor de muita 
coisa ruim [...] E na meia hora que ficava com ele, de ida e volta, 
aprendi coisas mais fáceis de aprender que a tabuada e as letras. 
Contava-me tudo que era história de amor, sua e dos outros [...] Pelo 
caminho [...] continuava nas suas lições, falando de mulheres e de 
doenças do mundo (REGO, 1974, p. 34). 

 

A coisa ruim a que Carlinhos se refere eram os casos amorosos que existiam 

entre os homens e as mulheres que frequentavam o espaço da grande propriedade. 

Através das histórias contadas por Zé Guedes, o menino conhecia a lógica afetiva 

que regia as relações entre os sexos, que se tratava, não posso esquecer-me de 

mencionar, de uma realidade patriarcal – machista e dominadora do sexo feminino, 

portanto: “e lá vinha com os detalhes, com as coisas erradas da vida desta mulher. 
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Às vezes parava na porta, e era uma conversa comprida, cheia de ditos e de sem-

vergonhices. – Olha o menino, Zé Guedes! Ô homem desbocado!” (REGO, 1974, p. 

34). 

As aulas que Carlinhos teve com Zé Guedes estavam imbuídas de múltiplos 

saberes, pois o menino tinha conhecimento dos casos amorosos existentes no 

Santa Rosa, bem como aprendia acerca da condição biológica do homem mediante 

a explicação que o mestre trazia sobre as doenças contraídas por meio das relações 

sexuais e como as crianças vinham ao mundo. Esses conteúdos eram melhor 

apreendidos por Carlinhos em detrimento do menino conseguir estabelecer 

conexões concretas com o cotidiano que estava vivendo. Essa característica não é 

facilmente observável em escolas, que tendem a passar um conhecimento 

puramente técnico, incapaz de estabelecer conexões diretas com a realidade 

exterior dos aprendizes.  

Não se trata aqui de uma defesa do utilitarismo no campo educacional, mas, 

sim, em pensar um ensino que forme cabeças benfeitas ao invés de cabeças bem-

cheias (MORIN, 2001). O que se tem, comumente, são alunos inundados de 

conceitos, categorias e terminologias que não os levam a uma reflexão crítica de sua 

realidade. A educação deixou de ser uma ferramenta política e passou a figurar 

enquanto um mecanismo de reprodução da realidade social. As cabeças dos alunos 

se tornaram depósitos de conteúdos, onde se tem um ensino bancário (FREIRE, 

1996).  

Carlinhos observava uma mudança no padrão de comportamento das 

crianças que haviam sido enviadas para a escola: elas retornavam como sujeitos 

que pertenciam à outra realidade: 

 

Nenen do Seu Lula, a sua filha, educara-se nos colégios de Recife. 
Falava diferente do meu povo. Eu olhava para ela, sentindo uma 
criatura que nunca tinha visto. Sentava-se como se estivesse de 
castigo, sem um movimento de vida, numa posição só, desde que 
entrava até que saía (REGO, 1974, p. 77). 

 

O processo de disciplinarização dos corpos vivido na escola refletia-se no 

modo como Nenen se comportava diante dos moradores da grande propriedade, 

externando uma postura que a distinguia das pessoas que moravam no Engenho. 

Talvez, para ela, a grande propriedade representasse um atraso, sendo necessário 
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excluir todas as experiências rurais em favor da obtenção de um comportamento 

“civilizado”, à semelhança dos filhos do Capitão José Medeiros, alunos do 

Diocesano: “chegavam visitas do Pilar. Os meninos do Capitão José Medeiros com 

farda do Colégio Diocesano. Já não vinham montados em carneiros, com vergonha 

da montaria de outrora. Contavam-me histórias do internato” (REGO, 1974, p. 103). 

Era como se a montaria de outrora não servisse mais para os meninos agora 

“educados”, estando reservada apenas para os moradores do Santa Rosa. Por isso, 

para se tornar uma criança com um padrão de comportamento considerado 

adequado a sua camada social, Carlinhos precisava ser enviado para o colégio 

interno. 

Com a proximidade de ser enviado para o internato, os dias para Carlinhos se 

tornaram mais chuvosos, como se o Santa Rosa começasse a se despedir do 

menino. Na fala dos moradores do engenho, o comportamento de Carlinhos 

precisava ser corrigido, e tal correção era imputada à escola:  

 

Em junho iria para o colégio. Estava marcado o dia de minha partida. 
Lá ele endireita. Recorriam ao colégio como a uma casa de correção. 
Abandonavam-se em desleixos para com os filhos, pensando corrigi-
los no castigo dos internatos. E não se importavam com a infância, 
com os anos mais perigosos da vida. Em junho estaria no meu 
sanatório [...]. Uma outra vida ia começar para mim. Colégio amansa 
menino! Em mim havia muita coisa precisando de freios e de chibata. 
As negras diziam que eu tinha o mal dentro. A Tia Sinhazinha falava 
dos meus atrasos. Os homens riam-se das intemperanças dos meus 
doze anos. Menino safado, menino atrasado, menino vadio! (REGO, 
1974, p. 118-119). 

 

 Nada se falou das alegrias vividas com os “moleques” da bagaceira e os 

ensinamentos passados pelas negras e os trabalhadores do eito. A “necessária” 

correção do menino só viria mediante uma rígida disciplina escolar. Essa formação 

disciplinar não se limitava apenas à instrução de conteúdos, mas também abarcava 

a apreensão de um comportamento que iria diferenciá-lo dos personagens que 

Carlinhos deixava na grande propriedade, uma vez que ele estava sendo preparado 

para ser o futuro senhor de engenho.  

Carlinhos estava prestes a vivenciar o cotidiano do internato, à semelhança 

de Sérgio. Durante suas experiências no interior da escola, Sérgio foi absorvido por 

aquela realidade disciplinadora, que contribuiu para moldar sua personalidade. 

Alguns sonhos noturnos de Sérgio foram perturbadores: 
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Pela noite adentro, comparsas de pesadelo, perseguiram-me as 
imagens várias do atribulado dia [...]. A minha aula, o colégio inteiro, 
mil colégios, arrebatados, num pé de vento, voavam léguas afora 
uma planície sem termo. Gritavam todos, urravam a sabatina de 
tabuadas com um entusiasmo de turbilhão [...]. A sineta, tocando a 
despertar, livrou-me da angústia. Cinco horas da manhã (POMPEIA, 
2010, p. 39). 

 

O internato reservou para Sérgio descobertas, alegrias, frustrações, 

dificuldades, de modo que, em momentos de tribulação, o menino buscava na 

contemplação das estrelas seu consolo e tranquilidade: “ao mesmo tempo, como os 

filósofos atribulados, busquei a doce consolação dos astros [...]. Viveiro seguro era o 

céu” (POMPEIA, 2010, p. 53-55). 

O Engenho Santa Rosa também não foi um local apenas de momentos felizes 

para Carlinhos. O menino alimentava pensamentos voltados para a saudade que 

sentia de seus pais, o medo da morte de seu avô e o casamento de sua Tia Maria, 

por exemplo, experimentando profundas ausências na montaria de seu carneirinho 

chamado Jasmim: 

 

Esses passeios, sozinho, pela estrada, montado no meu Jasmim 
penteado, arrastava-me aos pensamentos de melancólico. Deixava a 
dócil cavalgadura a rédeas soltas, e fugia para dentro do meu íntimo. 
Pensava em coisas ruins – no meu avô morto, e no que seria do 
engenho sem ele [...] O carneirinho, com o passo miúdo, andava os 
meus caminhos, e eu nem os olhava, embebido que estava nos 
meus pensamentos. Pensava muito em minha Tia Maria. Ela estava 
se preparando para casar com o seu primo da Gameleira [...] Ia-se 
embora a minha grande amiga (REGO, 1974, p. 73-74). 

 

Embora em algumas situações Sérgio descreva o internato como um local de 

ausências e frustrações, os alunos do Ateneu conseguiam construir outra realidade, 

burlando algumas interdições colocadas por Aristarco, tal qual expressa em jogos 

proibidos: 

 

[...] havia os jogos da parada, em que circulavam como preço as 
penas, os selos postais, os cigarros, o próprio dinheiro [...]. As 
transações eram proibidas pelo código do Ateneu. Razão demais 
para interessar [...]. A principal moeda era o selo. Pelo sinete da 
posta dava-se tudo. [...] Sobre este preço, permutavam-se os direitos 
do pão, da manteiga ao almoço, da sobremesa, as delícias secretas 
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da nicotina, o próprio decoro pessoal em si (POMPEIA, 2010, p. 115, 
grifos do autor). 

 

As experiências vivenciadas pelos meninos no Santa Rosa e no Ateneu me 

conduziram à reflexão em torno de uma perspectiva pedagógica que contemple uma 

formação integral do sujeito, congregando as dimensões racional e imaginária que 

compõem o antropos. Isso porque os momentos vividos por Carlinhos com os 

moradores do engenho também contribuíram com sua formação humana, dando-lhe 

certo entendimento da realidade que estava sendo desfrutada – fosse pela leitura do 

sol, chuva, vento, fauna, flora, dos corpos no ato sexual. O aprendizado de Sérgio 

não ficou limitado à sala de aula, uma vez que o menino aprendeu sobre amor, 

traição, saudade, desejo, mentira – fosse com o próprio Aristarco, os professores ou 

demais colegas de internato. 

Assim, essa proposta pedagógica deve possibilitar o desenvolvimento de 

nossa “inteligência geral”: 

 

A educação deve favorecer a aptidão natural da mente em formular e 
resolver problemas essenciais e, de forma correlata, estimular o uso 
total da inteligência geral. Este uso total pede o livre exercício da 
curiosidade, a faculdade mais expandida e a mais viva durante a 
infância e a adolescência, que com frequência a instrução extingue e 
que, ao contrário, se trata de estimular ou, caso esteja adormecida, 
de despertar (MORIN, 2003, p. 39). 

 

Todavia, o que se tem comumente nas instituições de ensino são crianças e 

adolescentes sendo preparados para concursos e exames que poderão garantir uma 

boa profissão, visando corresponder aos anseios mercadológicos contemporâneos. 

Quase inexiste atividades pedagógicas que considerem o potencial criativo do 

alunado, ocasionando uma formação limitada à assimilação acrítica de fórmulas 

matemáticas, conceitos e regras linguísticas. 

Ao invés dessa “inteligência geral”, se tem uma “domesticação pedagógica” 

(DUBORGEL, 2003), que se caracteriza por um ensino positivado, cuja preocupação 

está em formar sujeitos meramente racionais. Com isso, a escola é responsável pela 

minimização do potencial imaginativo da criança e do adolescente, imprimindo uma 

cultura adultocêntrica que coloniza o pensamento por meio de uma “exclusão-

disciplinarização da imaginação” (DUBORGEL, 2003, p. 209). O processo 

educacional que visa o desenvolvimento dessa “inteligência geral” deve contemplar 
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a dimensão imaginária e racional de forma indiscriminada, concebendo um modelo 

formador não asseptizado do poético e do imaginário no trato dos conteúdos. Essa 

asseptização também é fruto da fragmentação dos saberes, que opera eliminando o 

onírico do processo de construção do conhecimento, aumentando o fosso que 

segrega as culturas científica e humanista. Com isso, a cultura científica tende a não 

dialogar com o campo das imagens, visando à construção de conhecimentos que 

não tragam em sua estrutura traços da linguagem poética. Isso elimina, nesse 

sentido, o imaginário das construções humanas em favor da formação de um 

pensamento unicamente racional (WUNENBURGER; ARAÚJO, 2006). 

A constituição de um pensamento voltado apenas para o racional pode ser 

visto quando Carlinhos recebeu a visita de um médico que veio da capital para tratar 

de seu puxado. Além de ser visto como um menino atrasado, ainda sofria de asma: 

 

Um médico veio ao engenho me examinou de meu puxado [...]. Disse 
então que era preciso um tratamento rigoroso para o meu caso, fazer 
uma série de injeções [...]. Fiquei preso aos horários dos frascos de 
mezinhas e às dietas exageradas. O meu avô com cuidados. 
Ninguém brigava comigo [...]. Carlinhos é doente, ninguém pode 
fazer raiva a ele [...]. Já não ia mais aos banhos de rio, brigavam 
quando me viam no sol, não podia ficar de noite na conversa pela 
senzala. Entra pra dentro, Carlinhos. Era o que me ouvia de todos os 
lados. A minha vida ia ficando como a dos meus canários 
prisioneiros, enquanto os meus primos se soltavam e um magnífico 
verão que se abria [...] (REGO, 1974, p. 98-99). 

 

O menino também sofria com as ausências de seus pais, crescendo como 

uma criança triste, que suprimia essa lacuna com os afetos de sua Tia Maria e as 

brincadeiras com os “moleques” da bagaceira. Mas, embora os moradores do Santa 

Rosa soubessem das tristezas de Carlinhos, em nenhum momento o médico foi 

acionado para tratar de suas carências, uma vez que sua atuação estava limitada a 

causas objetivas, tal qual a ciência moderna, que exclui do sujeito suas emoções. 

Da mesma forma, Sérgio, com seus excessos de tédio e carência no interior 

do Ateneu, tinha uma escola preocupada apenas em formar moralmente seu 

alunado, negligenciando as ausências que assolavam as crianças: “estes intervalos 

de dormência sem sonho, sem ideias, sem definida cisma, eram o meu sossego. 

Pensar era impacientar-me. Que desejava eu?” (POMPEIA, 2010, p. 164). 

 Em um primeiro momento, o Ateneu se mostrou para Sérgio com ares de 

novidade, enfeitiçando o menino com os botões dourados do uniforme e a 
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solenidade preparada para maravilhar pais e alunos que estavam a conhecer as 

dependências da instituição: 

 

No ano seguinte, o Ateneu revelou-se-me noutro aspecto. 
Conhecera-o interessante, com as seduções do que é novo, com as 
projeções obscuras de perspectiva, desafiando curiosamente e 
receio; conhecera-o insípido e banal como os mistérios resolvidos, 
calado de tédio; conhecia-o agora intolerável como um cárcere, 
murado de desejos e privações (POMPEIA, 2010, p. 132, grifo do 
autor). 

 

Sérgio mostra o Ateneu como uma prisão, dentro da qual estava privado de 

muitas experiências prazerosas (não todas). Juntamente com o ensino das letras, 

números, artes, literatura, a escola contribuiu com uma formação moralizante que 

contemplou amplamente a dimensão racional, uma vez que, em certo momento, o 

recreio não instigava mais o menino à brincadeira: 

 

Eu deitava-me preguiçoso, ouvindo a gritaria do pátio, como coisa 
absolutamente alheia à minha vida. Contava as tábuas do teto, 
porção de traços paralelos que se perdiam num reflexo da tinta [...] 
(POMPEIA, 2010, p. 164). 

 

Sérgio cresceu no Ateneu de dentro para fora, tornando-se homem em corpo 

de menino. As gritarias no pátio não o instigavam mais às brincadeiras, ele pensava 

nas crianças que gritavam como uma realidade alheia a sua, vivida ulteriormente: 

 

De volta ao Ateneu, senti-me grande. Crescia-me o peito 
indefinivelmente, como se me estivesse a fazer homem por dilatação. 
Sentia-me elevado, vinte anos de estatura, um milagre. Examinei 
então os sapatos, a ver se haviam crescido os calcanhares. Nenhum 
dos sintomas estranhos constatei (POMPEIA, 2010, p. 158, grifo do 
autor). 

 

A escola não o encantava como antigamente. Há tempos, Sérgio não possuía 

os fios dos cabelos angelicais, retirados ao ser matriculado. Deixou de ser a criança 

que foi, causando admiração na esposa de Aristarco, D. Ema, ao reencontrar o 

menino: 

 

D. Ema reconheceu-me: era aquele pequeno das madeixas 
compridas! Conversou muito comigo. Um fiapo branco pousava-me 
ao ombro do uniforme; a boa senhora tomou-o finamente entre os 
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dedos, soltou-o e mostrou-me, sorrindo, o fio levíssimo a cair 
lentamente no ar calmo [...]. Estava desenvolvido! Que diferença do 
que era há dois anos (POMPEIA, 2010, p. 157). 

 

Minha leitura dos romances não buscou supervalorizar as construções do 

imaginário em decorrência da desvalorização do racional, mas, sim, refletir em torno 

de uma formação que congregue ambas as faculdades do ser humano (razão e 

imaginação) no processo de leitura e apreensão da realidade, uma vez que a 

consolidação de um modelo educacional disciplinar contribuiu com o esfacelamento 

do sujeito, sendo este visto apenas enquanto possuidor do logos (WUNENBURGER; 

ARAÚJO, 2006; DUBORGEL, 2003). 

Mediante a possibilidade de haver uma formação que abarque os campos da 

razão e da imaginação indiscriminadamente, outra concepção antropológica emerge, 

tendo em vista que o homem passa a ser visto em sua integrabilidade, e não através 

de uma perspectiva que segrega o racional e o imaginário na formação do 

pensamento e da cultura. Esse ideário educacional não pode ser segregado de uma 

mudança paradigmática nas relações de produção do conhecimento científico, visto 

que as teorias pedagógicas que fundamentam a prática dos professores em sala de 

aula são difundidas principalmente nos espaços acadêmicos, os quais tendem a 

desvalorizar os saberes da tradição, a cultura humanista, em favor de uma formação 

técnico-científica. 

Certamente, o conhecimento científico não pode ser visto enquanto único 

reflexo da realidade objetiva, pois o mesmo também possui limitações em todo o 

processo de construção, em especial na interpretação dos fenômenos. Nesse 

sentido, se deve pensar uma formação que também reflita em torno da importância 

do erro e da ilusão enquanto importantes princípios formadores. Morin coloca que “a 

educação deve mostrar que não há conhecimento que não esteja, em algum grau, 

ameaçado pelo erro e pela ilusão” (2003, p. 19). 

O modelo de racionalidade difundido pela modernidade capitalista trouxe para 

as relações humanas argumentos embasados por certezas comprovadas 

cientificamente. As consequências disso estão presentes em discursos que tendem 

a deslegitimar saberes não hegemônicos, principalmente os produzidos por 

sociedades não ocidentais ou dispostas geopoliticamente no lado sul do globo. Daí a 

importância de se problematizar o limite do saber científico, visando pensar a 
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diversidade social e cultural, evidenciando outras formas de produção material e de 

pensamento. Tal postura epistemológica e política evita a propagação da 

monocultura de saberes (SANTOS, 2010), cuja característica é homogeneizar as 

práticas sociais, tendo como finalidade a extinção das singularidades culturais de 

agrupamentos humanos distintos. Umas das consequências dessa padronização da 

vida é a homogeneização do imaginário social (comumente visto em filmes, músicas, 

roupas), limitando a forma de recriar e conceber o mundo. 

Adoto ideias que advogam em favor da leitura do real pautada pela 

interlocução do racional e do imaginário (WUNENBURGER, 2005; 2003), os quais 

podem ser compreendidos enquanto dimensões prosaica e poética, que formam o 

pensamento e a vida (MORIN, 2009). 

Fazendo uso de uma racionalidade aberta às construções do imaginário, 

apresento no próximo capítulo as experiências de Carlinhos e de Sérgio enquanto 

manifestações prosaica e poética capazes de me fazer refletir acerca da 

integralidade antropológica – síntese oriunda da relação razão-imaginação. Assim, 

faço do Santa Rosa e do Ateneu espaços poéticos profusos de pensamentos e 

sonhos, mediante devaneios voltados à infância (BACHELARD, 2009). 
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Figura 03 – Menino com estilingue 

Fonte: http://www.medicinageriatrica.com.br/2008/07/27/contos-do-bie-o-menino-e-o-
estilingue/ 

 

 

3.  O PROSAICO E O POÉTICO NO ENGENHO E NO ATENEU 
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[...] uma psicologia completa há de ligar ao humano aquilo 

 que se separa do humano – unir a poética do 

 devaneio ao prosaísmo da vida. 

 

(Gaston Bachelard) 

 

 

Em uma considerável parte de sua obra, Gaston Bachelard tece críticas à 

leitura psicologizante da imagem e à psicanálise freudiana de seu tempo, pois, 

propondo uma abordagem onírica, o autor critica a racionalização presente na leitura 

de imagens. Com isso, ele vai criticar uma “psicologia da superfície”, que desenvolve 

uma leitura mimética da imagem, contrapondo esta a uma “psicologia completa”, que 

aborda o campo imagético em uma perspectiva inventiva, entendendo as 

manifestações humanas em suas dimensões prosaica e poética (MORIN, 2009), 

podendo ser compreendidas enquanto manifestações do racional e do onírico – 

respectivamente. 

Dessa forma, conforme Bachelard salienta na epígrafe, se torna necessária a 

religação entre as dimensões poética e prosaica que constituem o viver, uma vez 

que, em seu processo de experimentação e de leitura de si e do mundo, o homem 

articula as faculdades racional e imaginativa que compõem sua constituição 

antropológica (ANTÔNIO, 2009; WUNENBURGER, 2005). Dessa forma, através da 

interlocução razão-imaginação, podemos reconstruir uma vida que esteja para além 

do cotidiano prosaico, fazendo do poético uma força propulsora de reinvenção da 

realidade. 

Em algumas circunstâncias, por mais que o Ateneu também fosse para Sérgio 

um local de desafios e privações, ele reinventava a si e a escola por meio de uma 

leitura que estava para além da descrição física do espaço; era uma apreensão 

construída através da relação significativa que o menino tinha com os colegas e 

professores no internato:  

 

Os dormitórios apelidavam-se poeticamente, segundo a decoração 
das paredes: salão pérola, o das crianças, policiado por uma velha, 
mirrada e má que erigia o beliscão em preceito único disciplinar, 
olhos mínimos, chispando, boca sumida entre o nariz e o queixo, 
garganta escarlate, uma população de verrugas, cabeça penugenta 
de gipaeto sobre um corpo de bruxa; salão azul, amarelo, verde, 
salão floresta, dos ramos do papel, aos quais se recolhia a classe 
inumerável dos médios. O salão dos grandes, independente do 
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edifício, sobre o estudo geral, conhecia-se pela denominação amena 
de chalé. O chalé fazia vida em separado e misteriosa (POMPEIA, 
2010, p. 120, grifos do autor). 

 

Sérgio soltava sua imaginação para construir outra leitura daquela realidade 

que lhe parecia hostil, uma vez que sua estadia na escola o fez nutrir os mais 

variados pensamentos – voltados à insegurança, saudade de casa, impotência 

diante de alguns desígnios do diretor. Assim, não apenas Sérgio, mas os demais 

alunos reconstruíam o Ateneu mediante a reinvenção do espaço e das relações lá 

estabelecidas.  Caracterizo isso enquanto outro olhar porque algumas descrições 

que os meninos davam ao Ateneu não se assemelhavam aos traços apresentados 

pelo diretor Aristarco, sempre prezando pela moralidade e pelo bom funcionamento 

da instituição. Eram descrições repletas de apelidos ou traços toscos dos 

personagens, que compunham o cenário em questão – como, por exemplo, o nome 

dado aos dormitórios e à senhora que acompanhava os alunos no salão pérola. 

Bachelard expõe que “uma das funções do devaneio é libertar-nos dos fardos 

da vida” (2009, p. 70). Com isso, o poético pode viabilizar a construção de uma nova 

realidade, seja por outro olhar que damos ao real apreendido ou através da 

mudança de nosso estado de espírito quando estamos a sonhar. Essa é uma 

experiência vivida por Sérgio quando já conhecia o cotidiano do internato: “perdido o 

ideal cenográfico de trabalho e fraternidade, que eu quisera que fosse a escola, 

tinha que soltar para outras bandas os pombos da imaginação. Viveiro seguro era o 

céu” (POMPEIA, 2010, p. 55).  

Os excessos de melancolia de Carlinhos também eram mitigados por sua 

capacidade de sonhar. Em muitas circunstâncias, os ares bucólicos do Santa Rosa 

não eram suficientes para que o menino desfrutasse de uma infância tranquila; ele 

precisava sanar os seus desejos através do sonho: “e um sonho de menino é maior 

de que gente grande, porque fica mais próximo da realidade. O meu tomara conta 

de todas as minhas faculdades. E de tanto pedir, eu entrara na posse do objeto 

sonhado” (REGO, 1974, p. 73). 

Por mais que Carlinhos desfrutasse de todas as regalias pertencentes ao neto 

do senhor de engenho, o menino precisava sonhar a fim de se aproximar de uma 

realidade almejada, tendo em vista que apenas as brincadeiras com os “moleques” 
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da bagaceira e os primos vindos de Recife não eram suficientes para dirimir as 

ausências que trazia no peito: 

 

Era um menino triste. Gostava de saltar com os meus primos e fazer 
tudo o que eles faziam. Metia-me com os moleques por toda a parte. 
Mas, no fundo, era um menino triste. Às vezes dava para pensar 
comigo mesmo, e solitário andava por debaixo das árvores da horta, 
ouvindo sozinho a cantoria dos pássaros. O meu esporte favorito 
concorria para estes isolamentos de melancólico [...]. Enquanto os 
canários vinham e voltavam, eu me metia comigo mesmo, nos meus 
íntimos solilóquios de caçador. Pensava em tanta coisa [...] (REGO, 
1974, p. 66). 

 

Pensava na morte da mãe, na hospitalização do pai (diagnosticado como 

louco), na partida da Tia Maria após seu casamento, na velhice do avô e na carência 

na administração do engenho. Diante de tudo isso, uma das formas que o menino 

tinha para diminuir esses fardos interiorizados era reinventar aquele cotidiano rural: 

“o rumor do curral, o apito do engenho chamando o povo para o trabalho, me 

pareciam uma novidade de todos os dias. Mais tarde os pássaros cantavam as suas 

matinas no gameleiro” (REGO, 1974, p. 82). 

Os meninos não eram sujeitos passivos diante da realidade desfrutada. Ao 

contrário, reconstruíam o real vivido fazendo uso da imaginação. E essa 

reconstrução se manifestava no modo como eles descreviam os espaços e 

experimentavam os acontecimentos cotidianos. Fosse ao modo como Carlinhos via 

o Santa Rosa – local de experiências felizes, dramáticas e inéditas – ou como Sérgio 

arquitetava o Ateneu – contornando a escola para além das interdições morais de 

Aristarco. Por isso, Wunenburger e Araújo colocarem que “[...] a criança não é um 

adulto em miniatura, a infância existe para si mesma e por si própria [...]” (2006, p. 

41). Ou seja, a criança deve ser vista enquanto um sujeito autônomo no processo de 

leitura do mundo (embora seja balizada pelos processos de socialização), e não 

limitada à inocência e à candura. 

O comportamento de Sérgio no Ateneu externa bem o potencial de autonomia 

que a criança possui no processo de condução da sua vida, pois ele não era passivo 

diante das ameaças vividas no internato. Ele mostrava-se forte diante de qualquer 

adversidade, não se deixando dominar totalmente pela dureza do diretor ou pelas 

ameaças das crianças maiores:  
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Ia por diante Rebelo com os extraordinários avisos, quando senti 
puxarem-me a blusa. Quase caí. Voltei-me; vi a distância uma cara 
amarela, de gordura balofa, olhos vesgos sem pestanas, virada para 
mim, esgarçando a boca em careta de riso cínico. Um sujeito 
evidentemente mais forte do que eu. Não obstante apanhei com raiva 
um pedaço de telha e arremessei. O tratante livrou-se, injuriando-me 
com uma gargalhada, e sumiu-se. “Muito bem”, aplaudiu Rebelo 
(POMPEIA, 2010, p. 35, grifo do autor). 

 

Assim, os meninos experimentavam a realidade vivida de forma prosaica e 

poética, através da dureza do Coronel José Paulino com todos os moradores do 

Santa Rosa, de Aristarco com seu modelo de educação moralizante, ou do modo 

como os meninos reinventavam os espaços por eles ocupados, com brincadeiras, 

brigas, apelidos, jogos.  

Para Carlinhos, essa reinvenção se dava quando o menino experimentava 

uma realidade rural que estava se mostrando digna de deslumbre: “e era com os 

olhos de deslumbrado que olhava então aqueles sítios, aquelas mangueiras e os 

meninos que via brincando por ali [...]. Minha imaginação vivia assim a criar esse 

mundo maravilhoso que eu não conhecia” (REGO, 1974, p. 12). As vivências no 

engenho vieram para dar uma nova vida ao menino. Já Sérgio reinventava o Ateneu 

quando nomeava os dormitórios de acordo com a faixa etária dos alunos ou atribuía 

apelidos para os colegas de acordo com o porte físico e o comportamento de cada 

um: 

 

Os companheiros de classe eram cerca de vinte; uma variedade de 
tipos que me divertia. O Gualtério, miúdo, redondo de costas, 
cabelos revoltos, motilidade brusca e caretas de símio – palhaço dos 
outros, como dizia o professor; o Nascimento, o bicanca, alongado 
por um modelo geral de pelicano, nariz esbelto, curvo e largo como 
uma foice; o Álvares, moreno, cenho carregado, cabeleira espessa e 
intonsa de vate de taverna [...]; o Almeidinha, claro, translúcido, rosto 
de menina, faces de um rosa doentio, que se levantava para ir à 
pedra com um vagar lânguido e convalescente; o Maurílio, nervoso, 
insofrido, fortíssimo em tabuada [...]; o Negrão, de ventas acesas, 
lábios inquietos, fisionomia agreste de cabra, canhoto e anguloso 
[...]; Batista Carlos, raça de bugre, valido, de má cara, coçando-se 
muito, como se o incomodasse a roupa do corpo, alheio às coisas da 
aula [...] (POMPEIA, 2010, p. 30-31, grifo do autor). 

 

Os momentos vividos no Santa Rosa e no Ateneu foram para os meninos 

mais que experiências prosaicas. Neles, Carlinhos e Sérgio também desfrutaram da 

dimensão poética que compõe a vida, tendo em vista que os espaços não foram 



62 
 

apenas descritos fisicamente, mas também vivenciados de forma onírica. Foram 

espaços desfrutados não apenas no plano objetivo, limitado à dimensão geométrica, 

mas também delineados oniricamente. Refletindo acerca do espaço onírico, faço uso 

dos pressupostos bachelardianos: “o espaço percebido pela imaginação não pode 

ser o espaço indiferente entregue à mensuração e à reflexão do geômetra. É um 

espaço vivido. E vivido não em sua positividade, mas com todas as parcialidades da 

imaginação” (BACHELARD, 1993, p. 19, grifo nosso). 

O “espaço vivido”, colocado por Bachelard, se dá através da apropriação que 

o indivíduo faz do espaço dando contornos oníricos, sobretudo mediante a relação 

entre a memória e a imaginação. Este espaço onírico está associado com a figura 

da “casa natal” (BACHELARD, 1993), imagem que nos situa no mundo, dando-nos 

uma história. Nesse sentido, habitamos o espaço onírico através de imagens 

poéticas que nos remetem à nossa casa natal. Esse espaço, por ser onírico, não 

está situado necessariamente em uma geografia, mas se constitui enquanto vivência 

imagética oriunda de nossa memória-sonho. Utilizando imagens poéticas que nos 

remetam a essa casa natal, podemos devanear poeticamente em decorrência de se 

tratar de uma ambiência realmente habitada, vivida em toda a sua potência 

mnemônica e onírica: “vive a casa em sua realidade e em sua virtualidade, através 

do pensamento e dos sonhos” (BACHELARD, 1993, p. 25). 

É para o interior do Ateneu que Sérgio retorna quando revive, imaginária e 

mnemonicamente, as experiências tidas no internato: “eram infantis, alegres, 

francos, bons, imaculados, saudade inefável dos primeiros anos, tempos da escola 

que não voltam mais!” (POMPEIA, 2010, p. 129, grifo do autor). Posso pensar que, 

para Sérgio, os tempos de escola não retornam mais porque “a casa não tem raízes” 

(BACHELARD, 1993, p. 44), não está presa ao plano temporal ou físico. Porém, o 

menino revisitava o colégio sempre que entrava no Ateneu por meio de suas 

lembranças, uma vez que a casa natal, conforme coloca Bachelard, se forma 

mediante “[...] a solidariedade entre a memória e a imaginação” (1993, p. 26). Ou 

seja: essa casa natal sempre pode ser revisitada através do devaneio poético, cuja 

arquitetura onírica se mostra através da interlocução de nossa memória-sonho. 

Bachelard faz uso da fenomenologia da imaginação enquanto ferramenta 
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metodológica, tratando a dimensão poética da imagem através da imaginação 

criadora (ou produtora)17. 

Certamente, Sérgio revivia o espaço onírico do internato ao lembrar-se das 

alegrias e das dificuldades dos tempos de escola. Até por uma imagem construída 

sonoramente, os pensamentos do menino podiam ser transportados para uma de 

suas casas natal: “há reminiscências sonoras que ficam perpétuas, como um eco do 

passado” (POMPEIA, 2010, p. 188).  

Sem importar sua real posição geográfica ou faixa etária, Sérgio podia reviver 

as dores e as delícias do internato, afinal, Bachelard afirma que “a lembrança pura 

não tem data. Tem uma estação. É a estação que constitui a marca fundamental das 

lembranças” (2009, p. 111, grifo do autor). Entendo essa estação enquanto estado 

orientado pelo devaneio poético. Assim, Sérgio chega a encerrar sua narrativa com 

certo saudosismo: “aqui suspendo a crônica das saudades. Saudades 

verdadeiramente? Puras recordações, saudades talvez se ponderarmos que o 

tempo é a ocasião passageira dos fatos, mas sobretudo – o funeral para sempre das 

horas” (POMPEIA, 2010, p. 202). O tempo cronologicamente vivido no internato foi 

enterrado, todavia, está sujeito a ressurgir toda vez em que a memória e a 

imaginação conduzirem Sérgio para um devaneio voltado para o Ateneu, uma de 

suas casas natal. 

Carlinhos também retornava ao cotidiano rural toda vez que seus 

pensamentos o faziam lembrar-se das brincadeiras tidas com os “moleques” da 

bagaceira ou com os primos que de vez em quando visitavam o Santa Rosa: 

“depois, no colégio, quando no Grêmio do Cristianismo eu lia uns versos falando dos 

pássaros da Bretanha, que fugiam do inverno de sua pátria, vinha-me a saudade 

das pobres rolas sertanejas que trucidávamos” (REGO, 1974, p. 18, grifo do autor). 

Observei esta apropriação íntima dos espaços realizada pelos meninos, de modo 

que Carlinhos e Sérgio puderam vivenciar profundamente as realidades nas quais 

estavam inseridos, atribuindo significados prosaicos e poéticos para as experiências 

tidas no engenho e na escola. Estes locais são profusos pensamentos e sonhos: 

“mais que um centro de moradia, a casa natal é um centro de sonhos” 

(BACHELARD, 1993, p. 34). Certamente, figurando enquanto casas natais, o Santa 

                                                           
17

 Para uma leitura mais acurada em torno da fenomenologia da imaginação, conferir as obras 
bachelardianas A poética do espaço (1993) e A poética do devaneio (2009). 
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Rosa e o Ateneu foram palcos de devaneios voltados para a infância (me remetendo 

às espacialidades oníricas). 

Bachelard (1993) coloca que o sonho é mais poderoso que o pensamento 

quando nos remetemos a nossa casa natal, principalmente porque esta casa se trata 

de uma construção onírica, não podendo ser arquitetada objetivamente – daí seus 

contornos estarem presentes em nossos devaneios acordados.  

Consequentemente, eu não posso negligenciar a dimensão imaginária na 

descrição feita por Sérgio e Carlinhos sobre os espaços, pois tal espacialidade foi 

construída através das experiências física e onírica dos meninos, de modo que “as 

realidades servem aqui para expor sonhos” (BACHELARD, 1993, p. 40). Isto é, 

devaneios poéticos suscitados graças à apropriação íntima do engenho e da escola. 

Os sonhos se constituem enquanto traço recorrente nos pensamentos das crianças, 

estando os desejos infantis comumente mergulhados em mundos imaginários – 

expressos em desenhos, cantigas, contos de fada. Todavia, tornou-se recorrente 

associar à imaginação a fase infantil da vida, como se apenas as crianças 

possuíssem o potencial de imaginar. Desse modo, a imaginação foi sendo vista 

como uma faculdade desimportante no processo de formação do homem, estando 

relegada apenas aos excessos das crianças, como se seus pensamentos fossem 

fomentados apenas por construções imaginárias. 

Essa concepção em torno da imaginação foi adensada com o paradigma de 

racionalidade moderno, estando o conhecimento limitado ao campo do racional, 

vislumbrando o imaginário enquanto faculdade com pouca importância na 

formatação do pensamento (WUNENBURGER; ARAÚJO, 2006; SANTOS, 2008; 

WUNENBURGER, 2003). Por isso, Wunenburger e Araújo apontam que a dimensão 

imaginária não pode ser segregada da constituição da consciência humana: “o 

imaginário é inseparável de obras, psíquicas ou materializadas, que servem para 

que cada consciência construa o sentido de sua vida, das suas ações e das suas 

experiências de pensamento” (2006, p. 15). Assim, o sentido que irá reger nossas 

ações é síntese da interlocução razão-imaginação, cuja relação está presente na 

construção de qualquer narrativa. 

Sérgio se punha a imaginar quando assumia a posição de futuro diretor do 

Ateneu. Enquanto a regência de Aristarco era balizada por uma rígida moralidade, 

Sérgio acreditava em uma pedagogia da safadeza para fazer a escola crescer: 
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Qual! eu, se fosse diretor, seria safado! Não há nada neste mundo 
como ser safado! Uma bonita meninada, que festança! Os meninos 
gostam da gente, a gente gosta dos meninos e o colégio cresce: 
crescite!... Daí a pouco tanta matrícula, que precisaríamos mudar de 
casa (POMPEIA, 2010, p. 121, grifos do autor). 

 

Diferentemente de Aristarco, Sérgio tinha outra leitura da escola: ele queria 

um espaço onde alunos e professores pudessem interagir de forma harmônica, livre 

da repressão moralizante do diretor. Nesse sentido, construir imaginariamente outra 

realidade escolar era a forma que o menino encontrava de tornar a escola um local 

mais agradável. 

Todavia, o disciplinamento e a defesa da moral recorrente nos discursos de 

Aristarco faziam parte de um ideário burguês de educação que visava à disciplina, à 

masculinidade e à virilidade. Esse modelo educacional era de origem militar e 

prezava pela constituição de corpos domesticados (MORAES, 1999; LIMA, 1997). 

Desse modo, Aristarco adotava preceitos que serviam para coibir a livre conduta dos 

alunos, sendo firme ao adverti-los acerca de comportamentos tidos pelo diretor 

como imorais: 

 

[...] Ah! meus amigos, conclui ofegante, não é o espírito que me 
custa, não é o estudo dos rapazes a minha preocupação [...]. É o 
caráter! Não é a preguiça o inimigo, é a imoralidade! Aristarco tinha 
para esta palavra uma entonação especial, comprimida e terrível, 
que nunca mais esquece quem a ouviu dos seus lábios. “A 
imoralidade!” (POMPEIA, 2010, p. 28-29, grifos do autor). 

 

O Ateneu era uma afamada instituição educativa daquele período, 

despertando o interesse das famílias abastadas do Rio de Janeiro em conseguir 

uma matrícula para seus filhos. Sérgio chegou a mencionar que “de fato, os 

educandos do Ateneu significavam a fina flor da mocidade brasileira” (POMPEIA, 

2010, p. 14, grifo do autor), visto que os alunos que lá estudavam vinham de famílias 

ricas, bem como recebiam uma rígida educação do diretor e dos professores, que 

também visavam à manutenção de um ideal de moralidade burguês. Entretanto, 

mesmo que grande parte dos alunos que estudava no Ateneu viesse das ricas 

famílias cariocas, a instituição também escolhia algumas crianças que não tinham 

condições materiais de lá estudarem: 
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Havia no Ateneu, fora desta regra, alunos gratuitos, dóceis criaturas, 
escolhidas a dedo para o papel de complemento objetivo de 
caridade, tímidos como se os abatesse o peso do benefício; com 
todos os deveres, nenhum direito, nem mesmo o de não prestar para 
nada. Em retorno, os professores tinham obrigação de os fazer 
brilhar, porque caridade que não brilha é caridade em pura perda 
(POMPEIA, 2010, p. 128). 

 

Visando manter a ordem e o bom funcionamento da escola, Aristarco se 

punha enquanto figura com maior autoridade no Ateneu, apresentando-se enquanto 

criatura possuidora de vários olhos, pensando não passar nada despercebido a sua 

supervisão: “‘ah! mas nada me escapa... tenho cem olhos. Se são capazes, iludam-

me...’ Ao retirar-se, o diretor deixou na sala uma estupefação de pavor” (POMPEIA, 

2010, p. 142-143). Com esse ar de superioridade, Aristarco garantia certa 

obediência dos alunos através do medo em sofrer alguma reprimenda.  

Essa obediência era parcial porque os alunos não eram totalmente passivos 

diante das ameaças do diretor: criavam códigos de conduta alheios às normas do 

internato, brigavam, acordavam de madrugada, faziam traquinagens – chegando, 

em algumas situações, a passarem ilesos dos castigos. Alguns alunos até ousavam 

enfrentar diretamente Aristarco, como aconteceu com Sérgio ao ser pego em uma 

briga com Bento Alves: 

 

Aristarco veio sobre mim. Que explicasse a briga! Eu estava como o 
adversário, empoeirado e sujo como de rolar sobre escarros. 
Respondi-lhe com violência. “Insolente!” rugiu o diretor. Com uma 
das mãos prendendo-me a blusa, a estalar os botões, com a outra 
pela nuca, ergueu-me ao ar e sacudiu. “Desgraçado! desgraçado, 
torço-te o pescoço! Bandalhozinho impudente! Confessa-me tudo ou 
mato-te.” Em vez de confessar, segurei-lhe o vigoroso bigode. 
Fervia-me ainda a excitação do primeiro combate; não podia olhar 
conveniências de respeito. Esperneei, contorci-me no espaço como 
um escorpião pisado. O diretor arremessou-me ao chão. E, 
modificando o tom, falou: “Sérgio! ousaste tocar-me!” Fui primeiro 
tocado! – repliquei fortemente. Criança! feriste um velho! [...] Esperei 
um dia, dois dias, três: o castigo não veio [...]. O caso morreu em 
segredo de discrição, encontrando-nos eu e o diretor num conchavo 
bilateral de reserva, como se nada houvesse (POMPEIA, 2010, p. 
144-145). 

 

 Conforme salientam Lima (1997) e Moraes (1999), o Ateneu já havia abolido 

as punições corporais enquanto medidas corretivas, adotando uma conduta 

pedagógica que seguia métodos modernos de ensino que não mais pressupunham 
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a violência física. Entretanto, outras formas de castigos continuaram a ser utilizadas 

por Aristarco na tentativa de disciplinar os alunos, estivessem as reprimendas 

pautadas por agressões simbólicas ou psicológicas: 

 

“Adianta-te, Franco”, mandou Aristarco. Com a insensibilidade pétrea 
que o encouraçava para as humilhações, saiu Franco do lugar e de 
cabeça baixa, como um cão, foi parar no centro da sala. Ali esteve 
por alguns segundos, exposto, no meio do enorme quadrado de 
alunos. Os olhares caíam-lhe em cima, como os projéteis de um 
fuzilamento (POMPEIA, 2010, p. 65, grifos do autor). 

 

No Ateneu também havia um sistema de premiação dos alunos que 

apresentassem as melhores notas e comportamento – o que gerava certo ciúme 

entre alunos e pais nas solenidades de entrega desses títulos.  

 Mesmo destituída de castigos corporais, o Ateneu não deixava de ser uma 

instituição de difícil convivência, sendo palco de disputas entre alunos maiores e 

menores, professores e alunos, assim como Aristarco com seus subordinados, 

fossem as crianças ou os demais educadores que atuavam na escola. Nos conflitos, 

vencia quem se mostrasse mais forte. 

Além de diretor, Aristarco também foi professor de Cosmografia. 

Demonstrando um ensino apaixonado pelos astros, Sérgio foi conduzido à 

contemplação das estrelas graças às aulas ministradas pelo diretor:  

 

Aristarco iniciara um curso noturno de cosmografia. Estrelas era com 
ele. O nobre ensino! Nenhum professor, sob pena de expulsão, 
abalançava-se a intrometer-se nas onze varas da camisola de 
astrólogo. E vissem-no, à janela, indicando as constelações, 
impelindo-as através da noite com o pontudo dedo! Nós, discípulos, 
não víamos nada; mas admirávamos. Bastava ele delinear 
sabiamente um agrupamento estelino às alturas, para cada um de 
nós por seu lado ficar mais a quo. E voava, fugindo, a poeira 
fosforescente [...]. A astronomia, como os céus do salmo, levou-me à 
contemplação (POMPEIA, 2010, p. 53, grifos do autor). 

 

Graças às aulas de Cosmografia ministradas por Aristarco, Sérgio descobriu 

nas estrelas o consolo quando era acometido pela solidão ou saudade de casa, 

sentimentos recorrentes no internato. Assim, as principais lembranças que Sérgio 

guardou do diretor estavam relacionadas com sua postura impositiva, sempre altivo 

e seguro para lidar com as adversidades: 
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Conheci-o solene na primeira festa, jovial na segunda; conheci-o 
mais tarde em mil situações, de mil modos; mas o retrato que me 
ficou para sempre do meu grande diretor foi aquele – o belo bigode 
branco, o queixo barbeado, o olhar perdido nas trevas, fotografia 
estática, na aventura de um raio elétrico (POMPEIA, 2010, p. 22). 

 

Da mesma forma que Sérgio criava outra escola através da imaginação, 

Carlinhos também recriava o Santa Rosa quando estava em seus momentos de 

solidão, esperando que os canários caíssem em seu alçapão: 

 

De dia, porém, esperando os meus canários, amava a solidão. Era 
ela que deixava falar o que eu guardava por dentro – as minhas 
preocupações, os meus medos, os meus sonhos. O mundo de um 
menino solitário é todo dos meus desejos. Tudo eu queria ter nesses 
meus retiros: o tesouro da história de Trancoso, o cavalinho de sela, 
aquela vara mágica das fadas, que virava em tudo que a gente 
quisesse. Eu desejava também que a velha Sinhazinha morresse. 
Então começava a ver a minha inimiga trucidada, com os cavalos 
desembestados puxando-lhe o corpo pelos espinhos (REGO, 1974, 
p. 68). 

 

 Quando preparava as armadilhas para capturar os canários, Carlinhos 

liberava sua imaginação, direcionando seus pensamentos para os desejos mais 

íntimos. Imaginariamente, o menino encontrava o tesouro das históricas contadas 

pela velha Totonha, vingava-se das maldades que a velha Sinhazinha cometia com 

ele, cavalgava... Com seus pensamentos, ele podia fazer o que quisesse do Santa 

Rosa e das pessoas que lá residiam. 

Na mesma proporção de Aristarco no Ateneu, o Coronel José Paulino era o 

responsável pela administração da grande propriedade. Imbuído com o poderio 

patriarcal, seus mandos alcançavam indiscriminadamente todos os moradores do 

engenho: “o meu avô com aquele seu capote de lã, comandava o pessoal como um 

capitão de navio em tempestade” (REGO, 1974, p. 27). Embora gozasse da 

liberdade e regalia na condição de neto do Coronel, Carlinhos também estava sujeito 

ao disciplinamento de seu avô e, principalmente, de sua Tia Maria – personagem 

que o menino tinha como segunda mãe. Não era apenas no Ateneu que havia uma 

formação disciplinar: o comportamento de Carlinhos também era podado em 

decorrência dos anseios pertencentes a sua posição social, em que alguns 

comportamentos interiorizados pelo menino no período em que esteve na grande 
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propriedade foram considerados como inadequados, fazendo-o assemelhar-se com 

os filhos das negras que trabalhavam no engenho:  

 

Com uns dias eu já estava senhor de minha vida nova [...]. – Você 
está um negro, me disse Tia Maria. Chegou tão alvo, e nem parece 
gente branca. Isto faz mal [...]. De manhã à noite, de pés no chão, 
solto como um bicho. Seu avô ontem me falou nisto [...]. Para a 
semana vou começar e lhe ensinar as letras (REGO, 1974, p. 13-14). 

 

 Mesmo com toda a aproximação que Carlinhos tinha com os “moleques” da 

bagaceira, as posições sociais ocupadas pelas crianças eram diferentes, jamais elas 

seriam assemelhadas. Nesse sentido, a liberdade de Carlinhos era limitada, fosse 

pelas interdições que ele sofria em decorrência de sua asma ou pelo grau de 

escolaridade a ser alcançado para ocupar futuramente o cargo de senhor de 

engenho. Com isso, a alfabetização aparece como forma de distinguir Carlinhos das 

demais crianças, as quais se encontravam em estado de miséria, faltando muitas 

vezes os víveres básicos para garantir a sobrevivência das famílias que faziam das 

terras do Coronel um lar: 

 

O costume de ver todo dia esta gente na sua degradação me 
habituava com a sua desgraça. Nunca, menino, tive pena deles. 
Achava muito natural que vivessem dormindo em chiqueiros, 
comendo um nada, trabalhando como burros de carga. A minha 
compreensão da vida fazia-me ver nisto uma obra de Deus. Eles 
nasceram assim porque Deus quisera, e porque Deus quisera nós 
éramos brancos e mandávamos neles. Mandávamos também nos 
bois, nos burros, nos matos (REGO, 1974, p. 88). 

 

 Embora eu tenha feito uso de imagens literárias que retrataram as infâncias 

de Carlinhos e Sérgio, cujas marcas trazem as experiências que os meninos tiveram 

no Santa Rosa e no Ateneu, reafirmo que possuímos o potencial imaginativo em 

toda a nossa vida, não sendo um atributo unicamente das crianças a capacidade de 

sonhar. Por certo, a imaginação tem uma contribuição fundamental no processo de 

nossa formação integral: “a imaginação, como faculdade que assume e constrói a 

coerência do ser, tece e projeta as imagens sempre necessárias à Bildung humana, 

ou seja, afirma-se como condição necessária [...]” (WUNENBURGER; ARAÚJO, 

2006, p. 26, grifo dos autores). 
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 A leitura que fazemos da realidade não está condicionada apenas por nossa 

faculdade racional (ANTÔNIO, 2009). A apreensão do real é uma construção que 

perpassa as instâncias racional e imaginária que formam nossa psique. Todavia, a 

imaginação do pensamento, o paradigma de racionalidade moderno, é 

compreendido enquanto faculdade que não participa no processo de construção das 

ideias. Daí Bachelard apresenta, como já indicado, a existência de uma infância 

onírica, não condicionada por uma idade cronológica, mas entendida enquanto 

arquétipo: “em nós, ainda em nós, sempre em nós, a infância é um estado de alma” 

(2009, p. 125). Essa criança arquetípica é revivida quando meditamos18 

poeticamente as imagens que nos remetem para a infância sonhada. Essa infância 

sonhada é fruto do amálgama de nossas memórias da infância com a imaginação – 

com essa aproximação vivenciamos o devaneio acordado (ou poético). 

Consequentemente, as imagens poéticas voltadas para a infância nos auxiliam a 

reviver essa infância-sonho, cuja articulação se dá através da memória e da 

imaginação. 

 Nessa aproximação entre razão e imaginação, as imagens poéticas ampliam 

o entendimento do real para além do racional (ANTÔNIO, 2009; GOMES 2013), pois 

elas prescindem os conceitos em um exercício de estetização do mundo, 

concedendo aos sujeitos a possibilidade de construir outra realidade por meio da 

experiência imagética:  

 

Mais do que ferramentas para “traduzir” conceitos e teorias, as 
imagens são instrumentos de sensibilização estética do mundo e de 
seus criadores/leitores, sendo capazes de promover mudanças e 
reorganizações de comportamentos individuais e coletivos. [...] elas 
podem possibilitar a religação entre ciência e poesia, unir razão e 
imaginação (GOMES, 2013, p. 199, grifos da autora). 

 

Com isso, as imagens poéticas não podem ser tratadas de forma conceitual 

(BACHELARD 2008), uma vez que elas não servirão enquanto linguagem tradutória 

de uma realidade objetiva, mas atuarão no processo de estetização do mundo, 

contribuindo com sua resignificação – tendo em vista que o imaginário não se 

restringe ao campo estético, ele alcança também a narrativa científica, por exemplo 

(WUNENBURGER, 2003; WUNENBURGER; ARAÚJO, 2006). Nesse sentido, a 

                                                           
18

 Na fenomenologia da imaginação, a imagem é meditada e não contemplada. O indivíduo age e é 
agido subjetivamente pela imagem. 
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imagem poética pode amplificar o campo de entendimento da ciência a fim de 

contribuir com uma argumentação mais ampla, tendo em vista que a leitura de 

imagens poéticas se dá por meio de livres associações, através das quais o leitor 

aciona elementos pertencentes a distintos campos de produção de saberes não 

reduzidas ao espaço científico. Assim, a ciência não se mostrará operando apenas 

com a razão, mas também com a imaginação (WUNENBURGER, 2003; 

WUNEBURGER; ARAÚJO, 2006). 

Entretanto, da mesma forma que não se deve negligenciar a imaginação no 

trato com as imagens, o racional também figura enquanto importante faculdade no 

processo de leitura poética das imagens porque a abertura que a imaginação 

criadora proporciona na leitura das imagens poéticas deve passar por uma 

subsequente racionalização, objetivando atribuir um sentido posterior à leitura 

balizada pelo devaneio poético: “as obras da imaginação produzem desta forma 

representações simbólicas onde o sentido figurado original ativa pensamentos 

abertos e complexos, que só a racionalização a posteriori restitui ao sentido unívoco” 

(WUNENBURGER; ARAÚJO, 2006, p. 15, grifos dos autores). 

Diante do exposto, fica viável afirmar que as construções do imaginário 

também trazem consigo certa dimensão do real, pois a leitura poética da imagem 

parte dos elementos socioculturais que apreendemos – seja de forma imaginária ou 

sensitiva. Daí, a leitura inédita que é esperada na experiência com a imagem poética 

ser gestada também com o que trazemos da realidade objetiva (através dessa 

vivência vamos fazer emergir emoções). É por isso que, de forma singular, 

determinadas imagens nos trazem alegrias, outras frustrações, medos, ansiedades 

etc. Por consequência, da mesma forma que a ciência não está asseptizada da 

imaginação, a imagem não está destituída de racionalidade, tendo em vista que a 

experiência imagética não se dá de forma isolada no campo do imaginário. 

Rodrigues (2013) afirma que o poético tem o poder de nos transportar para 

outro mundo através de uma viagem imaginária, uma vez que a realidade descrita 

pelas mãos do poeta deve ser tratada como um sonho. Porém, o uso da imaginação 

não prescinde a racionalidade, mesmo que a racionalização se dê posteriormente, 

como no caso da leitura de imagens poéticas (WUNENBURGER; ARAÚJO, 2006). A 

valorização do poético não significa um solapamento do racional e vice-versa. 
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Quando Bachelard (2009) argumenta em favor de uma infância onírica, 

defende que a mesma se configura enquanto um estado de alma, se tratando de 

uma criança arquetípica manifesta através da relação que o leitor estabelece com a 

imagem poética. Mas, basta que essa infância tenha o contato com o mundo 

adultocêntrico (racionalizante) para que lhe seja suprimida a capacidade de 

devanear: 

 

Assim que a criança atinge a “idade da razão”, assim que perde seu 
direito absoluto de imaginar o mundo, a mãe assume o dever, como 
fazem todos os educadores, de ensiná-la a ser objetiva – objetiva à 
simples maneira pela qual os adultos acreditam ser “objetivos”. 
Empanturramo-la de sociabilidade. Preparamo-la para sua vida de 
homem no ideal dos homens estabilizados. Instruímo-la também na 
história de sua família. Ensinamos-lhe a maior parte das lembranças 
da primeira infância, toda uma história que a criança sempre saberá 
contar. A infância – essa massa! – é empurrada no espremedor para 
que a criança siga direitinho o caminho dos outros (BACHELARD, 
2009, p. 101-102, grifos do autor). 

 

Essa infância arquetípica nos é suprimida quando alcançamos essa idade da 

razão. Na cultura ocidental, a idade para sermos considerados como seres dotados 

de racionalidade se dá, de forma mais significativa, quando somos enviados para a 

escola, visto que é nesta instituição que teremos (mais enfaticamente) ensinamentos 

sobre o homem, a cultura e a vida, cujos saberes nos conduzirão pedagogicamente 

para ideias compartilhadas em sociedade19. 

Com um modelo educacional que se mostra benéfico, a criança vai sendo 

trabalhada pela escola como um ser passivo diante da compreensão que ela tem da 

realidade, sendo essa uma afirmação que dialoga com a crítica feita por Teixeira ao 

sistema de ensino moderno: 

 

O esgotamento da visão de mundo da modernidade e do paradigma 
da racionalidade traz consigo uma grave crise da educação, que vê 
questionados seus objetivos, valores e finalidades. Criada para 
realizar o projeto da modernidade, a escola começa a ser solapada 
em suas bases pelas críticas ao seu excesso de racionalidade e 
cientificidade, ao seu excesso de formalismo e ao reducionismo com 
que trata o conhecimento (2006, p. 7). 

 

                                                           
19

 Principalmente se esse modelo de ensino estiver pautado por uma proposta pedagógica tradicional, 
a qual está voltada para a formação de indivíduos racionais (entendidos enquanto destituídos da 
faculdade onírica). 
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Ao utilizar apenas o racional na formação do pensamento, tem-se uma 

compreensão parcelar do real, pois o conhecimento também congrega o universo 

simbólico em suas manifestações socioculturais, o qual se aproxima das 

construções imaginárias, estejam elas no campo da religião, da política ou da cultura 

de uma forma geral (WUNENBURGER, 2003b).  

Pela via educacional que poda a imaginação no processo formador, a escola 

vai se tornando uma instituição antionirista (RODRIGUES, 2013), adotando 

princípios pedagógicos que supervalorizam o conhecimento racional, excluindo o 

onírico no processo de formação dos alunos. É como se a realidade que estivesse 

esperando as crianças fosse unicamente cadenciada pela dureza nas relações 

humanas, tendo elas que se mostrarem enquanto sujeitos dotados de força. Força 

esta que se torna mais potente quando a criança perde suas características infantis, 

assumindo uma postura de indivíduo adulto. Foi assim com Carlinhos, ao chegar no 

Santa Rosa, teve seu choro interrompido com reprimendas: “vamos não chore. Seja 

homem [...]. Da minha maleta tirou um pijama e me vestiu, me penteou os cabelos 

assanhados” (REGO, 1974, p. 9-10). Mesmo sem ser tratado literalmente como um 

adulto, pois foi vestido em seu pijama e teve penteado os cabelos, Carlinhos é 

impelido a crescer, tornar-se homem. Este crescimento pressupõe ações racionais, 

cujas características não englobam a fraqueza ou o sonho.  

Enquanto aluno ingressante do Ateneu, Sérgio também teve que demonstrar 

um crescimento precoce20, apagando os traços de docilidade que trazia nos cabelos: 

 

“Como se chama o amiguinho?” perguntou-me o diretor. – Sérgio... – 
dei o nome todo, baixando os olhos e sem esquecer o “seu criado” 
da estrita cortesia. – Pois, meu caro Sr. Sérgio, o amigo há de ter a 
bondade de ir ao cabeleireiro deitar fora estes cachinhos ... Eu tinha 
ainda os cabelos compridos, por um capricho amoroso de minha 
mãe. O conselho era visivelmente salgado de censura. O diretor, 
explicando a meu pai, acrescentou com o risinho nasal que sabia 
fazer: “Sim, senhor, os meninos bonitos não provam bem no meu 
colégio...”. – Peço licença para defender os meninos bonitos ... – 
objetou alguém entrando. Surpreendendo-nos com essa frase, 
untuosamente escoada por um sorriso, chegou a senhora do diretor, 
D. Ema... Esta aparição maravilhou-me... – Quantos anos tem? – 
perguntou-me. Onze anos... – Parece-me ter seis, com estes lindos 

                                                           
20

 Vejo o crescimento de Sérgio como precoce tomando como referência o padrão moderno de 
caracterizar o indivíduo enquanto criança. Para tanto, segundo o Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA), o sujeito deve ser possuidor de idade inferior aos doze anos. Entretanto, tenha 
conhecimento que, na conjuntura no romance, o ECA inexistia enquanto documento que legislava 
acerca dos direitos e deveres das crianças e adolescentes brasileiras. 
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cabelos. Eu não era realmente desenvolvido. A senhora colhia-me o 
cabelo nos dedos: – Corte e ofereça à mamãe – aconselhou com 
uma carícia –; é a infância que ali fica, nos cabelos louros... Depois, 
os filhos nada mais têm para as mães (POMPEIA, 2010, p. 23-24). 

 

Quase contra sua vontade, o menino teve que cortar seus cabelos para se 

mostrar forte. Os cabelos aludiam a uma beleza e ingenuidade que deveriam ser 

abandonadas, tendo em vista que Sérgio estaria distante do acalanto de sua mãe, 

tendo que solucionar os conflitos que surgiriam no internato sozinho. Nem mesmo a 

mulher de Aristarco, D. Ema, via com bons olhos os cachinhos mantidos até então 

pelo menino, pois eles o deixavam com uma idade menor da possuída. Isso seria 

problemático para Sérgio, que enfrentaria crianças que tinham o costume de 

perseguir os meninos menores para fazerem chacotas ou tornarem criados. 

A conversa entre Sérgio, Aristarco e D. Ema acerca de seus cabelos 

angelicais foi uma das primeiras experiências do menino com as normas 

institucionais que regiam o internato. Neste momento, Sérgio ainda conhecia o 

Ateneu apenas superficialmente, não podendo ser considerado verdadeiramente um 

aluno de lá, uma vez que eram desconhecidas do menino as singularidades 

inerentes ao cotidiano escolar – a fala de Aristarco refletia a escola apenas no plano 

ideal. A outra parte que completava a realidade do internato era composta pelas 

desordens e traquinagens realizadas pelos alunos, cujos traços se externavam em 

seus uniformes: sujos, manchados, rasgados. Em seus primeiros dias, o uniforme de 

Sérgio estava intacto, sua alvura causou admiração nos colegas: 

 

Saiu depois a mostrar o estabelecimento, as coleções, em armários, 
dos objetos próprios para facilitar o ensino. Eu via tudo curiosamente, 
sem perder os olhares dos colegas desconhecidos, que me fitavam 
muito anchos na dignidade do uniforme em folha (POMPEIA, 2010, 
p. 27). 

 

A pureza de sua alma – ainda não maculada pelas vivências no internato – se 

refletia na limpeza de seu uniforme, ainda não manchado pelas brigas e disputas 

recorrentes no Ateneu. Era como se o grau de candura e inocência de Sérgio fosse 

medido pelo estado de seu fardamento. O verdadeiro rito de passagem que 

caracterizou Sérgio como aluno do Ateneu se deu quando o menino teve sua 

primeira briga, manchando de sangue seu uniforme antes impecável: 
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Foi à noite, pouco antes da ceia. Estávamos a um canto mal-
iluminado do pátio, quase sós. O biltre reconheceu-me e arreganhou 
uma inexprimível interjeição de mofa. Não esperei por mais. 
Estampei-lhe uma bofetada. Meio segundo depois, rolávamos na 
poeira, engalfinhados como feras. Uma luta rápida... Eu verifiquei 
que tinha o peito da blusa coberto de sangue que me corria do nariz 
(POMPEIA, 2010, p. 38). 

 

Essa experiência serviu para o menino descobrir que o internato não se 

limitava às belezas da festividade (vista em seus primeiros contatos ainda na 

presença de seu pai), nem muito menos aos ensinamentos dos professores ou às 

repressões vindas de Aristarco. As vivências entre os alunos também davam 

contornos variados à escola, as quais compuseram parte significativa da formação 

tida por Sérgio no colégio. 

Após essa briga, o uniforme de Sérgio não estaria mais impecável, assim 

como sua conduta, que o colocava no rol dos alunos que precisariam ser 

disciplinados. Em certo sentido, tal comportamento se fazia necessário, uma vez que 

no internato restava apenas à dominação para os alunos que não se portassem de 

forma indisciplina – dominação que vinha por parte de Aristarco ou pelos colegas. 

Sérgio aprendeu isso de forma gradativa, fazendo do Ateneu um espaço particular 

de suas vivências, pois, nas visitas que seu pai fazia no período em que o menino 

estava na escola, nada conversavam sobre as particularidades vividas no internato. 

Fossem experiências boas ou ruins, tudo sobre a escola era descrito de forma 

resumida: “meu pai vinha ver-me todas as semanas; eu mostrava os prêmios de 

aplicação, conversava de casa; o resto calava” (POMPEIA, 2010, p. 52). Esse 

comportamento de Sérgio serviu para que ele privasse seus familiares da verdadeira 

realidade do Ateneu, visto que os primeiros contatos que alunos e pais tinham com a 

instituição em nada representavam as reais vivências escolares. Assim, o menino 

experimentava as dores e as delícias do colégio interno sozinho, não partilhando 

com seus pais as singularidades que compunham o Ateneu: elas eram totalmente 

suas. 

Em comparação com a experiência tida por Sérgio em seus primeiros dias no 

Ateneu, o contato inicial de Carlinhos com o Santa Rosa foi menos traumático, pois, 

enquanto o rito de iniciação de Sérgio foi pautado pela briga com outro aluno 

(manchando de sangue seu uniforme), Carlinhos tomou banho de rio com seu Tio, a 

fim de se tornar uma criança matuta:  
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Tio Juca me levou para tomar banho no rio. Com uma toalha no 
pescoço e um copo grande na mão, chamou-me para o banho. – 
Você precisa ficar matuto [...]. E foi aí, com meu Tio Juca, que bebeu, 
antes de seu banho, um copo cheio de remédio para o sangue, 
dormindo no sereno, que entrei em relação íntima com o engenho de 
meu avô (REGO, 1974, p. 11). 

 

 Como Carlinhos vinha da cidade, nunca tendo a experiência de tomar banho 

de rio, precisou se molhar nas águas do Paraíba para se tornar parte daquela 

realidade rural; foi a partir daí que o menino entrou em relação íntima com o 

engenho, fazendo dele o espaço para as suas mais significativas vivências infantis, 

fossem elas boas ou ruins. 

Tamanha foi a identificação do menino com o Santa Rosa que, semelhante 

aos demais moradores da casa-grande, Carlinhos pouco se identificava com as 

visitas que vinham do Recife, cuja educação as colocavam como pessoas não 

amatutadas:  

 

Estavam no engenho passando uns tempos umas parentas de 
Recife. Era uma gente que não tirava as meias da manhã à noite, 
falava francês uma com a outra, só conversava negócios de teatro: o 
tenor tal, que belo homem! a artista fulana, que chique! As filhas do 
Tio João, quando chegavam no engenho, revolucionavam os hábitos 
pacatos da casa-grande [...] (REGO, 1974, p. 92). 

 

As parentas do Recife traziam uma formação que estava distante da 

compartilhada pelos moradores do Engenho, onde, das inúmeras personagens, 

apenas Carlinhos teria acesso futuramente; os demais meninos, por exemplo, 

estariam fadados a viver na grande propriedade, tornando-se os empregados do 

futuro Coronel Carlos. É por isso que, mesmo sem ter ainda adquirido essa pompa 

das filhas do Tio João, Carlinhos era constantemente distinguido dos “moleques” da 

bagaceira, sofrendo advertências quando seu comportamento não condizia com a 

posição de neto do Coronel José Paulino, principalmente em decorrência da 

indisciplina de Carlinhos já ser visível a todos os moradores do engenho, que 

nutriam esperança que fosse corrigida quando o menino fosse estudar no colégio 

interno: “recorriam ao colégio como uma casa de correção. Abandonavam-se em 

desleixos para com os filhos, pensando corrigi-los no castigo dos internatos” (REGO, 

1974, p. 118).  
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Foram esses mesmos castigos utilizados na tentativa de disciplinar Sérgio, os 

quais contribuíram para torná-lo áspero e insensível: “acresce que predispunha ao 

enlevo a tristeza opressa de discípulo mau em que eu jazia. E, como aos pequenos esforços 

que tentava para me reerguer ninguém dava atenção, deixei-me ficar insensível, resignado, 

como em desmaio sob um desmoronamento” (POMPEIA, 2010, p. 55). 

A consequência vista no ideário de formação burguesa voltado para a dureza 

do caráter masculino (MORAES, 1999; LIMA, 1997) se mostrava na insensibilidade 

de algumas atitudes dos alunos do Ateneu, sentimento que se misturava com a 

tristeza e a saudade de casa – tornando o internato, em algumas circunstâncias, um 

fardo difícil de suportar21. 

 Entretanto, como já salientei, Sérgio não poderia se mostrar fraco, pois 

qualquer sintoma de fraqueza era motivo para atrair garotos maiores que queriam se 

colocar na posição de protetores. A proteção oferecida tinha como troca de favores o 

principal leitmotiv, ficando as crianças menores à mercê da vontade dos alunos 

maiores. Foi assim com Sanches, ao salvar Sérgio de um possível afogamento. 

Graças aos sentimentos de gratidão e solidão que Sérgio nutria, ele se deixou 

proteger por Sanches; não obstante, a amizade foi desfeita ao Sérgio perceber que 

o menino estava se portando de forma mal-intencionada, buscando em sua 

companhia ações que o menino não estava disposto a corresponder: 

 

Por um dia de muito calor, acabava ele de enunciar, como um padre 
uma página de religião, os diversos atos de Contrição, de Atrição, de 
Fé, de Esperança, de Caridade, quando propôs que eu lhos repetisse 
sentado aos seus joelhos. Achei inútil a comodidade e repeti a lição 
passeando pela sala. Que diabo! Aquele sujeito queria tratar-me 
definitivamente como um bebê! (POMPEIA, 2010, p. 49). 

 

 Todavia, o Ateneu fosse um espaço de reprimendas e disputas, Sérgio 

também desfrutou de momentos felizes e amizades sinceras, como a nutrida por: 

 

Do Egbert, fui amigo. Sem mais razões, que a simpatia não se 
argumenta. Fazíamos os temas de colaboração; permutávamos 

                                                           
21

 Durante a pesquisa, identifiquei juntamente com minha orientadora outras problemáticas que 
poderiam ser abordadas através da leitura dos romances em questão (elas serão apontadas nas 
considerações finais deste trabalho). Contudo, penso ser importante pontuar agora um tema que 
aparece fortemente nas imagens literárias de Menino de Engenho e O Ateneu: a formação da 
masculinidade. Nesse sentido, poderia pensar como se dá a invisibilidade da imaginação no campo 
de formação da masculinidade – uma vez que a repressão ao onírico se mostra enfática nas 
vivências de Carlinhos e Sérgio. 
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significados, ninguém ficava a dever. Entretanto, eu experimentava a 
necessidade deleitosa da dedicação. Achava-me forte para querer 
bem e mostrar. Queimava-me o ardor inexplicável do desinteresse. 
Egbert merecia-me ternuras de irmão mais velho (POMPEIA, 2010, 
p. 151). 

 

 Com as companhias anteriores, fosse o Sanches ou Bento Alves, inexistia 

esse sentimento de pura amizade, havendo vínculos pautados por interesses que 

estavam além de uma afetividade despretensiosa. Porém, com Egbert foi diferente: 

sem haver explicações – distinto de Sanches, por exemplo, que precisou salvar 

Sérgio para haver uma aproximação entre ambos –, Sérgio gradativamente 

estabeleceu um vínculo afetivo. Era uma amizade sincera, existindo uma dedicação 

recíproca, a qual não estava condicionada por troca de favores ou interesses que 

seriam cobrados futuramente. Dessa forma, Sérgio se sentia forte para nutrir e 

demonstrar a afetividade22 que ele trazia pelo colega, assemelhando-o a figura de 

um irmão mais velho. 

Embora houvesse essa cumplicidade entre Sérgio e Egbert, a amizade de 

ambos também se desfez. Seu término não foi causado por um acontecimento 

específico. Ela encerrou da mesma forma que iniciou, sem um motivo aparente: “[...] 

olhava agora para Egbert como para uma recordação e para o dia de ontem. Daí 

começou a esfriar o entusiasmo da nossa fraternidade” (POMPEIA, 2010, p. 158).  

Servindo como um alívio para as dificuldades cotidianas do internato, a 

presença de Ângela fazia do Ateneu um local mais agradável. Ângela era uma 

espanhola que trabalhava na residência de Aristarco e D. Ema, cuja imagem se fazia 

presente nas visitas à escola ou através de inesperadas aparições na sacada da 

casa em que trabalhava. Quando era vista pelos alunos, ela causava grande frenesi, 

pois eles tinham a oportunidade de contemplar sua beleza libidinosa nessas 

aparições fortuitas: 

 

Ângela tinha cerca de vinte anos; parecia mais velha pelo 
desenvolvimento das proporções. Grande, carnuda, sanguínea e 
fogosa, era um desses exemplares excessivos do sexo que parecem 
conformados expressamente para esposas da multidão – protestos 
revolucionários contra o monopólio do tálamo [...]. Gostava de 

                                                           
22

 Tamanha era a dureza das relações que os meninos eram condicionados a estabelecer no 
internato que, até para demonstrar uma afetividade desinteressada, se fazia necessário ser forte para 
não correr o risco de ser dominado, tendo em vista que essa ação poderia ser assemelhada com um 
sintoma de fraqueza. 
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arregaçar as mangas para mostrar os braços, luxo de alvura, braços 
perfeitos de princesa, que davam que pensar ao espanador humilde 
no serviço da manhã [...]. Consciente da formosura, Ângela abusava 
(POMPEIA, 2010, p. 87-88). 

 

As aparições de Ângela serviam para aflorar nos meninos as paixões e os 

desejos sexuais reprimidos, sobretudo por estarem limitados ao convívio masculino 

no internato. Sabendo dessa pulsão sexual, Ângela fazia de seu corpo um objeto de 

desejo de todos, mas sem ser possuída definitivamente por nenhum: “não escolhia 

amores. Era de todos como os elementos [...]. Havia lugar para todos à sombra dos 

cabelos castanhos, que lhe podiam vestir as copiosas formas [...]” (POMPEIA, 2010, 

p. 89).  

O internato formava-se por alunos do sexo masculino, que desfrutavam 

apenas das presenças femininas de D. Ema e Ângela. Talvez pela ausência de 

meninas, Sérgio não viveu uma paixão como a experimentada por Carlinhos ao 

encontrar com sua prima de Recife, Maria Clara: 

 

Para mim, a visita viera me aperrear o coração de menino. Maria 
Clara, mais velha do que eu, andava comigo pela horta. Menina da 
cidade, encontrava um bedéquer amoroso para mostrar-lhe os 
recantos do Santa Rosa. Queria ver tudo – o rio, os cajueiros, o 
cercado. Maria Clara, com aqueles seus cabelos em cachos e uns 
olhos grandes e redondos, me fizera esquecer o carneiro e os 
passeios solitários. Brincávamos juntos, comíamos juntos, que todo o 
mundo reparava nesse pegadio constante (REGO, 1974, p. 93-94). 

 

 Maria Clara despertou uma paixão que antes inexistia no coração de 

Carlinhos, uma vez que o sentimento nutrido pela menina era diferente do que ele já 

possuía pelas negras que trabalhavam na grande propriedade. Por elas, ele tinha 

apenas o desejo sexual; para Maria Clara, Carlinhos guardava uma amorosidade 

que transcendia as vontades carnais momentâneas.  

A presença de Maria Clara no Santa Rosa contribuiu para o menino esquecer 

parcialmente as ausências trazidas no coração. Porém, o retorno dela para Recife o 

fez ser novamente aquela criança com traços de tristeza, vendo sua partida como 

mais uma grande perda, pois Carlinhos derramou incontidas lágrimas na despedida 

de sua amada: 
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Já saíam do terreiro, ganhando a estrada. Corri para as estacas do 
cercado a fim de olhar ainda o carro. Trepei-me na cerca até que se 
sumisse a carruagem com a minha ingrata. Quando cheguei, de 
volta, não sei quem, na cozinha: – Ficou sem namora, hein? As 
lágrimas chegaram-me aos olhos, e disparei num choro que não 
contive. Foi a graça da casa durante o dia (REGO, 1974, p. 96). 

 

 Carlinhos a adjetivou como ingrata por ela não demonstrar qualquer pesar ao 

se despedir do Santa Rosa, deixando transparecer para o menino que sua partida 

para o Recife não iria lhe apertar o coração. De volta à casa-grande, Carlinhos sente 

novamente o peso da falta de sua estimada Maria Clara, chegando a ir aos prantos 

com uma brincadeira que fizeram na cozinha.  

 O coração de Carlinhos batia no ritmo de seus afetos, fossem por seus 

canários, pelas negras, pelos “moleques” da bagaceira, Maria Clara ou por Dona 

Judite. Dona Judite era mulher do Dr. Figueiredo, foi uma das professoras 

particulares que o menino teve antes de ser enviado para o internato. Por essa 

professora, Carlinhos também nutriu sentimentos distintos daquele por sua Tia 

Maria: “gostava dela diferente do que sentia pela minha Tia Maria. Ela sempre que 

me ensinava as letras, debruçava-se por cima de mim. E os seus abraços e os seus 

beijos eram os mais quentes que já tinha recebido” (REGO, 1974, p. 32). 

 O amor que Carlinhos tinha por sua Tia era o semelhante do que sentia por 

sua mãe. Já o sentimento despertado com a aproximação de Dona Judite estava 

para além da admiração filial, embora a professora demonstrasse exercer sua 

prática docente interessada apenas no aprendizado do menino. Por meio dos 

ensinamentos da professora, Carlinhos tinha mais facilidade em aprender as lições, 

pois as mesmas eram acompanhadas com o afeto sentido pelo menino: “foi ali com 

ela, sentindo o cheiro de seus cabelos pretos e a boa carícia de suas mãos 

morenas, que aprendi as letras do alfabeto” (REGO, 1974, p. 33). 

 O cheiro e as carícias da professora Judite abriam o entendimento de 

Carlinhos, sempre disposto a encontrá-la para ter aulas particulares – se frustrando 

quando tinha que ficar em casa aos domingos, impedido de vê-la: “sonhava com ela 

de noite, e não gostava dos domingos porque ia ficar longe de seus beijos e 

abraços” (REGO, 1974, p. 33). Consequentemente, o aprendizado das letras do 

alfabeto se amalgamou com as agradáveis lembranças da professora. 
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Esse processo de aprendizado foi distinto do experimentado anteriormente, 

quando Carlinhos, sem a presença da professora Judite ou qualquer outro elemento 

que viesse a despertar seu interesse em aprender, associou o estudo a uma prisão: 

 

Ficava eu horas a fio sentado na sala de costura, com a carta de abc 
na mão, enquanto por fora da casa ouvia o rumor da vida que não 
me deixavam levar. Era para mim, esta prisão, um martírio bem difícil 
de vencer. Os meus ouvidos e os meus olhos só sabiam ouvir e ver o 
que andava pelo terreiro. E as letras não me entravam na cabeça. 
(REGO, 1974, p. 17, grifo do autor). 

 

 O aprendizado das letras não fazia sentido para o menino, pois em nada 

tocava sua intimidade. Sem o afago e o cheiro da professora, o alfabeto permanecia 

distante de Carlinhos, apenas preso no papel sem chegar a sua cabeça. Assim, os 

estudos para ele era um martírio, estando seus pensamentos a divagar pelas 

brincadeiras com os “moleques” ou nas conversas entre os trabalhadores do eito. 

Tendo como referência as aulas que Carlinhos teve com a professora Judite e 

os ensinamentos que Aristarco passou para Sérgio acerca das estrelas, posso 

observar que o pensamento não se constitui apenas de experiências racionais, mas 

também afetivas (ANTÔNIO, 2009) e imaginárias (WUNENBURGER, 2003; 2005), 

tendo em vista que os processos de aprendizado dos meninos se deram de forma 

mais significativa e profícua quando essas faculdades foram acionadas na 

transmissão dos conteúdos.  

Os meninos descreveram outros elementos que marcaram suas 

subjetividades ao estarem em contato com os professores, fosse a lembrança do 

cheiro ou do toque da professora Judite, bem como o entusiasmo que Aristarco 

demonstrava em ministrar as aulas de cosmografia. 

 Através das memórias referentes à professora Judite, Carlinhos conseguiu 

aprender as letras do alfabeto – tendo em vista que até então era um menino 

iletrado – e Sérgio adquiriu o hábito de contemplar as estrelas graças (também) ao 

entusiasmo de Aristarco em apresentar as belezas e singularidades do céu 

estrelado. 

Carlinhos e Sérgio demonstraram empiricamente que somos seres de razão e 

imaginação, estando as construções imaginárias presentes nas interpretações que 

fazemos em torno do homem, da cultura e da sociedade. Sobre isso, também 

dialogo com Bachelard: 



82 
 

O homem é um ser a imaginar... Que é que conheceríamos do outro 
se não o imaginássemos? Que requinte de psicologia não 
experimentamos quando lemos um romancista que inventa o homem 
e todos os poetas que inventam prestigiosas ampliações do humano! 
(2009, p. 78, grifos do autor). 

 

Por mais que se tenha um paradigma de racionalidade que recalque a 

imaginação das relações sociais e culturais, sua influência não se torna inexistente 

em nossas construções cotidianas (WUNENBURGER, 2005) – embora tenhamos 

dificuldade em identificar a contribuição dada pela imaginação às construções 

compreendidas, em sua maioria, apenas como resultados de processos racionais. 

Imaginamos quando estamos a cultuar uma entidade, a amar, ler, escrever, ouvir. 

Em todos os processos de experimentação, sejam mediados por objetos ou 

pessoas, nos pomos a imaginar. 

Contemplando essa perspectiva dialógica entre o racional e o imaginário, o 

saber presente na narrativa romanesca alarga o entendimento que trazemos sobre o 

humano e a cultura, pois, distinto da ciência moderna, o romance traz em sua 

composição aspectos que estão para além de uma reprodução racional de dados e 

conceitos (VIERNE, 1994).  

Ao fazer uso da imaginação poética (BACHELARD, 1993) em uma leitura 

romanesca, aciono elementos de distintos campos de produção do conhecimento, 

não limitando minha interpretação a um campo disciplinar23, tal qual coloca 

Bachelard ao tratar das imagens literárias em animus e anima: “para quem gosta de 

sonhar na trama do animus e da anima, a leitura do livro é como um alargamento do 

ser” (2009, p. 85, grifos do autor). 

Tendo como principal corpus as imagens literárias da literatura universal de 

diferentes tempos e autorias, célebres ou desconhecidas, Bachelard apresenta o 

animus e a anima como duas dimensões do psiquismo humano inspiradas pela 

psicologia de C. G. Jung. Ambas se caracterizam por serem pulsões arquetípicas do 

masculino e do feminino, presentes nos devaneios poéticos. O animus e a anima 

não podem ser associados com identidades de gênero porque são forças gestadas 

no contato com o mundo das imagens poéticas (BACHELARD, 2009). No devaneio 

poético, o animus e a anima dialogam de forma autônoma, uma vez que a pulsão 

                                                           
23

 Contudo, seja importante salientar que Bachelard não trate da composição de campos disciplinares 
em suas obras de filosofia poética (BACHELARD, 2009; 1993). Já nos livros epistemológicos, ele vai 
valorizar a especialização científica. 
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em animus se aproxima das construções racionais e a anima engloba o onirismo. 

Dessa forma, o devaneio poético se constitui na androgenia, pois as pulsões 

masculina e feminina de nosso psiquismo (animus e anima) atuam 

complementarmente durante a leitura poética das imagens:  

 

É necessário compreender que o masculino e o feminino, quando os 
idealizamos, se convertem em valores... Assim, é como valores de 
devaneio poético, como princípios de devaneio idealizante que uma 
poética do devaneio deve estudar a androgenidade designada pela 
dualidade animus e anima (BACHELARD, 2009, p. 80, grifos do 
autor). 

 

 O devaneio poético se constitui do dualismo entre o animus e a anima, tendo 

em vista que ambas tratam de dimensões do psiquismo humano que não podem ser 

dissociadas da integralidade do antropos, estando o homem a operar nas dimensões 

racional e imaginária em sua compreensão da realidade: “sem dúvida, é com os 

devaneios da anima que o poeta consegue dar a suas idéias de animus a estrutura 

de um canto, a forma de um canto” (BACHELARD, 2009, p. 64, grifos do autor). Daí 

a importância da dimensão poética no processo de formação integral do sujeito, que 

se dá não apenas no campo da racionalidade, mas também da imaginação. Para 

tanto, Antônio apresenta pressupostos pedagógicos que contemplam uma escuta 

poética, que ele compreende como algo “[...] não no sentido de ler ou escrever 

poemas, mas no sentido de educar a sensibilidade, educar a percepção e os 

sentimentos, assim como educar a imaginação e a inteligência” (2009, p. 119). 

 Tendo em vista o modelo educacional hegemônico que prima pelo racional, 

essa escuta poética viria para educar os indivíduos em todas as suas dimensões 

constitutivas, contribuindo, dessa forma, com o desenvolvimento de nossa 

“inteligência geral” (MORIN, 2003), que está sendo solapada pelo ideário de 

racionalidade moderna. Tamanho é o alcance desse paradigma de racionalidade 

que sua influência não se fazia sentir apenas no internato, onde os meninos tinham, 

por exemplo, horário para todas as atividades, mas também intervinha na realidade 

rural – fosse pela produção açucareira obrigada a acompanhar uma lógica produtiva 

do mercado gradativamente mundial (SANTOS, 2010b) ou pelo apito do trem que 

passava a orientar os moradores do Santa Rosa: “a estrada de ferro passava no 

outro lado do rio. Do engenho nós ouvíamos o trem apitar, e fazia-se de sua 
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passagem uma espécie de relógio de todas as atividades: antes do trem das dez, 

depois do trem das duas” (REGO, 1974, p. 45). 

 Diante dessa modernidade que prioriza o domínio da razão nas relações 

humanas e dissemina uma política civilizatória que degrada a diversidade 

biosociocultural do planeta terra, se torna premente uma religação dos saberes que 

abarque o campo epistemológico e educacional, visando interpretar o homem em 

todas as suas dimensões constitutivas (ANTÔNIO, 2009; ALMEIDA, 2012; MORIN, 

2003; 2001). 

 Compreendo o Santa Rosa e o Ateneu como espaços de ausências, 

privações, alegrias, angústias, tristezas, saudades, sorrisos. Percebo uma infinidade 

de sentimentos que ressoam nas imagens literárias que dão vida aos dois 

romances, que tratam de narrativas históricas sobre a realidade brasileira, mas 

também são materiais capazes de viabilizar o devaneio poético (BACHELARD, 

2009). Tanto que, na companhia dos meninos, pude transitar pela liberdade do 

engenho e pelas privações do internato e vice-versa. Entendendo que essa 

liberdade de Carlinhos também era acompanhada por certa castração, visto que ele 

podia correr livre pelo Santa Rosa, mas sempre o acompanhava o espectro de 

menino branco doente, órfão de pai e mãe. E o Ateneu não se resumia em uma 

prisão, uma vez que os alunos possuíam um código de conduta que não chegava ao 

domínio de Aristarco, assim como Sérgio teve inúmeras vivências que lhe deram 

outro entendimento sobre a vida, fosse com os professores em sala de aula ou com 

os colegas nas variadas dependências do Colégio. 

Através das narrativas de José Lins do Rego e de Raul Pompeia, pude 

elaborar um mundo sonhado, mundo de imagens literárias advindas dos romances 

em apreço. Rodrigues aponta que essa é uma das características da linguagem 

poética, transportar-nos para uma realidade sonhada: “o poeta transporta-nos para 

outro mundo, um mundo que ele já habitou, convidando o homem para que saia de 

si mesmo, percorrendo com ele uma viagem imaginária pelo mundo sonhado” (2013, 

p. 182, grifos do autor). 

Carlinhos e Sérgio me viabilizaram refletir sobre as dimensões prosaica e 

poética que compõem o saber e a vida, principalmente entendendo suas vivências 

enquanto devaneios voltados para a infância (BACHELARD, 2009), através dos 
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quais misturei os bagaços da cana de açúcar moídos no Engenho Santa Rosa com 

as carteiras das salas de aula do Ateneu. 
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Figura 04 – Meninos soltando pipas 

Fonte: http://deniseludwig.blogspot.com.br/2014/10/pinturas-de-criancas-soltando-pipas.html 

 

 

 

 

 

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Muito de minha infância eu iria viver por ali,  

por debaixo daquelas laranjeiras e jaqueiras gordonas. 

(José Lins do Rego. Menino de Engenho) 

 

Um dia, meu pai tomou-me pela mão, minha mãe beijou-me a testa,  

molhando-me de lágrimas os cabelos e eu parti. 

(Raul Pompeia. O Ateneu) 

 

 

 Através das narrativas de Menino de Engenho e O Ateneu, ensaiei uma 

interlocução entre os saberes científico e literário na construção do conhecimento, 

visando uma interpretação ampliada do homem, da cultura e da sociedade – uma 

vez que o diálogo entre a ciência e a literatura viabiliza uma leitura que extrapola o 

campo disciplinar imposto pela racionalidade científica moderna hegemônica. 

Tal interpretação tomou como matriz cognitiva as vivências de Carlinhos, de 

Sérgio e das demais personagens que dão vida aos romances estudados, pois foi 

através deles que pude ter subsídios para refletir em torno da infância onírica 

(BACHELARD, 2009), a qual não deve ser compreendida como fenômeno histórico, 

mas como manifestação arquetípica, ou seja, fruto da fusão entre a memória e 

imaginação. 

Esta minha leitura foi acompanhada por uma crítica à ciência moderna, uma 

vez que ela adotou um padrão de racionalidade que subalternizou os estudos 

humanísticos no processo de construção do conhecimento (SANTOS, 2008), 

sabendo que a literatura e as artes levam em consideração outra perspectiva 

metodológica no entendimento do homem. Nesse sentido, a ciência se tornou o 

campo da racionalidade; a filosofia, as letras e as manifestações artísticas foram 

relegadas à dimensão do imaginário e da sensibilidade. 

O processo de fragmentação vivido historicamente pela ciência moderna traz 

implicações para o entendimento dos fenômenos, tendo em vista que os mesmos 

passam a ser analisados de forma estanque, compreendidos, consequentemente, 

de forma parcelar. Porém, Santos (2008) aponta uma crise paradigmática desse 

conhecimento científico, abrindo fissuras que possibilitaram o aparecimento de um 

modelo emergente de ciência aberta ao diálogo horizontal com outras formas de 

conhecimento. Contudo, é importante salientar que esse cenário epistemológico 

continua em andamento porque, conforme já salientara Bourdieu (2003), o campo 



88 
 

científico é um espaço de disputas pelo domínio da verdade científica24, onde se 

travam guerras para se possuir o poder de arbitrar em torno das produções oriundas 

da ciência. 

Junto a esta mudança paradigmática em curso, discuti a relação entre as 

faculdades racional e imaginária no processo de construção do conhecimento, pois a 

ciência moderna tende a mostrar-se vazia de qualquer manifestação do imaginário, 

expressando-se enquanto saber dotado exclusivamente de razão. Todavia, a 

imaginação está presente em todas as manifestações socioculturais, dialogando 

diretamente com o racional no processo de construção do pensamento 

(WUNENBURGER; ARAÚJO, 2006; WUNENBURGER, 2005; 2003; 2003b). Daí a 

importância de se aproximar o imaginário do campo de produções socioculturais. 

 Os pressupostos epistêmicos aqui apresentados me viabilizaram adotar a 

fenomenologia da imaginação (BACHELARD, 1993; 2009) enquanto estratégia de 

pesquisa, a fim de refletir em torno da infância onírica vivida por Carlinhos, no 

Engenho Santa Rosa, e Sérgio, no Colégio Ateneu. Minha interpretação foi 

conduzida a não compreender esses espaços enquanto dicotômicos, tendo em vista 

que o engenho e o colégio foram vistos por mim como locais concomitantemente de 

disciplinamento, alegrias, frustrações, tristezas, ausências, prazeres – isto é, 

espaços poéticos (BACHELARD, 1993). Com esta pulsão poética, aproximei as 

imagens literárias suscitadas pelas obras, construindo um mosaico com as 

experiências dos meninos – tendo a infância onírica enquanto fio condutor para 

construção da pesquisa. 

Ítalo Calvino, em Por que ler os clássicos, coloca que nunca terminamos de 

ler um livro clássico, estamos sempre o relendo em decorrência da capacidade dele 

em suscitar em nós novas reflexões. É assim com Menino de Engenho e O Ateneu, 

expoentes obras da literatura brasileira. Com isso, além da infância onírica, outras 

problemáticas podem ser discutidas a partir das interpretações dadas aos romances, 

por estudos críticos e comentadores de literatura, as quais não foram trabalhadas 

aqui por não se tratar do objetivo central desta pesquisa, porém, faço menção em 

nível de estudos futuros. É possível discutir o engenho e o colégio como espaços de 

disciplinamento e resistência – fazendo uso da perspectiva foucaultiana; interpretar o 

                                                           
24

 É importante compreender essa verdade científica enquanto os pressupostos que os cientistas 
acham legítimos para a produção do saber científico, não se tratando necessariamente de algo 
inquestionável. 
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engenho e o ateneu através das dominações tradicional e racional legal de Max 

Weber; refletir em torno da produção da masculinidade através das experiências dos 

meninos, indagando como essa gestação do masculino coíbe as produções do 

imaginário; discutir a noção de habitus bourdieusiana por meio das vivências das 

personagens; e tantos outros caminhos de leitura. 

 As experiências dos meninos me conduziram a reflexão em torno de um 

padrão de racionalidade aberto ao diálogo com outras formas de conhecimento, 

tendo em vista que observei distintos processos de aprendizado a partir das 

experiências de Carlinhos e de Sérgio, os quais se mostraram adeptos do sonho e 

da racionalidade no processo de reinvenção de si, do outro e da realidade em volta. 
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