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RESUMO 

 

Apesar das nuances que impelem seus estudiosos, no debate em relação aos seus 

escritos, a rotulá-lo de misógino ou de filógino, Lima Barreto constrói uma concepção 

educativa da mulher em suas produções ficcionais. Portanto, o nosso objetivo é compreender, 

através de indícios presentes na obra deste escritor, como se efetivava a educação das 

mulheres, no início do século XX, para a consecução da diferenciação histórica das relações 

de gênero. Justificamos o recorte em razão da periodicidade da divulgação da obra de Lima 

Barreto ter começado em 1900, com a publicação das crônicas em jornais, até a sua morte em 

1922. Para tanto, identificamos os códigos e regras forjados nos processos sociais para 

assimilação pela criança, através de diversas instituições, com a finalidade de instigar a 

produção de comportamentos e práticas sociais representados nas maneiras de estar homem e 

mulher numa sociedade em processo de mudança. Entendemos as relações de gênero no 

interior de uma sociedade através do conceito de configuração, tratado por Norbert Elias 

(1970) como os laços de interdependência a jungir os indivíduos. Em se tratando de realizar 

uma pesquisa sobre a obra de Lima Barreto, o emprego do método indiciário proposto por 

Ginzburg (1989), com o objetivo de reconstruir uma concepção de educação para a mulher 

demonstra ser mais adequado. Os romances e contos analisados apontam para a construção de 

categorias como educação da mulher, família, amor e sedução, que demonstram o 

engajamento do escritor Lima Barreto com os problemas sociais do período investigado. 

Concluímos que a diferenciação de gênero se constituiu na educação familiar, de forma 

diferenciada para homens e mulheres e incutiu neles uma perspectiva de casamento que, 

quando consumado, representava uma frustração para as mulheres, levando-as a empreender 

práticas de enfretamento às estratégias de dominação através da vida celibatária ou do 

adultério. Esta pesquisa é uma reflexão a partir de determinadas representações como justiça, 
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respeito e deveres, que foram as ideias defendidas por Lima Barreto em sua obra, tanto para 

as situações mais amplas da vida social quanto para as relações de gênero em particular. 

 

Palavras-chave: Educação. História. Gênero. Família. 
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ABSTRACT                                    

Lima Barreto has built an educational conception of women in his fictional productions 

despite nuances inciting scholars to debate his writings and label him as misogynist and 

philogynist. Thus, the objective of this study is to comprehend, through signs present in his 

literary works, how women used to be educated in early twentieth century to accomplish the 

historical differences in gender relations. The main reason for this extract is the periodicity of 

his publications that started in 1900 by means of chronicles in newspapers and ended in 1922 

after his death. For this, we identified codes and rules forged in the social processes to be 

assimilated by children through diverse institutions, aiming to incite the production of 

behaviors and social practices represented by the existence men and women in an ever 

changing society. Gender relations are analyzed within a society for their configuration 

concept by Nobert Elias (1970) as interdependence bonds among individuals. An 

investigative method proposed by Ginzburg (1989) was the most adequate to conduct the 

research on the work of Lima Barreto because it  enables us to reconstruct the education 

concept for women. The dramas and novels analyzed point out the construction of categories 

such as women education, family, love and seduction revealing the engagement of Lima 

Barreto with the social problems of the period investigated. It was concluded that gender 

differentiation has come from family education which kept men and women in opposing sides 

giving them a marriage perspective that, after consummated, would bring frustration to 

women causing them to adopt confronting practices against domination strategies through 

celibacy or adultery. This research constitutes a reflection based on determined 

representations like justice, respect and duties that were the ideas defended by Lima Barreto 

in his writings, concerning both broader situations in social life and particular gender 

relations.   

Key words:  Education, History; Gender; Family. 
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RÉSUMÉ 

 

Malgré des nuances qui poussent ses studieux, dans le débat par rapport à ses écrits, à 

l‟étiquete de misogyne ou de misandre, Lima Barreto construit une conception éducative de la 

femme dans ses productions imaginaires. Donc, notre objectif est comprendre, à travers les 

indications présentes dans l'œuvre de cet auteur, comme s'accomplissait l'éducation des 

femmes, au début du XXe siècle, pour la réalisation de la différenciation historique des 

relations du genre. Nous justifions le découpage en raison de la pérennité de la diffusion de 

l'œuvre de Lima Barreto avoir commencé en 1900, avec la publication des chroniques dans 

des journaux, jusqu'à sa disparition en 1922. De telle façon que, nous identifions les codes et 

les règles forgées dans les procédures sociales pour l‟assimilation par l'enfant, à travers les 

diverses institutions, à l‟intention d'inciter à la production de comportements et les pratiques 

sociales représentées dans les façons d'être homme et femme dans une société en procédure de 

changement. Nous comprenons les relations du genre, à l'intérieur d'une société à travers le 

concept de configuration, traité par Norbert Elias (1970) comme les liens d'interdépendance 

assemblent les personnes. La recherche faite sur l'œuvre de Lima Barreto, s‟ appuya sur la 

méthode indiciaire proposée par Ginzburg (1989), avec l'objectif de reconstruire une 

conception d'éducation pour la femme plus convenable. Les romans et les contes analysés 

indiquent la construction de catégories comme l'éducation de la femme, la famille, l'amour et 

la séduction démontrant l'engagement de l'auteur Lima Barreto avec les problèmes sociaux à 

cette époque-là. En conclusion, cette recherche nous montre que la différenciation du genre 

s'est constituée dans l'éducation familière, de façon différenciée chez les hommes et les 

femmes et les incitent à une perspective de mariage que, quand il est fini, représentait une 

frustration pour les femmes, en les amenant à entreprendre des pratiques d' affrontement aux 

stratégies de domination à travers la vie celibataire ou l'adultère. Cette recherche est une 
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réflexion à partir de certaines représentations comme la justice, le respect et les devoirs, qui 

furent les idées défendues par Lima Barreto dans son œuvre, tant les situations le plus vastes 

de la vie sociale que les relations du genre en particulier. 

 

Mots-clés : Education. Histoire. Genre. Famille. 
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Introdução 

 

 

A realização de um estudo supõe a caminhada por determinado percurso. À sua 

construção cumpre-se na explanação relativa às trilhas metodológicas que possibilitaram a 

consulta às fontes, como também a narração da trajetória acadêmico, existencial e sócio-

político que provocaram as primeiras problematizações.  

O resultado apresentado constitui o ponto de chegada de um processo que exigiu a 

ruminação do passado. Neste, reside um caudal de experiências vivenciadas que me fizeram 

refletir com a razão e o sentimento, em um entrecruzar da história indivudual do pesquisador 

e da sociedade, intencionado a produção de conhecimento. Na acepção de que o saber 

histórico “não é feito para compreender; ele é feito para cortar” (FOUCAULT, 2005, p.272), 

ao revolver os acontecimentos pessoais, reformularam-se as impressões há muito cristalizadas 

na tentativa de impô-los uma continuidade idealizada, de um lado, e, de outro, com as análises 

sobre o objeto de estudo, dessedentarizou-se as imagens construídas em torno do autor em 

questão, a saber, Lima Barreto.  

Concernente ao recorte da temática abordada, educação e gênero, como será analisado 

mais adiante, houve a demanda de granjear a um só momento, com tensões constantes, a 

objetivação no trato das informações colhidas com o escopo de tecer um texto científico e a 

subjetivação, entendida como experiência que transforma o indivíduo ao longo de seu 

percurso histórico, tencioanando constituí-lo na condição de sujeito de sua própria existência 

(FOUCAULT, 1995, p.231; REVEL, 2005, p.82). 

 

 

Os rastros da caminhada 

 

 

Este trabalho tem como objeto de estudo a educação da mulher na obra de Lima Barreto.  

Apesar das nuances que impelem seus comentadores, no debate em relação aos seus escritos, 

a rotulá-lo de misógino ou de filógino, a obra de Lima Barreto constrói uma concepção 

educativa sobre a mulher. Portanto, o objetivo foi compreender, através de alguns indícios 

presentes na obra desse escritor, como se efetivava a educação das mulheres, no início do 

século XX, para a consecução da diferenciação histórica das relações de gênero. 
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Deste tema foi destacado um período, início do século XX, nas suas primeiras décadas, 

em razão da divulgação de sua obra, que começou em 1900, com a publicação de crônicas em 

jornais, até a sua morte em 1922. A escolha de uma época, desenraizada do curso vazio e 

homogêneo da história, pode ser feita porque nela se encontra uma vida; em uma vida, uma 

obra, e nesta obra um autor (BENJAMIN, 1994, p. 231; LÖWY, 2005, p.133; BOLLE, 2000, 

p. 26).  

 Ao refutar a periodização linear da história, Hobsbawm (1988, p. 19) reconhece que o 

século XIX só chega ao seu final com a eclosão da Primeira Guerra Mundial. Isto porque os 

acontecimentos que modificaram significativamente os rumos da sociedade européia e, em 

conseqüência, da história das sociedades dependentes, em função da expansão do capitalismo, 

durante o segundo quartel daquele século, só atingiram seu termo em 1914.  

O objetivo desta introdução é realizar um quadro panorâmico da sociedade em que 

viveu o autor, em seus aspectos sócio-econômicos e políticos, para se compreender as 

proposições que Lima Barreto formulava para a educação das mulheres em seus romances, 

crônicas e contos.  

Afonso Henrique de Lima Barreto nasceu em 1881, no Rio de Janeiro. Neto de escravos 

e filho do tipógrafo João Henrique Lima Barreto e da professora primária Amália Augusta 

Barreto, ficou órfão materno aos sete anos de idade (BOSI, 1983, p. 357). Posteriormente, 

numa de suas crônicas, deu a conhecer a consciência étnica e social que tinha de si mesmo: 

“Nasci sem dinheiro, mulato e livre” (BARRETO, 2004 a, p. 271). 

Essa autoconcepção foi proporcionada pela sociedade em que ele vivia, pelas relações 

com pessoas brancas e pertencentes a extratos sociais superiores aos seus. Isso porque 

segundo Ianni, “mais do que os outros habitantes da cidade, eles [negros e mulatos] têm 

consciência aguda do seu corpo e da sua personalidade” (IANNI, 2004, p. 95). De nossa parte, 

houve uma identificação com o referido autor pelas mesmas condições de pobreza e etnia, 

compartilhadas através da literatura que ele produziu.  

Sua obra e consciência étnica estavam no âmbito da realidade que dela emerge e que 

com ela estabelece diálogo. Seus escritos registram os acontecimentos sociais resultantes das 

redefinições sucedidas no país e no mundo, durante a segunda metade do século XIX. A partir 

de 1870, houve rápidas transformações em decorrência da aplicação do conhecimento 

científico à produção industrial, no continente europeu. Por conseguinte, houve 

desenvolvimento da indústria baseado nas descobertas no setor químico e na eletricidade 

(HOBSBAWM, 1997, p. 70).  
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Hobsbawm (1988, p. 66) assinala que nesse período o capitalismo se tornou 

internacional na prática e internacionalista na teoria. Ele assumiu, cada vez mais, 

características globais, passando por mudanças rápidas e profundas. À medida que estreitava 

as fronteiras entre as regiões do mundo, tinha a necessidade de também modificar os padrões 

de vida e de consumo das áreas que eram incorporadas à dominação imperialista. 

Nesse período o Brasil passava por transformações de ordem econômica, política e 

social. Poucos anos após o nascimento de Lima Barreto foi proclamada a República (1889) e 

sancionada a Abolição da escravatura (1888).  Estes dois fatores para Costa (E. V., 1995, 

p.328), são, na verdade, “sintomas de uma mesma realidade”; repercussões na esfera 

institucional das mudanças ocorridas na estrutura do país. 

O regime escravista estava mais para sustentar uma estrutura de poder regional do que 

para organizar os fatores de produção. Especificamente a abolição, observada “de uma 

perspectiva ampla, comprova-se que a mesma constitui uma medida de caráter mais político 

que econômico” (FURTADO, 2000, p.145). Neste aspecto reconhece-se a pertinência das 

ilações do economista, tendo em vista as poucas mudanças trazidas com o fim do escravismo. 

Todavia, com um olhar mais objetivo sobre esse período, torna-se possível realizar outra 

análise, diferente daquela em que ele erigiu a proposição relacionando estado mental do negro 

e transformações econômicas. 

 

 

Cabe tão-somente lembrar que o reduzido desenvolvimento mental da 

população submetida à escravidão provocará a segregação parcial 

desta após a abolição, retardando sua assimilação e entorpecendo o 

desenvolvimento econômico do país. Por toda a primeira metade do 

século XX, a grande massa dos descendentes da antiga população 

escrava continuará vivendo dentro do seu limitado sistema de 

“necessidades”, cabendo-lhe um papel puramente passivo nas 

transformações econômicas do país (FURTADO, 2000, p.145).  

 

 

A causa apontada pelo economista para a indiferença dos descendentes de escravos em 

relação ao desenvolvimento econômico do país e de sua segregação social seria “o reduzido 

desenvolvimento mental”. A conclusão advém da necessidade que têm os economistas em 

pensar a realidade com modelos teóricos generalizantes, terminando em explicações 

monocausais e deterministas. 

 Na orientação do economista, desvela-se um exercíco de poder no funcionamento do 

sistema das diferenciações, consignando aos descendentes de escravos a inferioridade 
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intelectual, modo a inferir a situação de pobreza da população negra, por justificativa 

intrínseca ao próprio grupo. A eficácia das “práticas divisórias”, no sentido de objetivação do 

sujeito, realiza-se quando o indivíduo é polarizado em si mesmo e em relação ao outro. Desse 

modo, ocorre a articulação da forma fundamental saber-poder (FOUCAULT, 1995, p 231). 

Os conhecimentos econômicos produzidos, resultados de pesquisas em fontes 

governamentais, registros de organizações empresariais, comunidades se concretizam em 

outras instituições, universidades, por exemplo, dando prosseguimento a outras formas de 

poder. Assim se fundem, em função do binômio poder-saber, as instãncias sociais, a ciência e 

o Estado. Destrinçar os fios que tecem o emaranhado complexo de poder, que está espalhado 

na urdidura social é uma tentativa de escardear as práticas de dominação que permeiam as 

relações de discriminação étnica. 

No contexto em que Lima Barreto se inseria, havia uma discussão sobre raça e 

miscigenação que associava o conceito de etnia à perspectiva de desenvolvimento político, 

social e econômico do país. Entre os intelectuais que debatiam o sentido da nação a partir do 

conceito de eugenia, encontravam-se escritores, literatos e pensadores sociais. 

Graça Aranha, em seu livro Canaã, lançado em 1902, dá a conhecer as ideias que 

circulavam na época sobre miscigenação, através da jornada de dois alemães, Milkau e Lentz, 

na Província do Espírito Santo. Em um diálogo entre os dois imigrantes percebe-se a nuance 

de pensamento do botânico francês Jean Baptiste Chavalier de Lamarck (1744 – 1829) para o 

zoólogo alemão August Weismann (1834 – 1914), adaptado às condições de colonização da 

sociedade brasileira. O primeiro admitia, na transformação das espécies, a transmissão 

hereditária de habilidades adquiridas durante a vida, havendo “na linha de ascendência um 

acúmulo do esforço de adaptação ao meio” (COSTA, 2006, p. 162). Enquanto isso, o segundo 

procurava demonstrar, através das regras de hereditariedade, que as características adquiridas 

durante a vida não eram transmitidas às gerações futuras (COSTA, 2006, p.163). As duas 

posições iriam redundar na conversa estabelecida entre Lentz e Milkau.  

Lentz dizia ao amigo não acreditar “que da fusão com espécies radicalmente incapazes 

resulte uma raça sobre que se possa desenvolver a civilização. Será sempre uma cultura 

inferior, civilização de mulatos, eternos escravos em revoltas e quedas” (ARANHA, 2005, p 

38). Nessa concepção, no processo evolucionista, raças e indivíduos “menos aptos” seriam 

eliminados “em favor dos mais bem adaptados” (COSTA, 2006, p 165). A réplica de Milkau 

vinha em seguida, defendendo outro ponto de vista: “a substituição de uma raça não é 

remédio ao mal de qualquer civilização. Eu tenho para mim que o progresso se fará numa 

evolução constante e indefinida” (ARANHA, 2005, p.38). Esta última ponderação estava 
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associada à corrente evolucionista de Lamarck, que ganharia uma atualização com a 

publicação do livro A origem das espécies, do inglês Charles Darwin, em 1859, em que a 

evolução seria um processo lento, com “propositada adaptação a mudanças no meio 

ambiente”, sendo, portanto, uma evolução de caráter gradual, “menos impessoal e mais 

humana” (COSTA, 2006, p 162). 

Lima Barreto discordava das posições anteriores defendidas por Lamarck e Darwin, na 

medida em que essas proposições científicas estavam eivadas de dogmatismo, pois para o 

autor carioca eram categoricamente afirmadas quase como um credo religioso, sem nenhum 

senso crítico: 

 

 

Afirmava-se como artigo de fé (o que hoje não é), depois dos trabalhos de 

Lamarck e Darwin, mais com aquele do que com este, que os caracteres 

adquiridos pelo indivíduo se transmitem por hereditariedade e se fixavam 

na sua descendência (BARRETO, 2004 a, p. 586).  

 

 

 

 A respeito da aplicação das teorias de Charles Darwin ao processo de miscigenação, 

Manoel Bonfim refutava o que considerava a instrumentalização das concepções 

evolucionistas, para justificar a dominação imperialista e a opressão dos mais pobres 

(COSTA, 2006, p.190). Ele rebate a utilização dos resultados da pesquisa darwinista na 

compreensão das relações inter-raciais.  

 

 

Darwin nunca pretendeu que a lei da seleção natural se aplicava à espécie 

humana, como o dizem os teoristas do egoísmo e da rapinagem. Ele 

reconheceu que os seres vivos lutam pela vida; mas esta expressão “luta” 

não tem, na teoria, o sentido estreito a que a reduzem os espíritos 

acanhados; luta pela vida quer dizer para ele, tendência a viver, esforço 

para conservar a vida e propagá-la, e não, simplesmente, conflito material, 

agressão cruenta (BONFIM, 2002, orig. 1903, p. 802).  

 

 

Outra posição que suscitava discussão sobre a miscigenação das raças para formação do 

caráter do povo brasileiro era a de Euclides da Cunha
1
, no livro Os sertões, publicado em 

                                                 
1
 Euclides Rodrigues Pimenta da Cunha (1866-1909). Engenheiro formado na Escola Politécnica do Rio de 

Janeiro e Escola Superior de Guerra. Colaborou com o jornal O Estado de São Paulo. Enviado para cobrir os 

fatos de Canudos. Publicou, entre outros livros, Os sertões, em 1902. 
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1902. Para este autor, o caldeamento de raças traria prejuízos porque mesmo quando a lei do 

evolucionismo assegurava a preponderância dos traços de uma raça superior, sobre aquelas 

consideradas enfraquecidas, havia a persistência dos estigmas daquela que estava sendo 

considerada inferior.  

 

 

A mistura de raças mui diversas é, na maioria dos casos, prejudicial. Ante 

as conclusões do evolucionismo, ainda quando reaja sobre o produto o 

influxo de uma raça superior, despontam vivíssimos estigmas da inferior. A 

mestiçagem extremada é um retrocesso. O indo-europeu, o negro e o 

brasílio-guarani ou o tapuia exprimem estágios evolutivos que se fronteiam, 

e o cruzamento, sobre obliterar as qualidades preeminentes do primeiro, é 

um estimulante à revivescência dos atributos primitivos (CUNHA, 2002, p. 

73). 

 

 

A mistura de raças criaria um tipo de descendente mestiço que se constituía em um ser 

“desequilibrado” na própria expressão do escritor. Todavia, a miscigenação ocorrida no sertão 

iria produzir um tipo não degenerado como se efetivou no litoral. O sertanejo preservaria as 

características da civilização dos mamelucos bandeirantes fixado no interior do nordeste e 

amazonas, tendo como vetor a região paulista, sem a mescla do sangue africano e adaptado às 

condições do país (SEVCENKO, 2003, p. 243). 

Lima Barreto questionava o próprio fundamento científico do conceito raça a partir das 

ramificações surgidas em torno de um núcleo teórico e que lastreava várias abordagens. Não 

havia unidade no tocante a um corpo comum de ideias normatizadoras que fossem 

compartilhadas por uma comunidade de cientistas: 

 

 

Nada mais falso do que apelar para a Ciência em tal questão. O que se 

chama Ciência nesse campo da nossa atividade mental ainda não é nem um 

corpo homogêneo de doutrinas. Cada autor faz um poema à raça de que 

parece descender ou com que simpatia, por isto ou por aquilo. Os seus 

dados, as insinuações, os seus índices, todo aquele amontoado de coisas 

heteroclíticas que vemos, no nosso comuníssimo Topinard, são 

interpretados ao sabor da paixão oculta ou clara de cada dissertador 

(BARRETO, 2004 a, p. 583).  
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Os autores, ao tratar com o rigor científico o problema das raças, faziam conforme suas 

inclinações, interesses e relações sociais de classe e etnia. O que se escrevia naquele momento 

estava impregnado de motivações subjetivas para compreender as relações raciais no país. 

Euclides da Cunha considerava a si próprio um descendente de celta, tapuia e grego, aspecto 

que o levaria a estudar os grupos indígenas genuínos (SEVCENKO, 2003, p. 243). 

Com a expressão de conjecturas científicas, de análises imparciais e objetivas, emite-se 

sentimento de amor e ódio escondido atrás de uma pseudo-objetividade: “se há em nós um 

fundo de amor, há também um não menor de maldade que faz procurar justificativas honestas 

para as nossas antipatias, sem razão” (BARRETO, 2004 a, p. 584). Nesse sentido, poderia se 

adequar a uma iniqüidade, revestida de cientificidade, o argumento de Oliveira Viana em 

afirmar que o preconceito de cor e sangue teve uma função providencial, por impedir os 

mestiços inferiores de ascender às classes dirigentes (VIANA, 2002, p. 1008). O fundo da má 

querença de Oliveira Viana com os mestiços assume a duplicidade, por legitimar a 

discriminação e, por conseguinte, essa injustiça ter a finalidade de impedir a um grupo étnico 

elevar-se socialmente. 

 A trajetória do escritor Lima Barreto veio demonstrar que a ascensão de pessoas 

pertencentes à etnia negra, poderia se efetivar pelo desempenho intelectual. Por receber 

estímulos na família em que nasceu - o pai lia em francês e a mãe foi professora – 

desenvolveu aptidões intelectuais. Teve a ousadia de querer ser reconhecido como um grande 

escritor da época, entretanto, apesar de sua capacidade, foi segregado socialmente. Ao invés 

de responsabilizar o atraso do país por razões raciais, apontou os entraves que a economia 

exportadora cafeeira e o latifúndio traziam para o crescimento da nação através das obras de 

ficção, análises conjunturais e crônicas jornalísticas que escreveu.    

De fato, a abolição, antes de reparar uma injustiça social, veio trazer outros problemas 

para o grupo social étnico liberado: o negro não foi incluso na nova ordem social e a 

propriedade da terra continuou concentrada nas mãos de grandes latifundiários. Estes últimos 

preferiram a opção de utilizar a mão de obra estrangeira, proveniente da emigração sob os 

auspícios do Estado, a aproveitar o contingente de ex-escravos, que passou a constituir uma 

massa de pessoas sem trabalho, moradia e educação (RIBEIRO, 1995, p. 222). Desprovida 

das condições necessárias à sobrevivência, ocupou os arrabaldes da cidade, erguendo nos 

morros as favelas, restando-lhes a miséria e marginalidade.  

Lima Barreto tinha consciência das dificuldades sociais pelas quais passavam os 

descendentes de negros no país, e isto o fazia ser discriminado como estudante, funcionário 
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público e escritor. Esta conscientização foi adquirida das condições propiciadas pela família, 

que fornecia leitura em casa e educação escolar.  

O pai de Lima Barreto desejava que o filho fosse um doutor, um homem formado e com 

posição distinta; para atingir esse ideal dispensou todos os esforços. Por esta razão Lima 

Barreto terminou o secundário e matriculou-se na Escola Politécnica (1897), tendo 

abandonado os estudos em 1903; neste ínterim, o pai enlouqueceu. O escritor passou a 

assumir as responsabilidades da família com o salário de amanuense do Ministério da Guerra 

(BARBOSA, 2002). 

A partir de 1904, o autor começou a escrever seus romances, e os primeiros anos do 

regime republicano foram para as páginas dos seus escritos, seja em forma de ficção ou de 

crônica jornalística.  

Nesse período, a cidade do Rio de Janeiro, dentre todas, teve a industrialização mais 

acentuada, em função das vantagens que conseguiu ao longo dos anos. A acumulação de 

capital do setor agrícola e da atividade do comércio exterior, a localização dos bancos na 

cidade, financiando outros setores econômicos, e um mercado de consumo, que chegava a 

abranger as regiões ao redor, integradas e servidas pela malha ferroviária são alguns 

apanágios apontados (FAUSTO, 2000, p. 286).  

Este desenvolvimento econômico foi acompanhado pelo crescimento demográfico. 

Entre 1872 e 1890, a quantidade de habitantes do Rio de Janeiro passou de 266 mil pessoas 

para 522 mil, com a imigração sendo o principal fator a incrementar esse índice populacional. 

Para se avaliar o alcance desse impacto, somente em 1891, cerca 166.211 imigrantes 

incorporaram-se à paisagem da capital federal. (Anuário Estatístico do Brasil apud 

CARVALHO, 1999, p. 16). 

A confluência de pessoas de outras nacionalidades e, em menor número, de outras 

regiões brasileiras, originava uma discussão sobre a mudança dos costumes na capital federal.  

Lima Barreto, preocupado com a identidade cultural do Rio de Janeiro, refutava com dados 

estatísticos, levantados pelo poder público municipal, a afirmação que as diferenças das 

populações que habitavam a cidade faziam dela a menos brasileira do país. 
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O último recenseamento desta cidade, feito pelo prefeito Pereira 

Passos, em 1890, acusava para ela a população total de 811.443, dos 

quais 600.928 eram brasileiros e os restantes 210.515, estrangeiros. 

Não se pode, creio eu, dizer que uma cidade não é brasileira quando 

mais de dois terços de sua população o são. Convém ainda reparar 

que, no número dos estrangeiros, estão incluídos 133.393 

portugueses, mais da metade do total dos forasteiros, fato de notar, 

pois os lusitanos muito pouco influem para a modificação dos 

costumes e da língua (BARRETO, 2004 a, p.305).     

 

 

Depara-se com a discrepância dos dados, característica aceitável em se tratando de 

recenseamento realizado naquele período, embora retirados de duas diferentes fontes oficiais.  

Por estas razões, o Rio de Janeiro tornou-se o centro nevrálgico do país. Três conseqüências 

vieram à emergência em seus aspectos sociais. Primeira, o aumento e diversificação da 

população na composição étnica e na estrutura ocupacional: a abolição lançou a mão de obra 

escrava no mercado de trabalho livre, que representou, por falta de qualificação profissional, 

um grande número de desempregados; segunda, o desequilíbrio entre os sexos, pois a 

quantidade de homens dobrava a de mulheres. Essa percentagem diminuía o número de 

nupcialidade, que entre os brancos ficava em torno de 26% e por entre os negros caía para 

12,5%.O resultado trazia o pequeno número de famílias institucionalizadas (ANUÁRIO 

ESTATÍSTICO DO BRASIL apud CARVALHO, 1999, p. 16). Por último, como terceira 

conseqüência, o crescimento de ocupações mal remuneradas e do desemprego. Carvalho 

(1999, p. 16-17) aponta que as ocupações de domésticos, jornaleiros e trabalhadores sem 

qualificação atingiram o patamar de 100 mil em 1890 e mais de 200 mil em 1906. 

Para Carvalho (1999), segundo o censo de 1890, 30% da população era formada por 

estrangeiros. Destes, 70% tinham a nacionalidade portuguesa, perfazendo na ocupação de 

artesão 40%, de empregado de comércio, 51% e de transportes 53%. 

O contingente populacional sem garantia de trabalho, moradia e educação fazia da 

cidade um lugar ocupado por pessoas marginalizadas, como ladrões, prostitutas, moedeiros 

falsos e capoeiras (CARVALHO, 1999, p.31). A situação levou o governo republicano a 

executar uma política preventiva que resultou na perseguição do grupo social excluído. 

A macro política foi executada pelas elites que elaboraram uma constituição de caráter 

liberal, ao mesmo tempo em que possuía uma prática oligárquica. Por isso, convém 

denominar o período da Primeira República de liberal oligárquico, para designar a forma 

como os grupos dominantes exerciam o poder e defendiam seus interesses. A minoria 

controlava a política estatal, excluindo a maioria da população de qualquer participação; 
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sendo assim, esta se mantinha impossibilitada de construir, no processo histórico, uma 

cidadania (RESENDE, 2003, p.91). 

A fundação da República, analisada por Prado Júnior (1987, p. 208), foi um golpe 

militar perpetrado por um pequeno grupo de civis: o povo não teve nenhuma participação. 

Para ilustrar a apatia da população, Caio Prado Júnior fez referência a Aristides Lobo, 

jornalista paraibano que, na condição de propagador das ideias do novo regime, afirmou que o 

povo assistiu “bestializado” à implantação da República. 

Assinala a consolidação de uma mentalidade econômica de existência ainda débil, na 

fase imperial: a ânsia de enriquecimento e de prosperidade material. Foi a consagração 

definitiva do homem de negócios; o indivíduo que despenderá todas as suas energias na 

obtenção de lucro. Se no Império essa prática não assumira posição relevante, na República 

teve papel de destaque. A busca por transformação se fez perceber nas atitudes dos 

representantes da monarquia, que antes ocupavam seu tempo apenas com a política e 

atividades semelhantes, e com o alvorecer republicano passaram a ser especuladores e 

negociantes. 

Lima Barreto (2004 a, p. 392) mostra as mudanças que ocorreram de um regime para 

outro. A política, durante o Império, tinha alguma grandeza e beleza. Os homens tinham 

elevação moral e até desinteresse.  Para certificar a verdade de suas considerações, 

exemplificava com a pobreza, no final da vida, de muitos daqueles que ocuparam cargos 

públicos de destaque, que deixavam para os descendentes apenas a fortuna do nome recebido. 

Para o autor carioca, a República trouxe “à tona dos poderes públicos a borra do Brasil, 

transformou completamente os nossos costumes administrativos e todos os „arrivistas‟ se 

fizeram políticos para enriquecer” (BARRETO, 2004 a, p. 392). Com a busca insana pelo 

enriquecimento, a política passou a ser um meio de se atingir objetivos mesquinhos. Pessoas 

sem escrúpulos a utilizaram como o meio mais fácil de locupletar-se através do poder. 

“A república no Brasil é o regime da corrupção”. Com essa expressão, Lima Barreto 

queria mostrar a forma como um regime se mantém incólume, impondo a maneira de pensar 

dos grupos poderosos e, ao mesmo tempo, criando estratégias para impedir discordâncias. 

Dizia ele que havia “„verba secreta‟, os reservados deste ou daquele ministério e os 

empreguinhos que os medíocres não sabem conquistar por si e com independência” 

(BARRETO, 2004 a, p. 392).    

Hoje, em 2007, mais de um século nos separam da data da criação da República e a 

história fustiga nossa consciência, revelando que os vícios políticos encontrados atualmente, 
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tiveram seu impulso com o advento da República e com a consolidação de uma sociedade 

capitalista no Brasil.  

Lima Barreto retratou em sua obra a cidade do Rio de Janeiro, com as tensões sociais 

peculiares ao período dos primeiros vinte anos da República. As suas personagens traziam os 

mesmos problemas que os membros dessa sociedade vivenciavam. Morreu em 1922, ainda 

jovem, aos 42 anos, em vista a complicações provocadas por excesso de bebida alcoólica, de 

colapso cardíaco, sem o reconhecimento literário que tanto almejou para si. 

 

 

O itinerário da pesquisa 

 

 

Minha aproximação com a obra de Lima Barreto se fez, em diversos momentos da vida, 

por questões étnico-sociais, políticas e de gênero. Nascido em um bairro de origem operária 

no interior do Estado da Paraíba, ainda na infância descobriria, com uma dor pungente, os 

motivos que fazem as pessoas se distinguirem das demais para manter um status social, sendo 

para tanto utilizado o recurso da humilhação. 

Moradores vivendo nas mesmas condições sócio-econômicas prezam pelo convívio com 

base em relação de mútua aceitação, até o momento em que dois jovens, com nuanças de cor 

da pele, começam a namorar. Neste instante, a famígera “democracia racial” brasileira perde a 

consistência e a hipocrisia desvanece, quando uma mãe zelosa, preocupada com o futuro do 

filho ou da filha, impõe o fim do relacionamento, refutando-o com a expressão: “meu filho 

não vai casar com uma negrinha” 
2
. 

Enredos como estes são encenados por muitas pessoas, mesmo sendo outras as maneiras, 

inclusive sutis, de interferir nas vidas delas. Na infância, fui testemunha auricular de fatos em 

que uma irmã e um irmão protagonizaram essa discriminação. Lembro-me, também, das 

histórias que minha avó materna, dona Zefinha, contava: as desventuras do seu filho, em 

episódio semelhante. Benedito, meu tio, por ironia do destino, diria o fatalista, traria também 

no nome o estigma do desprezo social.  

                                                 
2
 José Joffily, quando criança, presenciou o suicídio de um jovem, filho do Dr. Abílio Torres, motivado pela 

ameaça do pai de dar-lhe uma surra de cipó de boi em público, caso insistisse em namorar uma moça trigueira. A 

prepotência do pai foi vociferada na seguinte frase: “É isso mesmo. Antes morto que a vê-lo casado com uma 

negra” (JOFFILY, 1983, p. 35). 
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Entretanto, a história, durante o transcorrer desta pesquisa, diria que não se tratava de uma 

resignação amargurada ou puramente religiosa. À medida que prosseguia o processo 

investigativo, as prenoções sobre o sentido do nome de um parente, que julgava ser relevante 

ao associar apenas às vicissitudes pessoais, se desfaziam. Posteriormente, mais precisamente 

com a leitura do livro de Silva (1997), foi possível estabelecer a relação entre o rendilhado da 

vida familiar com os acontecimentos da esfera social transmitidos de uma geração a outra, e 

que, em seus elementos culturais, referia-se à memória dos setores sociais marginalizados.      

 A atitude da minha avó de contar episódios a envolver os milagres de são Benedito para 

os seus netos, e de pôr o nome do seu único filho varão em homenagem a esse santo, tinha 

uma razão de ser que estava além de sua própria compreensão naquele momento. Tal atitude, 

constituía-se em uma forma de resistência dos homens e mulheres empobrecidos, que persistia 

desde o período do Brasil Imperial. Conforme Silva: 

 

 

[...] são Benedito teve seu exemplo e história repetido de boca em boca, 

entre escravos, libertos e homens livres de todo o Império. No final do 

século XIX e início do XX, muito homem livre, por afirmação de fé e 

negritude, batizou o filho em homenagem a são Benedito, estabalecendo-se 

assim uma ligação forte, por todo o Brasil, entre o nome e raça (SILVA, 

1997, 169). 

 

 

O constrangimento sentido pelo testemunho ou memória familiar afetara-me de tal 

maneira que, na juventude, ingressei na militância do Movimento Negro, no final da década 

de 1980. Foi uma consciência forjada a partir de uma realidade vivida. 

Propriamente em relação à minha pessoa, no segundo semestre de 2000, senti a 

universalidade do preconceito. Durante o VI Congresso Afro-Luso-Brasileiro de Ciências 

Sociais, na cidade de Porto – Portugal, eu e um grupo de professores e professoras fomos a 

um passeio de barco que fazia parte do programa do evento. Quando o almoço ia ser servido, 

estávamos com as senhas que indicavam o número da nossa mesa. Na correria ninguém sabia, 

na verdade, onde sentar. Portanto, amesendamo-nos naquela que sobrou. Momentos depois, 

chegou um grupo de comensais portugueses, exigindo, juntamente com o garçom e o 

encarregado da organização, de forma áspera e grosseira, a nossa retirada da mesa. 

Percebemos que a diferença entre nós e os outros abancados era a existência de pessoa de cor 

no nosso grupo. Para reparar o constrangimento, as desculpas foram feitas a posteriori, 
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apenas a uma pessoa dentre nós, depois de sabido que estava revestida com sobrenome de 

uma distinta família de país africano. 

Ficou evidente que outros grupos étnicos, outros africanos pobres, outros brasileiros sem 

nome, não merecem escusa ao serem acometidos com achincalhes. Outra vez, ao utilizar um 

sanitário de um shopping center no mesmo país, deparei-me com uma frase que enunciava a 

prática da discriminação: “pretos porcos voltem de novo (sic) para a África que é o lugar dos 

animais selvagens”.  Esta frase foi registrada em fotografia e encontra-se sob a posse do autor, 

para efeito de comprovação.  

Com isso, não se trata de instigar o sentimento de animosidade, numa atitude de 

ressentimento que não ajuda a solucionar o problema, mas apenas aguça os atos irracionais, 

exacerbando as diferenças que se encontram no plano da cultura e não na essência das 

pessoas. A reação de quem é atingido pela discriminação vem eivada com sentimentos de 

revolta e de ressentimento; para superá-los, só uma atitude de grandeza moral do indivíduo.  

Sobre a possibilidade dela se concretizar, Nietzsche (1996a, p.345) fornece o exemplo de 

Mirabeau
3
, uma natureza plena, que não tinha memória para insultos e infâmias e nem sequer 

podia perdoar os desafetos, porque esquecia as ofensas sofridas. Este pensamento coaduna-se 

com o de Lima Barreto, por ele defender a ideia de uma literatura com a função de 

proporcionar a solidariedade entre os grupos sociais e até mesmo entre as sociedades 

(BARRETO, 1956, v.VI, p.34). 

Destarte, a obra de Lima Barreto permitiu que um problema inicialmente restrito a um 

indivíduo e a uma família adquirisse as dimensões de consciência social, especificamente em 

relação à minha pessoa, porque os outros irmãos e irmãs não compartilham do mesmo 

pensamento. Continuam restringindo as tensões étnicas do passado ao aspecto pessoal, mas 

sempre levando para as ruínas de suas histórias de vida as experiências dolorosas. Há, então, 

em virtude disso, a necessidade de realizar a história dos vencidos, ou a história escovada a 

contrapelo, a que se reportava Benjamin (1994, p.225). 

Durante a minha graduação em História, na UFPB – campus II, de Campina Grande, ao 

cursar a disciplina Brasil República, a professora Eliete Gurjão, na terceira unidade, 

promoveu estudos literários com a finalidade de realizar o cotejo entre a História e a 

                                                 
3
 Honoré G. Victor Mirabeau (1749-1791). Inicialmente ganhou a vida como escritor pornográfico. Elegeu-se 

Deputado pelo sul da França. Ficou conhecido por sua eloqüência, ao defender as propostas do Terceiro Estado, 

durante as efervescências da Revolução Francesa. Em 1776 foi confinado em um castelo pelo próprio pai, 

cansado das vigarices do filho, de onde fugiu com Sophie de Monnier, mulher de um velho juiz do Tribunal de 

Contas da região.  Defendia uma Monarquia democrática. Em 1792 acharam-se provas de que supostamente teria 

se vendido à causa da monarquia, traindo a Revolução, por 208 mil libras. 
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Literatura. A apresentação dos títulos selecionados por ela se deu através do sorteio. Todos 

estavam obrigados a realizar as leituras para a discussão que se sucedia a cada dia de aula.     

Não era utilizado um referencial teórico - metodológico que mediasse a relação entre a 

história - literatura. Ambas eram estudadas em fases estanques. No final da disciplina, os fatos 

cediam lugar à ficção. Esta tinha a função de ilustrar a ciência estudada anteriormente. 

Contudo, a iniciativa da professora contribuiu para se reforçar um conceito em relação à 

literatura, que já estava sendo vista por mim não apenas como diletantismo, mas também 

como objeto de denúncia social e compreensão sócio-histórica da realidade.  

Nessa concepção, a relação entre História e Literatura se justifica por ser a criação de 

um processo ancorado na realidade em que determinado autor se insere, sendo necessário, 

para sua produção, o lugar social a que ele pertence, a corrente literária a que ele adere e as 

condições impostas pelos leitores e pelo mercado livresco (GALVÃO, 1998, p. 44). 

Com isso a literatura adquiriu outro siginificado, e minha maneira de compreendê-la foi 

modificada, na perspectiva metodológica, quando da leitura da obra Literatura como missão, 

de Sevcenko (2003). A partir dela pude verificar a operacionalização de literatura como fonte 

de pesquisa histórica. Além disso, essa leitura deixou-me inquieto. A comparação entre dois 

escritores do início da República, Lima Barreto e Euclides da Cunha, dava-me a entender o 

isolamento em que ambos se encontravam. Eram pensadores da realidade brasileira, na 

acepção de conferirem a literatura um caráter militante, intencionando provocar uma mudança 

de atitude em seus contemporâneos, com intuito de instigar uma transformação social, ou 

denunciar as ações do Estado contra o movimento messiânico erigido no sertão baiano. 

Neste último caso, Euclides da Cunha, na Nota preliminar do livro Os Sertões, anuncia 

as intenções do texto, de revelar as atrocidades cometidas contra a população de Canudos 

“aquela campanha lembra um refluxo para o passado. E foi, na significação integral da 

palavra, um crime. Denunciemo-lo” (CUNHA, 2002, p. 9).   

Enquanto isso, Lima Barreto, na crônica “Amplius!”, de Histórias e sonhos, justifica, ao 

responder uma crítica anônima ao livro Triste fim de Policarpo Quaresma (1956, v. II), seu 

interesse em fazer literatura: “uma literatura militante para maior glória da nossa espécie na 

terra e mesmo no céu” (BARRETO, 1956, v.VI, p.34). Ele intencionava produzir textos que 

fossem condizentes com a sociedade que lhe era contemporânea, sintonizados com as grandes 

questões do seu tempo. Em seus propósitos, o autor alimentava o desejo de modificar o modo 

de pensar e as ações dos indivíduos. Esse desiderato está pontificado nas páginas de 

Recordações do escrivão Isaías Caminha, quando o protagonista, alter ego de Lima Barreto, 
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profere o escopo literário: “[...] queria modificar a opinião dos meus concidadãos, obrigá-los a 

pensar de outro modo, [...]” (BARRETO, 1956, v. I, p. 120).     

A literatura limiana está empenhada em uma ação educativa, que na consecução sobre o 

leitor pretende provocar mudança de atitude. Com uma literatura crítica o escritor seduz, não 

para uma cumplicidade em torno de um corpo doutrinário, mas para rejeição da organização 

social que, para ele, era injusta, discriminatória e espúria. Propunha nos conteúdos de sua obra 

a rejeição dos valores vigentes e o encetamento de comportamentos equânimes, fraternos e 

probos, a permear as relações de homens e mulheres. 

 Outro motivo que me levou a uma identificação com a obra de Lima Barreto foi o fato 

de estar atuando nos movimentos sociais, através das CEBs (Comunidades Eclesiais de Base) 

e sempre trabalhando, voluntariamente, com educação: na alfabetização de adultos pelo 

método Paulo Freire
4
; na Comissão de Educação Política, da Diocese de Campina Grande e 

no Centro de Formação Missionária, da Arquidiocese da Paraíba. A empatia com esse autor 

provinha de uma ação que acreditava possibilitar uma transformação social
5
, que não 

encontrava ressonância entre determinados esforços de organização de setores da sociedade 

civil e os efeitos que se esperava em decorrência. 

Na época em que desenvolvia o trabalho de alfabetização de adultos, tive a possibilidade 

de conhecer a realidade das mulheres que compunham a maioria do grupo de alfabetizandos. 

Quando havia discussão sobre o tema trabalho e escola, elas se referiam a determinadas 

especificidades, indicando para a relação escolaridade e gênero, que as impediam de 

frequentar a escola. Uma delas, num desses diálogos, disse que o pai não permitia que suas 

filhas aprendessem a ler, para não escrever bilhetes aos namorados.    

Durante a atividade de assessor da Escola Teológica, entre várias áreas da Diocese de 

Campina Grande, uma destacava-se pela participação dos seus membros na esfera política. 

Foi a microrregião do Curimataú, depois denominada Seridó Ocidental paraibano, mais 

precisamente o espaço geográfico que incluía as cidades de Nova Palmeira e Pedra Lavrada.   

                                                 
4
 A minha experiência com alfabetização de adultos teve duração de cinco anos (1988-1992). Foi relatada em 

parte, na comunicação sobre a presença das Irmãs da Misericórdia no Estado da Paraíba (SILVA, 2003, p. 681). 

O trabalho continua sendo desenvolvido pelo Projeto Esperança, nos bairros pobres de Campina Grande. 

 
5
 Nicolau Sevcenko afirma que as obras dos dois autores representam “uma dupla perspectiva documental: como 

registro judicioso de uma época e como projetos sociais alternativos para a sua transformação” (SEVCENKO, 

2003, p.237). 
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Charliton Machado
6
 incentivou-me a elaborar um projeto para o Mestrado em 

Sociologia Rural, da Universidade Federal da Paraíba, no que diz respeito a questões que me 

inquietavam. Inicialmente, realizei leituras sobre as CEBs. Estas aliadas a uma militância, 

ajudaram-me a formular um problema com influência da teoria weberiana
7
: quais os motivos 

da atuação do animador das comunidades em movimentos sociais e partidos políticos? A 

pergunta foi adquirindo o formato de projeto com a colaboração da Professora Maria da 

Conceição Cardoso (Lola), na época professora do Departamento de Sociologia da 

Universidade Federal da Paraíba, campus II.     

As observações no campo de pesquisa constataram que esses animadores demonstravam 

unidade no aspecto religioso, mas ao se tratar de posições político-partidárias, havia a 

dispersão de suas posições, com opções diferentes e outras até conflitantes. 

O decorrer da pesquisa mostrou que as CEBs, que em sua grande maioria são formadas 

por mulheres, possuem a marca da heterogeneidade. O fato de seus membros pertencerem a 

um grupo com certa identidade social, comungarem de princípios religiosos e participarem 

dos mesmos rituais, não significa que nelas sejam anuladas as individualidades. Estas, por sua 

vez, são responsáveis pelos conflitos constantes no cotidiano comunitário. 

A experiência com a pesquisa comunitária possibilitou-me perceber as dificuldades das 

mulheres para atravessar a fronteira do espaço privado para o público. As interdições eram 

provenientes de uma sociedade em que, histórica e culturalmente, a vontade masculina 

sobrepõe-se à da mulher. Uma das entrevistadas, que ainda exerce a função de líder sindical 

na cidade de Nova Palmeira, reportou-se aos problemas enfrentados para começar a sua 

participação na Igreja Católica (SILVA, 1998, p. 103): 

 

 

Porque eu tinha uma „cazuada‟ de menino pequeno, aí o marido não deixa, 

foi duas guerras muito grandes, uma em casa e a outra fora que peguei para 

me libertar, para cuidar desse trabalho. (Ágata, catequista)
8
. 

 

 

                                                 
6
 Machado (1997) efetuou uma pesquisa na cidade de Nova Palmeira sobre a participação da mulher na política 

local.  

 
7
 Max Weber (1864 - 1920) elaborou o conceito “tipo ideal” com a função metodológica, que consiste em 

enfatizar determinados aspectos da realidade, por parte do cientista, com a finalidade de orientá-lo na miríade 

dos fenômenos sociais, para concebê-los em sua expressão mais pura possível. Enquanto isso, o seu método 

compreensivo procura conceber o processo social, a partir do sentido atribuído ao sujeito à ação social.  
8
 Nesta dissertação, intitulada CEBs: poder e participação sócio-política, os nomes são fictícios com intenção de 

preservar a identidade dos entrevistados. 
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As mulheres casadas, com grande número de filhos, entram para realizar trabalhos 

comunitários, apenas quando os filhos estão crescidos. As tarefas domésticas são empecilhos 

para elas saírem da vida doméstica. Somam-se à responsabilidade da educação da prole, 

atividade culturalmente atribuída às mulheres, as resistências dos maridos em consentirem a 

saída de casa para participar de atividades na igreja ou de outras reuniões. Por sua vez, a 

mulher não é passiva. Procura exigir uma atividade fora das prendas domésticas, o que se dá 

através de conflitos conjugais para o alcance dessa vindicação.  Pelo visto, elas terminam 

obtendo êxito, considerando a grande quantidade de mulheres perfazendo a formação das 

CEBs. Depreende-se, então, que essas mulheres faziam a inversão da ordem estabelecida 

operando táticas, como diria Certeau (2002, p. 100-101), permitindo-lhes atingir seus 

objetivos, contrapondo-se à estratégia imposta por uma determinada cultura.  

 Nessa época, escrevia artigos para jornais sobre vários assuntos. Entre os principais 

estavam a política, a religião, o preconceito étnico e a educação. Assinava matérias na secção 

Espaço Livre, do Jornal da Paraíba, destinada a articulistas principiantes ou a leitores com 

propósito de emitirem opiniões sobre temas que não eram considerados “quentes” pelo diário. 

Sempre com posicionamento político; alguns se reportavam à crítica e autocrítica ao Partido 

dos Trabalhadores, às próprias CEBs e aos movimentos sociais nos quais atuava. 

A inserção nos movimentos sociais permitiu-me o convívio com mulheres, o 

conhecimento dos problemas que elas viviam e a solidariedade em uma condição adversa, por 

meio da amizade. A participação das mulheres, nesses segmentos da sociedade civil, como 

verificou a investigação de Machado (1997), é tão significativa que elas se fizeram presentes 

na dissertação que produzimos, se não como objeto de estudo, enquanto categoria conceitual 

(relação de gênero), mas como sujeitos da ação em busca da conquista de melhores condições 

de vida. 

A compreensão dos problemas da sociedade e da condição social da mulher despertou-

me o interesse em trabalhar a obra de Lima Barreto, tendo como fonte seus escritos, para 

situá-los (autor e obra) histórica e sociologicamente no contexto de sua produção. Conciliaria 

a formação com o prazer proporcionado pela literatura; mais uma vez incentivado por 

Charliton Machado a prosseguir com o plano. Ele aventou a possibilidade de fazer uma 

experiência, na condição de aluno especial, na base de pesquisa Gênero e práticas culturais – 

abordagens históricas, educativas e literárias, do Programa de Pós-Graduação em Educação 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 
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Na referida base de pesquisa, para a elaboração da problemática, foi fundamental a 

participação nas discussões em sala de aula que contemplavam as pesquisas em andamento, 

permitindo entender a coadunação entre a teoria e a prática de pesquisa.  Os momentos em 

que houve os seminários doutorais e as defesas das dissertações proporcionaram a gênese de 

ideias e constituíram fermentações de outras já gestadas, consolidando assim o objeto de 

estudo pretendido. Este recebeu o impulso definitivo com a colaboração da professora Maria 

Arisnete Câmara de Morais, coordenadora da base. 

Foi salutar, também, a minha participação como ouvinte da disciplina de Tópicos 

Especiais em História, semestre 2003.2, oferecida pelo Departamento de História e Geografia, 

da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), versando sobre o tema História, 

Literatura e Cinema, ministrada pelos professores Gervácio Aranha e Luciano Mendonça. 

Este último, possibilitou-me um crescimento intelectual, ao ensinar a disciplina de Introdução 

aos Estudos de História, da qual fui monitor em 1991. 

Com a finalidade de ampliar meus conhecimentos, freqüentei, no semestre 2005.1, as 

aulas da disciplina Conto e Crônica na sala de aula, com o professor José Edílson Amorim, do 

Programa de Pós-Graduação em Letras da referida universidade. Esta forneceu-me subsídios 

teóricos para trabalhar com pertinência interpretativa os contos e as crônicas de Lima Barreto, 

colimando-os para o objeto de estudo estabelecido neste trabalho.  

Concomitantemente a essa trajetória existencial e acadêmica, ao enfrentar dificuldades nos 

relacionamentos afetivos (namoro, casamento), fui me dando conta de que elas derivavam da 

forma como tinha sido educado pela família, com valores que, em certa medida, eram 

reproduções de comportamentos e atitudes que homens e mulheres aprenderam a representar 

conforme os pais ensinaram. Pude perceber que no diálogo com o diferente, eu, na condição 

de homem, tinha necessidade de reeducar-me, desfazendo-me de conceitos e preconceitos 

sobre as relações de gênero. Para colimar com o objetivo almejado, começaria com o respeito 

às diferenças e a rejeitar qualquer tentativa de dominação recíproca. 

Concernente ao escritor Lima Barreto, Francisco de Assis Barbosa, no prefácio do livro 

Recordações do escrivão Isaías Caminha (1956), afirma que a sua obra reclamava de estudos 

sérios, que não fossem levados pelos elogios gratuitos, nem pelas depreciações 

inconseqüentes. Para o prefaciador, as considerações se justificam, porque o crítico “escreve 

sempre possuído pelo demônio, e não pode deixar de declarar-se amigo ou inimigo, mesmo 

que o paciente esteja vivo ou morto” (BARRETO, 1956, v .I, p 26).  

Sem negar a empatia pelas personagens da obras de Lima Barreto e confessada 

admiração pela história de vida do escritor, proponho realizar uma produção de conhecimento 
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que contribua para o estudo da história da educação da mulher, através da análise das figuras 

femininas presente em seus romances, memórias e crônicas.  A relação de base afetiva com 

uma obra e um autor não impede de se obter resultados efetivamente objetivos. A 

imparcialidade é conseqüência mais da axiologia angariada no percurso existencial e 

acadêmico do pesquisador, do que dos recursos metodológicos adotados para assepsia dos 

valores no ato da investigação. 

É nessa perspectiva que esquadrinho a obra de Lima Barreto. Ele, através da crítica aos 

comportamentos do seu tempo, suscitou outras experiências possíveis de educação na família. 

Falava da importância da mãe em assumir outro papel, diferente do que se tinha até então, 

mantendo-se ao lado do filho desde a tenra idade, ajudando-o a superar as vicissitudes da 

vida, na tentativa de erigir uma relação aberta, franca, de conhecimento, baseada em laços de 

afetividade e cumplicidade: 

 

 

A criança habitua-se [...] àquela confidente; faz-se homem e, nas 

crises morais de consciência, tem onde vazar com confiança as suas 

dores, diminuí-las, portanto, afastá-las muito, porque de confessada é 

já meia dor e tortura menos. A alegria de viver vem e o 

sorumbatismo, o mazombo, a melancolia, o pessimismo e a fuga do 

real vão-se (BARRETO, 2004 a, p. 75). 

 

 

Posicionamentos como estes concernentes à relação mãe e filho demonstram o quanto ele 

procurava escapar da misoginia predominante entre os escritores coetâneos. Na mesma 

crônica, o autor realiza uma crítica à obra de Raul Pompéia
9
 por não receber a influência da 

mulher, questionando se esta produção não teria sido mais humana e menos atormentada caso 

tivesse a presença feminina. 

Em suas crônicas publicadas em jornais, Lima Barreto não deixou por menos a 

mentalidade dos uxoricidas, que não aceitavam ser preteridos por uma mulher, num 

relacionamento amoroso. Além de denunciar a truculência, a intencionalidade e frieza dos 

assassinos, advogava a impossibilidade do amor eterno, rogando, portando, aos algozes, o 

direito da mulher amar à vontade (BARRETO, 2004 a, p.169). 

Os romances limianos trazem, através das personagens, a pluralidade dos perfis 

femininos, própria de uma sociedade complexa, em processo de mudança. O triste fim de 

                                                 
9
 Raul de Ávila Pompéia (1863-1895). Nasceu no Rio de Janeiro. Era advogado de formação e exerceu o 

jornalismo. Engajou-se nas campanhas abolicionista e republicana. Entre suas obras destacam-se: As jóias da 

coroa (1880) e o Ateneu (1888). É patrono da cadeira nº 33 da Academia Brasileira de Letras. 
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Policarpo Quaresma ressalta três figuras de mulheres com grandes diferenças. A afilhada de 

Policarpo, Olga, influenciada por um jornal clandestino, falava em voto feminino. A 

camponesa, com o conhecimento considerado senso comum, consegue prever a chuva e curar 

doentes, deixando calado o racionalismo de Policarpo, adepto de certo cientificismo. Por 

último, a sua própria irmã solteira, Adelaide, exerce o papel de censora das excentricidades do 

irmão; na casa, ela representa o ponto convergente da racionalidade e do bom senso. 

Evidencia-se que, num ambiente onde as forças dos homens são hegemônicas, as mulheres 

atuam na condição de tática. Não possuem campo próprio: jogam no do adversário.Elas estão 

sempre à espreita de uma oportunidade conjuntural para operar seus lances, como diria 

Certeau (2002). 

O romance Clara dos Anjos (BARRETO, 1956, v. V) aborda as diferenças pela ótica das 

relações de gênero e étnica, em que o processo educativo emerge à medida que retoma a 

infância dos protagonistas, Clara dos Anjos e Cassi Jones. Em suas relações com a família, as 

personagens vão adquirindo características de homens ou de mulheres, para que sejam 

pessoas adultas a obedecer e a seguir padrões estabelecidos socialmente.  

Com a exposição de motivos arrolada, afirmo que as intenções em realizar uma pesquisa 

sobre a história da educação das mulheres, no início do século XX, dão-se em razão de que 

posso contribuir para ampliar a reflexão sobre a história da mulher no Brasil. Por que utilizar 

como fonte a obra de Lima Barreto e não a de outro escritor? Pela singularidade de Lima 

Barreto. Esta reside em uma experiência que converge para dois movimentos opostos, 

conforme Miceli (2001, p. 35): possuía a “familiarização com o universo da classe dominante 

mediante a educação singular que recebeu do padrinho” e deteve “a permanência do vínculo a 

sua classe de origem.” O primeiro lhe possibilitou uma formação intelectual que o levou a 

seguir a carreira de escritor e jornalista, enquanto segundo movimento foi responsável pela 

temática de suas obras, representando em suas personagens os grupos e categorias sociais 

menos favorecidos, como o pobre, a mulher e o negro, pela ótica dos marginalizados. 

Espero contribuir, através da análise dos textos desse escritor, para superar uma suposta 

dicotomia existente nos trabalhos sobre ele que ora o rotulam de misógino, ora, se não de 

filógino, de um defensor das mulheres. O que se pretende é analisar a obra em sua 

complexidade, fazendo esforço para não cometer anacronismo, nem perpetrar a projeção de 

valores atuais para o passado, mas empreender a busca das motivações que o norteavam para 

que assumisse determinadas posições em relação às mulheres. 

Ainda assim, almejo que o presente estudo possa configurar uma época importante da 

sociedade brasileira, a virada de um século a outro, por ser considerada a gênese do 
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capitalismo que tardiamente, em relação aos países europeus, se constituía, trazendo 

mudanças nas formas de pensar e agir das pessoas. Como também a necessidade de 

reelaboração da educação para as mulheres, e temas que tiveram em Lima Barreto um 

debatedor sempre presente.  

 

 

Seleção das fontes de pesquisa 

 

 

Para que chegasse às fontes, percorri um caminho de busca contínua e esperançosa. 

Desde o momento de ingresso no Programa de Pós-Graduação em Educação, intensifiquei a 

pesquisa para obtenção das obras de Lima Barreto. Foram muitas as situações em que uma 

determinada fonte indicava outras a serem pesquisadas. Em certas ocasiões, fui levado por 

uma vereda, que chegando ao seu cabo, fazia-me retornar ao ponto de partida, que, por sua 

vez, reconduzia-me a outros lugares, por caminhos longínquos, onde encontrava destino.   

Trazia, por diletantismo, a leitura de alguns títulos do autor. Aqueles romances 

destinados ao público juvenil, como Triste fim de Policarpo Quaresma (1956, v. II), 

Recordações do Escrivão Isaías Caminha (1956, v. I) e Clara dos Anjos (1956, v.V), prestes 

a concorrer à vaga na universidade, através do exame do vestibular. Contava também com um 

exemplar de sua biografia, A vida de Lima Barreto, de Francisco de Assis Barbosa (1952), 

que me instigou a conhecer as Obras completas de Lima Barreto (1956), em 17 volumes, 

organizadas pelo mesmo autor, que a contar da data de publicação, eram de difícil acesso.  

Para que obtivesse as dissertações e teses acadêmicas, recebi a solidariedade dos amigos 

Benjamin Montenegro, Rogério Nascimento e Edmundo Gaudêncio, professores do 

Departamento de História e Sociologia da UFCG, e do Departamento de Psicologia da UEPB 

(Universidade Estadual da Paraíba), respectivamente. No momento, os dois primeiros 

desenvolvem teses doutorais sobre o caráter libertário (anarquista) da obra do referido autor, 

enquanto o último trabalha o conceito de raça a partir dos estudos de Euclides da Cunha.  

As navegações na Internet possibilitou-me encontrar textos de estudos da obra limiana, 

tanto em sítios brasileiros como estrangeiros. Acessei outros sítios nacionais na rede, que 

continham trabalhos referentes à teoria e à metodologia da história, literatura e memória, 

permitindo-me fundamentar conceitualmente esta investigação.  
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As bibliotecas da Universidade Federal de Campina Grande – PB e da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, Zila Mamede, foram lugares em que foram realizadas 

incursões com objetivo de encontrar livros relacionados ao tema. Nesta última foi onde passei 

a maior parte do tempo durante a estada na cidade de Natal. 

As andanças costumeiras nos sebos O mundo dos Livros e Cata-Livros, de Campina 

Grande, renderam-me satisfação, ao encontrar títulos que nos faziam compreender melhor o 

objeto de estudo e, por conseguinte, aumentar a admiração por este autor. Mas, nada 

comparável àquela que tive, quando, visitando o Sebo Cultural, em João Pessoa, ao perguntar 

ao atendente se tinha novidades sobre Lima Barreto, e ele respondeu-me que tinham chegado 

As obras completas. Não pude acreditar de imediato. Não sei se fiquei mais feliz ou perplexo 

com a notícia. Lembro somente que fiz um esforço para esconder as duas emoções, sem 

nenhum êxito. Passaram segundos para que formulasse a resposta, mas só tive a certeza no 

momento que vi a coleção em cima do balcão da loja. 

Esquadrinhei o acervo do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte 

referente no material que se reportava ao período de estudo. Foram consultados os livros de 

Direito Civil e Penal.  

As dificuldades para se ter acesso a essas obras, entre milhares que compõem aquele 

patrimônio, foram sanadas com auxílio do livro de Morais e Oliveira (2005), que serviu de 

guia prático para encontrarmos com rapidez os títulos procurados.     

Em relação às fontes literárias de autoria de Lima Barreto, identifiquei as obras que 

foram pesquisadas, extraindo delas quatro romances, cinco contos, o diário íntimo e as 

crônicas. Os títulos foram coligidos da edição de 1956, exceto estas últimas que pertencem a 

uma edição de 2004. O critério para a opção recaiu sobre aqueles textos que contemplavam, 

de maneira mais explícita possível, o objeto da pesquisa e que são discriminados a seguir. 

Clara dos Anjos – É um romance publicado postumamente. A redação original está 

datada por volta de 1904/05. O enredo conta as desventuras de Clara dos Anjos, uma moça 

pobre e negra do subúrbio carioca, que se apaixona por Cassi, um rapaz de extração burguesa. 

Ele tinha por hábito seduzir jovens incautas, pobres e empregadas domésticas; depois de 

prenhas, ele as abandonava. Em relação a Clara, para atingir seu intento, contratou um 

assassino para eliminar um obstáculo, Marramaque, o padrinho dela. O ponto relevante do 

romance é a forma como Clara é educada pela família desde a tenra idade, sempre sob os 

olhos vigilantes dos pais, sem que lhe deixem ter qualquer iniciativa própria. O espaço 

familiar é o único horizonte possível para ela. Ao conhecer o janota, Cassi Jones promete 
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encontrar emprego e casar-se com ela. Os desejos de amor lhes são arrebatadores, a ponto de 

ceder aos apelos do sedutor. Ela fica grávida. Ele foge para São Paulo, antes dela reclamar o 

mal sofrido. A mãe dele isenta o filho de culpa e humilha Clara por ser pobre e negra. No 

final, ela percebeu como foi errônea a educação recebida dos pais. Mãe solteira, resumiu sua 

condição social: “Mamãe, eu não sou nada nesta vida”(BARRETO, 1956, v. V, p.196).    

Triste fim do Policarpo Quaresma – Publicado originalmente em 1915, é considerado o 

mais bem burilado trabalho do escritor. O protagonista, homônimo do título, era um 

extremoso nacionalista, no sentido de valorizar as potencialidades da nação e querer, através 

de estudo e ação, soerguê-la ao cume de uma grande potência mundial; era otimista por 

perceber aqui, as qualidades de um povo hospitaleiro, cordial, enfim, sem comparação com 

qualquer lugar do mundo. Acreditava que os problemas poderiam ser resolvidos com 

aplicação da justiça e a moral correta das pessoas. Policarpo Quaresma é considerado por 

Oliveira Lima (apud BARRETO, 1956, v. II, p. 9), no prefácio deste livro, o Dom Quixote 

brasileiro, por defender os menos favorecidos e estar constantemente se contrapondo a uma 

realidade adversa. 

Na trama do romance, as mulheres aparecem com a face mais nítida em suas relações 

com os homens e a sociedade. São perfis de mulheres com características distintas. Ismênia 

foi educada em família para o casamento. Como para as moças do seu tempo, os sentimentos 

não eram significativos: o mais importante era encontrar com quem casar. Namorava o 

Cavalcanti, futuro dentista, a contragosto do pai, que queria vê-la casada com um militar de 

carreira, devido aos proventos. Dona Maricota, a mãe, convenceu o pai a não só aceitar o 

casamento como também a financiar os estudos do genro, fornecendo–lhe dinheiro para a 

compra de livros e instrumentos necessários à sua formação. Terminado o curso, Cavalcanti 

viaja e não manda notícia, para a tristeza de Ismênia, que fica macambúzia, estranha e termina 

enlouquecida.      

Olga, afilhada de Policarpo, filha de imigrante italiano, trazia uma personalidade 

independente. Aceitou o casamento com o bacharel Armando Borges, mas admirava o 

idealismo político do padrinho. Uma mulher muita terna, que tratava Policarpo com 

afetuosidade e com olhares penetrantes. Este procurava esquivar-se do tratamento carinhoso, 

mais por cerceio social do que por rudeza de temperamento. Ela não amava seu noivo. 

Casara-se por hábito social, “por curiosidade e para alargar o campo da sua vida e a aguçar a 

sensibilidade” (BARRETO, 2001, p. 304). 

Foi uma mulher que perguntava sobre o porquê da pobreza da região agrícola do país, ao 

contrário de Policarpo que queria mudar a sociedade por ato voluntarista. Por isso pensou em 
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ser homem, para interrogar, observar e, com certeza, acreditava que encontraria o motivo e o 

remédio para sanar o sofrimento do povo. Em diálogo com um simples agricultor mostra as 

causas da miséria que vitimava a população brasileira: concentração fundiária e falta de 

incentivo do Estado para proporcionar condição de produção com propósito de amenizar o 

tormento que afligia o homem do campo.    

Numa e ninfa – O contexto do romance é a vida política brasileira, percebida por 

intermédio de debates e polêmicas na Câmara Federal. A obra revela os meios em que os 

indivíduos procuram a política para ascenderem socialmente. O caso enfocado foi o da 

personagem Numa Pompílio, um bacharel em Direito, que por razões políticas assume o cargo 

de delegado de polícia e casa-se com Edgarda, Filha do Senador Neves Cogominho, para num 

arranjo familiar satisfazer a manutenção dos laços clientelístico do sogro e a ambição de 

poder do pretendente, de origem humilde, filho de funcionário de um hospital Militar.  

Numa Pompílio era tido como um deputado de vastos conhecimentos, por sempre estar 

nas livrarias da cidade e pronunciar discursos elegantes e sólidos. Na realidade, ele 

encontrava-se nas lojas de livros para granjear a reputação conquistada e comprar livros para 

Edgarda, sua esposa, que era na casa quem consumia as compras do marido, indicadas por ela. 

No consórcio matrimonial estabelecido pela família, Edgarda, com o passar do tempo, passou 

a se desinteressar por Numa Pompílio e começou a se sentir atraída por um primo dela 

chamado Benevenuto. Desta relação advinha todo o êxito do deputado, que depois de 

descobrir a traição preferiu manter o casamento a prejudicar seu sonho de ser ministro ou 

Presidente da República. 

Recordações do escrivão Isaías Caminha – Os primeiros capítulos apresentam aspectos 

autobiográficos de Lima Barreto. Caminha traçou o seu itinerário, partindo de sua cidade natal 

para o Rio de Janeiro, à procura de uma colocação social obtida através do estudo. Ao chegar, 

ao seu destino começou a entrar em contato com uma realidade desconhecida, percebendo que 

os indivíduos não galgam posições conforme a competência, mas a partir de elementos 

tangíveis como a cor da pele, de estratificação como posição social e de capital social como 

relacionamentos com pessoas influentes. Depois de passar necessidades, Caminha arranjou 

um emprego na redação do jornal O Globo, e passou a demonstrar os estratagemas utilizados 

pelos proprietários da imprensa para extorquir dinheiro e alcançar benefícios do poder 

público.    

É descrita a sensibilidade do homem na pele do jovem Caminha, ao trafegar nas ruas da 

cidade e entrecortar com as mulheres, que o deixavam entontecido com a atmosfera deixada 

pelos perfumes. A obra também assinala de relance o homoerotismo masculino, na 
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representação dos homens.  As comemorações populares e as paradas oficiais concentravam 

uma grande quantidade de mulheres, e os homens acorriam às festas para namorá-las. O 

carnaval fazia os homens transgredirem as regras que regiam suas vidas no cotidiano. As 

moças e as senhoras entregavam-se aos impulsos do temperamento. Nos espaços públicos 

onde ocorriam manifestações populares, o narrador, com sutileza, acena para os modos em 

que os homens e as mulheres aproveitavam ocasiões fortuitas para se conhecerem.    

Cinco mulheres – São cinco contos de Lima Barreto, organizados por Daniel Piza 

(BARRETO, 1997). A reunião de textos consta de Adélia, Lívia, Cló, Clara dos Anjos e O 

número da sepultura. O conto Clara dos Anjos, adquiriu posteriormente as dimensões de um 

romance com título homônimo e foi analisado anteriormente. 

Adélia - Jovem egressa da Casa dos Expostos, que mesmo sem quadris e seios opulentos 

conseguiu se casar. O casamento realizou-se a pé: coisa ignóbil. Após um ano de casada, o 

marido foi acometido por tísica pulmonar. Na impossibilidade de trabalhar, ela se prostituiu. 

Ficou viúva. Conheceu a vida de luxo, caiu na degradação, adoeceu e morreu. Adélia se 

interessou por tudo, mas nada amou.   

Lívia – Uma moça que morava na casa da irmã, junto com a mãe, realizando serviços 

domésticos. Distraída, fazia todas as tarefas imaginando as características físicas e 

econômicas do homem que iria desposá-la. Começava a pensar em Godofredo, logo em 

seguida estava a matutar no Siqueira, o filho do farmacêutico. Teve quinze namorados. A 

quem amava? Nenhum! O que importa é casar. 

Cló – A epígrafe é emblemática: “A paixão de um velho por sua filha, que está para 

casar”.  Além de sugerir o incesto do protagonista, Maximiliano, a obra refere-se também à 

bissexualidade feminina. O conto se passa na segunda-feira de carnaval, em que o velho 

doutor Maximiliano está magoado por não ter dinheiro para custear as despesas da família 

para brincar na folia de Momo. Enquanto bebericava, vinha ao pensamento devaneios em que 

contemplava a sensualidade da filha e da fraqueza moral dele. O doutor André chegou. Ao 

ouvir as lamentações do velho professor, resolveu o problema lhe passando dinheiro. André 

era deputado e casado, mas Cló esperava um dia casar-se com ele, em uma nova religião 

denominada de Sol.  

O número da sepultura – Zilda, que a casaram, não sentia nenhuma diferença entre o 

novo estado civil e a vida de solteira. Muito passiva, foi educada pelo pai para obedecer. Certa 

noite, sonhou com o número de sepultura da avó, 1724. Sem autorização do marido, Zilda 

jogou no bicho todo o ordenado que ele lhe tinha confiado para pagar as despesas da casa. 

Felizmente, a sorte lhe foi favorável e ela perdoada pelo esposo. 
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Diário Íntimo – É o registro da memória de Lima Barreto. Nele encontram-se narrados 

os acontecimentos que marcaram sua vida desde a infância; sua relação amorosa mais 

significativa, de que se tem conhecimento, com uma mulher aos 26 anos; as fases, tempo e 

condições da escritura de suas obras literárias e a de sua atuação na imprensa. 

As crônicas – As crônicas de Lima Barreto foram publicadas na imprensa durante a vida 

do escritor. Utilizo a edição Toda crônica (2004), em dois volumes, organizada por Beatriz 

Resende e Raquel Valença.  O volume I, com as crônicas de 1900-1919; o volume II com as 

de 1919-1922. Esta toma como base as Obras completas de Lima Barreto, publicadas pela 

Editora Brasiliense em 1956, organizada por Francisco de Assis Barbosa, com a colaboração 

de Antônio Houaiss e Manuel Cavalcanti Proença. Conforme o recorte desta pesquisa, detive-

me nas crônicas em que Lima Barreto refere-se à situação da mulher na sociedade brasileira, 

tecendo comentários sobre a defesa da mulher, crítica ao feminismo e à educação da mulher 

frente aos valores sociais. 

 

 

A arte e a ciência em rendilhados 

 

 

Os procedimentos para se chegar ao ponto determinado, dada às características da 

pesquisa, obedecem ao método indiciário. Segundo Ginzburg (1989, p.144), desde a segunda 

metade do século XIX, estava posto um paradigma epistemológico no âmbito das ciências 

humanas.  O método era utilizado na perícia de obras de arte, com intuito de diferenciar as 

legítimas das falsas, investigando aspectos aparentemente irrelevantes de um quadro, e menos 

influenciados pelas características da escola a que o autor pertencia.  

Ginzburg (1989, p 147) estabelece uma comparação desse método de Morelli com o da 

psicanálise e com o que era atribuído a Sherlock Holmes, personagem das histórias criadas 

por Arthur Conan Doyle
10

: “O conhecedor de arte é comparável ao detetive que descobre o 

autor do crime (do quadro) baseado em indícios imperceptíveis para a maioria” (Wind apud 

Ginzburg, p.145). Freud reconheceu as semelhanças dos métodos: “Creio que o seu método 

                                                 
10

  Arthur Conan Doyle nasceu na Escócia em 1859 numa família de artistas e literatos. Desde cedo apreciou a 

literatura, mostrando interesse pela obra Edgar Allan Poe. Na universidade em que estudou medicina conheceu 

Joseph Ball que muito iria lhe influenciar a carreira de escritor, por tratar os doentes através de observações 

detalhadas das doenças. Na década de 1920 passou a ministrar conferências sobre o espiritismo. Faleceu em 

1930.   
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está estreitamente aparentado à técnica da psicanálise médica. Esta também tem por hábito 

penetrar em coisas concretas e ocultas através de elementos poucos notados ou despercebidos, 

dos detritos ou „resíduos‟ da observação” 
11

 (FREUD, 1954, p.95).  Assim, aplica-se o método 

indutivo, que da relação de detalhes configura-se um quadro geral.  

Freitas (1999, p. 33-34) defende a tese de que Sérgio Buarque de Holanda precedeu 

Ginzburg na utilização do método indiciário. Em Caminhos e fronteiras, Sérgio Buarque 

mostrou a importância do conhecimento indiciário para a sobrevivência e fixação das pessoas 

no Brasil Colônia, a leitura das pegadas no chão e a capacidade que as pessoas simples tinham 

de encontrar colméia entre muitos troncos. 

É pertinente a proposição de Freitas. Todavia, há uma diferença entre os dois 

historiadores comparados. Ginzburg realiza uma abordagem teórica a respeito do método 

indiciário recapitulando sua trajetória mais remota até sua utilização no romance detetivesco, 

na medicina e na perícia artística, oferecendo uma alternativa para o historiador investigar 

determinados problemas de ordem científica. Sérgio Buarque de Holanda restringe o método 

ao procedimento empírico praticado por pessoas simples, selvagens, para conhecimento da 

realidade e para obter através dele a sobrevivência. A fronteira do paradigma indiciário e de 

determinado modo de resolver problemas práticos no cotidiano por aqueles que são “objetos” 

de uma pesquisa separam os dois historiadores.    

Em se tratando de realizar uma pesquisa na obra de Lima Barreto, o emprego do método 

indiciário, com o objetivo de esboçar uma concepção de educação para a mulher, demonstra 

ser mais adequado porque este autor possui noções e ideias, disseminadas na sua obra, sobre a 

condição e a educação da mulher. Ao recolher-se, essas proposições particulares, almeja-se 

configurar uma proposta de nível geral. 

Para atingir esse desiderato, inicialmente executou-se o recorte dos conteúdos, de algum 

modo, já realizado quando da seleção das fontes, conformadas nas obras a serem objeto de 

investigação. Num segundo momento, em relação ao próprio objeto construído e intenções da 

pesquisa, assinalaram-se as unidades de conteúdo, que, dadas as metas propostas, formaram 

uma constelação de sentidos. Assim, a designação das unidades de análise seguiu uma ordem 

temática ou concernente às estruturas gramaticais como orações e frases, expressando termos 

particulares sobre a educação da mulher.   

Este trabalho de pensamento, com a finalidade de configurar as noções de educação 

presentes no referido escritor, fez surgir as “categorias históricas” (LOPES, 1994, 21). 

                                                 
11

  Tradução livre do autor. 
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Consequentemente, estas permitiram ao pesquisador responder as argüições realizadas ao seu 

objeto. O corolário da relação estabelecida entre o investigador versado na arte de inquirir, a 

criação da problemática e o conhecimento proporcionado sobre o que se almeja conhecer 

dentro de uma totalidade possível, constitui-se em segmento do próprio ato da pesquisa. 

 Lima Barreto, uma pessoa que trouxe na pele a distinção de pertencer à descendência de 

escravos teve, em parte da sua obra, uma preocupação com a situação da mulher negra e 

pobre. Estas características sociais são a base empírica para se analisar a sociedade em que ele 

viveu, através das categorias de raça e classe social.  

Portanto, ao acompanhar as pistas deixadas por Lima Barreto, em suas representações 

sobre a religião, a ciência e a sociedade, procura-se descortinar uma concepção de educação 

da mulher, tendo como fundamento sua representação de vida, que para ele foi calcada em 

ideais de justiça, respeito pelos direitos dos outros, deveres morais e soberania do 

conhecimento. Pode-se atingir esse propósito à medida que se descobrem os seus interesses, 

motivações, posições assumidas e, objetivamente, confrontadas com a sociedade que ele 

aceitava ou negava. 
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In: Barreto, 2004 a, p.48. 
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1. Lima Barreto por seus comentadores 

 

 

Principalmente, a partir da década de 1980, os textos de Lima Barreto têm recebido 

atenção de estudiosos que, na especificidade dos seus campos de saber, procuram explicar a 

sociedade brasileira utilizando a análise literária como fonte de pesquisa. Ele suscitou uma 

série de interesses temáticos, que vão desde os aspectos sociopolíticos da Primeira República, 

passando pelos problemas que envolvem a vida da inteligência nacional, até a apresentação da 

condição social da mulher.   

O livro de Vasconcellos (1999), Entre a agulha e a caneta: a mulher na obra de Lima 

Barreto, foi apresentado originalmente como tese de Doutorado ao Departamento de Letras da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro em 1990.  

Através da obra do autor, Vasconcellos procura o modo como ele “mostra a posição da 

mulher na realidade social brasileira, na virada do século” (VASCONCELLOS, 1999, p. 20). 

Para análises de sua pesquisa empírica, Vasconcellos utilizou o referencial teórico marxista, a 

partir das concepções de Engels, retiradas de terceiras leituras, em que o estudioso alemão 

explica os motivos da sujeição da mulher em função do advento da monogamia, da 

propriedade privada e do Estado, fatores estes desagregadores da sociedade primitiva. 

A autora conjuga a esses aspectos de caráter socioeconômico os de natureza religiosa, 

baseada nas reflexões de Michel Foucault. Para este filósofo, a religião cristã passou a 

administrar a sexualidade, impondo o casamento como a única forma legítima para sua 

prática, desde que a tivesse como finalidade a procriação, e não o prazer (VASCONCELLOS, 

1999, p. 30). 

Vasconcellos ao tratar da situação da mulher na virada do século, chega a cometer 

anacronismo, que citamos a título de exemplo: 

 

 

Se a sociedade do século XIX tivesse dado às mulheres maiores 

oportunidades, Olga [personagem do romance Triste fim de Policarpo 

Quaresma] ter-se-ia destacado entre elas. Entretanto o autor de Triste fim 

não rompeu completamente com as normas sociais de sua época e manteve 

sua personagem numa posição que se encontrava muito em consonância 

com os padrões culturais de seu tempo (VASCONCELLOS, 1999, p. 185).  
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Ora, não compete a quem realiza uma pesquisa acadêmica supor situações que não 

estavam presentes na realidade examinada. Essas colocações retiram o sentido histórico da 

personagem, do autor e do próprio trabalho em questão. Isto porque não se pode realizar um 

estudo do que poderia ter sido, mas do que se presume que tenha acontecido. A análise deve 

se pautar nas condições que confluíram, numa determinada época, para a constituição dos 

indivíduos e das personagens naquilo em que eles realmente se tornaram, em seus limites e 

alcances. A observação crítica da autora em relação a Lima Barreto realça a qualidade do 

autor que estava envolvido nas relações de interdependência do seu tempo, trazendo os 

impasses da sociedade em forma de literatura. 

A Vida de Lima Barreto (1881-1922), de autoria de Francisco de Assis Barbosa  

(2002), publicada originalmente em 1952, é considerada pela crítica especializada e 

acadêmicos um protótipo de biografia realizada no Brasil. O trabalho resultou de uma 

pesquisa que levou anos para ser concluída. Para recuperar o perfil mais próximo da pessoa de 

Lima Barreto, Barbosa procurou junto à família do romancista escritos originais, na iminência 

de se extraviar no guarda-comidas da casa onde ele residiu. O esforço terminou sendo mais do 

que compensador porque permitiu a descoberta de manuscritos em amarrados, segundo a 

expressão de Beatriz Resende, na apresentação dessa oitava edição. A novidade foi 

promissora para o campo literário, por possibilitar a Francisco de Assis Barbosa, além da 

realização do projeto inicial, a organização da obra quase completa, Obras de Lima Barreto 

em dezessete volumes, com a colaboração de Antônio Houaiss e M. Cavalcanti Proença, pela 

Editora Brasiliense, em 1956. 

Literatura como missão: tensões sociais e criação cultural na Primeira República 

(2003), de Nicolau Sevcenko, foi escrito inicialmente para tese de douramento, no 

Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da 

Universidade de São Paulo, em 1981. A primeira edição data de 1983. O Rio de Janeiro foi 

palco em que ocorreram mudanças econômica, social e cultural nos primeiros anos do século 

XX.  O autor desvela as contradições particulares do período republicano, analisando como as 

forças históricas incidiram na produção literária de Lima Barreto e de Euclides da Cunha e as 

perspectivas que ambos tinham a propósito da literatura e de sua função social. Sevcenko 

coteja os dois autores, retomando pontos em comum, como a influência do positivismo na 

formação de ambos, embora assimilado de maneira diversa. Mostra também a coincidência na 

concepção utilitária da literatura, propugnando a constituição de uma ordem humanitária. 

Estabelece as diferenças ao assinalar as concepções diametralmente opostas em questões 

relativas à ciência, à raça e à civilização.  Sevcenko chega a demonstrar como os dois autores, 
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cada um à sua maneira, engolfados num processo histórico determinado, insurgiram-se contra 

a ordem estabelecida,  fazendo críticas à opressão praticada pelos grupos dominantes sobre os 

empobrecidos, e assumiram a defesa dos setores desfavorecidos da sociedade capitalista, em 

estado incipiente.  

Enquanto isso, Póvoa (1983), em sua dissertação de mestrado, levanta o problema do 

intelectual na sociedade brasileira, atinente a seus comportamentos, desejos e atuação. Faz 

uma análise em literatura comparada em que coteja os personagens dos romances de Triste 

fim de Policarpo Quaresma (1915), O amanuense Belmiro (1937) e O encontro marcado 

(1956) respectivamente de Lima Barreto, Cyro dos Anjos e Fernando Sabino. 

No primeiro capítulo, aborda o personagem Policarpo Quaresma como um intelectual 

cujo patriotismo exacerbado o faz perder o contato com a realidade. A autora discute a 

"validade da cultura obtida em gabinete ou da idealização de reformas numa sociedade 

estática, ou da competência da solidariedade onde impera a força e o arbítrio, ou ainda da 

existência do título de doutor como adorno social indispensável” (PÓVOA, 1983, p.7). 

Póvoa (1983, p.9) percebe o protagonista do romance, devido ao seu idealismo e cultura 

livresca, desligado da realidade. É importante notar que mais adiante ela registra a tentativa 

de Policarpo Quaresma em fazer uma reforma agrária: 

 

 

Tinha razão Floriano: só mesmo um visionário poderia tentar 

implantar uma reforma num país em que a oligarquia rural controlava 

todos os destinos, fosse pelo poderio econômico fosse pela 

dominação política ou mais ou menos disfarçada (PÓVOA, 1983, 

p.10). 

 

 

A pesquisadora considera Policarpo Quaresma um intelectual alienado, ao mesmo 

tempo em que o mostra propondo a solução de um dos grandes problemas da nação: a 

concentração fundiária. Pode ser mera coincidência que no mesmo ano em que ela defendia a 

dissertação, 1983, surgia o MST (Movimento dos Trabalhadores Sem Terra). Exatamente 68 

anos depois da publicação do livro de Lima Barreto. 

Todavia, visto por outra perspectiva, o major Quaresma torna-se melhor compreensível 

com conceitos de comicidade, distração e bizarrice. É por esse viés que Nivaldo Rodrigues da 

Silva (1997) aborda Triste fim de Policarpo Quaresma. Sua personalidade, formada por 

leituras nacionalistas, lhe fazia acreditar que o Brasil era um país fabuloso e rico: 
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Essa necessidade de heroificação dos dirigentes e de valorização das 

riquezas do país, a partir do tamanho colossal do seu território, de seus 

minérios, do tamanho dos seus rios, em a base do credo ufanista de que 

Policarpo era seguidor intransigente (SILVA, 1997, p.127).  
 

 

No momento em que Policarpo Quaresma se dedica à agricultura, a intenção do narrador 

(Lima Barreto) era fazer uma crítica aos dirigentes do país que não tinham nenhum plano 

agrícola para o campo. 

De outro modo, a sátira é o recurso interpretativo para a análise do livro de Lima 

Barreto Os Bruzundangas (1956, v. VII). A obra constitui uma paródia à República, em que o 

autor dá a conhecer à sociedade brasileira, através da caricatura das instituições, presas aos 

interesses corporativistas das oligarquias que estavam no controle do Estado, as suas mazelas 

sociopolíticas. 

O livro de Machado (2002), Lima Barreto: um pensador social na Primeira República, 

originalmente foi escrito como tese de doutorado na Universidade Nacional de Brasília 

(UNB), no Departamento de Sociologia, defendida em 1997, utiliza como fonte de 

conhecimento do mundo social os romances e as crônicas do autor carioca, abstraindo deles as 

representações de modernidade brasileira. O modelo de análise tem como referência a leitura 

de Benjamin (1989) sobre a obra de Baudelaire e de sua relação com a cidade parisiense, 

resguardando as especificidades existentes entre a realidade européia e o Rio de Janeiro no 

início do século XX.  

Machado procura reconstruir, através da sensibilidade sociológica de Lima Barreto, de 

sua marginalidade étnica, social, intelectual e de sua inserção no contexto social, a vida no 

Rio de Janeiro na Primeira República.    

O artigo de Pereira (2002), através de algumas passagens do romance Triste fim 

Policarpo Quaresma, percorre os indícios de uma narrativa com tendência alegórica em que a 

história é compreendida como ruína, fragmento e descontinuidade, abrindo fendas onde 

residem os valores subjugados. 

Segundo a autora, o Major Quaresma, na tentativa de recobrar os costumes e crenças dos 

antigos silvícolas, procura Tia Maria Rita, preta velha, com objetivo de tê-la como fonte das 

tradições. Ao longo do caminho (ela morava em Benfica), o narrador descreve uma paisagem 

que, pelos fragmentos, denota uma representação no mundo marginalizado dos negros. 
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Recorrendo aos conceitos de história de Benjamin (1984), Pereira remonta, na narrativa 

de Lima Barreto, às alegorias apresentadas em forma de ruínas e fragmentos, ao se depararem 

com a frente da casa. "A direita havia um monturo: restos de cozinha, trapos, conchas de 

mariscos, pedaços de louças caseiras [...]”. (BARRETO apud PEREIRA, 2002, p.69). No 

interior da casa, "No alto da parede que levava ao interior da casa, uma lamparina, numa 

cantoneira, enchia de fuligem a Conceição de louça" (BARRETO apud PEREIRA, 2002, 

p.70). Para a autora, essa descrição remete à perda da aura e dessacralização da Conceição de 

louça, como símbolo do cristianismo, representando a religião do outro. 

O texto em análise mostra que a obra de Lima Barreto, dependendo do enfoque teórico 

utilizado, pode ser uma importante fonte de referência para pesquisas que tenham como 

objetivo de análise a história dos grupos excluídos, abrindo frestas na história dos vencedores 

para conceder a voz aos negros, índios e mulheres. 

A dissertação de Guedes Júnior (2003) é um cotejo entre as novelas de João António, 

António Fraga e Lima Barreto. No último capítulo, que tem como objeto de estudo A nova 

Califórnia (1915), o autor incursiona na obra naquilo que ela tem de proposta de rejeição à 

ordem estabelecida. Lima Barreto contextualiza a novela dentro dos acontecimentos 

internacionais (corrida do ouro americano). Elabora uma crítica mordaz à mentalidade 

acadêmica da época e procura desfazer a aparente solidez moral de homens e mulheres, por 

colocarem os interesses materiais acima das convicções religiosas. 

O autor compara as posições ideo-políticas de Lima Barreto aos expoentes do 

pensamento anarquista. Segundo Guedes Júnior, Lima Barreto, em a Nova Califórnia, 

defende uma concepção de marginalidade como opção de vida, por parte daqueles que não 

desejam ser tragados pela cupidez da sociedade capitalista. 

Em um artigo Vasconcellos (1992) utiliza as crônicas publicadas em diversos jornais, 

durante o exercício jornalístico de Lima Barreto, para discutir a categoria em que leituras 

parciais de sua obra poderiam enquadrá-lo: misógino ou feminista? 

A autora analisa a posição do autor diante do movimento feminista, surgido no Brasil 

no início do século XX. Visto superficialmente a partir da perspectiva de algumas leituras, 

Lima Barreto aparece em artigos nos jornais fazendo críticas às mulheres que lutavam pela 

emancipação feminina.  

Um exemplo é a crônica Nosso feminismo, em que ele debate a questão da 

interpretação da palavra brasileiro posta na Constituição Liberal de 1891. As feministas 

entendiam-na no sentido geral, homens e mulheres; por essa conotação, elas advogavam o 

direito a concorrer em concurso público. A jurisdição e o próprio Lima Barreto concebiam a 
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acepção de brasileiro como sendo apenas homem. O escritor percebe a contradição dos 

interesses das mulheres quando uma moça foi sorteada para o serviço militar. Ela negou-se, 

alegando que “nenhuma lei tornou ainda extensivo às mulheres o serviço militar” 

(BARRETO, 2004 b, p.350).  

Nessa discussão, interpretamos as ações das mulheres diante da ambigüidade 

semântica da legislação, utilizando uma tática para ocupar um lugar social que, até então, era 

prerrogativa masculina. Os direitos são iguais, mas não quando ele contraria “a sua qualidade 

de mulher, que tudo está a indicar ser imprópria para serviço de tal jaez” (BARRETO, 2004 b, 

p.350). Foi  a maneira como justificou-se a denegatória.   

Vasconcellos (1992) apresenta uma versão, através de estudo acurado, que 

desmistifica a imagem misógina de Lima Barreto. Vai além e esclarece as posições dele ao 

defender a mulher trabalhadora, opondo-se a um matiz pequeno-burguês e autoritário do 

movimento feminista implantado no Brasil. 

Lima Barreto defendia uma outra educação doméstica para as moças, para que elas, 

com discernimento, escolhessem melhor os futuros maridos. Na crônica Os uxoricidas e a 

sociedade brasileira (BARRETO, 2004 a, p.471) ele insurgiu-se contra o casamento da 

sociedade burguesa que significava uma decepção, principalmente para as mulheres. 

Censurou a “educação estreitamente familiar e viciada de bobagens da instrução das 

Dorotéias (jesuíta de saia) e outras religiosas (...) [que] não dão às moças, (...) critérios 

seguros para julgar os seus noivos”.  

Refutou com veemência os costumes prevalecentes na sociedade que incriminavam a 

mulher, quando se julgavam os uxoricidas nos tribunais. Nessas sessões havia a inversão da 

culpabilidade, porque a conduta moral da vítima entrava em questão (se adúltera ou não), 

culminando com as absolvições dos assassinos que alegavam matar em defesa da honra. 

Uma análise mais cuidadosa requerem as críticas de Kothe (2004) a Lima Barreto, ao 

impingir-lhe o rótulo de autoritário e compará-lo em seus procedimentos políticos a um 

fascista. O crítico sem discernimento julga com descomedimento. Espera-se de quem aprecia 

uma obra, senão a impossível isenção absoluta, o esforço de equilíbrio e ponderação. A 

parcialidade consiste na projeção de valores, interesses, preconceitos e preferências pessoais, 

estranhos ao objeto analisado, levando-o não apenas a desconsiderar as contribuições 

relevantes, mas propriamente a sua deturpação. Assim sendo, a compreensão da intenção 

literária, política e social de determinado autor termina comprometida.  

É o que acontece com o livro de Kothe (2004), O cânone republicano II, no capítulo A 

lima e o barro, que trata da produção de Lima Barreto. Com intuito de dirimir equívocos 
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daquele autor, vou reproduzir as citações do livro Recordações do escrivão Isaías Caminha 

empregadas por ele e comentar sua análise. Quero com isso não me deixar ser tomado pelo 

demônio que acomete a maior parte da intelectualidade: a arrogância. Faço isso simplesmente 

em razão do estabelecimento da congruência e do bom senso.  

O referido livro tem a pretensão de ser, conforme escrito na contracapa, “a maior revisão 

em curso sobre o cânone literário brasileiro”, embora sua esquadrinhadura restrinja-se apenas 

a um livro de Lima Barreto. Para atingir ambiciosa tarefa, parece não haver proporção entre o 

tamanho do esforço e o escopo piançado.   

No aspecto político, Kothe (2004, p.47) atribui a Lima Barreto a qualidade de autoritário 

por provocar a desqualificação do poder legislativo e, deste modo, pugnar a ruína da 

democracia. Ele faz uma citação em que Isaías Caminha descreve uma secção da Câmara dos 

Deputados, ressaltando um ambiente marcado pela desorganização provocada pelos membros 

da Casa. O comentário de Kothe é o seguinte: 

 

 

Onde se quer chegar quando se procura mostrar o parlamento como 

uma bagunça, um enxame de irresponsabilidade e ridículos 

monstrengos? Só se pode propor “que se feche essa porcaria”. Isso é 

totalitarismo. Não se trata aí de dizer que há alguns ou vários 

deputados indignos ou que não se presta atenção ao discurso mais 

competente de um Rui Barbosa. Tudo e todos não prestam (KOTHE, 

2004, p.48). 

 

 

Na verdade, Kothe não quer reconhecer a diferença entre a personagem e o narrador. O 

protagonista do romance, Isaías Caminha, um jovem recém chegado a uma cidade grande, à 

procura de ascensão social, não teria condições para, em nome de uma ideologia ou revolta 

social, propor o fechamento do Congresso. Ele nem sabia, ao sair das dependências, o que ali 

se fazia. Chega a perguntar a um popular: “Que faz essa gente, hoje, aqui? (BARRETO, 2001, 

p. 139)”. Especificamente em relação à atitude da personagem Isaías Caminha, Kothe insiste 

na imposição arbitrária de um sentido textual que passa ao largo de quaisquer regras de 

interpretação apropriada a um acadêmico.  

 A possibilidade que sua consciência alcança, naquele momento, é duvidar sobre aqueles 

representantes populares. Uma dúvida que o distingue dos demais:  
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[...] olhando para aqui e para ali, admirado do que aquela porção de 

gente trabalhasse sob sol tão ardente, sem examinar que valor tinham 

as suas Câmara e o seu governo. E facilidade com que os aceitava , 

pareceu-me sentimento mais profundo, mais espontâneo, mais natural 

que a minha ponta de crítica que já começa a duvidar deles 

(BARRETO, 2001, p. 140).  

 

 

A passividade das pessoas é uma preocupação que desperta uma crítica através do 

contraste, ao comparar o povo que se esfalfava para sobreviver e o flagrante do 

comportamento indecoroso dos políticos. No recinto o que ele conseguiu observar foi a falta 

de respeito mútuo dos deputados, balbúrdia e querelas paroquiais no local, onde se deveria 

discutir a solução dos problemas do País.  

No momento em que Kothe (2004, p. 57) esquadrinha a obra de Lima Barreto pela ótica 

das relações de poder, há uma alusão ao tipo de relações existentes nos regimes fascistas: “O 

autor faz uma descrição que corresponde à que costuma ser feita no sistema fascista”. Se o 

mesmo estivesse com disposição para reconhecer algum mérito à obra, poderia, dentro da 

linha do seu próprio raciocínio, admitir a perspicácia de observação do autor e acuidade de 

análise social voltadas para as questões cotidianas.     

Questionamentos mais adequados poderiam levar suas reflexões a um outro patamar. 

Isaías Caminha foi escrito em 1908. O fascismo se esboça na década de 20. Seria anacronismo 

percebê-lo anteriormente. Todavia, em vez de fazer afirmações categóricas, preferimos 

problematizar.  

O fascismo resulta de um processo histórico gerado nos fins do século XIX, em 

decorrência da competição imperialista das grandes nações européias, mas aparece em sua 

concretude histórica na década de 1920. O contexto brasileiro, recém saído do regime 

escravocrata e adentrado nas relações sociais de produção capitalista, comportaria 

características de uma sociedade industrial?  A questão de poder, assim como a descreve Lima 

Barreto, estaria restrita à sociedade capitalista, numa de suas feições histórica (o fascismo), ou 

por um flanco abrangente, permeia toda e qualquer relação, independente do modo de 

produção que a constitui e fundamenta?   

Avesso a qualquer tipo de violência, Lima Barreto não queria e não advogava revoltas. 

Na Crônica, Negócio de maximalismo, em que ele defendia a extinção da dívida pública, 

admitia apenas o uso de uma arma: a palavra em forma de ironia.  
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A troça é a maior arma de que nós podemos dispor e sempre que a 

pudermos empregar, é bom e é útil. 

Nada de violências, nem de barbaridades. Troça e simplesmente 

troça, para que tudo caia pelo ridículo. 

O ridículo mata e mata sem sangue (BARRETO, 2004 b, p. 21).  

 

 

A troça estava direcionada para os seus adversários e, acreditamos também, para seus 

críticos, que com seus azedumes desmereciam a sua produção, resistindo a entender as 

propostas literárias do autor. Pode residir aí, a chave de leitura para melhor entendê-lo. 

As apreensões políticas, sociais e literárias construídas sobre Lima Barreto resultam da 

confluência de uma série de discursos que ora convergem, e ora divergem em torno de sua 

produção literária, sua inovação e sua importância. Se, como afirma Burke (1992. p 15), as 

representações com as quais percebemos o mundo só são possíveis através de convenções, 

esquemas e estereótipos, rendilhados por variações culturais, o mesmo pode-se dizer em 

relação a um objeto histórico que recebe a intromissão de diversos olhares, tanto quanto sejam 

os seus investigadores.  Então, diante da heteroglossia dos estudiosos que levantam suas 

“vozes variadas e opostas” (BURKE, 1992, p 336) para expressarem o pensamento de Lima 

Barreto, a minha voz é apenas uma, entre tantas outras, muitas sequer ouvidas, para significá-

lo no mundo das letras e da sociedade. 

Desta forma, sendo parte da maioria de leitores que Kothe (2004, p.58) classificou como 

“mediana por natureza e mediocrizada pelo ensino”, chego a desfazer seus equívocos, sem a 

genialidade presumida, nem a ostentação de erudição profunda. Necessário para tanto foi tão-

somente uma leitura cautelosa, desprovida de preconceito, do livro Isaías Caminha; 

conhecimento de outras obras do Lima Barreto e de comentadores que estabelecem sua visão 

de mundo.     

Um ponto de vista diametralmente oposto sobre a importância do escritor está no livro 

de Nolasco-Freire (2005), Lima Barreto: imagem e linguagem. O trabalho teve origem em 

uma dissertação de mestrado, defendida no Programa de Pós-Graduação em Letras da 

Faculdade de Ciências e Letras da Unesp, Campus de Assis, em 2003. O objetivo é revisitar a 

obra de Lima Barreto em busca do valor que o autor “representa no cenário das letras 

nacionais.” Para essa autora, a produção deixada por ele, foi 
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[...] o mais profícuo grito de liberdade que eclodiu no período: o grito 

de libertação pela linguagem – inovador e revolucionário – pois, pela 

primeira vez, rompeu-se definitivamente com o exercício vigente, 

sustentando com uma postura escritural segura e inquisitiva em relação 

à estética aceita e imposta pela sociedade burguesa/artística do período 

(NOLASCO-FREIRE, 2005, p.21). 

 

 

Na verdade, a autora enunciou o objetivo na introdução do trabalho de forma bastante 

humilde, mas reconheço que foi bem além do que pretendia. Embora se perceba nessa citação 

uma posição valorativa, chega mesmo no transcorrer do texto a ter uma parcialidade 

controlada, demonstrando com isenção as contribuições literárias do autor que rompe com a 

tradição lingüística predominante de sua época e evoca em seus romances as características 

próprias da vanguarda modernista (NOLASCO-FREIRE: 2005, p.107). 

Silva (2006), no livro A hélade e o subúrbio: confrontos literários na Belle Époque 

carioca, segue uma vertente semelhante ao comparar as produções de Coelho Neto e Lima 

Barreto. Entre muitos confrontos estéticos emergentes na denominada Belle Époque 

brasileira, recorta os conflitos literários protagonizados pelos dois autores “no âmbito da prosa 

de ficção, destacando duas tendências vigentes na época: de um lado, aquela que 

denominaremos literatura oficial e, de outro lado, a que chamaremos de pré-modernismo” 

(SILVA, 2006, p.10). 

O livro analisa as obras de Coelho Neto e Lima Barreto, comparando sistematicamente 

as características literárias que os diferenciavam. Os aspectos estudados são as concepções 

literárias, a linguagem, a estrutura narrativa e o tema.  

As posições estéticas que os distanciavam podem ser mensuradas nas recepções que 

cada um recebeu com suas respectivas literaturas: Coelho Neto, o prestígio e o poder; Lima 

Barreto o desprezo por sua ficção, que o levaria ao desespero e à loucura. Os antagonismos se 

estendiam à concepção de literatura que cada um possuía. Este a entendia como a expressão 

de um fenômeno social, e Coelho Neto como um conjunto de expressões verbais para 

designar um ideal de representação (SILVA, 2006, 44-45).  

Como em qualquer época, a literatura sofria intensa pressão da crítica em relação aos 

rigores gramaticais e Coelho Neto prezava por uma linguagem escorreita, ditada pelas regras 

da gramática. Já Lima Barreto tinha uma outra preocupação, em que a língua pudesse assumir, 

principalmente, a função comunicativa independente das censuras dos guardiões de um 

idioma castiço, representados pelos membros da Academia Brasileira de Letras. Para Silva, a 

razão para se compreender os descasos deste escritor com a gramática estava na vontade de 
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afirmar-se pela diferença, e não pela similitude daqueles que constituíam o cânone lingüístico 

do momento (SILVA, 2006, p.50 -51).    

Silva (2006) ainda aprofunda as discrepâncias ao confrontar a estrutura narrativa, 

subdividida em três categorias: espaço, enredo e personagens. Os espaços sociais encontrados 

nos livros de Coelho Neto estão restritos às áreas centrais da cidade, lugares freqüentados pela 

burguesia carioca no início do século XX. Na ficção limabarretiana as cenas se desenvolvem 

no subúrbio do Rio de Janeiro. 

 A ambientação onde transcorre a paisagem romanesca termina por determinar o enredo 

e as personagens, evidenciando propostas ideologicamente díspares nos romances. Por isso, 

Lima Barreto pode ser considerado o porta-voz de grupos sociais marginalizados como 

negros, mulheres e pobres, ao apresentar “enredos conduzidos por conflitos de natureza 

social, prevalecendo temáticas raciais, políticas e culturais” (SILVA, 2006, p.76). Enquanto 

isso, Coelho Neto traz em seus enredos temas padronizados de conflitos que se passam no 

âmbito da família burguesa. As personagens que encarnam a temática, repetidas vezes, em 

histórias diferentes, são descritas em aspectos exteriores e sem profundidade psicológica. Ao 

contrário, Lima Barreto consegue revelar as qualidades intrínsecas das personagens vestindo-

as de caráter e moral (SILVA, 2006, p. 78-79).    

Os trabalhos, comentados acima, abordam conforme o recorte do objeto determinados 

livros de Lima Barreto. São trabalhos importantes por resgatar aspectos literários, culturais e 

sociais do escritor brasileiro. Entretanto, a proposta de trabalhar, na sua obra, a educação da 

mulher, ainda não foi contemplada por nenhum desses estudos, residindo nisso o caráter 

inédito da investigação. 
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2. O diálogo interdisciplinar e a nova história cultural  

 

 

Desde o século XIX, aprofunda-se o diálogo entre os arautos das ciências humanas e os 

historiadores, à procura de estabelecer um conhecimento sobre a vida em sociedade. A 

finalidade dessa abertura, entre os dois segmentos, sempre marcada por tensões e críticas 

mútuas, é por um lado, dotar a História, através dos conceitos das ciências sociais, de uma 

acuidade nas análises dos materiais investigados, e, por outro, em relação à Sociologia, 

permitir a explanação dos objetos de estudos sem a demasiada abstração, condicionando os 

“indivíduos em categorias rígidas” e situar as problemáticas em contextos espaço-tempo 

determinados (BURKE, 2002, p.13). 

De minha parte, procurei nas ciências sociais os conceitos para interpretar as 

informações no âmbito da pesquisa, à medida que contribuíam para melhor compreensão dos 

problemas suscitados, fazendo-me entender melhor as questões pautadas, com intuito de 

auxiliar-me a pensar em determinados aspectos, por entre uma miríade de elementos a povoar 

a realidade infinita.  

A representação é discutida a partir do referencial de Roger Chartier (1900) para 

ultrapassar as fronteiras da compreensão comum, que a concebe apenas como sendo um 

conjunto de textos e imagens, a refletir a realidade social (BURKE, 2005, p. 99). Com isso, 

apreende-se que os interesses e tensões abarcam os motivos que formam os pensamentos e 

práticas dos indivíduos entretecidos numa malha, no rendilhado social. 

Com o propósito de perceber os comportamentos das personagens nos romances de 

Lima Barreto, estabeleço a noção de habitus, para certificar que as relações de gênero são 

construções geradas na sociedade e, por sua vez, os comportamentos são resultados de uma 

aprendizagem social, iniciada pelos ensinamentos de pais e mães, portanto, constituídas pelos 

fatores dispostos em uma sociedade, desprovidos de quaisquer significações de ordem 

transcendente ou natural. 

A utilização da literatura como fonte foi na perspectiva de, por intermédio dela, 

encontrar as representações engedradas pelos encontros dos vários grupos sociais. Proveniente 

do recurso metodológico adotado surgiu a discussão em torno das aproximações e 

distanciamentos entre ficção e história, ambas tomadas em consideração a partir da noção de 

memória. Em Lima Barreto, o ato de lembrar trazia uma série de questionamentos em função 

do poder e das injustiças. 
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2.1 O conceito de representação  

 

 

Este trabalho foi construído em seu objeto na base de Pesquisa Gênero e Práticas 

Culturais: abordagens, históricas, educativas e literárias, que está integrado ao projeto Gênero, 

Representações e Práticas de Leituras (CNPq). Nas discussões sucedidas nos encontros da 

referida base, foram debatidas as concepções dos conceitos que passo a apresentar, 

relacionando-a com a temática abordada. 

   Lima Barreto, em sua obra, expressou a sociedade do seu tempo em muitos aspectos. 

Sua preocupação estava voltada para o cotidiano, a família, a política, a injustiça social e os 

problemas vivenciados pelas camadas populares, sem desconsiderar os comportamentos das 

elites que compareciam em sua produção literária, na condição de alvo, sob severas críticas. 

Em um recorte desse universo, é possível visualizar nas relações de gênero, 

representações de mulheres com certa peculiaridade. Um corolário da própria trajetória do 

escritor, marcada pelas condições de vida e visão de mundo, derivada dos confrontos que ele 

tivera com a sociedade em que se inseria. 

Logo, torna-se impossível dissociar a representação de mulher, impressa na obra e na 

vida íntima do autor, de sua concepção de educação. Todavia, registrar as suas concepções 

sobre as mulheres como epifenômeno da consciência leva-nos a ignorar a relação existente 

entre sociedade e indivíduo e a não compreender o fator fundamental: a formação social. Esta 

é forjada por uma rede de interdependências de conflitos, que para se reproduzir supõe “um 

entrançado flexível de tensões” (ELIAS, 1970, p. 142). Então, a tarefa é “saber de que modo e 

por que os indivíduos estão ligados entre si, constituindo, assim, figurações dinâmicas 

específicas. Só é possível a pista de uma resposta para tal questão se determinarmos as 

interdependências entre indivíduos” (ELIAS, 2001 a, p.213-214). 

Elias professa que o ofício do sociólogo é realizar as análises dessas configurações 

específicas, envolvendo indivíduos entretecidos em malhas do contexto social. As relações 

entre estes se dão de tal forma que suas ações não obedecem às deliberações de vontades 

particulares, mas emanam das regras estabelecidas pelas relações sociais de pura concretude. 

Com isso, em uma interpretação sobre Elias, o historiador Chartier (1990, p.101-102) 

afirma que as relações intersubjetivas se estabelecem nas possibilidades de variações 

históricas, abolindo a falsa categorização de considerar apenas como concreto os indivíduos 

de carne e osso, e de colocar na vala comum das abstrações as formas sociais que os unem. 
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Esta compreensão é um tanto mais importante, se pensarmos através de uma observação 

menos apaixonada da vida cotidiana. Os dilemas que tornam móveis os elementos contidos na 

realidade são provenientes dos vários modos como as pessoas se relacionam, sendo estes 

mesmos modos possuidores de um caráter concomitante e paradoxal de condutas 

constituintes, pela ótica pretensamente racional do investigador e de condutas constituídas 

pela ótica afetiva do agente social. No primeiro caso, porque são produtos das ações humanas, 

quer dizer, históricas, impossibilitando atribuir-lhes a realização de um desejo transcendente. 

E no segundo, os homens podem se encontrar vitimados, por desconhecerem o próprio 

processo por eles gerado, das atitudes do outro enquanto ente individual. Essa questão é um 

tanto pertinente quando presenciamos homens e mulheres imbuídos em tipos de relações sem 

a consciência de que estas são produtos da ação humana, e que por isso não vislumbram que 

outras, diferentes, podem ser criadas. Desta forma os criadores, homens e mulheres, tornaram-

se objetos, para não dizer escravos, de sua criação.  No interior delas se podem dizer 

regozijados ou infelizes na vida. Nelas se morrem e por elas também se matam. 

Na perspectiva de investigar-se esse processo, a história cultural contribui pela definição 

do seu objeto. A sua preocupação está centrada na busca da compreensão dos motivos, das 

posições e interesses dos atores sociais que designam a realidade a partir de sua cosmovisão 

(CHARTIER, 1990, p.19). Enquanto operacionalização metodológica dessas representações 

sociais, como categorias para apreensão do real, Chartier (1990, p. 23) enumera três 

possibilidades: delimitações das configurações, com as quais são construídas, por diversos 

grupos, a realidade social; reconhecimento da identidade social que mostra a maneira peculiar 

de estar no mundo e as posições idiossincráticas, e as formas institucionalizadas que alguns 

“representantes” marcam a existência do grupo, classe ou comunidade. 

Para alcançar as análises das configurações das relações de gênero, no final da segunda 

metade do século XIX e início do século XX, utilizando a obra de Lima Barreto como fonte 

histórica, tornou-se necessário considerar as mudanças ocorridas nas esferas da sensibilidade 

e do comportamento, que naquele momento estruturava- se, sob duas tendências: a formação 

do Estado, responsável pela pacificação da esfera social, oriunda do monopólio da força, e o 

controle das emoções e dos afetos que emanam da intensificação das relações interindividuais 

(CHARTIER, 1990, p.109). 

No Processo Civilizador, Elias demonstra como a constituição dos Estados Nacionais 

será o elemento estruturante do comportamento civilizado: “grande número de estudos 

contemporâneos sugere convincentemente que a estrutura do comportamento civilizado está 

estritamente inter-relacionada com a organização das sociedades ocidentais de estados” 
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(ELIAS, 1994, p.16). Por sua vez, este comportamento caracteriza-se pela mudança do 

controle das emoções que "é conduta que denominamos 'civilizado' guarda estreita relação 

com o entrelaçamento e interdependência crescentes de pessoas” (ELIAS, 1993, p.54). 

Ao Estado é resguardada a prerrogativa de elaborar novos códigos de conduta, a ponto 

de Elias considerar as cortes absolutistas européias lugares onde se produziu maior grau de 

igualdade “entre as esferas da vida de homens e mulheres” (ELIAS, 1993, p.77). Ele concede 

à família a legitimação para se fazer a única instituição responsável pelos enclaves sexuais e 

“todas as funções íntimas de homens e mulheres” (ELIAS,1994 a, p.187). 

É no seu interior, através da assimilação de ideias e valores, dos exemplos costumeiros 

dos pais, que os indivíduos aprenderão os padrões proibitivos. Posta a separação, entre o 

público e o privado, irão introjetando as normas, criando assim um autocontrole. Esse 

processo de "adestramento" se arrasta pela vida inteira do indivíduo, que não precisará mais 

de coerção externa para submeter suas paixões às regras sociais, pois ele qualifica-se como 

seu próprio controlador. Torna-se um sujeito civilizado. 

Como toda configuração possui uma especificidade, a sociedade brasileira também 

tem a sua. Na segunda metade do século XIX, quando ocorreram a Abolição e a proclamação 

da República, e início do século XX, em suas duas primeiras décadas, o Brasil encontrava-se 

em uma transição que atingia todos os aspectos sociais. 

Do ponto de vista político e administrativo, houve a substituição do regime 

monárquico em função de uma nova ordem republicana, mantendo as mesmas estruturas 

coloniais, com produção agro-exportadora, em uma base latifundiária que, sem dúvida, 

deixara incólume o fosso entre as classes e a hierarquização social. A transição do trabalho 

escravo para o trabalho assalariado foi a responsável pelo incremento desses fatores e 

significou uma mudança na estrutura social que repercutiu em termos da necessidade da 

elaboração de nova mentalidade, afetando sobremaneira a economia psíquica dos indivíduos, 

obrigados a um inusitado código de conduta pela realidade emergente. 

Lima Barreto, nesse contexto, foi uma figura ao mesmo tempo marcada, ao ressentir-

se da falta de reconhecimento social de suas qualidades cultivadas e, em virtude disto, de 

todas as consequências das discriminações sofridas, e marcante, ao deixar em sua produção 

uma posição crítica contundente a respeito da sociedade em que viveu.  

De forma específica, o que me interessa é analisar os mecanismos educacionais 

imbuídos nos processos sociais, que produzem diferentes papéis, concernentes às relações de 

gêneros e compreender como as relações de interdependência entre homens e mulheres foram 

produzidas e reguladas pelas diversas instâncias sociais, como a família, a Igreja e o Estado. 
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Este último, legitimando os hábitos da sociedade através da legislação civil e penal. Diante do 

quadro social em transformação, como esses homens e mulheres passaram a adaptar-se e a 

resistir aos padrões de emoção e afeto, conforme as exigências das novas estruturas da 

sociedade? A própria obra e a vida de Lima Barreto são marcas a arrostadar a sociedade que 

queria uma identidade com referência apenas na cor e pelos padrões de comportamento 

misógino da elite. O autor e suas personagens apresentam as configurações de seu tempo, e 

portanto,  constituem-se pontos de partida que ajudam a reflexão sobre relações de gênero. 

Portanto, o objeto de estudo é a história da educação da mulher, na obra de Lima 

Barreto, tendo como foco de análise as tensões provenientes das relações de gênero, no 

esforço de compreensão dos motivos e interesses a constituir a visão de mundo dos atores 

sociais envolvidos na trama social. Também, investigo o modo individualizado das mulheres 

reagirem à função homogeneizadora dessa educação e operarem táticas para resistir ao 

sistema de dominação masculina. É por meio das tensões existentes nas relações de gênero 

que se encontra a representação da mulher no final do século XIX e início do século XX. 

 

 

2. 2 Entre a História e a Literatura 

 

 

A literatura tem sua história. A sua significação apresentou variações para a sociedade, 

conforme determinada época. De diversão frívola foi alçada à categoria de arte, considerada 

em si mesma, ou seja, arte pela arte, até rivalizar com a história como modo de conhecimento 

sobre a realidade social. 

O surgimento da literatura é datado historicamente. Isso significa dizer, que todos os 

autores, do século XIII ao XVIII, não tinham feito literatura, "o que escreviam era literatura 

tanto quanto os textos de filósofos, historiadores, cientistas. Eram, igualmente, 'homens de 

letras', pois pertenciam a um tempo em que o termo literatura designava erudição” (ABREU, 

2003, p.12). 

A literatura constitui- se como gênero ficcional através de uma luta de segmentos 

sociais privilegiados, que procura se distinguir de setores populares, classificando com 

critérios excludentes aquilo que poderia ser denominado de literatura: 
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A definição moderna de literatura se fez no momento em que entraram em 

cena novos leitores, novos gêneros, novos escritores e novas formas de ler. 

Escritores e leitores eruditos interessaram-se fortemente em diferenciar-se 

de escritores e leitores comuns a fim de assegurar seu prestigio intelectual, 

abalado pela disseminação da leitura. Isso os levou a eleger alguns autores, 

alguns gêneros e algumas maneiras de ler como os melhores. 

Convencionaram chamar a isso de literatura (ABREU, 2003, p.28) (grifos 

do autor). 
 

 

A definição do termo resulta de um processo social que se realizou na Europa, a partir 

da alfabetização das massas que passaram, por este meio, a acessar vários tipos de leitura. Daí 

a necessidade de estabelecer a hierarquização que diferenciasse os escritores que atendiam ao 

sentimento das camadas populares, daqueles que tinham o prestígio advindo da arte de 

escrever para um público de conhecimento e gosto apurados. 

Lima Barreto se inseria em um contexto social em que a distinção entre a literatura de 

qualidade superior e a inferior se fazia sentir pelo crivo da crítica que apreciava sua obra. 

Medeiros e Albuquerque emitiu um juízo negativo sobre o romance Recordações do Escrivão 

Isaías Caminha em 1909:  

 

 

Mau romance – explica -  porque é da arte inferior dos romans à clef. Mau 

panfleto, porque não tem a coragem do ataque direto, com os nomes 

claramente postos e vai até a insinuações a pessoas, que mesmo os 

panfletários mais virulentos deveriam respeitar (apud BARBOSA, 2002, p 

197). 

  

 

O romance analisado foi posto abaixo da crítica por estar caracterizado como roman à 

clef, ou seja, suas personagens tinham endereço certo, os mandatários da imprensa carioca. Se 

não bastasse, não foi alçado nem sequer à categoria de panfleto. 

Ainda no início do século XIX, a ficção não era considerada uma leitura da qual se 

pudesse retirar algum proveito, acreditando-se que, além de inútil, era frívola e corruptora 

(GAY, 1999, p. 244). No decorrer daquele mesmo século, haveria de se registrar uma 

mudança considerável no modo de encará-la. 

Ela passou a ser considerada um gênero com interesse maior do que simples 

entretenimento; um instrumento para o conhecimento da natureza humana, e revelaria 
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“verdades sobre a vida mental do século XIX”. Sendo, portanto, um testemunho, segundo Gay 

(1999, p. 245), da vida introspectiva da burguesia.
12

 

A leitura de romance era entendida por Lima Barreto de modo semelhante, por 

possibilitar a introspecção do leitor e em função disso o autoconhecimento, a percepção aguda 

das emoções e dos pensamentos. Na voz de uma de suas personagens, Gonzaga de Sá, emitia 

a importância da literatura para si:   

 

 

Lembrei-me gratamente de que alguns dêles [Taine, Renan, M. Barres, 

France, Swift e Flaubert] me deram a sagrada sabedoria de me conhecer a 

mim mesmo, de poder assistir ao raro espetáculo das minhas emoções e dos 

meus pensamentos (BARRETO, 1956, v. IV, 41). 

 

 

Gay (1999) ainda afirma que nos séculos XVIII e XIX havia um grupo de romancistas 

que advogava a função da literatura apenas como encantamento, sem preocupação com a 

análise dos problemas sociais. De outro modo, depois da era vitoriana, quase todos, com raras 

exceções, compreendiam o romance dotado da proposta de refletir sobre a realidade e explicá-

la e que não deveria somente embelezá-la: “Henry James sempre repetia que o verdadeiro 

tema do romancista é tão-somente a vida, plenamente compreendida e relatada. Na mesma 

linha, Anton Thekhov anuncia que sua tarefa suprema consistia em pintar a vida em seus 

aspectos verdadeiros” (GAY, 1999, p 246). 

Lima Barreto defendia não uma literatura contemplativa que representasse a realidade 

apenas por viés estético, “mas uma literatura militante para maior glória  da nossa espécie  na 

terra e mesmo no Céu” (BARRETO, 1956, v. VI, p. 34). A literatura tinha como finalidade 

também denunciar as mazelas, as injustiças e contradições sociais. 

A imbricação entre História e Literatura efetua-se de forma mimética, à medida que 

esta reproduz aquela com matizes de verossimilhanças. A esse respeito, a obra de Honoré de 

Balzac seria um exemplo de como um autor retratou com fidedignidade a sua época. Em 

prefácio  que data de 1842, por volta da publicação das obras completas, ele anunciava suas 

intenções: “A sociedade francesa seria o historiador, eu seria apenas o secretário” (BALZAC, 

2006, p. 26). A realidade se deixaria ver plenamente, narrando seu próprio enredo, seria o 

                                                 
12

 Peter Gay (1999, p. 245) ressalta que o programa apresentado por Henry Fielding, no romance Tom Jones, de 

examinar a natureza humana, era seguido pelos mais importantes escritores do período. Também muito 

ilustrativa a metáfora de Stendhal que compara o romance a um espelho percorrendo uma estrada. 
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historiador, cabendo ao literato a função, apenas, de escrevê-la, sem qualquer interferência de 

ordem subjetiva.   

Contudo, Balzac não só observou com acuidade os acontecimentos de que foi 

testemunha, mas produziu uma análise sobre as mudanças ocorridas na Europa, na primeira 

metade do século XIX. E indo mais além, relacionou as transformações em curso com a vida 

cotidiana das suas personagens, procurando entender como essas incidiram sobre as maneiras 

de pensar e agir dos indivíduos. Os enredos de suas novelas mostram toda fragilidade das 

pessoas diante dos acontecimentos que não podiam evitar, próprios de uma sociedade com 

valores capitalistas: 

 

 

A imensa maioria das histórias de Balzac termina com vitória dos mais 

fortes e mais espertos, e a derrota das personagens boas e honestas. Na 

sociedade burguesa que então se redesenhava, ele detectou claramente quais 

seriam os vencedores e quais os perdedores. Entre os primeiros está o 

banqueiro Nucigen, que fez graças a várias falências programadas, grandes 

calotes e jogos com papéis podres (PERRONE-MOISÈS, 2000, p.48). 

 

 

A literatura possui como matéria-prima o contexto-histórico e, independentemente do 

escritor querer ou não retratá-lo, deverá minimamente a ele fazer referências. Essa realidade é 

um elemento comum, que permite duas consciências se comunicarem, intermediadas pelo 

código da linguagem. 

Outro caso ilustrativo de como uma realidade histórica se faz presente numa obra 

literária é demonstrada por Bakhtin (2002), ao estudar a produção de François Rabelais. 

Para Bakhtin, o conjunto literário escrito por Rabelais tem como centro de referência a 

própria vida do período em que o autor foi uma testemunha. Rabelais reproduziu 

acontecimentos com seu realismo grotesco, entretanto, "por trás das mais fantásticas imagens 

desenham-se acontecimentos reais, figuram pessoas vivas, residem a grande experiência 

pessoal ao autor e suas observações precisas” (BAKHTIN, 2002, p.385). 

Lima Barreto, em uma certa fase da vida, teve a pretensão de escrever a História 

da escravidão do Brasil. Isso possivelmente teria uma influência sobre a sua maneira de 

escrever os seus romances. Dizia ele: “No futuro, escreverei a História da Escravidão negra 

no Brasil e sua influência na nossa nacionalidade” (BARRETO, 1956, v. XIV, p.33). Logo, 

avento a ideia de que a partir dessa preocupação, ele nos legou suas concepções sobre História 

e Literatura. 
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     O século XIX, em sua segunda metade, conheceu uma inquietação que viria a 

modificar o modo de se fazer História e a constituir um novo caráter para o estatuto 

historiográfico. O postulado que se estabelecia para o ofício do historiador era relativo à 

separação entre a história (conhecimento) e a literatura, e a inclusão daquela no campo das 

disciplinas tidas como científicas: 

 

 

A dissociação entre história e literatura convertia-se em um postulado 

necessário para justificar a autonomização do discurso histórico do campo 

das belas-letras e a sua radicação no âmbito das práticas científicas, 

legitimando o lugar do historiador profissional, das instituições que o 

acolhiam e da crença na possibilidade da apresentar o passado "tal como se 

sucedeu" (SCHAPOCHNIK,1996, p.170). 

 

 

Esse novo redimensionamento, conferido à tarefa do historiador, estava lastreado na 

perspectiva de um certo cientificismo hegemônico no período a que a prática do historiador, 

para se tomar legítima e reconhecida, tinha obrigatoriamente que se adequar. 

Da mesma forma que o cientista tem a função de conhecer o real em sua essência, a 

prática historiográfica, para atingir o mesmo objetivo, incorporaria três pressupostos: (...) 

“que o conhecimento histórico implicava a verdade (epistemológico), implicava a existência 

de um passado determinado e fixo (ontológico), e é adquirido por meio da aplicação de um 

método apropriado” (SCHAPOCHNIK,1996, p. 171). 

O posicionamento firmado entre a realidade e o historiador, dentro de uma certa 

concepção científica, conduzia-o a uma acepção de verdade que, para desnudá-la entre 

miríades de eventos, teria o historiador que utilizar um rigoroso método. As premissas que 

orientavam tal metodologia tinham como objetivo dotar o pesquisador de uma  

 

 

[...] disposição de ir aos arquivos e bibliotecas, despojado de qualquer 

preconceito, ler os documentos para, em seguida, compor um relato fiel do 

passado (...). O primado da observação era caudatário dos preconceitos de 

neutralidade e objetividade exigidos pêlos protocolos de verdades 

científicas (SCHAPOCHNIK,1996, p. 171). 
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Com o procedimento que isentaria o resultado da pesquisa dos juízos de valor e de 

qualquer outra interferência subjetiva por parte do investigador, este tinha a pretensão de 

reconstruir o passado exatamente como aconteceu.  

A metodologia histórica posta em prática pelos positivistas não escondia uma opção 

ideológica de fazer uma história política, com ênfase em datas, registrando fatos memoráveis 

da vida de grandes figuras do passado. Com essa finalidade, o romance Vida e Morte de M.J. 

Gonzaga de Sá (1956) descreve um diálogo entre duas personagens, Augusto Machado, 

também narrador dessa biografia, e Gonzaga de Sá,  no correio da cidade, sobre as efígies de 

homens ilustres, a exemplo de Aristides Lôbo, Benjamim Constant, Pedro Álvares Cabral, 

Deodoro da Fonseca e Prudente de Moraes, cunhadas nos selos. O protagonista, Gonzaga de 

Sá, no final da conversa assertava: “Pena é que, ao lado, não tragam alguns dados biográficos, 

para que os pósteros saibam quem foram; e boas sentenças morais, para edificação dos 

contemporâneos e os pósteros” (BARRETO, 1956, v. IV, p.55).  

 Reconhece-se nessa afirmação uma concepção de história, em que o estudo de 

biográfia de vultos da história do país tivesse um propósito edificante para servir de exemplo 

às gerações pósteras. Conforme Bloch (1976, p.40), o passado contribui para a compreenssão 

do presente, da mesma maneira que o presente fornece elementos para que o passado possa 

ser explicado, mas no sentido de que as gerações recentes são tributárias e ficam “a dever às 

lições dos velhos pelo menos tanto quanto às dos homens feitos”, e de que determinados 

aspectos sociais, considerados  “coisas passadas”, embora aparentemente  deixando de dirigir 

o curso da vida atual, não podem ser consideradas  prescindíveis para perscrutar o presente, 

pois, assim “seria esquecer que não há verdadeiro conhecimento sem um certo teclado de 

comparações” entre realidades diferentes e ao mesmo tempo aparentadas (BLOCH, 1976, 41). 

Sobre a possibilidade - a meta da escola positivista alemã – de o historiador reconstruir 

o passado como realmente aconteceu, a historiografia francesa, através de Michel de Certeau 

e da História Cultural, trouxe considerações importantes para a reflexão da problemática. 

A Historia Cultural aborda a questão pelo viés da discussão travada entre História e 

Literatura, um dos campos importantes de investigação dessa corrente. Para Pesavento, a 

relação entre ambas é dirimida no campo epistemológico, em que cada uma delas se realiza 

"mediante aproximações e distanciamentos, entendendo-as como diferentes formas de dizer o 

mundo, guardam distintas aproximações com o real” (PESAVENTO, 2003, p.80). 

A pergunta que a autora referida faz a respeito de uma aproximação entre Literatura e 

História, no cerne do debate em que se discute diferenças entre verdade e ficção, é se a 
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História Cultural não estaria se identificando demais com a literatura e abrindo mão de seu 

caráter científico. 

A resposta à interrogação vem em duas frentes. Na primeira, a história na condição de 

ficção controlada, pelo método ou pelas fontes, tem como objetivo atingir a verdade sobre o 

conteúdo. Chartier (2002, p.237), em relação à verdade como critério diferenciador entre os 

vários tipos de narrativa, asserta: 

 

 

Narrativa dentre outras narrativas, a história singulariza-se, entretanto, pelo 

fato de que mantém uma relação específica com a verdade ou, antes, de que 

suas construções narrativas pretendem ser a reconstrução de um passado 

que existiu. Essa referência a uma realidade situada fora e antes do texto 

histórico e que este tem a função de resgatar, à sua maneira, não foi 

abdicada por nenhuma das formas do conhecimento histórico; mais ainda, 

ela é o que constitui a história em sua diferença com a fábula e a ficção.  

 

 

Na segunda, a História é a formuladora das questões e a Literatura as responde 

operando como fonte (PESAVENTO, 2003, p.82). Hoje, pouco mais de um século nos 

distanciam dos formuladores da corrente positivista. É ponto pacífico entre os historiadores os 

aspectos semelhantes no artefato de produzir um texto de História em sua narrativa e o 

método do romancista. 

A diferença é que o historiador tem o objetivo de produzir um efeito de real. Vejamos 

a maneira como Certeau emprega essa definição: "Enquanto o romance deve, pouco a pouco, 

preencher os predicados do nome próprio que ele coloca no inicio (como Julien Sorel), a 

historiografia já o recebe preenchido (como Robespierre) e se contenta em operar um trabalho 

com uma linguagem referência” (CERTEAU, 2000, p. 102). 

Apreende-se que o romancista tem a liberdade para predicar, conforme o enredo que 

criou, a personagem com determinados traços que estão de acordo com sua vontade e 

inclinação imaginativa. Diferentemente, o historiador submete as ações vividas pelo dono do 

nome, às provas testemunhais de seu tempo. Em se tratando de Lima Barreto, a relação entre 

ficção e história adquire uma conotação especial pelo fato do romancista em suas obras 

reproduzir a realidade em forma de ficção, sem a preocupação de surtir o efeito de real, pois 

antes das personagens passarem às páginas de romance como ficção, tinham sido figuras 

reais. 
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Barbosa (2002, p.76) mostra na biografia de Lima Barreto que a personagem, o major 

Quaresma, do romance Triste fim de Policarpo Quaresma, apresentava muitas semelhanças 

com a trajetória do pai do escritor, João Henriques. Um ex-tipógrafo da Imprensa Nacional, 

defensor da Monarquia, que, com a implantação da República, passa a sofrer perseguições 

políticas. 

A relação entre ficção e História em Lima Barreto aparece com a capacidade 

imaginativa n„O subterrâneo do morro do Castelo, um folhetim publicado em uma série de 

relatos, no jornal Correio da Manhã, em 1905. 

O pano de fundo trazido no enredo foi a reforma urbana do prefeito Pereira Passos, que 

removeu a população pobre do centro do Rio de Janeiro. Como outros intelectuais, Lima 

Barreto se fez ouvir em defesa dos menos favorecidos, através de artigos que criticavam a 

ação das autoridades públicas (FERNANDES DE ASSIS, 2002). 

O referido texto está estruturado em duas narrativas: os artigos jornalísticos e um 

conto gótico, supostamente achado pelo narrador às escavações. A trama está centrada na 

buaca de um tesouro: os doze apóstolos, forjados em ouro e pedras preciosas que, se presumia 

conforme a lenda, tinham sido deixados escondido em galerias secretas, por volta do século 

XVIII. Os leitores leem as matérias como fatos, a propósito do narrador que agia como um 

jornalista e ficcionista ao mesmo tempo, ignorando as fronteiras entre ficção e realidade. 

 

 

2.3 Memória e Experiência  

 

 

Lima Barreto afirmou, certa vez, que seus escritos eram capítulos de suas memórias 

(BARBOSA, 2002, p.29). Nessa declaração se conhece um perfil do escritor que deixa rastros 

para que a posteridade possa conhecê-lo, seguindo as marcas dos seus passos,  a fim de 

desvelar os segredos que a sociedade do seu tempo esconde. 

 Nele, memória e história estão intrinsecamente relacionados ao recordar-se do dia em 

que seu pai chegou em casa dando notícia da aprovoção da lei da abolição e das sensações que 

o aconteciemento provocou no seu espírito de criança: “agora mesmo estou a lembrar-me que, 

em 1888, dias antes da data áurea, meu pai chegou em casa e disse-me: a lei da abolição vai 

passar no dia de teus anos. E de fato passou; e nós fomos esperar a assinatura no Largo do 

Paço” (BARRETO, 2004 a, p. 77).  Desse momento, em 1911, no jornal Gazeta da Tarde, 
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Lima Barreto escreveria suas memórias do dia 13 de maio de 1888, recordando-se da alegria 

das pessoas e os dias de folgança que se seguiram. 

Aparentemente contraditório, em outro momento, o autor afirmou não gostar do 

passado. “Repito: não gosto do passado. Não é pelo passado em si; é pelo veneno que ele 

deposita em forma de preconceitos, de regras, de prejulgamentos nos nossos sentimentos” 

(BARRETO, 2004 a, p. 100). 

O autor revela uma preocupação com o fato do passado estar relacionado com o 

presente, e que este se mostra profundamente tributário daquele. A ordem social em que se 

vivia era uma reprodução, se não da mesma realidade de outrora, ao menos das suas 

injustiças.  

 

 

Ainda são a crueldade e o autoritarismo romanos que ditam inconsciente as 

nossas leis; ainda é a imbecil honra dos bandidos feudais, barões, duques, 

marqueses, que determina a nossa taxinomia social, as nossas relações de 

família e de sexo para sexo; ainda são as idéias da nossa diplomacia; ainda 

é, portanto, o passado, daqui, dali, dacolá, que governa, não direi as idéias, 

mas os nossos sentimentos. É por isso que eu não gosto do passado; mas 

isso é pessoal, individual. Quando, entretanto, eu me faço cidadão da minha 

cidade não posso deixar de querer de pé os atestados de sua vida anterior, as 

suas igrejas feias e os seus conventos hediondos (BARRETO, 2004 a, p. 

100). 

 

 

 

As instituições sociais estavam presentes na elaboração de normas a permear a 

interdependências entre os indivíduos. Nas relações políticas, entre grupos sociais diferentes, 

preponderava a força daqueles que detinham o poder de elaborar leis autoritárias. O passado 

ainda impunha o tipo de relações nas famílias e entre homens e mulheres. Se não as ideias, o 

passado determinava os sentimentos dos indivíduos. 

Recobrar os fatos pela memória não é retomá-los em inteirezas, tal qual foram 

vivenciados. Lembrar o passado é reconstruí-lo sob as condições do presente. A memória é 

uma construção estabelecida pelas circunstâncias da atualidade de quem se lembra, em uma 

determinada contextualidade sócio-histórica. Halbwachs  faz uma análise importante, 

afirmando que: 

 

 

[...] a lembrança é em larga medida uma reconstrução do passado com a 

ajuda de dados emprestados do presente, e além disso, preparada por 

outras reconstruções feitas em épocas anteriores e de onde a imagem de 



 69 

outrora manifestou-se já bem alteradas. Certamente com alguma de 

nossas antigas, impressões (sic) a lembrança se distinguiria, por definição, 

dessas idéias mais ou menos precisas que nossa reflexão, ajudada, pelos 

relatos, os depoimentos e as confidências dos outros, permite-nos fazer 

uma idéia do que foi o nosso passado (HALBWACHS, 1990, p. 71). 

 

 

Lima Barreto tinha consciência da imprecisão do que lembrava, quando daquele 

momento dizia pouco se recordar, a não ser lembrar, dizia ele, de ter assistido a missa em 

companhia do seu pai no Campo de São Cristóvão. Daquele instante, a memória trazia aos 

seus olhos a imagem da primeira missa do quadro de Victor Meireles. A sensação 

experimentada “Era como se o Brasil tivesse sido descoberto outra vez” (BARRETO, 2004 a, 

p. 77). O interesse que Lima Barreto tinha pelo passado e pela história, em parte, se 

materializou em seu personagem Gonzaga de Sá, do livro Vida e Morte de M.J. Gonzaga de 

Sá (1956).  

Ele era  um narrador de abundantes histórias da cidade. Andava a passear fumando 

pelas ruas com a bengala, observando as mudanças que o tempo deixava nas casas e sobrados. 

Estava preso à saudade de sua infância e juventude. Pelos conhecimentos que tinha, ao narrar 

os acontecimentos do passado e descrever a paisagem citadina, envolvia aqueles que os ouvia 

pela capacidade de contar história.  

 

 

Gosto ouvi-lo sobre as coisas velhas da cidade, principalmente os episódios 

tristes e pequeninos. Com uma memória muito plástica, de uma exatidão 

relativa mas criadora, ele não tinha securas de foral, de cartas de 

arrendamentos ou sesmarias, nem tinha inclinação por tais documentos; e 

animava a narração pontilhado-a de graça, de considerações eruditas, de 

aproximações imprevistas. Era um historiador artista e, ao modo daqueles 

primevos poetas da idade média, fazia história oral, como eles faziam as 

epopéias (BARRETO, 1956, v. IV, p.64).    

 

 

A personagem Gonzaga de Sá é apresentada pelo narrador como uma pessoa notória 

pelo apego ao passado. Significativas são as características que possui ao contar suas 

histórias. Tinha uma memória plástica, versátil, que não se importava em contar o que 

realmente aconteceu, apesar de considerar os fatos dos quais criava suas histórias. Sua 

narração prendia os ouvintes em função da criatividade, fruto de uma imaginação fértil, mas 

ponderada, quando confrontada com a realidade. Ao contrário do historiador positivista, não 
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relevava em demasia  os documentos – “cartas de arrendamentos ou sesmarias, nem tinha 

inclinação por tais documentos” – mas fazia da História uma arte de contar o passado. 

A memória não está cristalizada como objeto acabado no passado, em uma realidade 

empírica, independente do indivíduo que rememora. Também não residem nela os 

acontecimentos vivenciados em completude, registrados e retidos no inconsciente, prontos 

para serem lembrados quando acionados. Não significa também que os elementos revividos 

são construções aleatórias, resultado do esforço imaginativo ao gosto pessoal de cada um. O 

que se afirma é sua condição de portadora de caráter social com a finalidade de sua 

construção, pois quando invocamos as situações vividas, elas só podem ser corroboradas com 

os depoimentos dos outros (HALBWACHS, 1990, p.72). Mais ainda: “[...] é uma 

reconstrução psíquica e intelectual que acarreta de fato uma representação seletiva do 

passado, um passado que nunca é aquele do indivíduo somente, mas de um indivíduo inserido 

num contexto familiar, social, nacional” (ROUSSO, 2000, p. 94). 

Lima Barreto relatava os acontecimentos na condição de agente envolvido diretamente 

na ação, ou que os presenciou como testemunha ou das quais apenas tomou conhecimento 

pela imprensa. Destes, selecionava os aspectos mais significativos conforme sua visão de 

mundo, sentimento e posicionamento pessoal. Os fatos registrados em algum gênero literário 

ou jornalístico o afetaram sobremaneira e, por isso mesmo, foram lembrados. Estes sofreram 

uma criação no momento de organizar, redigir e publicar os escritos, ou seja, o narrador 

deixou sua marca impressa nas histórias que nos legou. Desta forma, a narrativa 

 

[...] não está interessada em transmitir o "puro em-si" da coisa narrada como 

uma informação ou um relatório. Ela mergulha a coisa na vida do narrador 

para em seguida retirá-la dele. Assim se imprime na narrativa a marca do 

narrador, como a mão do oleiro na argila do vaso (BENJAMIN, 1994, p. 

205). 

 

 

Revisitar a obra de Lima Barreto, com esse olhar, sugere descobrir as implicações 

imbuídas de uma perspectiva pessoal, mas que abarca todo o contexto social em que ele vivia. 

É por isso, que na visão dele está presente um fator que Benjamin dizia estar em processo de 

extinção, a experiência. 
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É a experiência de que a arte de narrar está em vias de extinção. São cada 

vez mais raras as pessoas que sabem narrar devidamente. Quando se pede 

num grupo que alguém narre alguma coisa, o embaço se generaliza. É como 

se estivéssemos privados de uma faculdade que nos parecia segura e 

inalienável: a faculdade de intercambiar experiências (BENJAMIN, 1994, 

p. 197- 98). 

 

 

Para Benjamin, o romance representa a morte da narrativa como expressão oral da 

experiência de uma sociedade artesanal, que não tem mais sentido de existir (BENJAMIN, 

1994, p. 201). Isto significaria que Lima Barreto, como romancista, não poderia ser um 

narrador de suas experiências. Entretanto, ao me deter em seu Diário Íntimo, vejo que uma 

das preocupações do autor foi com os registros de narrativas que muito ouvia na infância, de 

um africano chamado Manuel de Oliveira: "Esse preto velho, contador de histórias, foi 

certamente o primeiro amigo de Lima Barreto, a quem tratava respeitosamente de 'Seu‟ 

Lifonço” (BARBOSA, 2002, p.78). 

Manoel de Oliveira muito deve ter influenciado a verve literária do autor e, sem 

dificuldades, enquadrar-se-ia em um dos grupos de contadores de história aos quais Benjamin 

fez referência. Aquele homem que veio de longe e de suas experiências tem muito o que 

contar (BENJAMIN, 1994, p. 198). 

 A experiência era a autoridade que o velho tinha para passar as histórias que não 

necessitam de uma explicação, pois o narrador não objetiva fornecer um sentido de vida ao 

ouvinte, característica do romance, e não pretende dizer como os fatos realmente 

aconteceram, próprio da história descritiva. 

Para Michel de Certeau há uma diferenciação fundamental entre a descrição da época 

clássica e a narrativa. Para ele: 

 

 

[...] no relato não se trata mais de ajustar-se o mais possível a uma 

'realidade' (uma operação técnica etc.) e dar credibilidade ao texto pelo 'real' 

que exibe. Ao contrário, a história narrada cria um espaço de ficção. Ela se 

afasia do 'real' - ou melhor, ela aparenta subtrair-se à conjuntura: „era uma 

vez...' (CERTEAU, 2002, p.153). 

 

 

No Diário Intimo, o autor narra várias histórias, tanto aquelas ouvidas na infância 

quanto as contadas para ele por pessoas em diferentes circunstâncias na fase adulta e que, até 

então, estavam no domínio da cultura oral. Entre elas se encontram a “História do macaco que 
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arranjou viola”; “História do Diabo que foi ao baile” e “O macaco e a onça” (BARRETO, 

2001, p. 1291, et seq.). 

A memória em Lima Barreto existe para a consolidação de sua identidade de 

descendente de escravos. Recordar o dia 13 de maio, a mesma data do seu nascimento, não é 

casualidade ou coincidência, mas uma maneira de atenuar as fronteiras entre sua existência 

individual e a história do grupo étnico ao qual pertencia; por isso ele declarava que odiava o 

passado. Não por negar a sua história, mas porque ela representava, ao longo dos séculos, as 

opressões e injustiças sofridas pelas camadas marginalizadas - na história da humanidade e 

especificamente da história da sociedade brasileira, - pelos homens e mulheres de cor. A obra 

de Lima Barreto registra as configurações sociais permeadas de conflitos entre indivíduos de 

grupos sociais e étnicos diferentes, com suas tensões específicas. Ao mesmo tempo demonstra 

a formação de habitus em que a família assume a função de transmitir às gerações futuras os 

comportamentos díspares para homens e mulheres. Entrementes, a literatura que ele produzia, 

com críticas aos comportamentos disseminados na sociedade, propunha a criação de novas 

interdependências entre as pessoas. 

 

 

2.4. Configuração e habitus em Norbert Elias 

 

 

As configurações, para Norbert Elias,  podem ser entendidas como a relação do 

pensamento com as ações dos homens em sociedade, sendo estes suas partes constituintes 

fundamentais. Essa orientação é um tanto instigante por se perceber em forma de evidência as 

contradições fragrantes entre existência social e intenções; entre o que os homens desejam ser 

ardentemente e que o são na realidade, enfim, descobre-se um fosso a separar o discurso da 

prática. 

O escritor Lima Barreto, ao elaborar um conceito de literatura, procurou designá-la 

como um projeto utópico, que despertaria nos indivíduos atitudes fraternas, com intuito de 

congregá-los em torno de sentimento de paz e harmonia.  Ao problematizar a finalidade da 

literatura, o autor perguntava “Em que pode a Literatura, ou a Arte contribuir para a felicidade 

de um povo, de uma nação, da humanidade, enfim?” E continuava sua reflexão estreitando os 

laços entre literatura e sociologia: “o fenômeno artístico é um fenômeno social e o da arte é 

social para não dizer sociológico” (BARRETO, 1956, v. XIII, p. 55-56).  
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Em Mannheim, o conceito de configuração é tributário de uma concepção marxista; 

uma ideia dualista de consciência e ser social. Desta forma, segundo Elias, essa ideia leva à 

apreensão “de um „ser‟ meramente desprovido de pensamento, em quem este aparece se 

acrescentar como um apêndice secundário” (ELIAS, 2001 b, p. 118). Outra diferença que 

marca o distanciamento entre os sociólogos é que Elias possuía uma perspectiva de processo 

social de longa duração, demonstrada em suas obras (ELIAS, 2001 b, p. 126). 

A superação de Norbert Elias, em relação ao seu mestre, foi pontificada no trabalho O 

processo civilizador, em que ele afirmou seu próprio conceito de configuração:  

 

 

A rede de interdependências entre os seres humanos é o que os liga. Elas 

formam o nexo do que é aqui chamado de configuração, ou seja, uma 

estrutura de pessoas mutuamente orientadas e dependentes. Uma vez que as 

pessoas são mais ou menos dependentes entre si, inicialmente por ação da 

natureza e mais tarde através da aprendizagem social, da educação, 

(grifos meus) socialização e necessidades recíprocas socialmente geradas, 

elas existem, poderíamos nos arriscar a dizer, apenas como pluralidades, 

apenas como configurações (ELIAS, 1994 a, p.249). 

 

Ele afirma o caráter de interdependência dos seres humanos a formarem uma rede 

social. Em primeiro momento, o instinto de sobrevivência, por exemplo: o filho que chora ao 

pedir o leite e o afeto da mãe. Em momento seguinte, o papel a ser desempenhado pela 

educação através do processo de socialização. Nessa fase, os costumes vão sendo 

paulatinamente interiorizados pelos indivíduos, que os incorporam pelas observâncias de 

exemplos, coerções de repreensões e acolhidas de ensinamentos dos adultos que os cercam. 

Daí advém o conceito de habitus em Norbert Elias. Ele consiste: 

 

 

na estabilidade particular dos mecanismos de autocoerção psíquica que 

constitui o traço típico do (...) homem “civilizado” [e que] está 

estreitamente ligado à monopolização da força física e à solidez crescente 

dos órgãos sociais centrais. É precisamente a formação dos monopólios que 

permite a instalação de um mecanismo de autocontrole individual 

permanente cujo funcionamento é em parte automático (ELIAS apud 

CHARTIER, 2001, p.19). 
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A respeito de um incidente envolvendo um desconhecido e Lima Barreto, reconhece-

se como ele introjetou mecanismo de autocontrole ao longo de sua vida. Conta José Nava, que 

numa dessas conversas de roda de bar, um almofadinha se intrometeu na conversa, ao mesmo 

tempo que,  não demonstrava sentir-se bem com a presença do escritor mulato. Lima Barreto 

“resolveu castigá-lo, crivando-o de indiretas.” Ele se enfureceu e jogou um copo no rosto do 

escritor, abrindo um talho bem acima do olho. Quando a polícia chegou para prender o 

agressor, Lima Barreto surpreendeu a todos dizendo que o corte foi resultado de uma queda 

que sofrera com o copo,   ferindo-se daquele modo (apud  BARBOSA, 2002, p 237).  

 Na formação de habitus, a instituição de importante preponderância é a família. O 

romance Clara dos Anjos mostra como se dá o processo de socialização das crianças na 

família, em que os papéis de homens e mulheres são ensinados pelas gerações anteriores (pais 

e mães), através de códigos inscritos na sociedade e que têm como finalidade constituir 

personalidades bem “adestradas” na economia psíquica de autocontrole. Clara sempre em 

casa, diurtunamente, sob os olhares vigilantes da mãe, sem nenhuma perspectiva além do 

casamento. Cassi Jones criado com liberdade para desde cedo aprontar suas peraltices, se 

forma um homem indiferente aos valores morais e sempre disposto a seduzir, pela visão do 

narrador, mais uma ingênua moça do subúrbio. Está posto o enredo que nos instiga a 

descortinar as representações do narrador a respeito da condição feminina no século XIX.  

 

 

2.5. Relações de gênero 

 

 

Os cânones da ciência moderna erigiram-se sobre uma cosmovisão androcêntrica, que 

objetivava a dominação do homem sobre a natureza (BOFF, 2000, p.98). Com a confirmação 

do patriarcalismo e sua extensão ao domínio do conhecimento, a mulher associada à natureza 

teve um papel relegado à insignificância e que, portanto, explicaria sua ausência da 

historiografia como sujeito da história. 

Esse aspecto veio à discussão na década de 1940, quando a historiadora norte-

americana Mary Bead abordou a questão da marginalização da mulher, atribuindo as escassas 

referências “ao fato de a grande maioria dos historiadores, sendo homens, ignorá-la 

sistematicamente” (SOIHET, 1997, p.61). 
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Entretanto, esta situação veio mudar, a partir do advento do movimento feminista, na 

década de 1960, os questionamentos a respeito da condição social da mulher. Foi a partir de 

então, que se começou a pensar sobre os papéis exercidos pelos sexos com a noção de 

historicidade, e se hoje é corrente o pensamento de que  “a masculinidade e a feminilidade são 

'constituídas‟ socialmente” isto se deve ao feminismo (BURKE, 2002, p. 75). 

A partir dos anos de 1970, os historiadores esquivaram-se de uma perspectiva restrita 

que percebia a situação feminina de vitimada, passando a descobrir os processos históricos em 

que as mulheres assumiram também o papel de protagonista, através de revoltas (PERROT, 

1992; SOIHET, 1997, p. 63). Esse caminho encontra um enfoque que supera a bipolarização 

entre a vitimização e a "heroicização" da mulher, procurando entender toda a atuação histórica 

em sua complexidade: 

 

 

O crescimento da produção historiográfica permite apontar que não se trata 

apenas de incorporar as mulheres no interior de uma narrativa pronta, quer 

mostrando que as mulheres lutaram tanto quanto os homens na história, 

quer destacando as diferenças de uma 'cultura feminina', perdendo-se, 

assim, a multiplicidade do ser feminino, podendo-se cair numa mera 

perspectiva essencialista (MATOS, 1997, p. 94). 

 

 
 

Daí provém a utilização da categoria de gênero na década de1980, possibilitando que 

esse campo conquistasse seu próprio espaço, por ser um termo neutro, distante das imediatices 

ideológicas (SCOTT, 1992, p. 64-65). O referencial significou a ampliação dos interesses dos 

historiadores das mulheres que passaram a “incluir as relações entre os gêneros em geral e a 

construção histórica, tanto da masculinidade quanto da feminilidade” (BURKE, 1992, p.36). 

O conceito de gênero parte do princípio relacional entre o feminino e masculino, à 

medida que se afasta do determinismo biológico baseado na distinção dos sexos. Compreende 

homem e mulher dentro de um contexto histórico-social de mútua dependência, em que um, 

não pode ser entendido sem o outro, sem esquecer que tudo se realiza numa relação de 

dominação. 

Quanto a essa discussão, Del Priore (2003, p.234) realiza uma ponderação a partir da 

realidade da produção historiográfica sobre a mulher. No Brasil, há uma especificidade 

diferente das realidades de outros centros. A história das mulheres abriga um leque amplo de 

estudos que inclui as mulheres e um "vasto território no qual elas se movimentam”. Abarca, 

portanto, a mulher em suas relações de trabalho, de família, do cotidiano e das representações. 
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Outra particularidade, ao contrário do que ocorre nos Estados Unidos e Europa, é que essa 

história também vem sendo praticada por pesquisadores do sexo masculino. 

Chartier trouxe uma contribuição concernente à problemática. Ele lembra que a 

dominação sobre a mulher é uma violência simbólica, sempre afirmada como diferença 

natural e universal. 

 

 

Duradouramente, a construção da identidade feminina enraíza-se na 

interiorização, pelas mulheres, de normas enunciadas pelos discursos 

masculinos. Um objeto maior da história das mulheres é, pois, o estudo dos 

dispositivos, desenvolvido sob múltiplos registros, que garantem (ou devem 

garantir) que as mulheres consintam nas representações dominantes da 

diferença entre os sexos: a inferioridade jurídica, a inculcação escolar dos 

papéis sexuais, a divisão de tarefas e dos espaços, a exclusão da esfera 

pública, etc. [...] as representações da inferioridade feminina, 

incansavelmente repetidas e mostradas, inscrevem-se nos pensamentos e 

nos corpos de ambos, delas e deles (CHATIER, 2002, p. 95).  
 

 

 

Uma compreensão que elucide os mecanismos de dominação simbólica a permear as 

diferenças entre os sexos, torna-se possível quando se desvenda os dispositivos responsáveis 

pela aceitação dos padrões da hegemonia masculina pelas mulheres. Os sujeitos envolvidos na 

relação apenas têm que se adequar e resignar, independente de sua posição. Apenas o 

consentimento do conformismo caberia à mulher, pois a ela foi imposto o papel de 

subordinação. 

Todavia, aceitar a dominação é uma prática de resistir-lhe, insurgir contra as suas 

formas mais insidiosas. Como afirmava Certeau, em relação aos indígenas da América 

espanhola, durante o processo de colonização, havia uma capacidade para as 

 

 

[...] inversões discretas e no entanto fundamentais (...) mesmo subjugados, 

ou até consentindo, muitas vezes esses indígenas usavam as leis, as práticas 

ou as representações que lhes eram impostas pela força ou pela sedução, 

para outros fins que não os dos conquistadores. Faziam com elas outras 

coisas: subvertiam-nas a partir de dentro – não rejeitando-as ou 

transformando-as (isto acontecia também) mas por cem maneiras de 

empregá-las a serviço de regras, costumes ou convicções estranhas à 

colonização da qual não podiam fugir. Eles metaforizavam a ordem 

dominante: faziam-na funcionar em outro registro (CERTEAU, 2002, p. 

94-95). 
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É desta maneira que as mulheres no cotidiano atuam, transformando os códigos que 

lhes são impostos, fazendo-os funcionar em outros registros, diferentes da finalidade pela qual 

foram criados. Assim, através de táticas, as mulheres mobilizam, para seus próprios fins, uma 

ordem imposta desviada contra aqueles que a produziu. A tática, conforme Certeau  

 

 

Não tem por lugar senão o do outro. E por isso deve jogar com o terreno 

que lhe é imposto tal como o organiza a lei de uma força estranha. Não tem 

meios para se manter em si mesma, à distância, numa posição recuada, de 

previsão e de convocação própria: a tática é movimento 'dentro do campo 

de visão do inimigo', como dizia von Büllow, e no espaço por ele 

encontrado. (...) Tem que utilizar, vigilante, as falhas que as conjunturas 

particulares vão abrindo na vigilância do poder proprietário (CERTEAU, 

2002, p. 100-101). 

 

 

As personagens femininas de Lima Barreto, em suas relações com os homens, aceitam 

as normas, mas sub-repticiamente resistem-lhes, sublevam-nas contra a vontade dos que estão 

na posição da estratégia e as utilizam em função dos seus interesses. São mulheres que 

aparentemente estão subjugadas no interior “do campo de visão do inimigo”, mas que mesmo 

na situação de desvantagem  esperam uma conjuntura favorável, aproveitam as falhas do 

“poder proprietário” e jogam seus lances oportunos. 

Apesar de reconhecer o alcance universal  que caracteriza o conceito, pois fundado na 

perspectiva do racionalismo,
13

 na tentativa de conjugar uma miríade de ocorrências empíricas 

em termos de  leis e teorias, direciono a análise para perscrutar a particularidade do estudo na 

configuração de época específica, assinalada na trajetória curta de um autor, registarada em 

sua obra. No próximo capítulo, encontra-se uma discussão em torno das concepções de 

ciência e realidade em Lima Barreto, com o escopo  desvendar as suas preocupações a 

respeito dos limites do conhecimento científico, da função da filosofia e do mistério da vida.   

 

 

 

 

                                                 
13

 Os filósofos da teoria crítica, ao realizarem estudos sobre o esclararecimento, denotam que ele “só reconhece 

como ser e acontecer o que se deixa captar pela unidade. Seu ideal é o sistema do qual se pode deduzir toda e 

cada coisa.” Desse modo, tanto o racionalismo quanto o empirismo refutam as pesquisas que não se vinculam à 

descontinuidade (ADORNO; HORKEHEIM, 2006, p.20). 
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In: Barreto, v. XV, 1956, p. 4. 
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3. Concepções de realidade e ciência em Lima Barreto 

 

 

As concepções teórico-metodológicas, constitutivas do conhecimento científico, 

intrinsecamente relacionados, que, ao se entremearem, possibilitam as argüições à realidade, 

com o propósito de investigá-la. A diferença entre a teoria e a metodologia reside nas direções 

para as quais cada uma se orienta. Demo (2000, p. 24) sinaliza que a reflexão daquela volta-se 

para discussões sobre concepções da realidade, enquanto esta para as da ciência.   

 Lima Barreto, no alvorecer do século passado, elaborou um plano de estudos filosóficos 

que foi anexado pelo seu biógrafo, Francisco de Assis Barbosa, às notas encontradas em uma 

caderneta de couro preta, versando sobre acontecimentos cotidianos do ano de 1903. Os 

manuscritos do autor foram organizados no Diário Íntimo que só veio a público em 1953, 

acoplado aos textos Cemitério dos Vivos e Diário do hospício.  Posteriormente, o título 

passou a incorporar a Coleção Obras Completas de Lima Barreto, publicada em 1956, pela 

Editora Brasiliense, como volume independente. 

O programa, dividido em quatro partes, vem trazendo reflexões a respeito da finalidade 

da filosofia que, segundo suas leituras, deveria fornecer conhecimentos para a formação de 

uma “concepção do mundo, do homem e da vida”. Em uma perspectiva epistemológica, 

estaria voltado para sistematizar o conhecimento considerado vulgar.  

 

 

O seu fim é, portanto, organizar um conhecimento, uma disciplina em 

métodos seus, teorias organizadas e um plano geral, sendo, pois, arbitrário 

qualificar de filosófico os modos de atividade intelectual que consistem em 

pontos de vista espontâneos, em reflexões sem técnica e sem método, em 

representações místicas e em crenças. (BARRETO, 1956, v. XIV, p. 37). 

(Grifos meus). 

 

 

Os conhecimentos, adquiridos empiricamente, não possuíam propriedade para alcançar 

o patamar das ideias filosóficas, por serem desprovidos de métodos, teorias e técnicas. A 

filosofia postava-se hierarquicamente em nível superior, por considerar opiniões, religião e 

crença apenas na condição de fatos a passarem por sua luz criteriosa. Naquele ano, Lima 

Barreto encontrava-se com 22 anos de idade. O ânimo juvenil depositava-lhe uma convicção 

inabalável nos saberes da filosofia e da ciência, que a maturidade aliada ao sofrimento vieram 

alquebrar, no decorrer da vida.  
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Ao longo deste século, as preocupações de Lima Barreto receberam a atenção de tantos 

outros especialistas, sem que se encontre, em nenhum deles, um veredicto que ponha termo à 

questão. As interrogações da filosofia e da ciência, ao serem respondidas provisoriamente, 

fazem surgir outras interrogações, em que suas respostas assimilam as contribuições 

anteriores em forma de novo conhecimento.   

O enunciado de procedimentos metodológicos é uma necessidade, por permitir, no 

quadro de referência científico, através da divulgação dos resultados, e por conseguinte, do 

debate em que se aperfeiçoam as proposições, a sua verificação e pertinência com os 

resultados encontrados, com intento de torná-los admissíveis no universo acadêmico.  

Introduzir conceitos utilizados por outros pesquisadores em objetos e abordagens 

estranhos aos seus requer uma aprendizagem que implique desaprender o que se aprendeu. 

Bachelard com sua pedagogia da pesquisa adverte a todos nela envolvidos: 

 

 

Um filósofo que formou todo o seu pensamento ligando-se aos temas 

fundamentais da filosofia das ciências, que seguiu, o mais precisamente 

possível, a linha do raciocínio ativo, a linha do racionalismo crescente da 

ciência contemporânea, deve esquecer seu saber, romper com todos os 

hábitos de pesquisas filosóficas, se quiser estudar os problemas colocados 

pela imaginação poética (BACHELARD,1978 a, p. 183).   

 

 

A preocupação de Bachelard é romper com antigos hábitos do velho espírito científico, 

mais precisamente com o realismo científico adotado pela ciência, desprovida do método da 

imaginação e da imaginação poética. Para ele, são necessárias as condições propícias à 

criação do conhecimento, que emergem no instante em que as ideias já estabelecidas 

incorporam as novas ideias, instando uma modificação profunda dos antigos paradigmas e 

vindo a caracterizar as revoluções das ciências contemporâneas.    

O programa de estudos, esboçado por Lima Barreto, expunha a ideia de um 

conhecimento superável no decorrer do processo histórico. O cerne do projeto se estabelecia 

na relação entre as tendências filosóficas em que  

 

 

Na passagem de uma época para outra, constituirá o grande objetivo do 

curso estabelecer a ligação dos dois pensamentos, as suas modificação e o 

que se eliminou de um e porque essa eliminação foi feita, assim como as 

reações de ciência e da arte (BARRETO, 1956, v. XIV, p. 35).  
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Da mesma forma que Bachelard (1978 a) teorizava sobre as ideias que se incluíam no 

quadro de conhecimento, constituindo as revoluções científicas, através dos novos paradigmas 

em detrimento dos antigos, o autor carioca atentava para a relação entre as ideias, as 

mudanças e superações e, principalmente, para os seus porquês. Tudo isso culminava com 

uma avaliação das implicações incididas sobre a ciência e a estética.     

 Nesta pesquisa, os caminhos trilhados culminaram em encontros inusitados com 

autores, sem que houvesse a visão nítida dos atalhos que se iria percorrer. Antonio Machado
14

 

viria nos momentos de dúvidas alvitrar: “caminhante, não há caminho, se faz caminho ao 

andar”. Com isso, se é estimulado a deixar a comodidade dos lugares que detém os sujeitos no 

sedentarismo do pensamento, para serem conduzidos numa caminhada em busca de outros 

modos de pesquisa. 

Neste sentido, a pesquisa é uma experiência antes de tudo educativa, e em virtude disso, 

emancipatória. No caso específico desta investigação, por ter sido elaborada através de 

diálogo entre a orientadora e o orientando, com o objetivo de se promover a criatividade e a 

autonomia intelectuais. Demo afirma que: 

 

 

Se educar é sobretudo motivar a criatividade do próprio educando, para que 

surja o novo mestre, jamais o discípulo, a atitude de pesquisa é parte 

intrínseca. Pesquisar toma aí contornos muito próprios e desafiadores, a 

começar pelo reconhecimento de que o melhor saber é aquele que sabe 

superar-se (DEMO, 2000, p.17).   

 

 

A sua superação começa a partir da constatação da insuficiência do conhecimento 

adquirido até então, para responder as novas indagações sobre a realidade da qual se pretende 

compreender. É no esforço de abarcá-la, senão em sua abrangência (o todo), pelo menos na 

possibilidade de apreendê-la de forma sistemática e gradual em seu recorte (a parte), que o 

avanço da ciência torna-se possível, “por meio da estratégia aproximativa das relevâncias 

discerníveis” (DEMO, 2000, p. 33). 

 Para a formulação do método adequado a empreender numa pesquisa, há caminhos 

tentadores por evitar os perigos do desconhecido. Em princípio, por segurança, o pesquisador 

                                                 
14

 Antonio Machado (1875 - 1939), poeta espanhol. Estes versos são da estrofe V de proverbios y cantares da 

Obra Campos de Castilhas (1917). “Caminante, son tus huellas/ el camino, y nada más; / caminante, no hay 

camino,/ se hace camino al andar./ Al andar se hace camino,/ y al volver la vista atrás/ se ve  la senda que nunca/ 

se ha de volver a pisar. / Caminante, no hay camino,/ sino estelas en la mar.” 

http://www.abelmartin.com/guia/anto/cam.html 
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evoca um leque de opções metodológicas, tendo como critério de escolha a pertinência de 

uma destas com seu objeto. Diante da incompatibilidade recorre a uma alternativa de pensar a 

requisição do método pelo objeto. Nesses procedimentos se priorizam os aspectos empíricos 

em abdicação da teoria no ato fundador do objeto de estudo. Nos dois casos a teoria deixa de 

cumprir a função de estabelecer relação entre os fatos e fornecer sentidos, tantos quantas 

forem a interpretá-los. Daí, ele sente a necessidade de criar seu próprio mapa por saber que 

anda em território antes por ninguém caminhado.  

Então, reconhece-se que os fatores da realidade e a concepção teórica estão 

intrinsecamente relacionados, na medida em que desta provém as formulações 

problematizadoras sobre os aspetos empíricos. Desta reflexão resulta a construção do objeto.  

 

 

Por mais parcial e parcelar que seja um objeto de pesquisa, só pode ser 

definido e construído em função de uma problemática teórica que permita 

submeter a uma interrogação sistemática os aspectos da realidade colocados 

em relação entre si pela questão que lhe é formulada. (BOURDIEU, 

CHAMBOREDON, PASSERON, 2002, p 48).  

 

 

 Além da dificuldade apresentada na relação teoria e realidade, na produção do 

conhecimento científico, outra que se esboça é a condição de caudatária das Ciências Sociais 

para com as Ciências Naturais no tocante aos métodos adotados. 

 

 

O pressuposto é o de que nessa forma genérica “o método científico” possa 

ser transferido de seu campo original, as ciências físicas, para todos os 

outros campos, tanto das ciências biológicas como das sociais, desprezando 

a natureza diferente de suas questões, na certeza de que, onde quer que seja 

aplicado funcionará. Sobretudo entre cientistas sociais, não é incomum 

atribuir as dificuldades e as inadequações de seu trabalho ao fato de eles não 

aprofundarem o suficiente na cópia dos métodos das ciências físicas 

(ELIAS, 1998, p.128). 

 

 

Esse decalque metodológico também foi alvo da análise de Foucault (2002, p. 493), para 

quem frequentemente os conceitos “são transportados a partir de outro domínio do 

conhecimento e que, perdendo então toda eficácia operatória, não desempenham mais que um 

papel de imagem”; um exemplo disto são as metáforas organicista da sociologia do século 

XIX. A razão disso seria porque as Ciências Humanas estabelecem relações com três regiões 
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epistemológicas, a saber: a biologia, a economia e a filologia. Porém, um outro modelo 

permite a elaboração de um conjunto de fenômenos, possibilitando um conhecimento possível 

e desempenham “o papel de „categorias‟no saber singular das ciências humanas”.  

A utilização indiscriminada dos métodos das Ciências Naturais, especialmente da Física 

(enfatizada por Norbert Elias), pelas Ciências Sociais, está baseada em duas razões. A 

primeira, a confiabilidade suscitada por uma pesquisa lastreada no „método científico‟, que 

demonstre rigorosidade na captação dos dados e análises exatas das informações, 

apresentando conclusões fidedignas do real. A segunda, o status que as Ciências Físicas 

adquiriram, atuando como chancela para as pesquisas nas Ciências Sociais. Todavia, não 

existe um consenso, entre os membros das comunidades científicas que estudam os 

fenômenos da natureza, com relação ao próprio fundamento constitutivo da matéria.  

Apesar de suscitar o acompanhamento da evolução do conhecimento em outros campos 

científicos, Elias não deixou de preocupar-se com o obstáculo para o entendimento das 

relações entre as diversas ciências, concernente à noção compartilhada pelos físicos de um 

começo absoluto e de suas insistências de penetrar no âmago da matéria:  

 

 
a chave principal para as questões do universo e, assim, a resposta para 

todos os problemas da ciência, incluídos os das ciências biológicas e 

humanas, poderia ser encontrada na descoberta das menores partículas, de 

que consistem todas as coisas do mundo, as “partículas elementares”, e suas 

propriedades (ELIAS, 1998, p 272).  

 

 

 

O referido sociólogo ainda admite que as pesquisas voltadas para as descobertas dos 

elementos constituintes da matéria são indispensáveis e neste trabalho uma apresentação 

sumária torna-se necessária para a compreensão da representação que Lima Barreto tinha não 

apenas da realidade, mas também da sua visão religiosa, do mundo e da ciência, que se 

refletirá sobre sua concepção de educação, abordada mais adiante. 

Norbert Elias constata a assimilação discricionária dos métodos das Ciências da 

Natureza pelas Ciências Sociais, sem a observância das especificidades requeridas pelas 

questões de cada uma delas. Por outro lado, frisa na posição de filósofo, a necessidade dos 

teóricos em ciências acompanharem o desenvolvimento das descobertas cosmológicas, 

descuradas desde a época de Newton. Isto implica que em “alguns casos, a imagem da física 

clássica, como ideal de todas as ciências, ainda tem papel determinante mesmo quanto às 

teorias contemporâneas” (ELIAS, 1998, p. 276). 
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Concernente à Física, mais do que a falta de acompanhamento da sua evolução após as 

contribuições de Newton, por parte dos teóricos das ciências, constata-se também que estes 

dele assimilaram uma produção parcial, referente aos estudos da mecânica. Não obstante, 

físicos teóricos, como Charon (1980, p.19) tem revisitado as suas contribuições e aduzido 

uma outra face, a espiritualista. Para este físico “o pai da teoria da gravidade sempre defendeu 

conceitos de essência espiritualista, bem longe das ideias puramente mecanicistas-positivistas 

que quiseram lhe atribuir.” Newton, em seu estudo de Óptica, realizou a aproximação entre a 

noção de luz e Espírito, distinguido dois tipos de luz: uma fenomênica, a que estamos 

acostumados a lidar com os nossos sentidos, a luz comum e a luz numênica, que intervém 

“nos mecanismos dos seres vivos e portadora do que chamamos Espírito.”   

Estudos mais recentes corroboram as afirmações de Jean E. Charon. Em que pese a 

conotação pejorativa para o mundo cientifico, White (2000, p. 19) redescobre o caráter 

místico de Newton. Em uma biografia recupera tratados em que este deixou à posteridade 

cerca de um milhão de palavras sobre o tema de alquimia, chegando a conjecturar a influência 

das experiências com ocultismo nas descobertas da teoria da gravidade. Newton, por volta de 

1672, redigiu um trabalho que demonstra que as suas pesquisas estavam próximas de um 

conhecimento que ultrapassava a matéria sensível. Escrevia ele sobre a existência de um 

segredo mais sutil e nobre de trabalhar: “uma porção da matéria extremamente sutil & (sic) 

inimaginavelmente pequena, difusa na massa de forma que, se fossem separadas, só restaria 

uma terra morta e inativa” (NEWTON apud WHITE, 2000, p. 201).  

Enquanto isso, no campo das Ciências Sociais, o sociólogo Maffesoli, ao teorizar 

problemas do cotidiano, traz questões relativas às incertezas do que poderia ser essa realidade, 

que aparenta pela percepção dos sentidos ser pura matéria, até o momento em que algumas 

descobertas retiraram o chão dessa segurança, reintroduzindo outros significados: 

 

 

Na ordem dos conhecimentos, a tranqüila segurança do cientificismo 

triunfante dá lugar a uma investigação inquieta que, da “gnose de 

Princeton” à parapsicologia, sem esquecer a física, ao considerar o 

desconhecido, (grifos do autor) experimenta as emoções e os ímpetos 

juvenis, o que era próprio da velha alquimia em sua busca da pedra 

filosofal. A realidade é reconhecida como porosa, ou ainda composta de 

antimatéria (MAFFESSOLI, 2005, p. 96).   

 



 85 

Lima Barreto também sentiu as limitações da ciência para explicar a existência e o 

mundo, e assim as relações entre ambos. Durante duas vezes foi internado no manicômio 

Pedro II, sendo conduzido pela polícia, registrado na condição de indigente e diagnosticado 

como portador de alcoolismo, que lhe acometia de delírios temporários. 

 Mais do que a internação em si, foi o modo como se efetivou o enclausuramento, com 

ação da polícia, que deixou traumas psicológicos em Lima Barreto, a ponto de no dia 4 de 

Janeiro de 1920 escrever em seus apontamentos o seguinte: “Estive no pavilhão de 

observações, que é a pior etapa de quem, como eu, entra para aqui pelas mãos da polícia”. 

Depois complementava seu raciocínio: “Não me incomodo muito com o hospício, mas o que 

me aborrece é essa intromissão da polícia na minha vida” (BARRETO, v. XV, 1956, p.33). 

Desde o alvorecer do período moderno que a internação tinha sido um estratagema do poder 

que utilizava a coação policial com objetivo de estabelecer a disciplina, respaldada no mito da 

felicidade social. 

A ação da polícia estava vinculada à internação como parte da disciplina instituída na 

época moderna, na procura de adequar a virtude a uma determinada ordem. A reclusão seguia 

um modelo religioso e autoritário, em que a polícia teria uma ordem condizente com os 

princípios religiosos e a religião teria suas exigências correspondidas “nas regras da polícia, e 

nas coações com que se pode armar” (FOUCAULT, 2007, p.77). Lima Barreto dizia-se 

incomodado com a polícia, mas não sabia ao certo o porquê da sua intromissão em assuntos 

médicos e hospitalares, que aparentemente não eram de sua competência. 

Dessa experiência deixou um manuscrito denominado Cemitério dos vivos que “reúne 

impressões, inconfidências e, sobretudo, uma visão crítica da instituição” (HIDALGO, 2005, 

p. 20).  Nele pontua reflexões a respeito do sentido da vida, do mundo e da função da ciência 

para responder às inquietações do espírito humano. Depois de conversar com um jovem 

assassino, fez estas elucubrações: 

 

 

Lembrei-me, então, dos outros tempos em que supus o universo guiado por 

leis certas e determinadas, em que nenhuma vontade, humana ou não, a elas 

estranhas, poderia intervir, leis que a ciência humana iria aos poucos 

desvendando... Não sorri inteiramente; mas achei tal coisa ingênua e que 

todo o saber humano só seria útil para as suas necessidades elementares de 

vida e nunca conseguiria explicar a sua origem e o seu destino. Tudo 

mistério e sempre mistério (Grifo meu). (BARRETO, 2002, p.1450) 
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O escritor reexamina criticamente suas concepções de ciência em que as supunha 

reveladoras de leis mecânicas a reger o movimento do universo, a origem da vida e o seu 

destino. Reconhece a ingenuidade das proposições. Não concebe mais a ideia de um mundo 

objetivo, separado da condição humana; concomitante admite o pragmatismo do saber com o 

finco de atender às necessidades imediatas, mas termina por incidir na dúvida referente ao 

desconhecido e da incapacidade da razão penetrar o incognoscível, pois “tudo mistério”.    

Um místico hindu, Yogananda
15

 (1981, p.452), emitiu um pensamento semelhante sobre 

a perscrutação da mente humana, para ele insuficiente, diante da verdade, apesar da 

especulação filosófica racional. Assere que “os mistérios últimos de Deus não se acham 

„abertos à discussão‟. A decifração de Seu código secreto é uma arte que o homem não pode 

comunicar ao homem; aqui, só o Senhor é o Mestre.” Esses dois pensamentos se aproximam, 

num primeiro momento, ao assinalar os obstáculos para explicar todos os acontecimentos da 

vida com o instrumental racional da ciência e da filosofia. Por outro lado, distanciam-se nas 

consecuções. O escritor suspende o pensamento e admite o inexplicável como mistério. 

Resigna-se com a condição humana. Por sua vez, o místico vê a possibilidade do homem 

conhecer o mistério em torno da vida, porém não teria a linguagem para comunicá-lo. O 

êxtase místico incita os sentidos, mas passa ao largo do logos, a palavra, que permitiria 

enunciar a experiência sentida. Para o hindu o homem não está de todo privado desse 

conhecimento, porém, a possibilidade de tê-lo remete para uma ordem metafísica, em que só 

Deus o possui. 

Boff define experiência etimologicamente como sendo o conhecimento que o ser 

humano adquire ao sair de si e apreende o objeto por todos os seus lados: 

 

 

Quando a pessoa sai de si (ex) e vai ao encontro dos objetos, ela carrega 

toda essa carga [de fatores pessoais e sociais]. A experiência contém, pois, 

um elemento subjetivo (a ex-istência) e um elemento objetivo (os objetos). 

Nesse encontro de ambos, na modificação que se opera tanto na consciência 

como nos objetos, é que se estrutura a experiência (BOFF, 2002, p.42).   

 

 

 

                                                 
15

 Paramahansa Yogananda (1893-1952) yogue hindu, radicou-se nos EUA em 1920, onde fundou uma 

instituição sem fins lucrativos para a divulgação de ensinamentos de técnicas e filosofia orientais, denominada 

Self-Realization Fellowship. Manteve diálogo com Rabindranáth Tagore (Prêmio Nobel de Literatura) sobre 

educação e foi instrutor de Yoga do líder pacifista Mahatma Gandhi. 
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O teólogo analisa a experiência no movimento em que indivíduo sai de si à procura do 

conhecimento em derredor. Em termos científicos, é a atitude dos pesquisadores ao 

perscrutarem o objeto de estudo. O conhecimento que emana da relação entre sujeito e objeto 

é denominado de experiência e em face dela há uma mudança recíproca. 

Na experiência mística o objeto focalizado é Deus. Ela também é constituída pelo 

binômio poder-saber. Talvez, a ânsia de possuí-lo suscite a religião e a ciência como vias de 

alcançá-lo. Destarte, teríamos uma resposta, quer para exacerbar o ceticismo de Lima Barreto 

quer para o de Yogananda, através da reflexão de Boff: “Todo o saber e todo o poder estão 

sustentados, portanto, por um Não-Saber e por um Não-Poder. Que é esse Não-Saber e esse 

Não-Poder? Não é aquilo que chamamos de Mistério? A ciência emerge, portanto, de um 

Mistério” (BOFF, 2002, p.53). A ciência e a religião não poderiam elucidar o Mistério por 

existirem em razão Dele. A Sua explicação definitiva seria o fim das duas formas de 

conhecimento.  

 A relação poder-saber foi reflexão de Foucault (1995, p.142), que para ele não está 

situada apenas no mandarinato universitário, que por sinal, segundo o filósofo francês, é 

apenas o mais esclerosado deles: “Eles estão em outros lugares, muito mais difusos, 

enraizados, perigosos, que no personagem do velho professor”. Deste modo, encontram-se a 

religião e a ciência permeadas por esse binômio, lugares, principalmente o âmbito sagrado, 

num olhar superficial, insuspeito de ser acometido pelos ditames do poder. Eliade (1992, p. 

19), concernente ao homem religioso, afirmava que era fácil de compreendê-lo no desejo 

profundo de ser, de participar da realidade, de saturar-se de poder.  

Na condição de representações da realidade, a religião, a filosofia e a ciência estão 

intrinsecamente relacionadas, por terem nascida da mesma necessidade humana de explicar a 

realidade. Para Durkheim a religião foi o primeiro sistema de representação que o homem fez 

de si mesmo e do mundo, por conter em si uma cosmologia e uma especulação sobre o divino. 

No pensamento dele a religião representa a antecedência dos outros tipos de conhecimento: 

“Se a filosofia e as ciências nasceram da religião, é que a própria religião começou por ocupar 

o lugar das ciências e da filosofia” (DURKHEIM, 1978 b, 211). Deste modo, o homem não 

lhe deve apenas parte da matéria dos conhecimentos, mas a forma de elaboração desses 

conhecimentos.      

 A ciência conhece apenas aquilo que pode ser submetido à experimentação; a filosofia 

materialista apenas o que o raciocínio lógico do método permite inferir. Ambas providas da 

razão como meio a inquirir os fatores empíricos, sem dispor da imaginação necessária, 

conforme pensava Bachelard (1978 a, p. 270), para proporcionar provisão ao processo criativo 
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do conhecimento da realidade, que permitiria a sua ultrapassagem. Eliade, com a mesma 

compreensão que tinha Bachelard a respeito da imaginação, afirmou que  

 

 

Ter imaginação é ver o mundo na sua totalidade; pois as Imagens têm o 

poder e a missão de mostrar tudo o que permanece refratário ao conceito. 

Isto explica a desgraça e a ruína do homem a quem “falta imaginação”: ele 

é cortado da realidade profunda da vida e de sua própria alma (ELIADE, 

2001, p.16). 

 

 

A ciência interpreta a realidade com conceitos que, ao conferir rigorosidade na apuração 

do conhecimento, restringe o campo da inventividade metodológica e reduz o alcance da 

criação científica. Na esteira desse método imagético, no âmbito literário, vêm os elementos 

para a reflexão a contribuir na elucidação da problemática. 

Nesse aspecto é emblemática a parusia na obra de Ariano Suassuna
16

. Em sua peça 

teatral, O auto da compadecida, relata no desfecho da obra o julgamento de suas personagens. 

Na perspectiva do catolicismo popular, narra o diálogo entre Manuel (Jesus Cristo) e o 

Encourado (diabo) sobre a condenação-absolvição de Severino e do seu cabra, 

respectivamente o chefe e o membro do bando de cangaceiros. Pela expectativa do diabo, um 

indivíduo, com mais de trinta assassinatos praticados, deveria ter contra si a ira divina e 

receber de modo sumário o castigo para arder durante a eternidade nas chamas do inferno. No 

entanto, Manuel escandaliza ao absolver os réus, sob o protesto do adversário. Argumentou 

sua decisão redarguindo o seguinte: 

 

 

Contra o qual já sei que você protesta, mas não recebo seu protesto. Você 

não entende nada dos planos de Deus. Severino e o cangaceiro dele foram 

meros instrumentos de sua cólera. Enlouqueceram ambos, depois que a 

polícia matou a família deles e não eram responsáveis por seus atos. 

(SUASSUNA, 2002 p.180) (Grifos meus). 

 

 

 

                                                 
16

  Ariano Suassuna, dramaturgo nascido no Estado da Paraíba em 1927. Pertence a uma família tradicional, 

sertaneja e protestante. Em 1950 formou-se em direito e no ano seguinte converteu-se ao catolicismo. Professor 

de Estética na Faculdade de filosofia da Universidade do Recife. Fundou a Orquestra Armorial. O auto da 

compadecida recebeu a Medalha de Ouro, em janeiro de 1957, no Rio de Janeiro. 
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A personagem surpreende ao ir de encontro ao que costumeiramente se entende por 

justiça, porque trouxe para o julgamento fatores ignorados pelos próprios agentes das ações e 

imputa ao acusador, o Encourado, a responsabilidade dos crimes, como sujeito oculto, a 

insuflar intrigas e contendas. Pelos argumentos do ente divino, os culpados não só são 

inocentados, mas passam para a condição de vítimas. Arrazoando o veredicto de Manuel, 

pode-se dizer que em certas situações existenciais, indivíduos perdem o senso da razão, ficam 

enlouquecidos, tornando-se irresponsáveis por seus atos. A animadversão, o desespero, a 

humilhação não permitem o distanciamento para a análise imparcial da situação, sendo, então, 

impulsionados para a violência. Mas, como defendia Lacan (apud ROUDINESCO, 1994, p. 

11), a loucura tem sua própria lógica e a desrazão de Severino e a de seu cabra conduziu-os ao 

céu. Entretanto, o estado mental em que se encontravam torna-se menos importante no 

enredo, parecendo mais um pretexto do narrador do que propriamente as motivações 

implícitas propiciadoras da loucura.  

A partir de um diálogo com uma pessoa no manicômio, Lima Barreto se pergunta sobre 

os mistérios da vida. Ao recorrer ao conhecimento filosófico e científico por resposta, termina 

por constatar os obstáculos que a realidade põe para não ser explicada. O conhecimento 

religioso oferece-se como alternativa, mas no sentido de uma experiência incomunicável ao 

humano. Por fim, a obra literária pode retirar o véu do Mistério, por conceder ao narrador a 

força psíquica da imaginação de pensar pela cabeça e falar pela boca de Deus. É nesse sentido 

que compreendemos a concepção de Bachelard (1978 a, p. 270), ao conferir à imaginação 

capacidade de ultrapassar a realidade. Não obstante, constrita nas suas limitações, a ciência 

também sonha em poder atingir o conhecimento da mente de Deus e explicar por que nós e o 

universo existimos (HAWKING,
17

 2002, p. 238). Para tanto, os prolegômenos dessa intenção 

foram elaborados com a teoria quântica e da relatividade. 

Em relação a esta, as descobertas realizadas no início do século XX provocaram o 

redimensionamento da noção de espaço-tempo, que deixaram de ser categorias disjuntas e 

objetivas, para tornarem-se um continuum de uma mesma realidade quadrimensional a 

depender da linguagem do observador para descrevê-la. Todavia, para que essa noção 

vingasse na física moderna, necessária foi a concepção presente no pensamento ocidental 

desde o século XVIII, com o aparecimento da Crítica da razão pura de Kant (1996, p.77). 

Para este filósofo: 

                                                 
17

 Stephen Hawking físico nascido em Oxford (1942). Doutorou-se em Cosmologia em Cambridge, onde ocupa a 

cadeira de Issac Newton. Está acometido de uma doença degenerativa, a esclerose amiotrófica lateral (doença de 

Lou Gehrig). Matemático e astrofísico é considerado a principal referência na Física Moderna desde Albert 

Einstein.   
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[...] o conceito transcendental dos fenômenos no espaço é uma advertência 

crítica de que em geral nada intuído no espaço é uma coisa em si e de que o 

espaço tampouco é uma forma das coisas que lhes é própria quiçá em si 

mesmas, mas sim que os objetos em si de modo algum nos são conhecidos e 

que os por nós denominados objetos externos não passam de meras 

representações da nossa sensibilidade, cuja forma é o espaço e cujo 

verdadeiro correlatum, contudo, isto é, a coisa em si mesma, não é nem 

pode ser conhecida com a mesma e pela qual também jamais se pergunta na 

experiência. 
 

 

 

 Para Kant (1996, p.79) era impossível se conhecer a realidade em si mesma, ou de outro 

modo, em sua verdadeira essência. O que se pode perceber são os fenômenos, que é a maneira 

como essa realidade se apresenta para nossos sentidos, podendo ser diferente para cada sujeito 

que a observa. Tanto o espaço quanto o tempo são formas intuitivas puras e existem no 

próprio sujeito, independentes da experiência. Portanto, constituem-se categorias a priori e 

não possuem valores absolutos.  

Lima Barreto compartilhava desse ponto de vista, acredita-se que influenciado pela 

leitura do pensador alemão. Ele fazia, em 1903, nas páginas do Diário Íntimo, as seguintes 

reflexões: 

 

 

[...] nota-se que o mesmo objeto, que o mesmo fato, que a mesma idéia 

podem ser examinados de várias maneiras, recebendo explorações 

diferentes, todas aceitáveis e necessárias. O espaço, por exemplo, é o lugar 

ideal em que se passam os fenômenos geométricos e mecânicos, para o 

geômetra; pode ser também – uma idéia sempre presente ao nosso espírito; 

pode ser ainda – a condição para que possa existir a faculdade de perceber. 

De maneira que, por tão vários modos de encará-lo, vai fazer parte de 

disciplinas intelectuais diversas (BARRETO, v. XIV, p 37). 

 

 

A similitude existente entre as reflexões de Kant e a de Lima Barreto reside no fato em 

que ambos podem considerar a observação de um objeto sob várias perspectivas. Kant 

defende a tese de que os seus elementos “não podem com justiça ser considerados disposições 

das coisas, mas apenas modificações de nosso sujeito que podem a ter ser diferentes em 

diferentes homens” (KANT, 1996, p. 76-77). Lima Barreto, inspirado no professor de 

Könisgberg, escrevia algo semelhante, que o mesmo objeto pode ser examinado de diferentes 
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maneiras, com a mesma aceitação e necessidade. Essa concepção teria desdobramentos que 

iriam estabelecer o desenvolvimento do conhecimento científico, a partir da lei da relatividade 

postulada por Albert Einstein, que estudou as proposições de Kant quando tinha 13 anos 

(BRIAN, 1999, p. 5-6). Posteriormente, as investigações realizadas por físicos demonstraram 

a dinâmica dessa realidade, encontrada no nível subatômico em que um pesquisador como  

 

 

Bohr observou que a relação de Heisenberg estava situada na fronteira 

comum das duas intuições fundamentais – corpuscular e ondulatória. Essa 

relação forma, por assim dizer, o pivô em torno do qual se pode fazer girar 

as duas intuições unilaterais. “Segundo Bohr”, diz Heisenberg, “obtém-se 

duma maneira muito simples essa limitação, partindo do princípio de que 

todos os fatos de física atômica devem poder ser representados 

intuitivamente tão bem do ponto de vista corpuscular como do ponto de 

vista ondulatório”. (BACHELARD, 1978 b, p. 151-52).   

 

 

 Verifica-se que matéria tem um aspecto dual, ora se apresenta como partícula, ora como 

ondas. A depender das situações em que se encontre, assume o aspecto de partícula, em outras 

as partículas tomam o papel de ondas. Isto foi possível porque as pesquisas refizeram a 

compreensão do átomo, que de indivisível passou a revelar os elementos que o constituíam, 

não na condição de partes independentes, mas na de uma composição de interconexões nos 

níveis moleculares, atômicos e nucleares. 

Os conceitos da teoria quântica, através das experiências de Rutherford (apud 

HAWKING, 2000, p. 98) demonstraram que os átomos em vez de trazerem propriedades 

sólidas e indestrutíveis, na verdade constituíam em regiões de espaços ocupados por partículas 

em movimentos.  Com isso, a teoria da relatividade e a teoria quântica foram combinadas para 

descrever os campos das forças das partículas subatômicas, dando origem às “teorias 

quânticas de campo”.  

Segundo Capra (1995, p. 161), essa revelação aproximou os conceitos da física moderna 

do conhecimento da religião e filosofia orientais. Nesta cosmovisão, existe uma realidade 

denominada de Brahman, para os hindus; Dharmakaya, para os budistas e Tao para os 

taoístas. Ela está imbuída em toda representação de vida, que está além do esforço humano 

em apreendê-la na circunscrição da razão consciente. Ela está sendo entendida como o Vazio. 

Capra fez a comparação dos pontos em comum das duas formas de saber, religião e ciência.  

Pesquisas mais recentes aprofundam os estudos sobre os fatores constitutivos da matéria 

e de forma parcial contribuíram para a formulação da teoria unificada que pudesse explicar 
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tudo o que acontece no universo (HAWKING, 2002, p. 213). Todavia, um dos obstáculos é a 

incompatibilidade da relatividade geral com o princípio de incerteza. Para dirimir o problema, 

desde a década de 1970 surgiu uma concepção que até hoje se mostra pertinente para propor 

uma visão do mundo unificada, a denominada teoria das cordas. Ela é explicada por um dos 

seus representantes da seguinte forma: 

 

 

A teoria das cordas proporciona uma mudança profunda e renovada na 

nossa maneira de sondar teoricamente as propriedades ultramicroscópicas 

do universo – mudança essa que, como aos poucos foi se vendo, altera a 

relatividade geral de Einstein de maneira tal que a torna integralmente 

compatível com as leis da mecânica quântica. De acordo com a teoria das 

cordas, os componentes elementares do universo não (Grifo do autor) são 

partículas puntiformes. Em vez disso, são mínimos filamentos 

unidimensionais, como elásticos infinitamente finos, que vibram sem 

cessar (Grifos meus). Mas não se deixe enganar pelo nome: ao contrário de 

uma corda comum, composta por moléculas e átomos, as cordas da teoria 

das cordas habitam o mais profundo do coração da matéria. A proposta da 

teoria é que as cordas são ingredientes ultramicroscópios que formam as 

partículas que, por sua vez, compõem os átomos (GREENE, 2001, p. 156).     

 

 

Essa teoria se insere no quadro das ciências, por conciliar a aporia entre a relatividade 

geral e a mecânica quântica. Na perspectiva de Bachelard, ela possibilitaria a sua 

incorporação às ideias já aceitas, modificando-as, portanto, e fazendo emergir uma revolução 

científica. Aquiesce com as noções de matéria da física quântica em que os elementos da 

matéria podem ser percebidos como partículas ou ondas, porém as assentam em outras bases, 

ao reconhecer a constituição dos átomos formada por cordas, filamentos unidimensionais, que 

vibram intensamente.  

Então, tudo o que existe no universo é constituído por cordas. Cada partícula é composta 

por uma única e todas as cordas são idênticas. A diferença, por exemplo, entre um grão de 

areia e o ser humano reside no padrão vibratório ressonante diferente que cada partícula 

experimenta. Em outros termos: “O que se percebe como partículas elementares diferentes são 

na verdade “notas” diferentes de uma mesma corda fundamental. O universo – sendo 

composto por um número enorme dessas cordas vibrantes - assemelha-se a uma sinfonia 

cósmica.” (GREENE, 2001, p. 166-67). Tanto o grão de areia quanto o ser humano possuem 

em última instância o mesmo elemento constitutivo, a corda, diferenciando-se apenas nos 

sons que cada um deles harmoniza e emite.     
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A tradição religiosa oriental tem uma concepção semelhante, ao atribuir ao mantra
18

 om, 

símbolo do Absoluto, a origem do universo. Mesmo guardando as devidas proporções, entre 

os métodos científicos e as intuições religiosas, na captação do conhecimento da realidade, 

torna-se necessário reconhecer as experiências dos místicos hindus em que “os videntes e 

sábios da era védica chegaram à concepção de um som universal, um som que ressoa 

eternamente no universo, e que eles concebiam como a própria origem do mundo criado” 

(FEUERSTEIN, 1998, p. 92). 

 Supõe-se que Greene não tenha conhecimento dessa filosofia religiosa, pelo menos não 

faz qualquer referência que indicasse a congruência da teoria das cordas para com ela, mesmo 

chegando a conclusões parecidas, mesmo porque seu trabalho tem objetivos restritos ao 

campo científico. Capra, por sua vez, teve o propósito de comparar os dois sistemas 

conscientemente, mas o seu livro, O Tao da Física, teve a primeira edição no início da década 

de 1970, quando a teoria das cordas estava apenas se delineando.      

De outra maneira, as similitudes entre conhecimentos no interior dos saberes científicos 

foram objeto de análise de Foucault (1996, p. 22-23). Em reflexão ulterior ao seu livro As 

palavras e as coisas, afirmou que nele a preocupação foi resolver o problema das 

simultaneidades epistemológicas, consistindo na análise das produções de conhecimentos de 

disciplinas diferentes, sob as mesmas condições, por pesquisadores que se ignoravam e que 

em momento seguinte, essas inovações se encontravam, representando em seus domínios 

revoluções científicas semelhantes. Deste modo, pode-se afirmar que do mesmo modo que há 

a ocorrência de aspectos coincidentes nas ramificações científicas, por exemplo - duas teorias, 

uma na física, outra na biologia no século XIX, que utilizaram o mesmo tipo de organização e 

sistematização, passando a tratar respectivamente as partículas e os seres vivos, no nível de 

população e não mais no da individualidade - a partir das formulações de Foucault também se 

verifica a correlação de semelhanças entre a física moderna e a religião.   

Na obra de Lima Barreto há referências à ciência e à religião. Em uma crônica, Tenho 

esperança que... (A.B.C | 8-6-1918), em que ele tece comentários críticos ao poder público 

municipal por não atender todas as demandas de vagas para as moças na Escola Normal, 

lembra das professoras e professores que teve, e a respeito de um deles, Oto de Alencar, 

termina por emitir juízo sobre a ciência: 

 

                                                 
18

  O mantra pode ser definido como sendo o “Som sagrado que dá à mente o poder de concentrar-se e 

transcender os estados comuns de consciência”. (GREENE, 1998, p. 543).  
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A nossa ciência não é nem mesmo uma aproximação; é uma representação 

do Universo peculiar a nós e que, talvez não sirva para as formigas ou 

gafanhotos. Ela não é uma deusa que possa gerar inquisidores de escalpelo e 

microscópio, pois devemos sempre julgá-la com a cartesiana dúvida 

permanente. Não podemos oprimir em seu nome. (BARRETO, 2002 a, p. 

357) (Grifos meus). 

 

 

Vislumbra-se com isso a concepção de ciência do autor. Para ele, o conhecimento 

científico não era sequer uma aproximação das verdades objetivas que se escondem por detrás 

do véu da aparência. O real não possuía uma objetividade a ser desvendada, e, portanto, 

independente de quem empreende o ato de conhecer. É antes uma representação formulada 

subjetivamente; é criação do sujeito cognoscente que a elabora segundo os padrões da cultura. 

Este último aspecto é assinalado, de maneira interlinear, no texto por seu contraste, a 

natureza: “talvez não sirva para as formigas ou gafanhotos”. 

A outra dimensão da sua concepção de ciência está no poder em seu caráter de 

negatividade. No binômio poder-saber a emergir a produção do conhecimento, questiona a 

ideia de verdade absoluta, municiado do recurso filosófico da dúvida cartesiana, renegando o 

exercício da força por membros da comunidade científica. Como o artigo trata também dos 

professores e professoras, parece que é da relação destes com os alunos que se erigi poderes, 

em princípio, dissimétricos.  Nessa relação é que se constitui a opressão.        

Há também uma compreensão de realidade entrevista por seus conhecimentos da 

filosofia e religião orientais, através de “manuais baratos de filosofia”, na própria expressão 

do autor. Em um artigo intitulado Como budistas... (A.B.C. | 31-08-1918), comenta a morte 

de certo homem, assassinado por sua esposa. Após analisar as condições sociais que impõe à 

mulher um padrão de comportamento com a inevitabilidade do casamento, defende a acusada 

e diz que se estivesse em seu julgamento, fazendo parte do corpo de jurado, votaria pela 

absolvição da ré. Termina com a frase com tom de troça: “Como eu sou budista, o que eu 

quero é o esquecimento da vida; e não mais tratarei de semelhante caso.” (BARRETO, 2004 

a, p. 384).  No manuscrito o Cemitério dos vivos, sem ironia, assume dúvidas a respeito da 

nomeação de uma deidade que pudesse responder pela vida e destino humano: 
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Repugnava-me personalizar com este ou aquele nome o desconhecido, o 

informe, o vago. Dar um apelido seria limitar o ilimitado, definir o 

indefinido, distinguir o indistinto, fazer perecível o imperecível.  Sendo 

tudo, em face do nada, e nada, em face de tudo, nem outra qualidade 

qualquer com que nós conhecemos as coisas existentes. O nosso ideal, a 

nossa felicidade seria ser como ele, e, para alcançá-lo, deveríamos procurar 

a nossa desincorporação, pela imobilidade e pela contemplação. 

(BARRETO, 2001, p. 1450). (Grifos meus). 

 

 

A interpretação desse trecho do diário, sem relacioná-lo a outras leituras e escrituras do 

autor, dá margem para situá-lo dentro de um quadro psicológico que culminaria no niilismo. 

Mas, se compararmos esse excerto com um outro da tradição budista, que versa sobre a 

substância da matéria, pode-se compreender que o autor, mesmo em condições adversas, 

produz conhecimento de sentido filosófico-religioso, ao questionar as denominações e 

materialidade para o inefável. A Doutrina budista do Vazio reza o seguinte: 

 

Os fenômenos são chamados vazios (shûnya) porque não têm essência. Só 

existe a vacuidade (shûnyatâ) universal, que é em si mesma vazia. Não é 

fácil compreender a noção budista do vazio ou vacuidade; pelo contrário, é 

fácil descartá-la como mais um mito oriental, quando na verdade ela é uma 

noção filosófica elaboradíssima e radicada nas experiências espirituais. [...] 

O vazio não é o nada; é a ausência de objetos limitados e, portanto, distintos 

(FEUERSTEIN, 1998, p. 215).   

 

 

     Essa concepção de realidade assemelha-se à da teoria quântica, que por sua vez 

alquebrou a ideia clássica do objeto de conteúdo sólido e deu margem ao princípio de 

incerteza, posto que da partícula subatômica não se pode verificar, ao mesmo tempo, a sua 

posição e velocidade (CHARON, 1980, p. 42; REALE, ANTISIERI, 1991, p. 977). Também 

advém daí o conceito de probabilidade. Dessa partícula não se afirma categoricamente sua 

existência, mas uma tendência em existir, e em relação aos seus eventos, fala-se em tendência 

em ocorrer. Como conseqüência, os métodos em física receberam outra orientação: deixaram 

de se basear em fases estanques da pesquisa, separando a faculdade cognoscitiva da realidade 

empírica, e chegaram a admitir que sujeito e objeto fazem parte de um mesmo processo de 

elaboração do conhecimento científico. 

Para Elias (1998, p. 259-59) a separação entre “sujeito” e “objeto” pertence a uma 

tradição científica que parece colocar o indivíduo na posição anterior e independente da 

“natureza”.  Essa dicotomia seria responsável pela formação conceitual que põe de um lado o 
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homem, e de outro a “natureza”, a “sociedade” e a “cultura”, sugerindo “duas modalidades de 

existências ontologicamente independentes”. Essa polaridade, vista pela ótica de Elias (1998, 

p. 170), é inconcebível por induzir a noção de que os sujeitos podem existir sem os objetos. 

Todavia, ele percebe a relação entre ambos como a interdependência em que os “sujeitos” 

agem sobre os “objetos” e a natureza não-humana sobre os seres humanos em ação recíproca. 

Se esta atitude metodológica contribui para superar parte das dificuldades para explicação dos 

processos pelas Ciências Sociais, consideradas ciências heterônomas, esses recursos seriam 

meios no estudo dos fenômenos pelas ciências da natureza, as chamadas autônomas
19

.      

Na impossibilidade de obter-se conhecimento no nível subatômico da matéria a partir 

das partículas isoladas entre si e separadas do sujeito que as conhece, surge a perspectiva de 

uma realidade “com complicada teia de relações entre as diversas partes do todo. Essas 

relações incluem o observador, de maneira essencial” (CAPRA, 1995, p.58). Diante do 

quadro apresentado, um físico propôs, em função dessas concepções da realidade, e em 

conseqüência do novo papel desempenhado pelo investigador no âmbito da natureza, a 

substituição do termo observador para o de participante, em suas palavras “num certo sentido, 

o universo é um universo participante.” (WHEELER apud CAPRA, 1995, p. 111)         

Os estudos de física atômica demonstram a impossibilidade de separar de modo rigoroso 

o objeto e o sujeito durante a atividade de pesquisa.  Ambos se entrelaçam de tal maneira que 

passam a fazer parte da mesma realidade, surgida em conseqüência do ato de pesquisar o 

conhecimento. Chardin reconhece que os físicos e os estudiosos da natureza acreditaram no 

alvorecer do conhecimento científico, em que suas consciências poderiam, depois da 

observação de determinado fenômeno, emergir dele sem trazer a sua marca. Ao contrário, 

percebe-se que, ao chegarem às conclusões de suas descobertas, não conseguem mais 

distinguir se a “estrutura que atingiram é a essência da Matéria que estudam ou antes o reflexo 

do seu próprio pensamento” (CHARDIN, 1995, p. 25-26). Há o envolvimento do sujeito e do 

objeto a ponto de se não poder fazer a diferença entre o conhecido e o conhecedor. 

Entretanto, certo grau do que se convencionou chamar de objetividade na produção do 

conhecimento científico e nos processos sociais não só é desejável como também é uma meta, 

com a finalidade de distinguir o sujeito daquilo que ele pretende conhecer. Elias (1998) trouxe 

contribuições para a área das Ciências Sociais e defende nos dois casos, da análise da 

                                                 
19

 A análise de Elias (1998, p. 152) substitui os termos “valorativo”, atribuídos as ciências sociais e “isento” as 

ciências naturais, por heterônomo e autônomo, para designar o grau de “objetividade” atingido na elaboração da 

produção de conhecimento.  
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realidade e do seu resultado, o conhecimento, a necessidade de distanciamento do sujeito em 

relação à situação que o envolve, a denominada alienação. 

A partir do conto de Edgar Allan Poe
20

 (2003) Uma descida no maelstrom, Elias 

descreve uma situação em que dois irmãos pescadores, em situação de perigo em alto mar, em 

volta de um turbilhão, assistem à aproximação do tufão que devorava tudo que encontrava 

pela frente. No primeiro momento, tomados pelo medo, tentam se salvar agarrados aos 

destroços que sobrou do barco e não tinham condições de “pensar claramente e observar 

atentamente o que ocorria em torno deles” (ELIAS, 1998, p. 165).  

Certo tempo depois, o mais jovem consegue se acalmar e observar o que ocorria a sua 

volta “como se não estivesse envolvido” e notou certa regularidade de movimento das peças 

que estavam sendo arrastadas juntamente com o bote. Ele, então, pode refletir e “teve uma 

„ideia‟; uma visão reveladora do processo em que estava envolvido; e uma „teoria‟ começou a 

se formar em sua mente.” Qual foi a teoria? O irmão mais novo responde: 

 

 

Fiz três observações importantes; a primeira que, em regra, quanto mais os 

corpos eram volumosos, mais rápida era a sua descida; a segunda que, 

supondo-se duas massas, de igual tamanho, uma esférica e a outra de 

qualquer outra forma, a superioridade de velocidade na descida pertencia 

à esfera; a terceira que, de duas massas de volume igual, uma cilíndrica e a 

outra forma, o cilindro era absorvido mais lentamente (POE, 2003, p. 382).  

(Grifos do autor). 

 

 

 Há uma descrição impassível e mecânica da cena desesperadora. A ideia proveniente da 

observação alienada de que os objetos de volumes pequenos desciam mais lentamente do que 

os grandes; de que os objetos de forma esférica comparados aos de outras formas, com mesma 

massa, tinham maior velocidade na descida; enquanto ao contrário, objetos cilíndricos com 

mesma massa afundavam mais devagar do que os de outros formatos, emerge a percepção de 

um conjunto de leis que deu corpo a uma teoria. Ao perceber, a uniformidade dos movimentos 

dos objetos a considerar seu formato, massa e tamanho, o irmão mais novo “reconhecendo a 

importância dessas uniformidades para sua própria situação, tomou a iniciativa correta. 

                                                 
20

 Edgar Allan Poe, poeta e contista norte-americano, nasceu em Boston (EUA) em 1809. Seus pais eram atores 

pobres. Morreram em 1811 de tuberculose.  Poe foi adotado por rico comerciante que lhe possibilitou a 

oportunidade de entrar na universidade e estudar as línguas clássicas. A conselho de seu tutor deixou os estudos 

por desperdiçar o dinheiro com jogo e bebida. Certo dia do ano de 1847 foi encontrado inconsciente nas ruas de 

Baltimore, chegando a falecer logo depois. 
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Enquanto o irmão mais velho continua imobilizado pelo medo, ele se amarrou a um barril. 

Encorajando em vão o mais velho a fazer o mesmo, pulou no mar.” (ELIAS, 1998, p. 165-66).  

O irmão que ficou seguro nos escombros do escaler foi tragado mais rapidamente pela tromba 

d‟água. O mais novo, agarrado ao barril, afundava mais lentamente e à medida que a rotação 

do tufão diminuía, pôde emergir à superfície, conseguindo sobreviver. Elias explica o resumo 

do conto de Poe: 

 

O que se vê aqui, entretanto, é um processo crítico de tipo específico. Nesse 

caso, as pessoas ainda tiveram a possibilidade de controlar tanto suas fortes 

emoções como alguns aspectos de situação crítica. Ainda tiveram 

possibilidade de observar as relações dos elementos relevantes do processo, 

com certo grau de alienação, encontrar uma possível solução para o 

problema da própria sobrevivência, sem fantasias emocionais, ou seja, de 

maneira „realista‟ ou relativamente adequado ao objeto, elaborando uma 

representação simbólica integrada (um „modelo‟, uma „teoria‟), e virar a 

situação de acordo com suas necessidades por meio de uma ação baseada 

nessa representação simbólica (ELIAS, 1998, p.167).    

 

 

Os processos críticos são situações que os indivíduos se envolvem numa determinada 

realidade, exigindo que tomem uma iniciativa para solucionar os problemas que os acometem. 

Admite-se que no princípio haja o enleamento, e com isso a impossibilidade de se conhecer 

alternativas que superem as adversidades. Em outro momento, o controle das emoções 

permite a observação dos elementos que constituem os acontecimentos, a contar com a 

regularidade que se sucedem. Por último, a alienação concorre para compreender as 

circunstâncias através de uma “representação simbólica integrada”, uma teoria que as 

revertam em quadro compatível com essa mesma representação.   

Esta análise da obra de Lima Barreto consta de dois movimentos. Um concernente à 

posição do autor inserido em um processo social em que a falta do controle das emoções pode 

afastá-lo de uma observação isenta de prenoções a respeito da situação para a mulher na 

sociedade, dos uxoricidas, das políticas públicas educacionais para a mulher, da moda 

feminina, do feminismo. Outro, mais difícil e necessário, em relação ao próprio sujeito que 

perscruta a obra deste autor um século depois, para recobrar suas representações sobre esses 

aspectos. No entanto, seria ingenuidade admitir de antemão um estudo desprovido de uma 

avaliação heterônoma, isto porque, conforme Elias (1998: p. 196), as questões da busca do 

conhecimento não envolvem apenas o intelecto, mas os seres humanos integralmente, e, por 

conseguinte, a expressão das emoções tem tanta importância em sua produção e 

desenvolvimento quanto o seu valor cognitivo.  
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Entretanto, pode-se reconhecer como indispensável, principalmente ao tecer um texto 

sobre um autor, que naquele deve haver uma distinção sobre quem interpreta e quem é 

interpretado. Elias de modo didático fornece um exemplo de como se procede a uma análise 

alienada: 

 

Um filósofo uma vez disse: “Se Paulo fala sobre Pedro, ele nos conta mais 

acerca de Paulo do que de Pedro.” Podemos dizer, à guisa de comentário, 

que, ao falar sobre Pedro, ele está sempre dizendo algo sobre si mesmo, 

tanto quanto sobre Pedro.  Pode-se chamar essa abordagem de “envolvida”, 

uma vez que suas características de perceber, encobrem aquelas do 

percebido. Se as proposições de Paulo começam a contar mais sobre Pedro 

do que sobre si mesmo, a balança começa a pender para o lado da alienação 

(ELIAS, 1998, p. 158).  

 

 

Enfatiza-se a necessidade de distanciamento para a realização da distinção entre as 

características de perceber e do percebido, com objetivo de deixar claro o objeto de que se 

fala. Elias (1998, p. 132) acrescenta a essa atitude, para resolver as questões surgidas em 

função da aquisição do conhecimento, “o tráfego ininterrupto de mão dupla, entre dois 

conjuntos de conhecimento: o das ideias, teorias ou modelos gerais e o das observações e 

percepções de acontecimentos específicos”. O diálogo entre a teoria e a realidade permite que 

esta última possua organização, concatenação, e a primeira, sendo informada pelos dados 

empíricos, não seja dominada por sentimentos e imaginação. 

No pensamento de Lima Barreto, pode se demonstrar uma concepção de realidade 

articulada com noções teóricas, indicando um conhecimento sociológico ao emitir uma visão 

de mundo contrastante com os valores emergentes da sociedade do início de século XIX. 

 

 

Quem fez nas primeiras idades uma representação da vida cheia de 

justiça, de respeito religioso pelos direitos dos outros, de deveres 

morais, de supremacia do saber, de independência de pensar e agir – tudo 

isso de acordo com as lições dos mestres e dos livros e choca-se com a 

brutalidade do nosso viver atual, pode deixar de sofrer até o mais profundo 

do seu ser e ficar abalado com esse choque para toda vida (BARRETO, 

2004 a, p. 407). (Grifos meus). 
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Emerge neste trecho uma concepção de representação que reconhece os ideais de 

justiça, respeito, independência e supremacia, adquiridos desde a infância através da leitura de 

livros e daqueles que se fizeram mestres pela experiência e conhecimento. Logo, percebe-se 

que para ele uma representação deriva de processo educativo e se expressa através de atitude 

ética. Portanto, o autor possui uma noção de educação para as mulheres construída a partir 

desses valores. Uma relação justa, a envolver homens e mulheres, é aquela entre pessoas 

iguais, possuidoras da mesma intensidade de poder.  

Do ponto de vista metodológico, esta incursão nas representações de ciência, de religião 

e de vida em Lima Barreto, tem o objetivo de estabelecer comparações com as proposições de 

cientistas, teólogos e místicos, que denotam matizes epistemológicos diferentes. Com isso, 

pretende-se reconstituir não apenas as condições que permitiram estabelecer o debate e o 

problema do conhecimento em sua historicidade, que Lima Barreto traz em seus escritos, 

como entendia Foucault (2000, p. 103), mas também, na concepção de Chartier, em que 

 

 

a compreensão das formas e motivos – ou por outras palavras, das 

representações do mundo social – que, à revelia dos atores sociais, traduzem 

as suas posições e interesses objetivamente confrontados e que, 

paralelamente, descrevem a sociedade tal como pensam que ela é, ou como 

gostariam que fosse (CHARTIER, 1990, p. 19).  

 

 

As posições e os interesses são os substratos para o conhecimento das representações 

do mundo social, que os indivíduos dão a conhecer ao descrever a sociedade. Desse modo, a 

representação da educação da mulher é conhecida quando o autor confronta suas posições 

com a da sociedade e anuncia como gostaria que essa educação fosse.    

Na prática da pesquisa, Morais (2003) realiza as duas perspectivas metodológicas: a 

reconstituição das condições que definem a historicidade do saber,  nas obras da educadora 

Isabel Gondim (1839 - 1933), através do debate que esta estabelece com o conhecimento de 

sua época e reconstitui a representação da mulher (educadora, intelectual, mãe) na sociedade 

norte-rio-grandense. O objetivo da autora foi alcançado quando deixou que as vozes 

formadoras da configuração dissessem por si mesmas como percebiam Isabel Gondim e como 

ela própria se percebia naquela sociedade.     

Uma sociedade em transformação deixa no passado antigos valores e introduz nas 

relações sociais um novo tipo de comportamento, que pode ter sua força de representação 
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percebida, segundo Durkheim (1978 a, p.89), quando um indivíduo resolve contrariá-la, 

sentindo esses sentimentos voltarem-se contra ele.  

Com isso, se conhece as representações da sociedade em que viveu Lima Barreto, a 

partir da compreensão de ciência e realidade que ele possuía e da crítica que fazia. Seria 

inconcebível, nesse contexto amplo, pensar sua noção de educação, sem abstrair essa 

cosmovisão, que emerge em razão de leituras e muito sofrimento.   Não que ele estabeleça 

uma concepção da educação no sentido que um teórico poderia fazer, mas da negação da 

representação hegemônica socialmente, infere-se o que ele poderia propor para uma educação 

da mulher, quando ele não o fez de modo explícito. A concepção dele sobre educação é  o que 

apresento a seguir. 
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In: Barreto, v. V, 1956, p. 5. 
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4. Cuidar e vigiar ou a educação da mulher 

 

 

As gerações portadoras de mais experiências transmitem seu modus vivendi às mais 

recentes, com propósito de assegurar as condições culturais adquiridas e, concomitantemente, 

provocar sua mudança, com a relutância dos antecessores e sem a intencionalidade da 

posteridade. O elemento comunicado entre essas duas gerações denomina-se de educação. Ela 

é o meio através do qual os grupos sociais se “mantém por uma contínua auto-renovação” 

(DEWEY, 1979, p. 10). É a maneira com que uma determinada sociedade renova-se para 

manter um estado de conservação.  

A educação, longe de ser uma reprodução casual, é permeada de significados e 

interesses que incidem sobre os comportamentos, as atitudes, os sentimentos e os valores 

conduzidos pelos indivíduos ao longo de suas existências. Portanto, ela é um “processo pelo 

qual a sociedade forma seus membros à sua imagem e em função de seus interesses” (PINTO, 

2003, p. 29). Depreende-se, a partir dessa concepção, que a educação efetiva-se por 

sucessivos estados de mudança com a finalidade de reproduzir indivíduos que atendam às 

necessidades da sociedade. Em seu caráter histórico-antropológico, a educação é a 

transmissão da cultura pelos meios que ela própria torna possível. 

Em tempos denominados pós-modernos, devido à reconhecida crise dos paradigmas 

(BRANDÃO, 2001), há uma necessidade de se pensar o caráter conceitual da prática 

educativa, em sentido que possibilite apreendê-lo em  seus aspectos informais e não-formais; 

contudo sem intencionar reduzi-lo à totalidade do processo educativo (LÍBANIO, 2002, p. 

87). É com este significado que utilizo o conceito de educação para perscrutar as arguições 

postas na problemática desta tese, ou seja, uma problemática referente à concepção de 

educação da mulher na obra de Lima Barreto. 

Este autor, ao tratar dos costumes das mulheres através de uma de suas personagens, 

Clara dos Anjos, sugere que a desdita que a acometeu no relacionamento amoroso foi 

consequência de uma educação recebida pela família. Filha de um estafeta, Joaquim dos 

Anjos, e de uma dona de casa, dona Eugrácia, Clara dos Anjos vivia praticamente sem contato 

com outras pessoas, exceto os amigos de seu pai e de Dona margarida, sua professora de 

costura. Privada de alargar os horizontes, sua educação  restringia-se à esfera doméstica. Uma 

diversão que tinha acesso, esporadicamnete, fora de casa, resumia-se a frequentar o cinema do 



 104 

Méier ou do Engenho de Dentro, que segundo Hahner (2003, p. 250), como cimatógrafos de 

subúrbios, recebiam a platéia das classes trabalhadoras urbanas.   

 

 

Era tratada pelos pais com muito desvelo, recato e carinho; e, a não ser com 

a mãe ou pai, só saía com Dona Margarida, uma viúva muito séria, que 

morava nas vizinhanças e ensinava a Clara bordados e costuras. 

No mais, isto era raro e só acontecia aos domingos, Clara deixava, às vezes, 

a casa paterna, para ir ao cinema do Méier ou Engenho de Dentro, quando a 

sua professora de costuras se prestava acompanhá-la, porque Joaquim não 

se prestava, pois não gostava de sair aos domingos, dia escolhido a fim de 

se entregar ao seu prazer predileto de jogar o solo com os companheiros 

habituais; e sua mulher não só não gostava de sair aos domingos, como em 

outro dia da semana qualquer . Era sedentária e caseira (BARRETO, 1956, 

v.V pág. 38). 

 

  

O narrador enuncia, inicialmente, uma das características a permear a orientação 

doméstica de Clara, o desvelo. O cuidado é o elemento a priori que direciona a vida e a 

constitui em sua essência. Para Heidegger, “do ponto de vista ôntico, todos os 

comportamentos e atitudes do homem são „dotados de cura‟ e guiados por uma „dedicação‟” 

(HEIDEGGER, 1999, p.265). Não sendo característica que persiste em aparecer, mas precede 

e constitui a vida do próprio ser humano. É esse cuidado dos pais que permite a criança ser 

protegida e receber todos os esforços para se manter viva e sem os quais ela não resistiria nem 

sequer às primeiras horas de nascimento.  

Historicamente, o cultivo do cuidado, formando uma preocupação dos seres humanos 

para com os outros, tem suas evidências encontradas em atitudes de solidariedade pelos 

nossos ancestrais e, aproximadamente, com datação situada há 35.000 anos. Vestígios 

exumados de sítios arqueológicos revelam que povos pré-históricos dispensavam grande 

atenção às crianças, denotando indício de desvelo de homens e mulheres com condições 

existências precárias. Na enseada de Bonifácio, na Córsega, encontrou-se um esqueleto de 

uma mulher morta, com a idade de 35 anos.  Pelas características ósseas apresentadas, ela 

tinha sofrido um acidente e que, sem ajuda de outros membros do grupo, não teria 

sobrevivido.  
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Ela provavelmente sofreu, durante a juventude, uma queda dentro dos 

rochedos: seu braço esquerdo ficou paralisado em decorrência de diversas 

fraturas, não pôde mais se deslocar a não ser com muita dificuldade, e uma 

parte de sua mandíbula inferior foi destruída por uma osteíte, o que teria 

limitado sua alimentação a caldos. Em uma época na qual se da caça, da 

pesca, da coleta de moluscos, ela se tornou, portanto, inteiramente 

dependente dos seus. Foi, entretanto, alimentada, cuidada, ajudada e 

mantida viva por muitos anos (COURTIN, 2003, p. 18-19). 

 

 

O grande problema decorrente do processo civilizacional adveio da transformação do 

cuidado em coerção com supressão da liberdade. Rousseau trouxe uma alternativa para perda 

desta com o esteio na vida comunitarista. O tipo de organização social pensado por Rousseau 

reúne duas características importantes para o problema levantado anteriormente: a proteção ao 

indivíduo e a liberdade, colocadas de formas paradoxais na vida social – “Encontrar uma 

forma de associação que defenda e proteja a pessoa e os bens de cada associado com toda a 

força comum, e pela qual cada um, unindo-se a todos, só obedece contudo a si mesmo, 

permanecendo assim tão livre quanto antes” (ROUSSEAU, 1991, p.22). Se o advento da 

civilização trouxe a perda da liberdade natural, a comunidade resolve a tensão entre o antigo 

estado do homem e sua nova situação. Ela é uma maneira de associação em que o homem 

adquire uma liberdade convencional, diferente da natural, e a união com outros homens o 

protege das vicissitudes que a vida possa oferecer. A força do homem provém da comunhão 

com outros; no entanto, permanece livre, pois obedece apenas a si mesmo.  

Todavia, no contrato social proposto por Rousseau, os interesses da comunidade estão 

acima dos indivíduos. Essas cláusulas, quando bem compreendidas, reduzem-se todas a uma 

só: a alienação total de cada associado, com todos os seus direitos, à comunidade toda, 

porque, em primeiro lugar, cada homem, cada um dando-se completamente, a condição é 

igual para todos, e, sendo a condição igual para todos, ninguém se interessa por torná-la 

onerosa para os demais (ROUSSEAU, 1991, p. 70).  

As normas que regem esse pacto são instituídas entre membros de uma coletividade 

em que todos se situam em uma relação de poder lastreada na igualdade. Não se aliena a 

vontade em função de um grupo (oligarquia) ou de um soberano (monarquia), porém, em 

nome da comunidade de iguais em que todos possuem as mesmas condições, deveres e 

direitos acordados com a aquiescência de cada um. Apesar das considerações do filósofo 

francês serem pertinentes, ainda não se constituíram comunidades (família) em que o esmero 

e a liberdade sejam desprovidos de relações de poder entre país e filhos, como observava 

Foucault (1999), visto mais adiante. As carências, de ordem física e afetiva, dos homens e 
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mulheres, propiciaram a necessidade da criação de grupos sociais restritos, onde a 

solidariedade seria prestada de modo mais exclusivo e recíproco por parte dos seus membros.  

Lima Barreto, no livro Recordações do Escrivão Isaías Caminha, tinha uma 

preocupação que dizia respeito às coerções sofridas pelos indivíduos em suas 

interdependências sociais. Em carta dirigida a Corinto da Fonseca sugeria uma interpretação 

que fosse  além da crítica um jornal, uma leitura que reconhecesse as tensões existente entre 

indivíduo e sociedade. Escrevia o missivista “há de ver nele um caso de „desmoralização‟, de 

enfraquecimento do indivíduo pela sociedade, de apavoramento diante dos seus 

prejulgamentos” (BARRETO, 1956, XVI, p. 190). O objetivo do escritor com o romance era 

demonstrar que as representações cerceavam as iniciativas dos indivíduos, incutindo-lhes 

medo e pavor e a educação é o processo pelo qual se adquirem esses sentimentos.  

Todavia, nas tensões entre os indivíduos e sociedade, apesar dos aspectos sociais 

sobrepujarem os particulares, aqueles emergem com suas idiossincrasias e deixam nesta as 

marcas de luta. A vida e a obra de Lima Barreto são emblemas das refregas que ele teve com 

as ideias e comportamentos do seu meio social.  Nesse contexto, ele permanecia na condição 

de um fio, a compor uma rede que tecia ao mesmo tempo em que era tecido, formando uma 

malha com tessitura própria. As características do fio e os tipos de tensões existentes entre si 

forneciam o matiz das relações sociais urdidas, que por sua vez tornaram-se temas dos textos 

produzidos. Norbert Elias, ao tratar da relação entre indivíduo e sociedade, é quem nos 

concede a metáfora da rede: 

 

 

 a rede só é compreensível em termos da maneira como eles se ligam, de sua 

relação recíproca. Essa ligação origina um sistema de tensões para o qual cada fio 

isolado concorre, cada um de maneira um pouco diferente, conforme seu lugar e 

função na totalidade da rede. A forma do fio individual se modifica quando se 

alteram a tensão e a estrutura da rede inteira. No entanto essa rede nada é além de 

uma ligação de fios individuais; e, no interior do todo, cada fio continua a 

constituir uma unidade em si; tem uma posição e uma forma singulares dentro dele 

(ELIAS, 1994 b, p.35).  

 

 

É impossível anular nas pessoas a individualidade em suas relações interpessoais e 

nas suas funções com as instituições, mesmo tratando de interesses coletivos. Nietzsche 

questionava a existência do todo, seja Estado, nação, irmandade ou comunidade, pelo qual o 

indivíduo se extinguiria: 
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Parece agora que faz bem a todos ouvir dizer que a sociedade está em vias 

de adaptar o indivíduo às necessidades gerais e que a felicidade e ao 

mesmo tempo o sacrifício do indivíduo consistem em sentir-se como um 

membro e instrumento útil do todo: só que no presente ainda se oscila 

muito sobre onde esse todo deve ser procurado, se em um Estado vigente 

ou ser fundado, ou na nação ou em uma irmandade de povos ou novas 

pequenas comunidades econômicas (NIETZSCHE, 1996 b, 

p.155)(Grifos do autor). 

 

 

O cuidado, como fundador da dimensão sócio-educativa das interdependências entre 

seres precisados de proteção e os que lhes concedem amparo, provocou a eclosão da vida 

comunitária em grau primário, a família, e posteriormente, de outros tipos de organização 

social complexos, originalmente em forma de expressão de afeto e simpatia. É o que pensava 

Dewey (1979, p. 49).: 

 

 

A presença de seres dependentes de nós e a aprenderem (sic) as coisas é um 

estímulo à criação e à feição. A necessidade de cuidados incessantes com a 

prole foi provavelmente o principal fator, para transformar as coabitações 

em uniões permanentes. Primacial foi também sua influência para fazer 

surgir os hábitos de vigilância afetuosa e simpática – esse interesse real e 

ativo pelo bem-estar alheio, interesse essencial à vida em comum. (grifos 

meus). 

 

 

Entretanto, o recato em excesso restringia as configurações que a personagem Clara 

dos Anjos poderia estabelecer através de outras amizades e companhias. Até os lugares 

sociais que deveriam contribuir para ampliação de suas relações sociais, representados na 

pouca frequência ao cinema, devido ao resguardo da companhia de uma pessoa de confiança 

da família, dona Margarida, não propiciavam um elã para a criação de novas 

interdependências. Com isso, a educação dela estava limitada às dimensões familiares.  

Em termos comparativos, pode-se dizer que Clara dos Anjos foi submetida ao mesmo 

tratamento que Cordélia, personagem do Diário de um sedutor, recebeu de seus pais. O 

isolamento, providência dos familiares com a finalidade de gerar o que se concebia como 

virtudes femininas, jamais deveria ser recomendação destinada para os rapazes. É nessa 

assimetria de valores que Johannes estabelece critérios de escolha para sua preferida e neles 

deposita todas as esperanças no êxito da conquista. 
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Quanto mais a observo, mais me convenço de que ela é uma pessoa isolada. 

Eis o que um homem não deve ser, nem mesmo quando rapaz; porque, dado 

que o seu desenvolvimento repousa fundamentalmente na reflexão, são-lhe 

necessárias as relações com os outros (KIERKEGAARD, 2004, p. 49).  

 

 

Johannes compreende os aspectos que dão os fundamentos para o desenvolvimento da 

pessoa e elege a reflexão como sendo o principal. Para a consecução desse escopo, indica suas 

condições de realização, ou seja, as relações com outras pessoas. É no convívio com outras 

experiências, sentimentos e emoções que os indivíduos alargam as visões do mundo, 

pensando sobre si mesmo e sua realidade. Terminam por criar novas possibilidades em que no 

cotidiano se ensina e se aprende.  

Nessa mesma perspectiva, Brandão (1995, p.7) chega a definir a educação como 

elemento intrínseco ao processo social do qual nenhum indivíduo consegue fugir: “Em casa, 

na rua, na igreja ou na escola, de algum modo ou de muitos todos nós envolvemos pedaços da 

vida com ela: para aprender, para ensinar, para ser ou para conviver, todos os dias misturamos 

a vida com a educação”.   Essa concepção designa a abrangência do termo e demonstra que a 

educação  encontra-se difusa em todos os lugares sociais, em diversos momentos da vida, por 

se encontrar em um certo grau de pluralidade, articulando as dimensões do formal, informal e 

não-formal.  

Por sua vez, Cassi Jones, personagem com a qual Clara dos Anjos estabeleceu uma 

configuração de caráter amoroso, teve uma educação descuidada. O termo usado pelo 

narrador para qualificar a educação dele foi o adjetivo descurado, exatamente o contrário do 

que ele utilizou para Clara, desvelo.  

 

 

A sua educação e instrução foram deveras descuradas. Primeiro nascido do 

casal, quando nas exigências da manutenção da família obrigavam seu pai a 

trabalhar dia e noite, não pôde este, pois, pois poucas horas passava em 

casa, vigiá-las convenientemente. Rebelde, desde tenra idade. A doçura para 

com ele, por parte da mãe, e os prejuízos dela impediriam-na que o 

corrigisse convenientemente, assiduamente, no tempo próprio. Não ia ao 

colégio; fazia “gazeta”, correndo pelas matas das cercanias da residência 

dos pais, então em Itapiru, com outros garotos. O que faziam, pode-se bem 

advinhar; mas a mãe fingia não perceber, passava a mão pela cabeça do 

filho querido, nada dizia ao pai, que quase mourejava durante as vinte e 

quatro horas ao dia. Cresceu assim, sem nenhuma força moral que o 

comprimisse; e o pai seria a única (BARRETO, 1956, v.V, p. 59). 
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Um fator indicado pelo narrador, ao explicar as razões da descura na educação de 

Cassi, foi a ausência do pai. Este trabalha por longas horas, durante o dia e a noite, quase sem 

descanso, sendo levado a se distanciar do filho. A atitude do pai reflete as relações sociais 

familiares em que a sociedade passa por processo de mudança, adentrando em um incipiente 

modo de produção capitalista.     

Desta maneira, o conceito de educação também sofre transformações que decorre da 

complexificação da sociedade e da diversificação das atividades da sociedade, que implica em 

efeitos sobre pedagogia, entendida como prática e teoria da educação. Com isso, depreende-se 

que ela resulta da “necessidade da disseminação e internalização de saberes e modos de ação 

(conhecimento, conceito, habilidade, hábitos, procedimentos, crenças, atitudes) levando a 

práticas pedagógicas”. A sua realização provém de uma miríade de agentes educativos que 

podem começar na família, perpassando pela escola ou quaisquer outras instituições onde se 

faça necessária a intervenção pedagógica (LIBÂNIO, 2002, p.26).  

Cassi Jones, sem a presença paterna para vigiar e admoestá-lo, tem na mãe uma pessoa 

que o adula e não o corrige quando se fazia necessário. Sua mãe tinha uma prática pedagógica 

que o faz internalizar determinadas formas de condutas que seriam consideradas socialmente 

errôneas. Não freqüentava a escola, cabulando aula. Andava com outros moleques a fazer 

estripulias. Tudo isso, contando com a permissividade da mãe que nada fazia para conter os 

hábitos do filho. Daí a minha aproximação da modalidade de uma prática educativa 

denominada informal, porque ela 

 

 

corresponderia a ações e influências exercidas pelo meio, pelo ambiente 

sociocultural, e que se desenvolve por meio das relações dos indivíduos e 

grupos com seu ambiente humano, social, ecológico, físico e cultural, das 

quais resultam conhecimentos, experiências, práticas, mas que não estão 

ligadas especificamente a uma instituição, nem são intencionais e 

organizadas (LIBÂNIO, 2002, p.31). (Grifos meus). 

 

 

A educação, nesse sentido, estaria vinculada a uma concepção inerente à própria vida 

e que se refere aos conhecimentos, às experiências, às práticas do indivíduo, não emanados de 

uma instituição produtora de ensino convencional ou não-convencional, mas disseminados 

por todo contexto social. É uma ideia haurida do pensamento de Dewey, em que a vida social 

incube-se de organizar as condições de ensino e aprendizagem, não apenas pela inserção do 
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indivíduo nas estruturas previamente elaboradas, visando sua autoconservação, mas 

principalmente por constituir-se, em si mesma, educativa: 

 

 

Não somente a vida social exige o ensino e o aprendizado para sua própria 

continuação, como também por si mesma é ela educativa. Amplia e ilumina 

a experiência; estimula e enriquece a imaginação; gera o sentimento da 

responsabilidade, obrigando-nos a falar e a pensar com cuidado e exatidão 

(DEWEY, 1979, p. 6). 

 

 

O ensino produz conhecimento e a prática repercute como aprendizado, a conferir 

eficácia de êxito ao que foi ensinado e aprendido. Para o filósofo americano, o conjunto de 

fatores existentes no contexto social concorre decisivamente para a formação no indivíduo, 

dotando-o de atitudes intelectuais e afetivas, que determinarão a escolha de atividades 

reconhecidas e valoradas, conforme, no caso de Clara dos Anjos (1956), a classe social e o 

sexo. Afirma Dewey que 

 

 

O meio social cria as atitudes mental e emocional do procedimento dos 

indivíduos, fazendo-os entregar-se a atividades que despertam e vigorizam 

determinados impulsos, que têm determinados objetivos e acarretam 

determinadas conseqüências. Uma criança vivendo no seio de uma família 

de músicos terá inevitavelmente estimuladas, por menores que elas sejam, 

as suas aptidões musicais, e as terá mais estimuladas, relativamente, do que 

outros impulsos que poderiam despertar em diverso ambiente (1979, p.17-

18). 

 

 

Clara dos Anjos teve seus conhecimentos, experiências e práticas perfilados pelo 

ambiente sociocultural. As interdições sociais para que ela não aprendesse o ofício de 

musicista eram tamanhos que o único instrumento permitido a uma moça, o piano, requeria 

um poder econômico distante das condições de sua família. 

 

 

Flauta não era próprio para uma moça; violino era agourento, e o violão era 

desmoralizado e desmoralizava. Os outros que o tocassem, sem música ou 

com ela; sua filha, não. Só piano, mas não tinha que pagar professora para a 

filha. Eram duas despesas com que não poderia arcar (BARRETO, 1956, v. 

V, p. 138)  
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Havia instrumentos musicais que as convenções sociais atribuíam seu usufruto apenas 

por homens, como a flauta. O violino estava recoberto de uma mística nefasta, não sendo, 

portanto, aconselhado nem para homens, nem para mulheres. O violão era tocado por pessoas 

que, devido o lugar social ocupado, tinham má reputação. Restava, então, o piano, mas de um 

custo tão elevado que o pai de Clara não poderia comprá-lo e custear as aulas.  Percebe-se 

nessa citação as representações da família sobre os diversos instrumentos e ao mesmo tempo 

como são reproduzidos os valores do contexto social em seu seio. As contradições da 

sociedade penetram as relações entre pais e filhos, terminando por aniquilar todas as 

esperanças do indivíduo. Aquilo que sociedade permite a Clara dos Anjos, ela não tem 

dinheiro para adquirir.  Os valores sociais da elite são espelhos para as famílias empobrecidas.    

A família é uma das instituições responsáveis, na sociedade, pela reprodução de 

comportamentos e valores que exacerbam as diferenças entre o homem e a mulher, em 

detrimento desta última.
21

 Muraro (2002, p.227-28) afirma que “é também na família que as 

sociedades patriarcal e de classes se articulam no concreto cotidiano das nossas vidas, a cada 

momento e em cada gesto nosso”. Por isso, o grau de não-intencional, seja da educação 

informal ou não formal, é relativo, já que há existência de interesses implícitos em toda 

atitude aprendida.  

A definição de educação de Dewey foi expressa em sua etimologia e com viés de 

desdobramento social. Ele a concebe em seu valor intrínseco, na acepção de possuir um 

sentido de positividade e, em uma conotação extrínseca, com a função de adequar os 

indivíduos conforme as prescrições e necessidades do meio social.  Assim,  

 

 

Etimologicamente, a palavra educação significa exatamente processo de 

dirigir, de conduzir ou de elevar. Se tivermos em mente o resultado desse 

processo, diremos que a educação é uma atividade formadora ou 

modeladora – isto é, modela os seres na forma desejada de atividade social 

(DEWEY, 1979, p. 11). 

 

 

Ao que parece, há uma inelutável força da sociedade modelando os seres, retirando 

deles a autonomia. Todavia, a experiência acrescida ao processo de interação entre o ser e a 

sociedade permite-lhe uma esfera de relativa liberdade com intuito de ele refazer os 

                                                 
21

 Para Leonardo Boff, à medida que os homens percebam as diferenças entre eles e as mulheres como 

deficiências “predominam relações dessimétricas, injustas e desumanizadoras para ambas as partes” (2002, p. 

63). 
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conhecimentos adquiridos e aplicá-los oportunamente à medida que a vida oferecesse 

situações inusitadas. Para Dewey a educação baseada na experiência tinha como principal 

problema “a seleção das experiências presentes, que devem ser de tipo das que irão influir 

frutífera e criadoramente nas experiências subseqüentes” (1979, p.11).  Nesse sentido, seria o 

processo de reconstrução da experiência, “pela qual lhe percebemos mais agudamente o 

sentido, e com isso nos habilitamos a melhor dirigir o curso de nossas experiências futuras” 

(TEIXEIRA, 1980, p.116). Ela, portanto, possui como elemento fundamental, a experiência 

adquirida pelo indivíduo que a reconstrói para melhor enfrentamento das situações futuras. 

Termina por equilibrar na interação, enquanto processo, dois fatores primordiais: o ser 

imaturo de um lado, a criança, e de outro as ideias e valores encarnados nas experiências do 

adulto. (DEWEY, 1980, p. 137). 

Verifiquei que a educação de Clara dos Anjos foi moldada por experiências 

insipientes. O narrador refere-se a situações, as “emolientes modinhas”, que não permitiam 

uma apreensão do sentido, que lhe orientasse para a organização e reconstrução das 

experiências futuras.  

 

 

As emolientes modinhas e as suas adequadas reações mentais ao áspero 

proceder da mãe tiraram-lhe muito da firmeza de caráter e de vontade que 

podia ter, tornando-a uma alma amolecida, capaz de render-se ás lábias de 

um qualquer perverso, mais ou menos ousado, farsante e ignorante, que 

tivesse a animá-lo o conceito que os bordelengos fazem das raparigas de sua 

cor (BARRETO, 1956, v. V, p. 90). 

 

 

Clara dos Anjos tinha como estímulo as melosas canções, que somadas ao proceder 

áspero da mãe lhe tiravam a capacidade de formar a “firmeza de caráter e de vontade.” Em 

outras palavras, a rigidez com que era tratada tornava-a ingênua, uma presa fácil dos 

galanteios de um janota, repleto de segundas intenções.   

As ideias de Dewey, resguardadas as devidas diferenças, vêm ao encontro das de 

Paulo Freire relativas as suas concepções de homem e de mulher, em que ambos encontram-se 

na condição de inacabados e apenas a educação pode ser fator de superação deste limite 

existencial. Dewey percebe a criança como imatura, sendo essa uma condição sine qua non 

para uma situação resultante de crescimento.  
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Parecerá tautologia dizer que um ser só se pode desenvolver em algum 

ponto ainda não desenvolvido. Mas o prefixo “im” de “imaturidade” 

significa algo de positivo e, não, simples carências ou vacuidade. [...] Ora, 

quando dizemos que imaturidade significa a possibilidade de crescimento, 

não nos referimos à ausência de aptidões que poderão surgir mais tarde; 

referimos-nos a uma força positivamente atual – a capacidade e aptidão para 

desenvolver-se (DEWEY, 1979, p. 44).  

 

 

A diferença estabelecida entre a criança imatura e o adulto maduro deve-se ao fato de 

ele compreender a fase infantil da vida de modo absoluto, e não em termos relativos. 

Enquanto isso, a fase adulta não corresponderia a um outro estado (maduro), o que denotaria a 

falsa noção de desenvolvimento estanque e completo na maioridade: 

 

 

Nossa tendência a considerar a imaturidade como mera falta, ou ausência e 

crescimento, como alguma coisa que preenche o vazio entre o adulto e o 

imaturo, é devida a encararmos a criança relativamente, não 

intrinsecamente. Consideramo-la uma falta ou privação, por sermos a medir 

a idade adulta, considerada como uma craveira fixa ou estável (DEWEY, 

1979, p. 44-45). 

   .  

 

Para Paulo Freire, o estado ontológico do homem é de ser inconcluso, independente, 

portanto, de faixa-etária, gênero ou condição social. Assim tanto a criança como o adulto, os 

homens e as mulheres, empobrecidos e expropriadores, estão em um processo educativo. Ele 

compreendia a educação como uma pluralidade de relações entre o homem e o mundo, à 

procura de responder aos seus desafios: 

 

 

[...] na medida em que responde à ampla variedade dos seus desafios. Em 

que não se esgota num tipo padronizado de resposta. A sua pluralidade não 

é só em face dos diferentes desafios que partem do seu contexto, mas em 

face de um mesmo desafio. No jogo constante de suas respostas, altera-se 

no próprio ato de responder. Organiza-se. Escolhe a melhor resposta. Testa-

se. Age. (1982, p. 39-40). 

 

 

Na condição de seres de cultura, o homem e mulher estão abertos a múltiplas 

variedades de respostas, devido a sua condição de criador. Inconformado com sua situação 

existencial presente, ele aponta para o infinito. Ele está sempre em busca de algo mais que lhe 
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possibilite superar as dificuldades que uma determinada realidade lhe impõe. Na verdade 

“seria uma resposta da finitude da infinitude. A educação é possível para o homem, porque 

este é inacabado e sabe-se inacabado. Isto leva-o à sua perfeição” (FREIRE, 1989, p.27-28). 

Um outro aspecto, ausente no pensamento de Dewey, representando importante 

pressuposto a transpassar toda a obra de Paulo Freire, é uma concepção política de educação, 

em que esta não teria como finalidade o crescimento do homem e mulheres em si, mas 

contribuiria para a transformação da sociedade. Ou seja, homem e mulheres não se relacionam 

com o mundo na tentativa de adaptar-se passivamente, mas na de obter, por intermédio de sua 

própria transformação, a emergência de uma nova sociedade
22

. 

Dialeticamente, o homem e a mulher se transformam com o prenúncio de transformar 

a realidade em que vivem. Homens e mulheres estão em constante devir. No pensamento de 

Paulo Freire está presente a ideia do ser que se constrói socioculturamente: “Vim me tornando 

(...). Ninguém nasce feito, vamos nos fazendo aos poucos na prática social de que tomamos 

parte” (FREIRE, 2001, p.87-88). 

Nessa perspectiva, Calado refletiu essa expressão afirmando não ser mera coincidência 

a semelhança com a sentença de Simone Beauvoir, segunda a qual “mulher não nasce, mulher 

se torna”. 

 

 

Inspirado nesta perspectiva, podemos estender a validade de tal premissa 

para outras situações. Não apenas para o ser humano, em geral, como 

igualmente para diversas expressões culturais específicas do seu existir. É 

assim que, nas relações sociais de gênero, a afirmação de Beauvoir ganha 

vigência não apenas para o pólo feminino, tornando-se conseqüente também 

dizer que o pólo masculino pode até nascer macho, mas para ser homem, 

tem que se tornar, ou mais freireanamente dito, tem que ir se tornando 

(CALADO, 2001, p. 39).  (grito do autor).  

 

 

Homens e mulheres apenas vão se tornando, à medida que incorporam conhecimentos, 

práticas e experiências ao longo das suas existências. Quaisquer que sejam as atividades, dos 

atos mais simples do cotidiano até as operações mais complexas, pode-se dizer que são 

aprendidas, “gravados no indivíduo desde a mais tenra infância como espécie de segunda 

natureza”, conforme Elias (1993, p.268), a respeito dos padrões de comportamento. E para 

                                                 
22

 Em artigo, a partir de nossas experiências com alfabetização de adultos, com método Paulo Freire chegamos a 

questionar a mudança social, tendo como única referência a conscientização do indivíduo. (...) “apenas será 

efetivada (mudança social) através da atividade política (...), ou seja, pela participação” (SILVA, 1991, p.1.). 
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que o controle desses padrões fossem efetivado, ao longo do processo histórico, foram 

decisivos elementos da personalidade: impulsos emocionais equiparam-se aos racionais; 

sentimentos e pulsões não foram menos importantes que a função do ego.  

Saviani (2000, p. 25) parece corroborar com essa perspectiva.  Segundo ele, ocorre 

aprendizagem “quando se adquire um habitus, isto é, uma disposição permanente, ou, dito de 

outra forma, quando o objeto de aprendizagem se converte numa espécie de segunda 

natureza”. 

Clara dos Anjos e Cassi Jones encontravam-se em modelos educativos diferenciados. 

Assim, para o narrador do romance, Clara não poderia, com as condições proporcionadas pela 

família, ter amadurecido e tido o discernimento sobre as intenções de Cassi. Por sua vez, este, 

com a formação que recebeu, principalmente da mãe, não poderia crescer e agir de outra 

maneira, “sem nenhuma força moral”. Ambos foram educados para representarem 

involuntariamente os papéis, com suas particularidades de homem e mulher, respectivamente 

como Cassi e Clara. 

Isso ocorreu porque a introjeção de uma aprendizagem se faz com tanta eficácia no 

indivíduo, chegando a ser considerada uma segunda natureza. É por isso que se passa a 

considerar, aos olhos do senso comum, determinados comportamentos e valores adquiridos 

como uma realidade naturalizada, algo imanente ao indivíduo. 

 

 

Levantava sempre a filha e não a largava de a vigiar, Tinha um enorme 

temor que sua filha errasse, se perdesse... A não ser com ela, Clara, muito a 

contragosto da mãe saía de casa para ir ao cinema, no Méier e Engenho de 

Dentro, e outras vezes _ poucas_ para fazer compras nas lojas de fazendas, 

de sapatos e outras congêneres acreditadas nos subúrbios (BARRETO, 

1956, v.V, p. 88-89). 

 

 

A protagonista do romance, por medo que a mãe tinha sobre o que lhe poderia 

acontecer, vivia sob restrita vigilância. Dona Eugrácia, depois de despertá-la de manhã cedo, 

“não a largava de a vigiar”. Não deixar Clara sozinha e não lhe permitir sair com outras 

amigas fazia parte da disciplina familiar. Para Foucault (1999, p.177-78), a disciplina é uma 

modalidade de exercício do poder, que está no cerne das instituições, e no caso específico da 

família, um modo  
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de reorganizar seus mecanismos internos de poder (um dia se precisará 

como as relações intrafamiliares, essencialmente na célula pais-filhos, se 

„disciplinaram‟, absorvendo desde a era clássica esquemas externos, 

escolares, militares, depois médicos, psiquiátricos, psicológicos, que 

fizeram da família o local de surgimento privilegiado para a questão 

disciplinar do normal e do anormal).    

 

 

Na relação entre dona Eugrácia e sua filha, estabeleceu-se uma relação de poder 

através de uma disciplina, caracterizada por uma grande vigilância da mãe sobre a filha. A 

maneira como ela exercia essa modalidade de poder, a disciplina, era manter Clara dos Anjos 

sob seus olhares. E olhares maternos estão postos no cotidiano da casa, da família, observando 

os pequenos gestos da filha, aparentemente um olhar sem pretensões de controle, mas de 

grande eficácia, pois segundo Foucault “as disciplinas ínfimas, os panoptismos de todos os 

dias podem muitos bem estar abaixo do nível de emergência dos grandes aparelhos e das 

grandes lutas políticas” (FOUCAULT, 1999, p.184). 

 O exemplo mostra o grau de tensão que existe entre o indivíduo e sociedade. Esta, 

através das instituições, impõe uma série de comportamentos e valores aos seus membros que 

os assimilam do meio social em que estão inseridos, principalmente da família. Esse processo, 

para Elias, se efetiva pela ação dos pais que impõem aos filhos, através de gestos e palavras, 

medos, proibições, normas sexuais e necessidade de manutenção da posição social. 

Dispositivos como esses são "desde cedo inculcados na criança pelo comportamento dos pais 

e educadores" (ELIAS, 1993, p. 271). 

Para Durkheim, a existência da própria sociedade é assegurada pelo comportamento 

apreendido e dotado de uma homogeneidade, “fixando com antecedência na alma da criança 

as similitudes essenciais que a vida coletiva exige” (DURKHEIM, 2001, p.52). Porém, a 

diversidade é viabilizada pela educação, pois sem ela seria impossível qualquer cooperação 

entre os indivíduos, tomando impossível a vida em sociedade. Nesse caso, as diversas formas 

de introjetar normas e valores concorrem para a conservação da ordem social. 

Essa forma de conservação social resulta do êxito da disciplina, que pretende dominar 

as forças a partir da multiplicidade organizada. Sua função está em “neutralizar os efeitos de 

contrapoder que dela nascem e que formam resistência ao poder que quer dominá-las” 

(FOUCAULT, 1999, p.184). Nesse aspecto, o pensamento de Durkheim difere da concepção 

de Bourdieu. Este definiu o conceito de habitus como sendo a imposição de esquema durável, 

constituindo em princípio flexível a permitir improvisações reguladas que, em última 

instância, chega a conferir à práxis social um espaço de liberdade, embora proveniente das 



 117 

condições objetivas, termina por proporcionar alternativas de transformação social 

(BOURDIEU apud MICELI, 1998, p. XLI). Assim, o comportamento considerado 

indisciplinado pode apresentar-se como indício em que crianças, adolescentes e jovens 

mostram dificuldades em se adequarem a uma ordem social por muitos motivos. Cassi Jones 

seria um desses protótipos de criança que não se adapta à vida social, por mostrar-se sempre 

resistentes às normas das instituições, à família e à escola, que  fracassaram em adequá-lo 

através do processo disciplinar. 

Entretanto, à medida que se sai do contexto social caracterizado pela pobreza de Clara 

dos Anjos e parte-se para outros lugares sociais, como o da condição social pequeno-burguesa 

do romance Numa e ninfa, em que está situada a personagem Edgarda, as experiências e 

comportamentos são outros. 

 

 

Edgarda era ainda bem moça, mas já tinha passado  dos vinte anos e viera 

para Itaoca cheia de uma curiosidade constrangida. Nascida e criada no Rio, 

tendo vivido sempre nas rodas senatoriais e burguesas, tinha ilusões de 

nobreza. Acompanhava o pai com certa repugnância; ao mesmo tempo, 

porém, era atraída pela existência “dessas cidades” que não são o Rio. 

Essa concepção de nobreza lhe viera da educação das irmãs de caridade e a 

defeituosa instrução que recebera e não pudera ajudar à sua real inteligência 

a corrigi-la. 

Não metera em linha de conta que nobreza supõe domínio efetivo e 

perpetuidade na família desse domínio, garantida por privilégios, soberania, 

tradições de raça e sangue; e a ilusão que as irmãs lhe instilaram no espírito 

aos dezesseis anos, ficou-lhe sempre no subconsciente (BARRETO, 1956, 

v. III p. 35). 

 

 

Edgarda chega à cidade do Rio de Janeiro “cheia de curiosidade”, mesmo sendo uma 

curiosidade constrangida; isso lhe possibilitaria um posterior desenvolvimento no ambiente 

que frequenta, nas “rodas senatoriais e burguesas” e permitirá que ela tenha maior 

discernimento na escolha do seu futuro marido. Dewey (1979, p. 17) observava que “o meio 

social cria as atitudes mental e emocional do procedimento dos indivíduos”. E uma 

característica que diferenciava Clara dos Anjos de Edgarda era que esta possuía uma 

esmerada educação escolar. Ambas pertenciam a uma sociedade que mantinha restritos os 

espaços de participação da mulher, além de impingi-las uma disciplina doméstica que negava 

os anseios de realizações afetivas e de crescimentos femininos. 
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Morais (2006), ao realizar uma pesquisa sobre a trajetória educacional da professora 

Chicuta Nolasco Fernandes, nos primeiros anos do século XX, constatou que se impunha uma 

forma de educação às meninas que lhes tiravam todas as oportunidades de perguntar e 

conseqüentemente aprenderem por meio do diálogo com as pessoas adultas em várias 

situações da vida doméstica e social. O conhecimento obtinha-se com a observação de hábitos 

e tabus, pois “criança não era considerada gente, não emitia opinião nem podia fazer 

perguntas” e conclui a pesquisadora “o que era uma prática comum na educação das jovens no 

início do século XX. Sistema de clausura, repressão, ordem e respeito” (MORAIS, 2006, p. 

32-33).  

Embora, essas personagens estivessem submetidas a condições semelhantes de 

disciplinas, diferenças de etnia, classe social e escolaridade, faziam com que as experiências 

fossem vivenciadas com as particularidades de cada uma. Clara dos Anjos teve na entrega 

amorosa a Cassi Jones uma decepção. Enquanto Edgarda, com a educação recebida pela 

família e das irmãs de caridade, foi preparada para a escolha do marido por razões de interesse 

pessoal, que passavam ao largo do sentimento amoroso.  

A escola é uma organização social que se encontra no limite cultural do contexto em 

que ela se insere (ALMEIDA, 2007, p. 47), logo, a escola de elite que Edgarda frequentou 

reproduzia os valores que a sociedade determinava para sua manuntenção.  A crítica que Lima 

Barreto fazia era ao tipo de formação que ela recebera e incutira-lhe uma falsa percepção de si 

relativa  a sua posição de classe na sociedade.  

 Para o narrador, esta sua ideia de nobreza foi causada pela deficiência da educação 

recebida, mas reconhece que ela não  pode corrigi-la. Em seguida, certifica-se da inteligência 

que era portadora. Faz uma diferenciação entre comportamento adquirido através da educação 

e a sua inata inteligência. Esta última, a perspicácia de olhar em profundidade as coisas, e 

enquanto aquele se constituia a segunda natureza a que se referia Elias, aprendida pelo contato 

com vários agentes sociais e instituições. Em razão da força arraigada do habitus, ele torna-se 

mais difícil de modificação, ou na expressão do narrador, “não pudera ajudar à sua real 

inteligência a corrigi-la” (BARRETO, 1956, v. III p. 35).   

Edgarda, entre os vícios da educação e capacidade intelectiva inata tinha uma prática 

de leitura. No romance Numa e ninfa há uma menção a um hábito de ler adquirido, que a 

difere do seu marido, Numa Pompílio de Castro:  
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A mulher lia, lia muito e ele, a princípio, admirou-se muito com aquela 

leitura.  

Para quê? Não sabia bem que prazer pudesse ela encontrar nos livros com 

os quais só lidou pro obrigação... Nada disse, no entanto; ambos se 

entenderam e ele mesmo, as mais das vezes, se prontificou a trazer este ou 

aquele volume (BARRETO, v. III, 1956, p 37-38). 

 

 

Numa Pompílio não entendia o motivo pelo qual a sua mulher se entregava tanto a esta 

atividade. Sabia que os livros proporcionava-lhe um prazer, mas não sabia qual. A sua 

convivência com Edgarda trouxe-lhe uma mudança, porém não o suficiente para retirar seus 

preconceitos e hábitus. Por injunção da esposa e por querer dar mostras de pessoa culta em 

razão da profissão de político, passou a ter assiduidade nas livrarias da cidade. Nesses 

ambientes, na cidade do Rio de Janeiro, desde o século XIX, verificou-se recrudescimento do 

seu número, onde convergiam sábios e literatos para animadas conversas (MORAIS, 2002, p 

37).      

 A frequência do deputado Numa Pompílio às livrarias terminou por constituir a sua 

representação de grande leitor, um homem dedicado ao estudo e de gosto apurado. “Os 

observadores que o viam nas livrarias, adquirir livros e revistas, começaram a estimá-lo como 

estudioso e homem de bom gôsto” (BARRETO, v.III, 1956, p. 38). Todavia seu interesse pelo 

livro não passava de superficialidade, visto que, desde o tempo de estudande, não apreciava o 

livro como objeto de transmissão de conhecimento, antes o via na qualidade de instrumento 

de trabalho fatigoso, sem interesse. Na verdade ele 

 

 

[...] nunca vira um livro. Todo o seu curso fora feito estudando nas 

apostilas, cadernos e pontos, organizados por outrem. Decorava aqueles 

períodos mastigados, triturados e os repetia palavra por palavra ao lente. 

Prevenia-se para a prova, imaginando as perguntas do professor, e 

organizava as respostas, citando autoridades de vários países (BARRETO, 

v. III, 1956, p. 31).  

  

 

O estudo para Numa Pompílio tinha a finalidade de alcançar uma nota para obtenção 

de êxito nos exames escolares, sem nenhum atrativo a mais; reduzia-se a reprodução 

mecânica de frases decoradas para responder às arguições do professor. Enquanto isso, para 

Edgarda, a leitura era fonte de prazer e conhecimento. Na sala de jantar ela se detinha a ler 

Anatole France, compenetrada (BARRETO, v.III, 1956, p. 67).  Pode-se dizer que a atitude da 

personagem obedece a certo costume cultural encontrado nos segmentos sociais considerados 
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superiores economicamente do país. Conforme Morais (2002, p.66), a leitura silenciosa 

encontrava-se disseminada no País a partir do século XIX, em que as leitoras não apenas 

escolhiam tempo e lugar para suas leituras, mas também autores condizentes com seu estado 

de espírito.  

  Deste modo, podemos compreender a educação como a forma em que uma sociedade 

dispõe de mecanismos de reprodução, na medida que os indivíduos os internalizam, 

implicando na prática de ações rotineiras e na aceitação de valores como naturalizados. 

Todavia, os indivíduos não são simples reflexo da estrutura social, podendo com seus atos 

transformá-la. Concernente à polaridade educação-gênero, a educação é o processo que 

articula o indivíduo e a realidade social com a finalidade de, historicamente, reproduzir as 

diferenças entre homens e mulheres.  

A partir da representação da vida por Lima Barreto, cheia de justiça e respeito pelos 

direitos dos outros (BARRETO, 2004 a, p. 407), pode-se inferir, ao perscrutar a sua obra de 

modo particular, uma concepção de educação da mulher. Para ele, a forma como a mulher era 

educada terminava por deixá-la em condição social inferior ao homem. Isso pode ser 

verificado tanto nas personagens de classe social popular, como Clara dos Anjos, quanto na 

pequeno-burguesa, como Edgarda, de Numa e Ninfa e Ismênia, de Triste fim de Policarpo 

Quaresma. Todas, apesar das nuances relativas à educação em função das diferenças de 

classes, foram educadas pela família para o casamento.  

A enunciação desse princípio de justiça presente na obra de Lima Barreto, que ao 

denunciar as condições de como a mulher era educada, mostrava-se sofrido diante de uma 

sociedade que negava aquela representação de vida.  Ele se dizia “chocado com a brutalidade 

do nosso viver atual” e não deixava de “sofrer até o mais profundo do seu ser abalado como 

esse choque para a vida” (BARRETO, 2004 a, p. 407). 

Portanto, Lima Barreto compreendia a educação da mulher no sentido amplo. Além de, 

defender instrução escolar disponibilizada para mulheres de estratificação social elevada, 

pensava a educação femina como um processo de aprendizagem, que as possibilitassem ter 

uma visão crítica da sociedade, principalmente, em relação à escolha de seus maridos. 

Desejava que a família cultivasse o diálogo entre pais e filhos. Com veemência, implorava 

que  as meninas tivessem suas expectativas apontadas para o exercício da profissão e do 

estudo, e pudessem amar com liberdade.  Inconformado com a sociedade em que vivia, 

propunha uma educação em que homens e mulheres vivessem relações justas, numa parceria  

de igualdade. 
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In: Barreto, 2004 a, p. 56. 
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5. Amor e sedução 

 

 

Há várias maneiras de conceber o amor,  em razão das formas com as quais as pessoas 

se relacionam consigo, com outras e objetos ao derredor. Há amor de filhos para com os pais, 

ou um sentimento fraterno que une à distância dois amigos, ou a abnegação de um estudioso 

ao conhecimento. Diante de termo flexível, Freud delimitou a concepção de amor como 

sendo: o núcleo que consiste na designação comum, em que os poetas cantam, “no objetivo do 

intercurso sexual” (FREUD, 1953, p.32).  

A união sexual é o remate de um processo de pulsão, em que a libido orienta a 

aproximação dos sexos.  Entre o surgimento do desejo e o gozo propriamente dito há a 

sedução. Se o que se denomina amor tem por fim um ato que abdica temporareamente do 

objeto amado devido à realização do desejo, a sedução é a renovação desse desejo e o desvio, 

por ser “uma estratégia de deslocamento (se-ducere: afastar, desviar de seu caminho)”, do 

sentido da verdade do sexo que provê as relações amorosas (BAUDRILLARD, 1991, p. 28).   

Ela se realiza em caráter de interdependência entre sedutor e seduzida, porque dizia 

Baudrillard (1991, p. 92) “ser seduzido ainda é a melhor maneira de seduzir. É uma estrofe 

sem fim,” e digamos nós, estrofes a compor poemas que cantam os amores em prosa de 

homens e mulheres da lavra de Lima Barreto.  

Com objetivo de tecer sua urdidura e entrelaçar-se com as pretendentes em teias de 

paixão, Cassi Jones, personagem do romance Clara dos Anjos (1956),  possuía uma teoria 

própria do amor. Na condição de sedutor, expressava as relações estabelecidas com as 

mulheres como uma aproximação mecânica entre corpos unidos pela paixão: “A tal respeito, 

com o seu cinismo de sedutor de quinta ordem, tinha uma oportuna teoria, condensada numa 

sentença: não se pode contrariar dois corações que se amam com sincera paixão” 

(BARRETO, v.V, 1956, p. 102). Mais do que uma teoria, o narrador manifesta a 

determinação do protagonista, que na aventura amorosa não admitia os obstáculos a estorvar o 

seu caminho. Se ele tinha uma concepção geral permeando o processo de conquista, fazia-se 

necessária também uma maneira de agir através da qual poderia concretizar os planos 

previamente estabelecidos.  
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A primeira iniciativa era escolher a presa com quem contracenaria o episódio que “no 

decorrer do qual o sujeito amoroso é „seduzido‟ (capturado e encantado) pela imagem do 

objeto amado” com intuito de forjar relações com o nome de amor à primeira vista, ou 

cientificamente, enamoramento (BARTHES, 2003, p. 301). O narrador de Clara dos Anjos 

explica como Cassi Jones realizava a escolha de sua captura:  

 

      

Entre as relações de suas irmãs, havia uma moça muito pobre, que morava 

na redondeza. Sua mãe era viúva de um capitão do Exército, e ela, a Nair, 

era filha única.Com o auxílio de alguns parentes, a viúva ia encaminhando a 

filha, nos estudos próprios de seu sexo. Ela tinha tendência para música e 

procurou aproximar-se de Catarina, para explicar-lhe a matéria. Contava 

dezoito anos, muito risonha, de um amorenado sombrio, cabelos muito 

negros, pequenina e viva, com os seus olhinhos irrequietos e luminosos 

(BARRETO, v.V, 1956, p.48-49). 

 

 

Estabeleciam-se as características que deveria ter a futura seduzida. A proximidade, sem 

dúvida, propiciava a facilidade de contatos e encontros. Era órfã de pai, portanto, esse fato 

deixava-lhe desprotegida para posteriores cobranças feitas ao sedutor. Em outra passagem, 

esse aspecto da escolha está mais acentuado: “Escolhida a vítima de sua concupiscência, se, 

de antemão, já não as sabia, procurava inteirar-se da situação dos pais, das suas posses e das 

relações” (BARRETO, v.V, 1956, p. 107). A sondagem evitaria futuros problemas com a 

família da moça. Se esta tivesse posse patrimonial e relações com pessoas influentes, 

provavelmente ele a descartaria. Se incorresse no que era considerado por ele um erro, 

certamente haveria cobrança da honra que incluía a morte do sedutor ou no mínimo a sua 

prisão. Ilustrativa em casos como esse é a cena da peça teatral de Molière
23

 (1997), Don Juan, 

em que os irmãos da vítima cobraram da honra maculada de dona Elvira por Don Juan, 

intentando contra a vida deste. 

 

 

 

 

                                                 
23

 Molière é pseudônimo de Jean Baptiste Poquelin (1622-1673). Foi um dos mais importantes dramaturgos do 

seu tempo. Teve uma esmerada educação e recusou-se a seguir a carreira do pai, um abastado comerciante. 

Dedicou ao teatro escrevendo peças memoráveis como Escolas de mulheres (1662), Tartufo (1669) e Don Juan. 

Estas últimas proibidas pela Igreja Católica durante a vida do autor.    



 124 

 Em seguida, Nair passou a ter convivência habitual com a irmã dele, Catarina, com a 

finalidade de receber-lhe lições. Por fim, destacavam-se as qualificações físicas da moça: 

idade, traços da personalidade e fenótipo que realçavam a sensualidade da mulher. Nota-se, 

como afirmava Baudrillard (1991, p. 51), que na visão instrumental da nossa cultura, o sexual 

superou a sedução, anexando-a subalternamente, invertendo o prisma da ordem simbólica, 

onde a sedução é primordial e a sexualidade vem-lhe por acréscimo.          

Os caminhos traçados consistiam em cortejar as pretendentes, sem demonstrar 

interesses. Deixava ser percebido e aos poucos envolviam-nas, fazendo com que elas se 

sentissem atraídas por ele sem empregar nenhuma atitude coercitiva. À parte a teoria do amor, 

estava “a consideração de que não empregava violência nem ato de força de qualquer 

natureza” (BARRETO,v.V, 1956, p. 102). Assim, pode-se reconhecer que a sedução se faz, 

para ser considerada enquanto tal, por ato voluntário do seduzido, com a figura do sedutor 

trazendo em si um recurso que garante êxito às investidas, o disfarce.  

Desse modo, Don Juan, Johannes e Cassi Jones viviam suas sagas conforme os 

contextos de seus criadores, isto é, França, Dinamarca e Brasil, respectivamente, nos séculos 

XVII, XIX e início do século XX. Não obstante estarem em espaços diferentes, possuíam em 

suas práticas, não por peculiaridades, mas por exigência da própria sedução, características 

em comum, e uma delas seria um jeito de enganar. Johannes “com auxílio de seus dotes 

espirituais, sabia tentar uma jovem, sabia atraí-la a si, sem se preocupar com possuí-la, no 

sentido literal do termo...” (KIERKEGAARD
24

, 1979, p.5). A desfaçatez de Cassi Jones foi 

expressa pelo narrador de Clara dos Anjos (1956), quando este o qualifica de cínico “sedutor 

de quinta ordem”; enquanto em Johannes reconhecia-se um caráter falso: “Diz-se que, para 

triunfar na vida, é necessário algo mais que a honestidade; e eu diria que é necessário algo 

mais que a honestidade para amar uma jovem como esta. E eu possuo esse algo mais – é a 

falsidade” (KIERKEGAARD, 1979, p. 63). A respeito de Don Juan, Leporelo descrevia à 

surdina o caráter do seu senhor com isenção:  

 

 

 

 

                                                 
24

 Sören Aabye Kierkegaard nasceu em Copenhague, Dinamarca, em 1813.  A educação fanática recebida do pai 

lhe infundiu um medo desmesurado do inferno e afastou-o do convívio social. Aos vinte e quatro anos se 

apaixonou por Regina Olsen, mas à medida em se aproximava o casamento entrou em crise existencial, 

chegando a romper o compromisso. Escreveu Conceito de Ironia, Ou Isto ou Aquilo e desespero humano. 

Morreu em 1855. 
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Mas, por precaução, vou te dizer uma coisa, e fica aqui entre nós; nesse meu 

patrão, Don Juan, você tem o maior patife que a terra já produziu; um 

danado, um cão danado, um demônio, turco priápico (se é que todos não o 

são), um herege, que não respeita nem o Céu, nem os santos, nem a Deus, 

nem ao diabo (MOLIÈRE, 1997, p. 10). 

 

 

Apesar do preconceito etnocêntrico, compreensível, em um escritor ocidental no século 

XVII concernente aos otomanos, importa as considerações representadas no outro para efeito 

do que interessa, ou seja, personificação do protagonista do texto teatral. Don Juan recebeu 

depreciações de caráter por metáforas de cão, demônio e turco para ser designado na 

qualidade de pessoa sem escrúpulos e princípios. Tudo que fazia tinha como meta a satisfação 

de desejos sexuais. Para ele, as normas sociais não passavam de meras criações humanas e 

desacreditava em poderes transcendentais para ajuizar os atos praticados na terra, seja nesta 

vida ou em outra. 

 Os três sedutores estavam em lugares e tempos diferentes, todavia a sedução os 

dotavam dos mesmos traços de personalidades obstinadas, estavam dispostos a obter seus 

desideratos sem atender preocupações de valores morais. Procuravam atingir os fins através 

de quaisquer meios ao alcance. Assertava Baudrillard (1991, p.80) que “a estratégia da 

sedução é o engano.” Ela permanece de atalaia sobre as coisas que se confundem com a 

realidade, inferindo um grande poder. Diferente da produção, que forja signos reais com 

poder assentado na realidade, a sedução certifica-se no engano e dele retira todos os poderes. 

Se há um engano, por que essas mulheres seduzidas se enganavam? Clara dos Anjos não 

conseguia entender os motivos pelos quais Cassi Jones tinha má reputação, insistia em 

desacretitar em comentários desabonadores da moral dele, até mesmo quando o pai do janota 

fazia este juízo do filho: 

 

 

Este rapaz é um perverso, é sem vergonha. Eu sei o nome das outras. Olhe: 

a Inês, aquela crioulinha que foi a nossa copeira e criada por nós; a Luísa, 

que era empregada do doutor Camacho; a Santinha, que ajudava a mãe a 

costurar para fora e na Rua Valentim ; a Bernarda, que trabalhava no “Joie 

de Vivre”... (BARRETO, v. V, 1956, p. 46-47). 
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O pai não tinha dúvida do caráter do filho, em matéria de sedução, ao citar a lista de 

moças que por ele foram defloradas: Inês, Luísa, Santinha e Bernarda.  Cassi Jones, no seu afã 

de conquista, tinha deflorado números incontáveis de donzelas e mulheres casadas. Para ele, 

suas ações premeditadas e sem escrúpulos não repercutiam em consequências desastrosas para 

as vítimas. Nesse sentido, Baudrillard (1991, p. 95) afirmava que “a sedução é apenas um 

processo imoral, frívolo, superficial, da ordem dos signos e das aparências, votado aos 

prazeres e à fruição dos corpos inúteis”.   

 

 

ele, na sua  singular moral de amoroso, por ter até ali seduzido cerca de dez  

donzelas e muito maior número de senhoras casadas. Os suicídios, os 

assassínios , o povoamento de bordéis de todo o gênero, que os seus torpes 

atos provocaram, no seu parecer, eram acontecimentos estranhos à sua ação 

e se haviam de dar de qualquer forma . Disso, ele que não tinha culpa 

(BARRETO, v.V, 1956, p. 106). 

 

 

O narrador associava fenômenos sociais, como o suicídio, o assassinato e a prostituição, 

aos atos de sedução que não tivessem a finalidade de casamento, por vontade deliberada de 

uma das partes, ou por proibição imposta pelas normas sociais. Neste último aspecto, Karl 

Marx, narrou em 1846, três casos de suicídio envolvendo mulheres que cometeram autocídio 

em razão de relacionamentos amorosos. Um caso de uma jovem que teve relações sexuais 

com o noivo; outro de uma moça abastada por ter engravidado do marido de sua tia e por 

último pela brutalidade e opressão do marido. A crítica de Marx vai de encontro ao poder dos 

familiares que, de modo despótico, submetem-se a reproduzir relações injustas da sociedade. 

Dizia ele: “O mau uso dessa autoridade é igualmente uma compensação grosseira para o 

servilismo e a subordinação aos quais essas pessoas estão submetidas, de bom ou de mau 

grado, na sociedade burguesa” (MARX, 2006, p.32). (grifos do autor). 

A insaciável sede de Cassi Jones em seduzir incontáveis mulheres poderia ser explicada 

pela necessidade da exigência interminável sobre os homens da prova de sua masculinidade, 

“numa sexualidade tornada problemática, pois é intimada a dar provas e a se manifestar sem 

interrupção, a posição marcada, masculina, é frágil” (BAUDRILLARD, 1991, p 33). Todavia, 

a fragilidade de Cassi Jones era percebida, por parte dos seus críticos, apenas pela ótica dos 

valores morais, enquanto as moças e as mulheres casadas seduzidas viam nele uma outra face.  
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Clara dos Anjos reconhecia Cassi Jones através de um estado emocional de 

enamoramento, que fazia dele um homem probo, honesto, disposto a corresponder as suas 

expectativas amorosas e de casamento.  Qualquer posição contrária ao quadro ideal que ela 

tinha construído sobre ele, seja dos pais ou amigos da família,  tendia a contrariá-la  e 

aborrecer-lhe: 

 

 

Avaliou em algum ressaibo de revolta o procedimento dos pais. O que 

queriam fazer dela? Deixá-la ficar para “tia” ou fazê-la freira? E ela 

precisava casar-se? Era evidente; sua mãe e seu pai tinham, pela força das 

cousas, que morrer antes dela; e, então, ela ficaria pelo mundo 

desamparada? Cochichavam que Cassí era isto e era aquilo. Dona margarida 

e o padrinho eram os que mais falavam dele; que era um devasso, um 

malvado, um desencaminhador de donzelas e senhoras casadas. Como ele 

poderia ser tanta cousa ruim, se freqüentava casas de doutores, de coronéis, 

de políticos? Naturalmente havia nisso muita inveja dos méritos do rapaz, 

em que ela não via senão delicadeza e modéstia e, também, os suspiros e os 

dengues de violeiro consumado (BARRETO, v. V, 1956, p. 91-92).   

 

 

Para Clara dos Anjos, as ressalvas que seus pais faziam a Cassi terminariam por lhe 

prejudicar. A família não poderia, segundo ela, comprometer seu futuro, pois precisa casar 

para assegurar a tranquilidade que apenas o esposo concedia-lhe, com a provável morte dos 

pais. Depois, ele não era uma pessoa de má índole por contrair relações sociais com pessoas 

importantes, já que frequentava a casa de doutores, coronéis e políticos. Na verdade, concluía, 

essa fama de tanta “cousa ruim” era explicada pela inveja dos seus detratores.  

Assomadas a essas reflexões que Clara dos Anjos fazia, viam-lhe outras relativas a sua 

condição de mulher de cor, mulata, enquanto Cassi Jones era branco. Um possível obstáculo à 

realização de sonhos de amor: a cor. Logo, quando se lembrava de exemplos de casamento 

entre pessoas de etnias diferentes, as preocupações dissipavam-se rapidamente, dando lugar 

aos desejos de amar que sua idade exigia e o seu corpo, com “seus seios duros,” reclamava 

satisfazê-los. 

 

 

Uma dúvida lhe veio; ele era branco; ela, mulata. Mas que tinha isso? Havia 

tantos casos... Lembra-se de alguns... E ela estava tão convencida de haver 

uma paixão sincera no valdevinos, que ao fazer esse inquérito, já recolhida, 

ofegava, suspirava, chorava; e os seus seios duros quase estouravam de 

virgindade e ansiedade de amar (BARRETO, v. V, 1956, p. 91). 
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O corpo de Clara dos Anjos apresentava sintomas e sinais que, em conjunto com os 

humores incostantes, alternando tristeza e alegria, davam a impressão à dona Eugrácia que a 

filha pudesse estar com distúrbios de saúde. Comunicado, o pai ratifica a opinião da mãe e 

conduz Clara dos Anjos ao médico. A disposição de espírito da moça foi descrito pelo 

narrador desta maneira:   

 

 

Estava sempre a sonhar com êle, com aquêle Cassi da viola. Passava da 

alegria para o chôro. A mãe notava-lhe essas alternativas de humor e fazia-

lhe perguntas. Ela as respondia, malcriadamente, desabridamente. Relaxava 

o serviço ou não o fazia. Quase sempre, esquecia-se disso ou daquilo. 

Daí a dias, Joaquim faltou à repartição e levou a filha ao doutor. Êste a 

examinou e disse ao pai: 

- sua filha nada tem. São cousas da idade e do sexo...De distrações, 

passeios, convivência – é o que ela precisa....Em todo o caso, vou receitar... 

(BARRETO, v. V, 1956, p. 151). 

 

 

As razões para levar Clara dos Anjos ao médico, diante do quadro de sintomas sentidos 

pela moça e de  sinais percebidos pelos pais, estavam inseridas na ordem médica do período, 

em que o cientificismo passava a “expandir o controle sobre a vida de homens e mulheres, 

normatizando os corpos e os procedimentos, disciplinando a sociedade, ordenando a 

sexualidade e os prazeres” (MATOS, 2003, p. 109). Somado ao discurso médico que 

ordenava os corpos, havia o discurso psicanalítico que intencionava explicar os segredos da 

mente desnorteada pela paixão.  

Para Freud, a desrazão que acometia as pessoas apaixonadas seria um sintoma do 

enamoramento, em que a libido narcisista transfere-se para o objeto amado. “Amamos no 

objeto a causa das perfeições que desejamos para o nosso próprio Eu e que agora quiséramos 

[...] para satisfação do nosso narcisismo” (1953, p.57).  Põe-se o objeto amado no lugar do Eu 

ideal, tranferindo para ele as perfeições que desejamos para nós. Logo, não é outro que 

amamos, mas a nós mesmos que vemos nele. Essa empatia “leva à cegueira do amor, já que o 

objeto, ocupando o lugar do ideal, torna-se, cada vaz mais, perfeito e inatigível e o eu, 

submetido ao ideal, torna-se cada vez mais modesto e pequeno” (LEJARRAGA, 2002, p 112). 

Ainda em 1843, Kierkegaard (1979, p. 76) aventa a noção de amor narcisista, quando 

Johannes em carta a Cordélia afirmava: “Diz-se de mim que estou apaixonado por mim 

próprio.”        
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A sedução é uma arte de enganar, mas necessita do emprego dos meios para a 

consecução dos fins. O sedutor começava por saber dos lugares onde a pretendente 

freqüentava ordinariamente. Isso se fazia acompanhando-a em segredo, seguindo seus passos 

nas ruas da cidade, por onde ela fosse, passasse e  conversasse. Cassi Jones, para se aproximar 

de Nair, uma amiga de sua irmã, de quem recebia aulas, fez-lhe um assédio, “começou a 

cercar Nair „por fora‟. Quando ela ia sair, precedia-a, ficava na porta da padaria, 

cumprimentava.” Nesse sentido, o esforço empreendido por Johannes era ilustrativo por 

despender muito tempo à espera da amada:   

 

 

Os nossos caminhos cruzam-se por todo lado. Hoje, encontrei-a três vezes. 

Estou a par das suas menores saídas, dos sítios e dos momentos em que irei 

encontrar. [...] Posso desperdiçar como simples bagatelas encontros que, 

muitas vezes; não me encontro com ela, limito-me a aflorar a periferia da 

sua existência (KIERKEGAARD, 1979, p. 32). 

 

 

Tudo se baseava em confluência proposital, como se fosse um encontro casual.  A 

sedução era uma representação em que da presença presumia-se a ausência. Estar lá incitava a 

imaginação do que não era realidade, por aspiração do conquistador de aparecer sem 

demonstrar interesse de ser notado. Como? Pergunta Barthes se o desejo é sempre o mesmo, 

se o objeto está sempre ausente? Ele mesmo responde: 

 

 

Sustento, para o ausente, o discurso de sua ausência; situação em suma 

inaudita; o outro está ausente como referente, presente como alocutário. 

Dessa distorção singular, nasce uma espécie de presente insustentável: fico 

acuado entre dois tempos, o tempo da referência e o tempo da alocução: 

você partiu (do que estou me queixando), você está aqui (já que me dirijo a 

você). Conheço então o que é o presente, este tempo difícil: um puro pedaço 

de angústia (BARTHES, 2003, p. 38).   

 

 

O discurso da ausência requer o objeto amado na concretude, por estar ao lado de quem 

se ama como referente. O desejo permanece na presença, sobretudo na palavra de quem ama, 

porque do amado ausente. Deseja-se o objeto quando presente, pois o toca e sente. Deseja-se 

o objeto amado quando ausente, por se dizer sobre ele e testemunhar sua falta. Logo, o 
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presente é o tempo da angústia, porque nele existe o desejo na ausência, a exigir a presença de 

quem se ama. 

Entre o referente e a sua ausência instituída no presente como o tempo da angústia, 

imiscui-se a aparência. A sedução, por não ser fundada na solidez do real, nem se prontificar 

em ocultar-se, é o contrário do real, mas “está imediatamente ali”, opondo-se à profundidade 

da essência dele e a todos os possíveis signos produzidos pela cultura científica. Da tentativa 

de perscrutar a realidade com esses signos, conseguiria-se apenas “jogar ser contra ser, 

verdade contra verdade; eis aí a armadilha de uma subversão dos fundamentos, quando basta 

uma ligeira manipulação das aparências” (BAUDRILLARD, 1991, p. 15). 

A aparência se efetiva no modo de vestir, pentear os cabelos, de trazer os calçados para 

um desempenho satisfatório na arte da sedução. O narrador, do romance Clara dos Anjos, 

sabedor da importância desses aspectos para a personagem de Cassi Jones, fez dele a seguinte 

caracterização:   

 

 

Era Cassí um rapaz de pouco menos de trinta anos, branco, sardento, 

insignificante, de rosto e de corpo; e, conquanto fosse conhecido como 

consumado “modinhoso”, além de ser também por outras façanhas 

verdadeiramente ignóbeis, não tinha as melenas do virtuose do violão, nem 

outro qualquer traço de capadócio. Vestia-se seriamente, segundo as modas 

da Rua do Ouvidor; mas, pelo apuro forçado e o degagé suburbanos, as suas 

roupas chamavam a atenção dos outros, que teimavam em descobrir aquele 

aperfeiçoadíssimo “Brandão”, das margens da Central, que lhe talhava as 

roupas. A única pelintragem, adequada ao seu mister, que apresentava, 

consistia em trazer o cabelo ensopado de óleo e repartido no alto da cabeça, 

dividido muito exatamente ao meio - a famosa “pastilha”. Não usava topete, 

nem bigode. O calçado era conforme a moda, mas com os aperfeiçoamentos 

exigidos por um elegante dos subúrbios, que encanta e seduz as damas com 

o seu irresistível violão (BARRETO, v.V, 1956, p.45).  

 

 

A moda era um ingrediente importante para sedução. No Rio de Janeiro, a Rua do 

Ouvidor estava sempre repleta de transeuntes onde “todos queriam ser vistos por todos, 

acotovelando-se entre suas estreitas calçadas” (MORAIS, 2002, p 35). Respirava-se uma 

atmosfera de modernidade em que na cidade-metrópole e em suas “regras de condutas, de 

linguagem e de vestir” enalteciam as aparências (PESAVENTO, 1999, p.198). Todavia, nas 

ruas do centro da cidade Cassi Jones não se sentia à vontade. Deparava-se com uma realidade 

social diferente da sua e implicava com os elegantes que ficavam nas esquinas e nas calçadas: 

“achava-os ridículos, exibindo luxo de bengalas, anéis e pulseiras de relógio” (BARRETO, v. 
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V, 1956, p. 168). Mesmo usando tudo aquilo, o fazia com modéstia, reprovando a afetação 

dos esnobes. As indumentárias de Cassi Jones estavam, até certo ponto, dentro dos padrões 

dos grupos sociais abastados, em outro, destes se diferenciavam.  

A moda, quando representa a necessidade de apoio social, é imitação; quando, ao 

contrário, pretende a necessidade da diferença, é distinção. Essa concepção de Simmel revela 

as tentativas dos grupos sociais populares em se aproximarem dos níveis dos grupos sociais 

elevados, à medida que estes modificam seus vestuários para daqueles continuarem se 

distanciando. O comportamento observado através das modas indica que os “estratos 

superiores diferenciam-se daquelas dos estratos inferiores, e são prontamente abandonados 

quando os últimos passam a se apropriar das mesmas” (SIMMEL, 2005, p.160-161) 

O narrador do romance Numa e ninfa (1956) trazia a ideia que nas interdependências 

entre os países e as raças, em todas as épocas, sempre predominou a imitação do vestuário, da 

linguagem, das concepções de honra e de família, de um segmento superior por um inferior: 

 

 

como em todas as partes, em todas as épocas, em todos os países, em todas 

as raças, embora se dê, às vezes, o contrário, sendo mesmo condição vital à 

existência e o progresso das sociedades – os inferiores se apropriam e 

imitam os ademanes, a linguagem, o vestuário, as concepções de honra e 

família dos superiores. Toda a invenção social é criação de um indivíduo ou 

grupo particular propagado por imitação a outros indivíduos e grupos 

(BARRETO, v. III, 1956, p. 84-86).. 

 

 

O estilo apresentado nos modos de falar, de vestir, de andar, assim como as visões de 

mundo demonstradas em atitudes e formas de pensar, são representações que são 

interiorizadas pelos indivíduos e que a imitação significa apenas o aspecto da reprodução. 

Esta se torna uma resistência cultural, quando formada de valores dos segmentos sociais e 

étnicos desfavorecidos. Esses grupos cultivaram modos de ser diferenciados, em contraste 

com outros hegemônicos, erudito ou de massa, pois a resistência, segundo Bosi pressupõe a 

diferença: “história interna específica; ritmo próprio; modo peculiar de existir no tempo 

histórico e no tempo subjetivo” (BOSI, 2004, p. 10).  

O conquistador procura aproximar-se de sua presa para deixar em sua ausência uma 

marca material, utilizando o expediente da carta. Esta cumpre a função de uma representação 

porque, “embora invisíveis, nos fazem espiritualmente presentes nesses sagrados instante da 

iniciação”(KIERKEGAARD, 1979, p. 84). Ela sela as tensões e aumenta as angústias 
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divididas entre os tempos da alocução e da referência. Portanto, a análise das cartas permite-

nos conhecer “momentos particulares na história dos sujeitos e da cultura. Na emergência 

dessas histórias, sujeitos que escrevem e lêem cartas deixam as suas marcas, que podem 

indicar pistas para uma leitura da constituição do sujeito da escrita, na escrita” (CAMARGO, 

2000, p.204). No caso das cartas de Cassi Jones, o importante é saber as condições de 

produção de escrita e o seu conteúdo.  Após os ensaios preludiais, 

 

 

Afinal, pôde conversar e declarar-se com a fatídica carta, que era a 

reprodução de um modelo que lhe dera um companheiro de malandragem, o 

Ataliba do Timbó, o qual, por sua vez, tinha obtido de um poeta “porrista” 

que morava na Piedade. Esse poeta, a quem o “intruso” Ataliba qualificava 

tão superiormente e de tal maneira, era o célebre Leonardo Flores, que o 

Brasil todo conhece e viveu uma vida pura, inteiramente de sonhos 

(BARRETO, v.V, 1956, p. 49).  

 

 

O narrador revela as relações interpessoais que Cassi Jones estabelecia na sociedade. 

Precisa-se salientar, para efeito de compreensão das seduções acumuladas junto às moças do 

subúrbio, o tipo de dominação exercido no grupo social a que ele pertence. No transcorrer do 

romance, Clara dos Anjos, Cassi Jones fazia sentir um certo poder de liderança diante de 

pessoas marginalizadas, a exemplo dos companheiros de trapaças como Ataliba Timbó, Zezé 

Mateus, Arnaldo, e do próprio Menezes, que por necessidade, foi convertido em alcoveto.   

Era um carisma provindo de sua fama de violeiro: “no subúrbio, tinha seus companheiros, e a 

sua fama de violeiro percorria todo ele, e em qualquer parte, era apontado; no subúrbio enfim, 

êle tinha personalidade, era Cassi Jones de Azevedo” (BARRETO, v.V, 1956, p. 169).  

Enquanto tipo de dominação, o carisma ocorre em obediência ao senhor, devido às suas 

qualidades (carisma) e, principalmente, heroísmo, poder intelectual ou de oratória. O 

“carisma” é algo relacionado com o extraordinário, o novo e o arrebatamento provocam a 

devoção. O tipo de associação é de caráter comunitário. O tipo que manda é o líder, o que 

obedece é o apóstolo. Ao contrário dos outros tipos de dominação, obedece-se, 

exclusivamente, à pessoa do líder, por suas qualidades e não pela posição estatuída, nem pela 

dignidade tradicional (WEBER, 2000, p. 158-160).  

Os seus amigos são apresentados na condição de malandro: Ataliba timbó e um poeta 

que não conseguira o reconhecimento dos seus talentos artísticos, Leonardo Flores. Ao se 

considerar, as reflexões de Antonio Candido sobre a obra Memórias de sargento de  milícias, 
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de Manuel Antonio de Almeida, no tocante à pertinência da classificação do romance como 

sendo do gênero picaresco ou de malandragem, percebe-se  que tanto Cassi Jones quanto 

Ataliba Timbó  possuíam características da personagem pícaro, que segundo o crítico era 

“curtido pela vida, acuado e batido, ele não tem sentimentos, mas apenas reflexos de ataque e 

defesa. Traindo os amigos, enganando os patrões, não tem linha de conduta, não ama e, se 

vier a casar, casará por interesse” (CÂNDIDO, 1970). Conseqüentemente, diante do rigor da 

crítica literária, não eram malandros, porque o malandro praticava a astúcia pela astúcia, com 

uma atração pelo jogo-em-si, sem intenção de prejudicar terceiros na solução dos seus 

problemas. Enquanto isso, o poeta Leonardo Flores era usado por ambos para redigir as 

cartas. 

A carta trazia como conteúdo um modelo escrito por Leonardo Flores, que não teve a 

tarefa de registrar os sentimentos do missivista, mas criar situação condizente com o 

repertório de amor que circulava na sociedade, prevenindo a donzela das resistências que o 

seu nome oferecia.  

 

 

Ele, como de hábito, não falava de seus namoros a ninguém, muito menos a 

seu pai e a sua mãe; entretanto, para ganhar a confiança da pobre menina, 

dizia na carta que dissera à mãe que muito a amava ou textualmente: 

“confessei a mamãe que lhe amava loucamente” e avisava-lhe: “privino-lhe 

[sic] que não ligues ao que lhe disserem, por isso pesso-te [sic] que preze 

bem o meu sofrimento “; e, assim nessa  ortografia  e nessa sintaxe, 

acabava: “Pense  bem e veja se estás resolvida a fazer o que diçestes [sic] na 

tua cartinha”, etc. Confessava-se  um infeliz  “que tanto lhe adora” e 

lamentava não ser correspondido (BARRETO, v.V, 1956, p. 52). 

 

 

O assunto da carta remete aos leitores do romance a possibilidade de uma leitura 

transversal “que requer „um através das cartas‟ e um „ir pouco além do texto das cartas‟” 

(CAMARGO, 2000, p. 210).  Abre a possibilidade de interpretação da forma como ele está 

disposto, dos sentidos ocultos nas entrelinhas, relativo ao que se disse na escrita com 

significado restrito, permitindo perscrutar as repercussões que aquelas palavras tiveram no 

âmago da seduzida.  
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Se tal fosse possível, gostaria de estar por trás de cordélia quando recebe 

uma carta minha. Ser-me-ia então fácil verificar até que ponto ela consegue 

compreender, do ponto de vista estritamente erótico. As cartas, afinal, são e 

serão sempre um meio inapreciável para causar determinada impressão 

numa jovem; as palavras escritas têm, bastas vezes, uma influência muito 

maior que a palavra viva. Uma carta é uma comunicação cheia de mistério; 

comanda-se a situação, não se sente o constrangimento de uma presença, e 

creio que uma jovem prefere estar completamente só com o seu ideal, pelo 

menos em certos momentos, precisamente aqueles em que o ideal tem sobre 

ela um maior domínio (KIERKEGAARD, 1979, p. 84).  

 

 

 Conhecer a reações de Cordélia quando lia a sua carta, que poderia ser em seu quarto, 

sozinha, em segredo, permitiria mensurar a alcance das investidas impetradas até o momento, 

para avaliar a eficácia das ações relativas aos fins almejados. A carta, meio eficaz na 

repercussão do efeito esperado, superior à palavra dita face a face, por prescindir da presença 

de quem a pronuncia. Para Johannes, a missiva possuía uma auréola mística e o poder de 

influenciar a leitora, impelindo-o imaginar em seu ideal, alçado ao ápice, sem o cerceamento 

da razão. Mesmo ausente, ele era sensível para ter a consciência da inquietação que uma carta 

poderia causar na alma da amada: “Cordélia receberá hoje uma breve carta que, descrevendo 

o meu estado de alma, lhe indicará muito de leve aquele em que ela própria se encontra” 

(KIERKEGAARD, 1979, p. 64).  

 As interdependências dos amantes permitem um autoconhecimento, formulado à 

medida que ambos compartilhavam estados de espírito, emoções e sentimentos. Se ele 

escrevia-os na carta de modo genuíno ou inautêntico, não importava, o que interessava é que 

ela os lia para tecer um reconhecimento deles e absorvia-os como seus, forjando uma 

percepção de si. A intimidade da inter-relação amor-paixão permite um conhecimento de si, 

aquiescido no outro, tornando-os parecidos. Surge a ideia de complementaridade e de 

dependência estabelecida na existência sem sentido, quando a relação chega a termo. 

Conseqüentemente, as estratégias da sedução tornam-se eficazes pelo engodo e criação 

de expectativas de verossimilhanças com intuito de gerar na moça o senso de confiabilidade, 

“revelando-nos que a realidade nunca mais é do que um mundo encenado” 

(BAUDRILLARD, 1991, p.72). Johannes tinha a pretensão de instilar no espírito de Cordélia 

a sensação de fidúcia nas palavras de amor pronunciadas e escritas por ele: “É necessário 

despertar em Cordélia um pouco de confiança ou, melhor, afastar uma dúvida” 

(KIERKEGAARD, 1979, p. 61).    
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 Escrever a Nair dizendo-lhe que tinha confessado à mãe dele estar amando-a 

loucamente, veio demonstrar um interesse em contrair um relacionamento duradouro. 

Confidenciou-lhe que sofre por esse amor. Isso ocorre porque no mito moderno do amor-

paixão o sujeito da sedução fica impassível, “e o objeto da sedução é o verdadeiro sujeito do 

rapto”, da captura. Desde o início do cristianismo, o “sujeito é aquele que sofre” e enquanto 

maior o sofrimento, mais se encontra o sujeito na íntima dor que o constitui (BARTHES, 

2003, p. 302). No caso de Cassi Jones, a dor que deveras sentia fingir tinha o objetivo de 

demover em Nair todas as recalcitrâncias de ser seduzida, através do sentimento amoroso.    

Em determinado momento manifestava possuir um sentimento semelhante ao cuidado 

pelo bem-estar de Nair, mostrando-se preocupado com a sua saúde e aproveitando a consulta 

dela ao médico, aduzia informações particulares da mulher, criando expectativa de 

intimidade: 

 

 

Em outra, mostrava-se interessado pela saúde de Nair; e, depois de dar 

instruções como devia deixar a janela para que êle a pulasse, contava : “tão 

de presa soube que estavas de cama fui ao doutor R.S. saber o que você 

tinha ele  disse-me que você  tinha feito a loucura  de molhar os pés na água 

fria” etc., etc. Nessa altura, entrava em detalhes  secretos  da vida feminina  

e aduzia: “foi grande tristeza em saber  que o doutor  R. S. sabe de teus 

particulares moral ”(sic). 

No fim da minha missiva, ou quase, dizia: “enfim que eu devo fazer „se 

você não quer ser inteiramente minha‟ como eu sou teu” (BARRETO, 

v.V, 1956, p. 52). 
 

 

 

Ele evoca ao sentimento comum que aflige os enamorados, o ciúme de doutor R.S., para 

afirmar a contundência dos seus sentimentos. Barthes diz que “ser ciumento é conforme. 

Recusar o ciúme ( „ser perfeito‟) é portanto transgredir uma lei” (2003, p. 69). Antes é prova 

de que se ama com a insegurança de quem o detém. Aguça a imaginação com situações em 

que o ciumento insiste, contra a certeza das evidências, na perda do afeto conquistado, 

corroendo a si, o outro e a relação. E conclui com a expressão que denota desespero como 

outra prova do seu amor “que eu devo fazer „se você não quer ser inteiramente minha‟ como 

eu sou teu.” Pôs na correspondência do amor de Nair uma condição para a permanência de 

sua vida. Um sobreaviso capaz de tornar a luta travada questão de vida ou morte. 

Na carta Cassi Jones fala de amor, ciúme e de sua vida sem sentido por causa da recusa, 

mas como seduzir é arte do engano, no início do trecho ele anuncia a execução dos planos: 



 136 

“depois de dar instruções como devia deixar a janela para que êle a pulasse”. Aqui ele chega 

ao ápice da insídia para realizar suas reais intenções e a janela é a fronteira que separa a vida 

privada da jovem da vida pública. Era a abertura da casa por onde o sedutor podia lançar-se 

na alcova da donzela para conhecer sua intimidade. Johannes ficava absorto em devaneios ao 

lembrar do primeiro encontro com uma moça: 

 

Em geral, os apaixonados consideram um encontro como o mais belo dos 

instantes. Eu próprio me lembro ainda hoje, como se tivesse sido ontem, da 

primeira vez em que voei para o sítio combinado, com o coração a 

transbordar das desconhecidas alegrias que me esperavam, recordo a 

primeira vez em que fiz o sinal convencionado, a primeira vez em que uma 

janela se abriu, a primeira vez em que a portinha do jardim foi aberta pela 

mão invisível de uma jovem que se escondia ao abri-la, a primeira vez em 

que, numa clara noite de verão, ocultei uma donzela debaixo da minha capa 

(KIERKEGAARD, 1979, p. 16). (Grifo meu). 

 

 

A janela foi um elemento universal presente no ato da sedução, de modo que lhe foram 

feitas referências em lugares e períodos diferentes. Em estudo realizado no sertão nordestino 

brasileiro, Neto fez também alusões às janelas das casas em que habitavam as moças.  

 

 

Quando solteira, a mulher permanecia nos compartimento mais 

movimentado da casa, sempre às vistas do seu tutor, o pai ou o irmão mais 

velho. Esses eram os responsáveis pela escolha do seu futuro marido. Tal 

era a dominação que em algumas casas do Seridó
25

 os aposentos eram 

desprovidos de janelas (NETO, 2002, p. 56).     

 

 

Os quartos das residências eram vistos com cautela pelos parentes da jovem que, em 

razão de sua possível fuga com o namorado, deixavam esses compartimentos sem frestão. 

Havia com isso a intenção de controlar as mulheres, fazendo-as circular e permanecer em 

determinadas dependências da habitação, para serem constantemente alvo dos olhares 

panópticos dos ascendentes masculinos.    

 

 

                                                 
25

 Região do Nordeste brasileiro limítrofe entre o campo e a caatinga, que compreende os Estados da Paraíba e 

do Rio Grande do Norte. Pelas condições climáticas propícias cultiva-se o algodão de fibra longa.  



 137 

No espaço privado estava o quarto em que a donzela dormia, imaginava os sonhos, lia 

suas cartas enviadas por um sedutor. Mas, fora dos olhares cerrados dos parentes no interior 

da casa, havia outros lugares em que eram agenciados os encontros para flertar, se conhecer e 

namorar. Cassi Jones sabia atrair suas pretendentes para determinados lugares, para um 

colóquio breve  

 

 

tratava de encontrar com ela num baile ou uma sala de festas e impressioná-

la com os seus dengues no violão. Se percebia que tinha obtido algum 

sucesso, esforçava-se em reiterar os encontros nos cinemas, nos bondes, nas 

estações, e, na ocasião propícia, pespegava-lhe a carta fatal (BARRETO, 

v.V, 1956, p. 107). 

 

 

As festas, antes mesmo da abolição, eram organizadas em “sociedades dançantes”, onde 

as comunidades étnicas realizavam suas confraternizações. Segundo Ianni (2004, p. 67), em 

termos de composições raciais havia clubes de negros e de mulatos, mas também aqueles em 

que participavam apenas grupo de negros ou somente de mulatos. Eram comuns, para atender 

às necessidades dos encontros de jovens para conversar, namorar, enfim, viver um amor, um 

romance, festas e reuniões em residências. Nelas vinham os vizinhos, convidados e jovens 

cantavam e dançavam (DEL PRIORY, 2005, p.129). Foi numa dessas festas na casa de Clara 

dos Anjos que ela conheceu Cassi Jones. O romance narra a entrada do modista na sala com 

seu violão, causando um frenesi descomunal nas mulheres presentes: 

 

 

Entrou, Houve um estremecimento que percorreu os convivas, como um 

choque elétrico. Todas as moças, das mais diferentes cores, que, ali, a 

pobreza e a humanidade de condição esbatiam e harmonizavam, logo o 

admiraram na sua insignificância geral, tão poderosa é a fascinação da 

perversidade nas cabeças feminina. Nem César Bórgia, entrando mascarado, 

num baile à fantasia, dado por seu pai, Alexandre VI, no Vaticano, causaria 

tanta emoção, Se não disseram: “É César! É César!” - codilharam: “É êle! É 

êle!” (BARRETO, v.V, 1956, p. 78). 

 

 

Da anunciada chegada de Cassi Jones, no pequeno jardim da casa do carteiro até sua 

entrada na sala, representou uma apoteose. As moças em delírios expressavam alegria com a 

presença do janota. As diferenças de cores entre elas pareciam se arrefecem frente ao 

espetáculo fascinante. A comoção provocada por Cassi Jones foi comparado, a um “choque 
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elétrico” pelo narrador, querendo designar um arrebatamento, um êxtase. Na cena 

vislumbrou-se um tipo de poder que ele exerceu sobre aquelas moças, oriundo de um poder 

carismático. Inicialmente, Weber formulou o “carisma” enquanto tipo ideal com parâmetros 

empíricos do fenômeno religioso. Posteriormente, houve transformação do conceito, que se 

estendeu para verificação de outras relações de dominação: 

 

 

O poder do carisma, ao contrário, fundamenta-se na fé em revelações e 

heróis, na convicção emocional da importância e do valor de uma 

manifestação de natureza religiosa, ética, artística, científica, política ou de 

outra qualquer, no heroísmo da ascese, da guerra da sabedoria judicial, do 

dom mágico ou de outro tipo (WEBER, 1999, p. 327).  

   

 

O carisma é o domínio através dos seus dons específicos, considerados sobrenaturais, 

compreendidos como sendo destinados a poucos.  Ele advém por intermédio de uma aptidão, 

praticada por qualquer pessoa, mas que se diferencia pela maneira incomum de executá-la.  A 

fama “dele [Cassi Jones] vem do dengoso, do meloso que ele põe no cantar, chegando a ser 

até uma indecência. Ele canta que parece estar num café-concerto, no meio, de mulheres de 

vida atirada...” (BARRETO, v.V, 1956, p. 142). Nele o “carisma” não residia na virtuose com 

que tirava os acordes do instrumento, mas nos modos e trejeitos com que cantarolava as 

melodias.  

 

 

Isto tudo era dito quase aos poucos, sem modulação alguma, enquanto o 

violão repenicava as mesmas notas, numa indigência música, numa 

monotonia de sons, que dava sono. Quando chegava ao estribilho: 

                                                          

                                                     “Sorria a mulata. 

                                                     Por quem o feitor 

                                                     Diziam que andava 

                                                     Perdido de amor.” 

 

Por aí ele empregava o seu tic invencível de tocador de violão e cantor de 

modinha. Cantando, revirava os olhos e como que os deixava morrer. O 

Cardeal de Retz diz, nas suas famosas Memórias, que Mme de Montayon, 

ou uma outra qualquer duquesa, ficava mais bela quando os seus olhos 

morriam. Cassí talvez ficasse mais, se ele tivesse alguma beleza; entretanto, 

esse seu tic impressionava as damas (BARRETO, v.V, 1956, p. 81). 
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Um hábito involuntário levava-o a contrair certos músculos compulsivamente ao 

cantar, “tic invencível de tocador de violão”; um revolver os olhos deixava as pálpebras 

amortecidas, contribuindo para formar os fatores do “carisma”. Logo em seguida, a ironia do 

narrador feria os brios do conquistador, fazendo alusão do tique com os olhos a um trejeito 

feminino. Porém, o efeito sobre as mulheres era satisfatório: ficavam impressionadas.  

 

 

Clara que sempre a modinha a transfigurava, levantando-a a regiões de 

perpétua felicidade, de amor, de satisfação, de alegria, a ponto de quase ela 

suspender quando as ouvia, a vida de relação, ficar num êxtase místico, 

absorvida totalmente nas palavras sonoras da trova, impressionou-se 

profundamente com aquele jogo de olhar, com que Cassí comentava os 

versos da modinha. Ele sofria, por força, senão não punha tanta expressão 

de mágoa, quando cantava - pensava ela (BARRETO, v.V, 1956, p. 81). 
 

 

Clara dos Anjos acatava os perigos do olhar, sem a consciência do que, naquele 

momento, traria-lhes de conseqüência futura. As sensações que lhe transpassavam o corpo e a 

mente eram comparáveis ao gozo místico, tamanho eram os sentimentos de satisfação, 

felicidade e alegria sentidos concomitantes numa convulsão de perplexidade. A música 

repercute inusitada no âmago da moça, à medida que ela absorvia um sofrimento invocado na 

música e pensava que na dor evocada da canção, Cassi Jones também padecia. Os olhares, os 

gestos, os incontidos movimentos das inquietas mãos faziam parte de um jogo, de um ritual 

em que “defrontam-se no feminino e no masculino essas formas fundamentais e não alguma 

diferença biológica ou ingênua rivalidade de poder” (BAUDRILLARD, 1991, p.27).  

Diferente do que pensaria o sociólogo francês, havia um poder, o poder do carisma, 

que seduz e conquista, indo além das forças e do controle do sedutor e de acordo com ele, o 

reconhecimento de que teriam sido abolidas todas as diferenças que possam existir entre quem 

seduziu e quem foi seduzido, durante o ritual de sedução.   

A comoção apresentada pelas convidadas fez surtir uma interdependência de sedução, 

que o narrador denominou de “perversidade feminina”.  Na teoria de degenerescência das 

raças de Morel, difundida no cientificismo do século XIX, perversidade designava: 
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condutas anacrônicas ou subversivas, com respeito à ordem moral da 

sociedade e da família. Os casos de degenerescência eram encontrados em 

pessoas que contrariam casamentos consangüíneos, como os aristocratas; 

entre os que faziam parte da ralé, urbana; entre os que pertenciam a 

minorias religiosas (COSTA, J, F.,1995, p. 150).    

 

 

Lima Barreto recebeu a influência da geração dos primeiros modernistas e devido a sua 

formação autodidata e eclética reúnia em seu pensamento elementos de várias correntes que 

circulavam na Europa, que iam do materialismo comtiano ao liberalismo spenceriano, do 

evolucionismo darwiniano ao intelectualismo renaniano, incluído componentes anarquistas 

(VELLOSO, 1988, p 46).  

 Quando classifica as atitudes das moças de “perversidade feminina”, ele poderia estar 

proferindo uma ramificação da teoria da degenerescência relativa à inteligência, “entendida ao 

mesmo tempo como aquilo que no sujeito aceitava a lei moral e como aquilo que era a 

própria essência da Razão expressa no indivíduo” (COSTA, J. F., 1995, p. 151). (Grifos do 

autor). Definiam-se os requisitos da normalidade equacionando moral e inteligência. O 

indivíduo era considerado provido de razão tanto quanto a sua conduta estaria conformada aos 

padrões dos costumes predominantes. Essa compreensão, tributária do iluminismo, 

identificava a capacidade racional dos indivíduos pelos seus comportamentos, julgados 

normais ou degenerados, a partir da adequação às regras sociais. No gesto, as moças 

demonstravam reações emocionais e ensandecidas, que transpareciam o eclipse completo da 

razão, levando o autor a certificar a subtração de racionalidade, portanto, de perversidade.  

Embora, seja impossível separar o aspecto clínico dos princípios ético-sociais, 

vinculados na formulação teórica de degenerescência, pode-se conjecturar que a crítica de 

Lima Barreto assegura mais um sentido de apreciação médico-psiquiátrica do que 

propriamente um julgamento moral. Todavia, em se tratando de Cassi Jones, o narrador de 

Clara dos Anjos não escondia sua ojeriza pelas qualidades degradantes do protagonista e 

contra ele lançava depreciações morais e ilações científicas. 

 

 

Não lia jornais, nem cousa alguma; mas, num retalho apanhado aqui, num 

almanaque acolá, num livro que lhe ia ter às mãos, sem saber como. 

Conseguia ler alguns e os entender pela metade. Dêles, dêsses sonetos que, 

por acaso, iam parar em seu poder, ele concluía, com a sua estupidez 

congênita, com sua perversidade inata, que tinha o direito de fazer o que 

fazia, porque os poetas proclamam o dever de amar e dão ao Amor todos os 

direitos, e estava acima de tudo a Paixão (BARRETO, v.V, 1956, p. 106). 

(Grifos meus) 
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Nessa passagem, o narrador explicita as forças que impulsionam Cassi Jones a 

comportar-se como um sedutor inveterado. São determinações que o acompanham desde a sua 

concepção; são características inscritas em fatores biológicos. A ignorância congênita fazia-o 

indiferente à leitura e ele tornava-se impedido, através dela, de adquirir conhecimento; 

enquanto a perversidade inata dotava-o de uma busca incessante por mulheres.  

Essas concepções de Lima Barreto acham seus alicerces na teoria de Morel
26

, anunciada 

anteriormente, respaldada em pressupostos criacionistas. Para ele, o mito bíblico do gênese 

apresenta o tipo primitivo perfeito estabelecido pela continuidade das espécies. O pecado 

original e as imperfeições das instituições sociais deram ensejo à variabilidade que, por sua 

vez, acarretou a degenerescência da espécie. Dessa pressuposição procurou fornecer 

fundamento científico, encontrando-o nas noções de hereditariedade da predisposição aceita 

pela psiquiatria da época. Nessa tendência, os descendentes nasciam com disposição para 

herdar o semelhante ou o diferente. Os filhos não obrigatoriamente assimilavam os problemas 

dos pais, poderiam apenas ser predispostos e desenvolver ou não posteriormente as taras 

recebidas. Enquanto isso, a tendência da hereditariedade similar defendia que os descendentes 

receberiam de forma direta as características patológicas dos ancestrais (COSTA, J. F., 1995, 

p. 150).  

Então, a hereditariedade do dessemelhante de Morel se apoiou na primeira vertente, por 

permitir do ponto de vista lógico a sua própria explicação. Possivelmente, o que levou Morel 

a fazer tal opção foi o fato de não encontrar incidências de casos reais que comprovassem a 

relação necessária de degenerescência na hereditariedade do similar, e por isso, não 

respaldava a sua congruência com o mito do tipo primitivo, porque nessa noção inexistia 

solidez para lastrear a sucessão de gerações, já que o tipo primitivo estava em estado de 

perfeição, impossibilitando a degenerescência.  

O próprio Cassi Jones não se enquadraria nessa taxinomia, por não herdar dos seus pais 

as taras que possuía, o que para o narrador do romance se constituía numa depravação, que o 

fazia espreitar as donzelas pobres do subúrbio com intuito de seduzi-las. Seu pai, um 

funcionário público, mourejava diuturnamente para prover a família do conforto mínimo de 

                                                 
26

 Bénédict Augustin  Morel (1809-1873), médico franco-austríaco, foi o primeiro a denominar o termo 

demência precoce, para o que posteriormente passou a se chamar de esquizofrenia.  A partir de 1857, advogava a 

ideia de que muitas doenças psíquicas eram provenientes da degenerecência. Em seu tratado, publicado naquele 

ano, afirmava que problemas físicos e mentais  degenerativos explicariam os comportamentos encontrados em 

loucos e delinquentes.  
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acordo com os padrões do seu estrato social e a mãe, além de mania aristocrática, incluindo os 

preconceitos de classe e de etnia peculiar ao grupo social que imaginava pertencer, não 

portava os seus defeitos.  

Amor e sedução representam duas faces da moeda. Quando a pessoa  sente-se acometida 

pelo enamoramento, a depender da situação em que se encontre, pode-se ficar dividido entre a 

renúncia e a conquista. A primeira é uma resignação dolorosa, porque invibializada a 

realização do desejo. A segunda, angustiante, por submetê-la ao sofrimento da dúvida,  

relativa a intensidade do sentimento do outro. Amor e sedução necessitam um do outro. Um é 

o desejo. A outra é a garantia de realização dele. Considera-se o amor um sentimento de 

essência nobre e a sedução processo vulgar situado no jogo das aparências. Todavia, ambos 

estão intrínsecamente relacionados, porque o amor acaba, ao se encontrar saciado, enquanto a 

sedução faz surgir outros sentimentos, direcionados a outros objetos. Ela responde pela 

eternidade do sentimento amoroso. 
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6.  Família, casamento e trabalho feminino  

 

A família é uma das instituições sociais responsáveis pela transmissão da cultura, que 

atua formando determinados comportamentos no indivíduo, para futuro convívio em 

sociedade. Fornece às crianças não só instrução de normas éticas e regras sociais, "mas 

também molda profundamente seu caráter utilizando vias das quais nem sempre ela tem 

consciência” (LASCH, 1991, p.25). Ela se encarrega de incutir os valores predominantes, 

aceitos socialmente e através dos pais, símbolo do poder e do amor, transmite a memória 

familiar, a linguagem, visão do mundo, aspirações sociais, modelo de parentesco e casamento. 

(THOMPSON, 1993, p. 9-10). 

Também é uma instituição que possui “um conjunto de normas definindo direitos e 

obrigações dos membros e limites entre eles e os não-membros”. Ela se situa entre o sexo e 

poder, por ser resultado de relações sexuais passadas, e ao mesmo tempo, as regulam 

“determinando quem pode e quem deve ou não ter relações sexuais com quem.” 

(THERBORN, 2006, p. 12).  

Concernente, ao protótipo de família patriarcal - formada por núcleo composto de chefe, 

esposa e filhos legítimos que absorvia membros subsidiários (parentes, filhos ilegítimos, 

afilhados, amigos, serviçais, agregados e escravos) e incorporava vizinhos, trabalhadores 

livres e migrantes - teve sua existência restrita a determinadas condições sociais. Ao seu lado, 

coexistiam outras formas de coabitação conjugal demonstradas por estudos mais recentes 

(SAMARA, 1986, p. 13), contrapondo-se às posições assumidas por Gilberto Freyre, em 

Casa grande e senzala, informando a predominância da família patriarcal na sociedade 

brasileira.  

No romance Clara dos Anjos (1956), o narrador apresenta a transição de uma família 

patriarcal, a que pertencia dona Eugrácia, mãe de Clara dos Anjos, para uma família nuclear. 

Os Teles de Carvalho, uma família extensa rural, migra para a capital do Império, depois do 

falecimento do chefe da casa.  

 

 

Os seus protetores tinham sido abastados; eram descendentes de um alferes 

de milícias, que tinha terras, para as bandas de São Gonçalo, em Cubandê. 

Pouco depois da Maioridade, com a morte do chefe da casa, filhos e filhas 

se transportaram para a Corte, procurando aqueles empregaram-se nas 

repartições do governo . Um dos irmãos já habitava a capital do Império e 

era cirurgião do Exército, tendo chegado a cirurgião mor, gozando de 

grande fama. Para a cidade não trouxeram nenhum escravo. Venderam a 
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maioria e os de estimação libertaram. Com eles, só vieram os libertos que 

eram como da família . Pelo tempo do nascimento de Engrácia, havia 

poucos deles e delas em casa. Só a Babá, sua mãe e um preto ainda estavam 

sob o teto patriarcal dos Teles de Carvalho (BARRETO, v. V, 1956, p. 87-

88). 

 

 

O período em que foi situado o êxodo da família data posterior ao que em certa 

concepção historiográfica denominou-se de Golpe da Maioridade, término da fase regencial 

(1831-1840), em 29 de julho de 1840, que consistiu na pressão popular sobre o Senado, 

insuflada pelo Partido Liberal,
27

 para decretar D. Pedro II maior de idade e proclamá-lo 

Imperador do Brasil, então com 15 anos de idade. O objetivo da ascensão precoce do príncipe 

herdeiro ao trono, que se escondia no ato dos liberais, era o atendimento dos interesses desse 

grupo político, aproveitando-se da inexperiência do monarca.     

Em relação à venda de escravos, Freyre demonstrou que eram comuns na época os seus 

reclames. Havia jornais que traziam uma série de anúncios, comunicados e avisos referentes à 

venda e fuga de escravos. A venda de escravos pôde se confirmar nos anúncios e indicavam a 

miscigenação entre os próprios “grupos servis”. Os proprietários estabeleciam comércio de 

pessoas sob seu jugo, através da imprensa, publicando as suas aptidões de ofício:  

 

 

“mulatas de bonita figura” .... “próprias para mucamas”; de “mulatinhas” 

que além de coser “muito bem limpo e depressa” e de saber engomar com 

perícia, sabiam pentear “uma senhora”; de “mulatas com habilidades”; de 

“mulatos embarcadiços” e de “cabrinha próprio para pajens” alguns tão 

caros que os vendedores concordam em vendê-los a “prazo”; de mulatinhas 

não só “recolhidas e honestas” como tão bem educadas para mucamas que 

sabiam falar francês; de “pardos”; de “acobreados”; de “fulos”; de “cabras” 

(FREYRE, 1985, p.59).  

 

 

Todavia, a afirmação do narrador do romance que os escravos de estimação receberam a 

alforria, passa uma ideia de benevolência dos senhores proprietários, que por uma motivação 

humanitária concederam a liberdade espontaneamente. Uma posição plausível a contar com as 

relações paternalistas de determinados senhores para com os cativos e destes que, 

consequentemente, buscavam “alargar os seus espaços de sobrevivência através de estratégias 

de negociação, cumplicidade e, porque não dizer esperteza, nas relações com seus senhores” 

                                                 
27

 Partido político brasileiro surgido em 1837 e extinto com a Proclamação da República (1889). 

Ideologicamente defendia os interesses da burguesia comercial e urbana, os ideais do bacharelismo e a reforma 

de classes. Sem compromisso com os latifundiários e escravocratas.  Opunha-se ao Partido Conservador  
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(LIMA, 2006, p. 131). Ainda nessa pesquisa sobre o movimento de Quebra-Quilos em 

Campina Grande, este autor constatou que as cartas de alforrias concedidas a pessoas com 

idade acima de 50 anos de idade chegou a um índice de 24%, superior à suposta média 

nacional avaliada em 10%. Para ele, isso demonstra “o pragmatismo de muitos senhores 

locais, que após passarem toda uma vida explorando o trabalho de homens e mulheres 

escravizados, os jogavam ao relento, nas ruas” (LIMA, 2006, p.129). 

Na concessão de um benefício como a alforria, as diferenças de cor entre os 

escravizados tinham implicações práticas, porque crioulos e africanos recebiam tratamento 

diferenciado dos senhores. Os crioulos viam com mais freqüência a face paternalista dos 

brancos proprietários, em detrimentos dos africanos. Nessas circunstâncias, o paternalismo 

deve ser entendido não como relações escravistas harmoniosas, mas como uma “estratégia de 

controle, meio de dominar de forma mais sutil e eficiente. Com menos desgastes e alguma 

negociação” (REIS; SILVA, 2005, p. 45).  

Concomitante, um aparente pacto de cordialidade entre senhores e escravos não 

obliterou as resistências e lutas empreendidas por gerações de escravos para a obtenção da 

liberdade. As táticas que os escravos empreenderam para alcançar a liberdade foram 

exacerbadas à medida que se aproximava a década de 1880. Os escravos passaram a ter 

atitudes de resistência e inconformismo com a situação em que se encontravam, visto as 

agitações que grassaram a Província de São Paulo, com “o avolumar dos crimes, das 

sublevações e das fugas de escravos” (MACHADO, 1994, p. 91). 

A vinda dos irmãos e irmãs para a corte revela as conseqüências que teve a urbanização 

e a industrialização na desestruturação da família patriarcal. O desenvolvimento atingido pelo 

país no segundo império aumentou o fluxo de pessoas que foram para o Rio de Janeiro à 

procura de trabalho e melhores condições de vida. O contingente populacional dessa província 

atingia a quantidade de “1.500.000 habitantes, favorecida pela proximidade da corte, [o Rio 

de Janeiro] levava a dianteira em população e noutros aspectos de desenvolvimento social” 

(FREYRE, 1985, p. 68). 

A família patriarcal, ao agregar um grande número de pessoas em seu meio, incorporava 

descendentes ilegítimos, que passavam a fazer parte da família com certa tolerância dos filhos 

reconhecidos legalmente, porém, sem as prerrogativas da herança. É o caso, segundo o 

narrador, de dona Eugrácia, que estava nessa condição. 
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Engrácia foi criada com o mimo de filha, como os outros rapazes e 

raparigas, filhos de antigos escravos, nascidos em casa dos Teles. 

Por isso corria, de boca em boca , serem filhos dos varões da casa. O 

cochicho não era destituído de fundamentos, naquela família, composta de 

irmãs e irmãos, ainda abastada, que se comprazia, tanto uns com os outras, 

em tratar filialmente aquela espécie de ingênuos, que viam a luz do dia, pela 

primeira vez, em sua casa, As senhoras, então, eram de uma meiguice de 

verdadeiras mães (BARRETO, v. V, 1956, p. 88). 

 

 

Eugrácia foi criada na situação de igualdade que gozava outros descendentes de 

escravos, nascidos na casa dos Teles. Sua identidade paterna era uma incógnita para ela 

mesma, porém não das pessoas próximas da família, que pela intimidade aludiam seu grau de 

parentesco com os senhores proprietários, espalhando pela localidade o nome de sua 

paternidade. Por trás do tratamento familiar em que se constituíam as interdependências entre 

os membros da casa, se escondia um futuro marcado pelos preconceitos causados pela origem 

social, cor e falta de reconhecimento paterno. Isso também teve conseqüências sobre o destino 

de Clara dos Anjos. 

Como mencionado anteriormente, a família patriarcal teve suas condições de 

sustentação minadas com as transformações socioeconômicas que a sociedade brasileira 

passou durante a segunda metade do século XIX. A urbanização, segundo Therborn (2006, p. 

41), desafia o poder da autoridade paterna, “pela exibição da heterogeneidade, suas ofertas de 

opções, na medida em que escapava do controle social.” No Brasil, a cidade do Rio de Janeiro 

concentrou grande parte dos recursos financeiros oriundo do comércio internacional e 

nacional através do porto, juntamente com os excedentes do capital acumulado desde a 

primeira fase da expansão cafeeira e o excedente de mão de obra proveniente da abolição 

(HARDMAN; LEONARDI, 1991, p.124).  Em decorrência da atividade comercial surge a 

grande burguesia industrial brasileira. Logo, a industrialização vai alterar as relações 

intrafamiliares por separar o local de trabalho do lugar de moradia, enfraquecendo o poder 

paterno (THERBORN, 2006, p. 41).     

A família de Clara dos Anjos surge adequada a essa mudança, pois o pai, vindo da 

cidade de Diamantina, província de Minas Gerais, em companhia de um inglês que lhe 

trouxera empregado como pajem, terminou por ocupar a função de estafeta, numa repartição 

pública.  Certificou-se aqui a mudança do modelo familiar da geração de dona Eugrácia em 

relação aos seus descendentes, dos quais Clara foi a única sobrevivente, de uma família 

patriarcal para uma nuclear. Também necessário se faz uma ressalva a respeito da diferença 

do sentido do termo patriarcal, utilizado na acepção de modelo de organização familiar até 



 148 

agora, para de uma conotação empregada pelo exercício do poder masculino no interior da 

instituição. 

 É nessa última compreensão que Bourdieu (2003, p. 115) trata da perpetuação das 

diferenças, através da permanência da economia de bens simbólicos, em que o casamento tem 

papel fundamental por relativa autonomia dela, apesar “das transformações dos modos de 

produção econômica”. Embora a economia da sociedade brasileira tenha sofrido significativas 

alterações a partir de meados do século XIX, a família do início do século XX possuía a 

predominância do poder patriarcal, a ser percebido nos papéis exercidos entre homens e 

mulheres no seu interior.     

 

 

É que as duas mulheres, para preparar o café, tinham que retirar, de um dois 

fogareiros de carvão vegetal, uma panela do “ajantarado” que aprontavam, a 

fim de aquecer o café reclamando; e isto lhes atrasava o jantar. 

Enquanto esperavam o café, os três suspendiam o jogo e conversavam um 

pouco. Marramaque era e sempre havia sido mais ou menos político, a seu 

modo (BARRETO, v. V, 1956, p.39). 

 

 

Essa reprodução permanece, não por motivação externa à família, mas pela sua própria 

concorrência. As mulheres das camadas sociais empobrecidas continuaram com as funções de 

se responsabilizar pela criação da prole, alimentação e demais atividades caseiras. Para 

Bourdieu isso acontece porque 

 

 

é, sem dúvida, à família que cabe o papel principal na reprodução da 

dominação e da visão masculinas; é na família que se impõe a experiência 

precoce da divisão sexual do trabalho e da representação legítima dessa 

divisão, garantida pelo direito e inscrita na linguagem (2003, p.103).  

 

 

Clara dos Anjos aprendeu em casa a divisão sexual do trabalho com os pais. Ela então 

com dezessete anos já participava das tarefas domésticas, ajudando a mãe a preparar o jantar 

ou requentar o café para o pai que jogava com os amigos. Nos seus gestos de aprendizagem 

não está em questão apenas seu desempenho de futura dona de casa, mas a manutenção de 

uma ordem de reprodução de bens simbólicos e visão de mundo masculino, que segundo 

Bourdieu são garantidas pelo direito e inscrito na linguagem. Isso se inscreve através de um 
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desenvolvimento do habitus de tal maneira no indivíduo que lhe dará impressão de segunda 

natureza e norteará sua concepção de casamento.   

 

 

O seu ideal na vida não era adquirir uma personalidade, não era ser ela, 

mesmo ao lado do pai ou do futuro marido. Era constituir função do pai, 

enquanto solteira, e do marido, quando casada. Não imaginava as 

catástrofes imprevistas da vida, que nos empurram, às vezes, para onde 

nunca sonhamos ter de parar. Não via que, adquirida uma pequena profissão 

honesta e digna do seu sexo, auxiliaria seus pais e seu marido, quando 

casada fosse (BARRETO, v. V, 1956, p. 139). 

 

 

A narração, sobre o que Clara dos Anjos pensava e do que esperava, atingiu o 

paroxismo de sua negação enquanto ser individual, pela anulação de si em função do pai e do 

marido depois do casamento. Sua vida representaria um apêndice aos modos de viver das 

pessoas que povoavam seu mundo masculino, pai e marido. Entretanto abriu-se uma 

esperança por meio do trabalho, se não de uma existência independente, pelo menos com 

relativa autonomia da dominação e da visão masculinas, desde que fosse compatível com seu 

sexo, para aceitação de uma profissão reconhecida socialmente e com a finalidade de auxiliar 

os pais e o marido. 

Entre as profissões que uma jovem pobre poderia exercer estavam aquelas que se 

caracterizavam em extensões de trabalhos domésticos, já que o emprego em indústria e 

comércio representava poucas oportunidades para o sexo feminino (CHALHOUB, 2001, p. 

204). Dentre as atividades, exceto a prostituição, profissão indigna, que as mulheres pobres 

desempenhavam, encontravam-se as de lavadeiras, domésticas e vendedoras nas ruas da 

cidade. Outro tipo de trabalho realizado por mulheres era, “nos subúrbios afastados do centro 

do Rio, em suas pequenas casas, [...] plantar hortas ou criar uns poucos animais para ajudar no 

sustento da família” (HAHNER, 2003, p.207). Era o caso de dona Margarida Weber Pestana 

que “costurava para fora, bordava, criava galinhas, patos e perus, e mantinha-se serenamente 

honesta” (BARRETO, v.V, 1956, p.76).  Essa atividade de subsistência que ela fazia a 

tornava semelhante as demais senhoras suburbanas. 

Todavia, em outros aspectos ela, filha de pai alemão com mãe russa, constituía-se no 

tipo de mulher fora das expectativas impostas pelos discursos médicos da época, que faziam 

do sexo feminino uma representação de “criatura fraca por natureza,” em que suas principais 

virtudes “passavam a ser a sensibilidade, a doçura, a passividade, e a submissão” 
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(CHALHOUB, 2001, p. 178). Em contraste com essa representação de mulher, numa 

determinada ocasião, ela apareceu na qualidade de pessoa valente, ao revidar com vigor o 

assédio do amigo de Cassi Jones, Ataliba Timbó: 

 

 

O Senhor Ataliba do Timbó deu em certa ocasião em persegui-la ditinhos 

de amor chulo. Certo dia, ela não teve dúvidas: meteu-lhe o guarda chuva 

com vigor. À noite, no intuito de defender as suas galinhas da sanha dos 

ladrões, de quando em quando, abria um postigo, que abrira na janela da 

cozinha, e fazia fogo de revólver. Era respeitada pela sua coragem, pela sua 

bondade e pelo rigor de sua viuvez. O Ezequiel seu filho, puxara muito ao 

pai, Florêncio Pestana, que era mulato, mas tinha os olhos glaucos, 

translúcidos, de sua mãe meia eslava, meio alemã, olhos tão estranhos - 

olhos tão estranhos a nós e, sobretudo, ao sangue dominante do pequeno 

(BARRETO, v.V, 1956, p.76). 
 

  

Essa mulher fugia dos padrões de feminilidade. Depois da morte do marido, ela assumiu 

as responsabilidades de provedora de lar e protetora da casa, atribuições reservadas aos 

homens, ao trabalhar na criação de animais para manter a renda familiar suficiente para 

educar o filho. Na condição de viúva, não aceitava ser desrespeitada por maliciosos, chegando 

a reagir com energia aos “ditinhos de amor chulos‟ do malandro Ataliba Timbó. Para defender 

seu parco patrimônio durante à noite, usava arma de fogo contra os larápios que tentavam 

furtar seus bichos que ficavam no quintal da casa. Conciliava em sua personalidade a coragem 

e a bondade, traços que levavam-na ao respeito de todos. Acresce-se as qualidades de 

benevolente e impávida de que era portadora, a de celibatária, reconhecida na expressão 

“rigor de sua viuvez”. Este último aspecto, que formava seu caráter, dava-lhe a reputação de 

mulher honrada, sem o qual de pouco valia a bondade e a coragem. Dona Margarida ainda 

estimulava Clara dos Anjos a exercer o trabalho de bordadeira para atender encomendas 

externas, apesar do empecilho posto por seu de seu pai inicialmente, Joaquim dos Anjos: 

 

 

A muito custo, devido às insistências de Dona Margarida, consentira em 

ajudá-la nos bordados, trabalhos para fora, com o que ia ganhando algum 

dinheiro . Não que fosse vadia, ao contrário; mas tinha um tolo escrúpulo de 

ganhar dinheiro por suas próprias mãos. Parecia feio a uma moça ou a uma 

mulher (BARRETO, v.V, 1956, p. 139). 
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O motivo da resistência de seu Joaquim dos Anjos ao trabalho de Clara dos Anjos estava 

na natureza do trabalho manual em que consistia o bordado. Havia um preconceito em relação 

às atividades manufatureiras, devido ao passado escravista da sociedade brasileira. Todas as 

carreiras que não fossem puramente intelectuais estavam desqualificadas por sua alusão ao 

trabalho escravo. Uma pesquisa coordenada por Ianni (2004, p. 92), eqüidistante da 

publicação do romance e de nossa época atual, realizada em Florianópolis, na década de 1960, 

identificou esse estereótipo relativo à ocupação que refletia “a valorização na cidade, 

apresentando o negro como a pessoa que se ajusta melhor ao trabalho físico, braçal e ao 

futebol”. Dona Margarida, mulher descendente de imigrantes, diferente dos familiares de 

Clara dos Anjos, era insuscetível à discriminação do trabalho manual, ao contrário, era 

honrada por “ganhar dinheiro por suas próprias mãos”. A autonomia e altivez de dona 

Margarida contrastavam com os modos de ser da mãe de Clara dos Anjos, dona Eugrácia, em 

que 

 

 

O seu temperamento era completamente inerte, passivo. Muito boa, muito 

honesta, ativa no desempenho dos trabalhos domésticos; entretanto, era 

incapaz de tomar uma iniciativa em qualquer emergência. Entregava tudo 

ao marido, que, a bem dizer, era quem dirigia a casa. 

Qualquer acontecimento inesperado que lhe surgisse no lar, punha-a tonta e 

desvairada. Quando ainda tinham a velha preta Babá, que a criara na casa 

dos seus protetores e antigos senhores de sua avó, talvez um deles, pai dela, 

ficou Engrácia quase doida, ao ser a velha Babá acometida de um ataque 

súbito. Não sabia o que fazer (BARRETO, v.V, 1956, p.87). 

 

 

 

Em seu perfil, dona Margarida opõe-se sob muitos aspectos ao de dona Eugrácia, que 

era sem ação e passiva. Dessemelhantes em se tratando de temperamento, ambas tinham em 

comum a bondade e guardavam os valores morais, eram honestas. Dona Eugrácia era ágil na 

rotina dos afazeres domésticos, porém não possuía iniciativa diante de ocorrências inusitadas 

que a vida cotidiana aprontava repentinamente. Sua conduta poderia ser explicada pela 

educação que recebera desde menina: 

 

Engrácia recebeu boa instrução, para a sua condição e sexo; mas, logo se 

casou - como em geral acontece com as nossas moças -, tratou de esquecer 

o que tinha estudado. O seu consórcio com Joaquim, ela o efetuara na idade 

de 18 anos.  
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Fosse a educação mimosa que recebera, fôsse uma fatalidade de sua 

compleição individual, o certo é que, a não ser para os serviços domésticos, 

Engrácia evitava todo o de esforço de qualquer natureza (BARRETO, v. V, 

1956, p. 88). 

 

 

A educação das mulheres contemplava uma aprendizagem apenas do que as suas 

necessidades futuramente iriam requerer delas. Devido ao fato de dona Eugrácia pertencer às 

classes populares, sua instrução poderia ser adstrita ao ensino de corte e costura, pois, ler e 

escrever lhe valeria pouco no desempenho da função de mãe (ALMEIDA, 2007, p. 112). O 

dispêndio de energia era compatível com as tarefas de dona de casa e conforme a imposição 

do cientificismo médico da época, qualquer trabalho extradoméstico das mulheres era visto 

como desperdício de energia, comprometendo a saúde feminina e, consequentemente, o 

equilíbrio da sociedade (MATOS, 2003, p. 114).    

As mulheres conquistavam o respeito por manterem a honra ilibada, com a moça 

mantendo-se virgem antes do casamento, a mulher casada cumprindo a fidelidade e a viúva 

observando o estado celibatário. Enquanto isso, os homens não tinham tanta preocupação em 

relação à prática do adultério, mesmo incorrendo em falta grave diante da legislação 

matrimonial que os igualavam às mulheres na letra da lei. No entanto, eles gozavam de fato 

de uma superioridade jurídica (SAMARA, 1986, p. 72).   

A dupla moral que orientava os comportamentos masculinos é demonstrada no conto 

Um especialista. No início da narrativa são apresentados os protagonistas, o coronel Carvalho 

da Guarda Nacional e o comendador, ambos portugueses, na mesa de botequim, tomando 

café; fumando charuto; trocando confidências sobre aventuras amorosas: 

 

 

Era um plácido burguês, gordo, ventrudo, cheio de brilhantes, empregando 

a sua atividade na gerência de uma fábrica de fósforos. Viúvo, sem filhos, 

levava a vida de moço rico. Freqüentava cocottes; conhecia as escusas 

casas de rendez-vous, onde era assíduo e considerado; o outro, o 

comendador, que era casado, deixando, porém, a mulher só no vasto casarão 

do Engenho Velho a se interessar pelos namoricos das filhas, tinha a mesma 

vida solta do seu amigo e compadre (BARRETO, v.V, 1956, p.199). (Grifos 

do autor).     
 

 

O coronel Carvalho era viúvo, não tinha filhos e levava uma vida de moço rico. 

Frequentava cocottes e as casas de prostituição, onde era respeitado. O comendador era 
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casado, deixando a mulher em casa, ocupada com os namoros da filhas e levava uma vida de 

solteiro. Havia noite que gostava de sair pelas ruas da cidade onde se situavam as áreas de 

prostituição à procura de mulheres que lhe pudessem satisfazer os desejos de concupiscência: 

“À noite, pelas praças mal iluminadas, andava catando-as, joeirando-as com olhos chispantes 

de lubricidade e, por vezes mesmo, se atrevia a seguir qualquer mais airosa pelas ruas de 

baixa prostituição” (BARRETO, v.V, 1956, p. 200).      

A baixa prostituição foi representa pelo narrador de Clara dos Anjos como um quadro 

tétrico, concentrada na parte antiga da cidade, ocupada por antigos casarões. Nessas ruas 

misturavam-se em velhos becos hospedarias, botequins e moradias de pessoas que chegavam, 

segundo o narrador, a mais rasa degradação que um ser humano poderia alcançar. 

 

 

Aqueles becos escuros, guarnecidos, de um e outro lado, por altos sobrados, 

de cujas janelas pendiam peças de roupa a enxugar, mal varridos, pouco 

transitados, formavam uma estranha cidade à parte,onde se iam refugiar 

homens e mulheres que haviam caído na mais baixa degradação e jaziam no 

último degrau da sociedade.  Escondiam, na sombra daquelas betesgas 

colônias, nas alcovas sem luz daqueles sobrados, nos fundos caliginosos das 

sórdidas tavernas daquele tristonho quarteirão, a sua miséria, o seu 

opróbrio, a sua infinita infelicidade de deserdados de tudo deste mundo. 

Entre os homens, porém, ainda havia alguns com ocupação definida; 

marítimos, carregadores, soldados; mas mulheres que ali se viam, haviam 

caído irremissìvelmente (sic) na última degradação. Sujas, cabelos por 

pentear, descalças, umas, de chinelos e tamancos, outras. Todas metiam 

pena que desejo. Como em toda e qualquer secção da nossa sociedade, 

aquele agrupamento de miseráveis era bem um índice dela. Havia negras, 

brancas, mulatas, caboclas, todas niveladas pelo mesmo relaxamento e pelo 

seu triste fado (BARRETO, v.V, 1956, p.171).      

 

 

Essa paisagem da cidade escondia outro lado das relações sociais, formado por um 

conjunto da população deserdada “de tudo deste mundo”. Era uma amostra do que a 

sociedade continha no todo em termos de injustiça social; uma desembocadura das 

desigualdades, opressão e preconceitos que possuía a sociedade sobre a mulher. Porém, o 

narrador observou uma nuance a diferenciar os homens das mulheres que viviam em situações 

semelhantes. Eles contavam em seu favor com uma profissão. Tinham ofícios definidos e 

sobreviviam como marítimos, carregadores e soldados. Enquanto as mulheres se sustentavam 

apenas com o dinheiro da vendas de seus corpos, que “metiam mais pena que desejo”. 

Ainda no conto Um especialista é narrada a trajetória de Alice que, filha de mãe solteira 

e órfã aos dezoitos anos, obrigou-se pelas necessidades a optar pela profissão de meretriz. Era 
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o grande “achado” do comendador que a conhecera em um paquete, ao procurar um amigo 

que chegava do Norte. Ela era proveniente da cidade de Recife, província de Pernambuco, e 

possuía os atributos valorizados pelos imigrantes portugueses, que consideravam as mulatas 

sensuais. Durante um jantar com o comendador e o coronel Carvalho, depois de assistiram 

apresentação no teatro, Alice falou sobre sua vida: 

 

 

Fiquei órfã aos dezoito. Durante esses oito anos tenho rolado por esse 

mundo de Cristo e comido o pão que o diabo amassou. Passando de mão em 

mão, ora nesta, ora naquela, a minha vida tem sido um tormento. Até hoje 

só tenho conhecido três homens que me dessem alguma coisa; os outros 

Deus me livre deles! - só querem meu corpo e o meu trabalho. Nada me 

davam, espancavam-me, maltratavam-me. Uma vez, quando vivia com um 

sargento do Regimento de Polícia, ele chegou em casa embriagado, tendo 

jogado e perdido tudo, queria obrigar-me a lhe dar trinta mil-réis, fosse 

como fosse. Quando lhe disse que não tinha e o dinheiro das roupas que eu 

lavava, só chegava naquele mês para a casa, ele fez um escarcéu. 

Descompôs-me. Ofendeu-me. Por fim, cheio de fúria agarrou-me pelo 

pescoço, esbofeteou-me, deitou-me em terra, deixando-me sem fala e a 

tratar-me no hospital. (BARRETO, v.V, 1956, p.206-207). 

 

 

Nessa parte do conto, Alice discorreu sua história de sofrimento. Após a morte da sua 

mãe tinha “comido o pão que o diabo amassou”. Sua vida era marcada de sucessivos 

romances com proxenetas que lhe exploravam o trabalho do comércio sexual. Os rufiões 

exigiam sempre dinheiro e quando ela não o tinha, espancavam-na.  Na sua fala reconhece-se 

que tentara uma vida adequada às condições de mulher trabalhadora, lavando roupa de ganho, 

mas foi frustrada pela violência do amante que lhe espancou gravemente.    

O namoro é uma fase intermediária entre o casamento e o celibato em que os 

pretendentes ao enlace matrimonial podem se conhecer melhor e descobrirem as afinidades de 

personalidades, gostos e temperamentos para posterior consórcio. Todavia, nem sempre houve 

os preâmbulos esponsais com o objetivo de constituir os fundamentos familiares. Freyre 

(1985, p. 106) descreve o modo como eram realizados os pedidos de casamento na segunda 

metade do século XIX. O pai entrava na sala acompanhado de um cavalheiro e dizia para filha 

que aquele seria o seu futuro esposo. Às vezes lhe era apresentado um homem já velho ou de 

meia idade, em outras ocasiões aparecia um jovem de vinte e poucos anos com o anel de 

Bacharel em Direito ou de Doutor em Medicina. Nesses casos, prevaleciam os arranjos 

matrimoniais por interesses familiares dos pais.     
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Com as mudanças sociais ocorridas no país no último quartel do século XIX, as regras 

do casamento, por conseguinte, também sofreram transformações perceptíveis no início do 

século XX. Começa-se uma fase em que a escolha matrimonial deixa de ser assunto de 

família e passa a ficar a encargo dos indivíduos, tornando-se um tema relativamente livre e, 

“mais do que isso, com expectativa de ter o amor como base” (TRIGO, 1989, p. 89). 

Relativamente livre porque havia uma vigilância constante sobre o namoro. Essas 

considerações foram trazidas no romance Numa e Ninfa: 

 

 

O namoro, como em toda a parte, impera; é feito, porém, com tantas 

precauções, é cercado de tanto mistério, que fica tendo o amor, além da sua 

tristeza inevitável, uma caligem de crime , de cousa defendida.  

Por parte dos pais, dada a sua condição, há o temor de sedução, da desonra 

e a vigilância se opera com redobrado vigor sobre as filhas; e, para vencê-la, 

há os processos avelhantados da linguagem das flores, dos meneios do 

leque e da bengala, e o geral aos bairros, do “abarracamento”. 

 Não é verdade, como fazem crer os panurgianos de “revistas” e folhetins 

surannés, que os seus bailes sejam cousas licenciosas. Há neles até exagero 

de vigilância materna ou paterna, de preceitos, de regras costumeiras de 

grupo social inferior que realiza a criação ou a invenção de outro grupo.  

(BARRETO, v. III, 1956, p, 85).  

 

 

Depois de afirmar que o namoro no início do século XX era uma prática disseminada 

por toda a sociedade, o narrador fez uma observação: em função das precauções que cercavam 

a relação dos jovens, o namoro parecia um ato ilícito. A preocupação dos pais, pela sua 

condição, em redobrar a vigilância das filhas era pertinente por causa do medo da desonra. 

Para vencer os obstáculos da família, os rapazes e moças criaram “táticas” através da 

linguagem das flores e gestos da bengala e do leque, para comunicarem as intenções 

sentimentais entre si. Até nas festas de bailes, em que se aparentavam em revistas e folhetins 

como licenciosas, eles estavam cerceados de exagerado controle dos pais que estabeleciam 

“preceitos e regras costumeiras”.  

Isso acontecia, segundo Perrot (2006, p 266), porque “a família não é apenas um 

patrimônio. É também um capital simbólico de honra. Tudo o que arranha sua reputação, que 

mancha seu o nome, é uma ameaça”. A defesa da honra familiar era em que se encontravam 

as razões para a vigilância dos pais em relações às filhas. A honestidade das moças solteiras 

estava atrelada à condição social e um atributo moral, “selados por um estado fisiológico”, a 

virgindade. Qualquer mácula dirigida a um desses aspectos atingia a honra feminina com 
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poder inexorável, mas nada comparado a ruptura do “selo” fisiológico, que lhe representava o 

“único dote natural irreparável” (CAULFIELD, 2005, p. 78). 

A personagem Clara dos Anjos tinha consciência da relação entre os fatores sociais e 

moral como referências da honestidade feminina. No final do romance, ao narrar o desfecho 

do infortúnio da protagonista, o narrador sugere, quais as atitudes e comportamentos, as 

mulheres de condição humilde precisavam, para não passar mais por uma situação daquela:  

 

 

O que era preciso, tanto a ela como às suas iguais, era educar o caráter, 

revestir-se de vontade, como possuía essa varonil dona Margarida, para se 

defender de Cassis e semelhantes, e bater-se contra todos os que se 

opusessem, por este ou aquele modo, contra a elevação dela, social e 

moralmente. Nada a fazia inferior às outras, senão o conceito geral e a 

covardia com que elas o admitiam... (BARRETO, v.V, 1956, p. 196). 

(grifos meus). 

 

 

   Daí as dificuldades de Clara dos Anjos em enfrentar sua nova situação depois de ter 

sido deflorada por Cassi Jones. Os preconceitos em relação à mulher solteira, as 

desconsiderações de outros homens pelas desvirginadas, enfim, o desprezo de todos, pelo 

“conceito geral”, por uma moça sem honra, levavam Clara dos Anjos a se sentir a pessoa mais 

ignóbil do mundo. Sua expressão final no romance revela o estado de ânimo que uma mulher 

pobre poderia sentir naquela situação: “Nós não somos nada nesta vida” (BARRETO, v. V, 

1956, p. 196). Abandonada por Cassi Jones, grávida, solteira, sem estudos, sem profissão, o 

medo que se avizinhava de Clara dos Anjos era ser obrigada a entregar-se à prostituição. 

Acabaram ali os sonhos e esperanças de, como todas as moças de sua idade, encontrar um 

novo namorado, noivar e casar-se para viver em função do esposo e dos filhos.  

Eram essas as expectativas que alimentavam os dias de Ismênia do romance Triste fim 

de Policarpo Quaresma. Esta personagem, vizinha de Policarpo Quaresma e filha do general 

Albernaz, não era feia pelos padrões de beleza de Lima Barreto:  

 

 

Ela não era feia; amorenada, com os seus traços acanhados, o narizinho mal 

feito, mas galante, não muito baixa nem muito magra e a sua aparência de 

bondade passiva, de indolência de corpo, de idéia e de sentidos - era até um 

bom tipo das meninas a que os namorados chamam - “bonitinhas”. O seu 

traço de beleza dominante, porém os seus cabelos: uns bastos cabelos 

castanhos, com tons de ouro, sedosos até ao olhar. 
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Aos dezenove anos arranjou namoro com o Cavalcanti, e à fraqueza de sua 

vontade e ao temor de não encontrar marido não foi estranha a facilidade 

com que o futuro dentista a conquistou (BARRETO, v. II, 1956, p. 63 - 64). 

 

 

Há cinco anos estava noiva com um estudante de nome Cavalcanti que fazia o curso 

para dentista. Pelo medo de perder a oportunidade e de não encontrar um outro noivo no 

mercado matrimonial, terminou sendo conquistada com facilidade. Ismênia se sentia 

praticamente casada, por isso as constantes perguntas que lhe faziam sobre a data do 

casamento não a incomodavam tanto: 

 

A todo instante e a toda a hora, lá vinha aquele - “porque, quando você se 

casar...” - e a menina foi se convencendo de que toda a existência só tendia 

para o casamento. A instrução, as satisfações íntimas, a alegria, tudo isso 

era inútil; a vida se resumia numa cousa: casar. 

De resto, não era só dentro de sua família que ela encontrava aquela 

preocupação. No colégio, na rua, em casa das famílias conhecidas, só se 

falava em casar.  

A vida, o mundo, a variedade intensa dos sentimentos, das idéias, o nosso 

próprio direito à felicidade, foram parecendo ninharias para aquele 

cerebrozinho; e, de tal forma casar-se se lhe representou cousa importante, 

uma espécie de dever, que não se casar, ficar solteira, “tia”, parecia-lhe um 

crime, uma vergonha. 

De natureza muito pobre, sem capacidade para sentir qualquer cousa 

profunda e intensamente, sem quantidade emocional para a paixão ou para 

um grande afeto, na sua inteligência a idéia de “casar-se” incrustou-se 

teimosamente como uma obsessão (BARRETO, v. II, 1956, p. 63). 

 

 

 

Havia uma coerção implícita da sociedade impondo a regra obrigatória para o casamento 

da mulher. Uma representação imposta por todas as instituições a começar pela família e 

reforçada pela escola. Em todos os ambientes estava grassada a ideia da necessidade de 

casamento. As repercussões que isso fazia na individualidade das moças, em se tratando de 

não alcançar o objetivo, era se sentiram culpadas por uma falta, e chegavam a se punirem com 

o senso moral reproduzido em forma de vergonha. 

Ismênia, na maneira de perceber e sentir o sentimento amoroso, era diferente de Clara 

dos Anjos. Enquanto nesta os desejos de amar se faziam reconhecidos no corpo com os seios 

intumescidos, na instabilidade das emoções, no alheamento das obrigações cotidianas, 

levando-a até às últimas conseqüências de uma relação fracassada, em Ismênia se verificaria a 

indiferença pelos sentimentos e a ausência de “quantidade emocional para a paixão ou para 
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um grande afeto”. Para ela o importante era o casamento institucionalizado, que ela colocava 

acima do amor.  Encarava o enlace matrimonial como uma obrigação obsessiva e no alto da 

radicalização do cumprimento do dever social, quando rompido o compromisso pelo noivo, 

ficou louca.   

Também para a família o casamento de uma filha constituía-se numa tarefa que, quando 

conseguida, retirava um peso de responsabilidade dos pais. Dona Maricota, mãe de Ismênia, 

tratava do problema de casamento com o pragmatismo de um comerciante. Na noite em que 

foi firmado o noivado da filha, ela se felicitou com o marido: “enfim - dizia Albernaz à 

mulher, na noite do pedido, quando já recolhidos - a cousa vai acabar. Felizmente, respondia-

lhe Dona Maricota, vamos descontar esta letra” (BARRETO, v. II, 1956, p. 65). Esta 

expressão, utilizada em transações comerciais e financeiras, refere-se à emissão de ordem de 

pagamento ao devedor para pagamento de título de crédito ao credor, em data prevista. Casar 

uma filha tinha as mesmas proporções de saldar parte de uma dívida em tempo determinado. 

O pai, ao encontrar os amigos, queixava-se das dificuldades de encontrar casamentos:  

 

 

A satisfação resignada do general era porém, falsa; ao contrário: ele estava 

radiante. Na rua, se encontrava um camarada, no primeiro momento azado, 

lá dizia ele:  

- É um inferno, esta vida! Imagina tu, Castro, que ainda por cima tenho que 

casar uma filha! 

 Ao que Castro interrogava;  

- Qual delas?  

- A Ismênia, a segunda, respondia Albernaz e logo acrescentava: tu é que és 

feliz: só tiveste filhos (BARRETO, v. II, 1956, p. 65). 
 

 

Casar para uma moça, mesmo com a relativa liberdade para escolha, tendo como 

critérios o sentimento de amor, tornava-se uma decisão difícil. Olga, outra personagem de 

Triste fim de Policarpo Quaresma, ao visitar Policarpo Quaresma no hospício, anuncia o seu 

casamento com o doutorando Armando Borges. Quando instada a falar se gostava dele, não 

sabia responder. Acreditava que iria se casar por impulso da sociedade, mas não necessidade 

que partira dela.  Isto porque, 

 

 

Todos os rapazes que ela conhecia, não possuíam relevo que a ferisse, não 

tinham o “quê”, ainda indeterminado na sua emoção e na sua inteligência, 

que a fascinasse ou subjugasse. Ela não sabia bem o que era, não chegava a 
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extremar na percepção das suas inclinações a qualidade que ela queria ver 

dominante no homem. Era o heróico, era o fora do comum, era a força de 

projeção para as grandes cousas; mas nessa confusão mental dos nossos 

primeiros anos, quando as idéias e os desejos se entrelaçam e se 

embaralham, Olga não podia colher e registrar esse anelo, esse modo de se 

lhe representar e de amar o indivíduo masculino. 

E tinha razão em se casar sem obedecer à sua concepção. É tão difícil ver 

nitidamente num homem, de vinte a trinta anos, o que ela sonhara que era 

bem possível tomasse a nuvem por Juno... Casava por hábito de sociedade, 

um pouco por curiosidade e para alargar o campo de sua vida e aguçar a 

sensibilidade. Lembrou-se disso tudo rapidamente e respondeu sem 

convicção ao padrinho:  

 - Gosto (BARRETO, v. II, 1956, p.102). 

 

 

  O que ela procurava em um homem estava ainda indefinido em razão de sua idade, mas 

de qualquer forma, sabia que não o tinha encontrado, pelo fato de que nenhum rapaz que 

conhecera tinha lhe chamado atenção. Procurava o heróico e a força de projeção para as 

grandes causas da humanidade. Talvez nesse perfil de homem estivesse a paixão platônica 

que Olga sempre aparentou guardar por seu padrinho Policarpo Quaresma. Ele sim, tinha 

grandes ideais nacionalistas, queria a redenção do Brasil pela educação e agricultura. Mas, 

casar mesmo, só por curiosidade e hábito de sociedade, uma experiência no sentido de alargar 

suas relações sociais, talvez as achando limitadas pela influência do pai. A curiosidade e o 

desdobramento da vida foram a justificativa que a personagem, Ana Serguêievna, do conto 

russo Uma pequena explicação, deu para o seu casamento: “atormentava-me a curiosidade, eu 

desejava alguma coisa melhor, porque existe, dizia eu a mim mesma, uma outra vida. Tinha 

vontade de viver um pouco! Viver e viver...A curiosidade me abrasava...(TCHEKOV, 2005, 

p. 186). 

Diante do quadro em que a família pequeno-burguesa inseria-se, no início do século 

XX, continuou havendo casamento por interesse de família. No romance Numa e ninfa 

aparece Edgarda realizando um casamento que satisfazia um arranjo político do seu pai e sua 

conveniência. Numa Pompílio de Castro, Chefe de Polícia, por fazer do seu cargo uma 

estratégia de ascensão social, desposou Edgarda que “talvez já tivesse achado um que era do 

seu amor, mas não era de sua prudência”.  

 

 

Nunca supôs que aquele bacharel esguio, amarelado, cabelos duros, com um 

grande queixo, vestido com um apuro exagerado de provinciano, 

premeditava casar-se com ela, mas, ócio provinciano, a falta de 

galanteadores passáveis, a vontade de matar o tédio, fizeram-na esquecer a 
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artificial representação que tinha de si mesma e aceitou as homenagens do 

chefe de polícia de seu pai. 

O governador via com bons olhos a aproximação dos dois e pareceu-lhe que 

o casamento de ambos seria útil à sua política (BARRETO, v. III, 1956, p. 

36). 

 

 

Apesar de sonhar do alto de seu castelo, Edgarda terminou se rendendo às condições que 

a realidade lhe oferecia. Não tinha pensado em casar-se com um tipo provinciano como Numa 

Pompílio, todavia, com a ajuda do seu pai, ele poderia fazer uma promissora carreira política 

e ela satisfaria, através dele, sua ambição de esposa de importante mandatário da nação.  

  As interdependências que envolviam as possibilidades de casamento de Ismênia, Olga 

e Edgarda estão em um contexto de estratificação social da pequena burguesia e pertencente a 

um segmento étnico branco. Essa condição social distancia-se daquela vivenciada por Clara 

dos Anjos que morava no subúrbio do Rio de Janeiro, era pobre e mulata. Ao viver seu 

romance com Cassi Jones, após ter sido deflorada e abandonada por ele, procurou a mãe do 

sedutor para que ela interviesse na realização do casamento. Dona Salustiana rejeitou a 

proposta, alegando que era preferível a cadeia. Como de costume, ela ouvia as reclamações 

das vítimas do filho: “A mãe recebia-lhe a confissão, mas não acreditava; entretanto, como 

tinha as suas presunções fidalgas, repugnava-lhe ver o filho casado com uma criada preta, ou 

com uma pobre mulata costureira, ou com uma moça branca lavadeira e analfabeta.” 

(BARRETO, v. V, 1956, p. 46).  

A atitude de dona Salustiana em não aceitar que seu filho se casasse com uma mulher de 

cor mais escura só confirma a regra, conforme estudos de relação inter-raciais, realizados 

desde os anos 20 e 30 no Brasil, em que os homens brancos e de classe média tem preferência 

por mulheres “mulatas na cama mas não no casamento” (CAULFIELD, 2005, p. 294). Ela 

também não aceitaria, que o destino de Cassi Jones fosse desposar uma moça branca, pobre e 

sem instrução. 

Estudo realizado por Freyre (2002, 475), no final da década de 1950, revelou que grande 

parte da população nascida na segunda metade do século XIX não admitia casamento inter-

racial a exemplo de dona Isabel Henriqueta de Sousa e Oliveira, nascida na Bahia em 1853 e 

educada na Capital do Império. “Considerando „o negro, uma raça inferior‟ qualquer mistura 

„legal ou ilegal‟ que tenha havido de brancos com pretos no Brasil, lhe parecia, na época de 

sua resposta ao questionário que serve de lastro a parte deste ensaio, merecer censura”. 

Poucas pessoas em seus depoimentos aceitaram a miscigenação de membros da família com 

homens e mulheres de cor, enquanto outras se mostravam simpáticos aos descendentes de 
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africanos, mas quando a questão se referia ao casamento de seus parentes com indivíduos 

daquele grupo étnico, a hipótese era refutada de modo incisivo. 

O casamento estava na vida das moças como possibilidade de ampliar os horizontes e 

atingir realizações pessoais que a ambição as impulsionava. Aquelas que não estavam dotadas 

da curiosidade de uma vida a dois e não alimentava a cupidez a que um consócio conduzia, 

poderia, sem constrangimento, resignar-se à vida de solteira. Dona Adelaide, irmã de 

Policarpo Quaresma, fizera essa opção. Estava em torno dos cinqüenta anos, de “inteligência 

lúcida e positiva”, era em tudo o oposto do irmão: 

 

 

Para Dona Adelaide, a vida era cousa simples, era viver, isto é, ter uma 

casa, jantar e almoço, vestuário, tudo modesto, médio. Não tinha ambições, 

paixões, desejos. Moça, não sonhava príncipes, belezas, triunfos, nem 

mesmo um marido. Se não casou foi porque não sentiu necessidade disso; o 

sexo não lhe pesava e de alma e corpo ela sempre se sentiu completa 

(BARRETO, v. II, 1956, p. 168). 
 

 

Dona Adelaide preferiu seguir o caminho da simplicidade e decidiu-se por uma vida 

módica e tranqüila. A sua existência resumia-se à manutenção das necessidades elementares 

de moradia, alimentação e vestuário. Na juventude nunca foi dada a ambições e desejos. 

Nunca almejou príncipes encantados, “nem mesmo um marido”. Em razão disto resolveu ficar 

solteira, porque lhe era prescindível o casamento e a abstinência sexual não se constituía um 

fardo. Era uma mulher realizada de corpo e alma.  

No entanto, outras personagens que escolheram o caminho do casamento, a exemplo de 

Olga e Edgarda, sentiram a monotonia e a decepção de suas expectativas depois de certo 

tempo de convivência marital: “Não se demorava na rua, mas pouco conversava com a 

mulher; mas dava os passeios e fazia as visitas de circunstância.A vida de ambos era, 

entretanto, plácida com a de um velho casal” (BARRETO, v.III, 1956, p. 37). 

Numa Pompílio e Edgarda passaram a viver uma rotina, com o esposo fazendo os 

passeios de costume pelas ruas e livrarias da cidade. Os dois faziam as visitas aos amigos, 

mantendo as aparências de casal solidário. Porém, em casa, o silêncio entre os dois 

predominava. 
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A mulher em que o casamento já começara a pesar, aborrecia-se com esta 

obscuridade. Não o amara, não o supunha inteligente, mas havia sei que de 

organizado nele, de médio, de segurança de processo, que esperou sempre 

que a política o fizesse pelo menos conhecido; mas, assim, não o queria e o 

seu enlace era um desastre sem desculpa aos seus olhos. (BARRETO, v.III, 

1956, p. 38). 

 

 

A constatação que incidia sobre Edgarda era o peso do casamento. Não encontrava, 

através do matrimônio com Numa Pompílio, a realização do que tanto almejava, ser a esposa 

de um político de grande reputação da República. Todavia, até aquele momento ele não saía 

da obscuridade. Tinha a consciência que nunca o amara, mas esperava pelo menos que seu 

senso burocrático, mesmo desprovido de inteligência, o alçasse, senão a glória da política, 

possivelmente o reconhecimento parlamentar por parte da imprensa e da população. A 

conclusão que ela chegou foi que com essas condições não o queria, portanto, seu casamento 

representava um fracasso.     

Insatisfeita com a união que fizera com Numa Pompílio e certa de que não o queria, a 

oportunidade de ser atraída para relações extraconjugais se fazia presente. Quando Numa 

Pompílio de Castro foi eleito deputado federal, veio para seu desembarque, no Rio de Janeiro, 

entre os parentes da esposa, um primo chamado de Benevenuto, que segundo seu 

conhecimento tinha fama de extravagante. Numa Pompílio procurou tratá-lo com polidez 

própria de suas capacidades judiciárias, mas ficou admirado da alegria com que Edgarda o 

recebeu e do olhar curioso que deitou sobre o todo do parente (BARRETO, v. III, 1956, p. 

37). 

A observação de Numa Pompílio não chegou a ser uma desconfiança da mulher. A sua 

vida de parlamentar, cheia de obrigações, sempre contou com a decisiva contribuição de 

Edgarda, que pensando no êxito do marido na atividade política, entregava-lhe pronto os 

discursos pronunciados na Câmara. Um dia crucial para a carreira de Numa Pompílio chegaria 

e ele precisava de um pronunciamento para o dia seguinte, para desfazer a má impressão que 

deixara, quando resolvera, com imprudência, falar de improviso. Chegou em casa atordoado, 

mas logo encontrou em Edgarda a tranqüilidade que precisava. Ela prontificou-se a redigir o 

discurso se dirigindo para a biblioteca da casa, enquanto ele foi dormir para aliviar a 

preocupação. Depois de usufruir as primeiras horas de sono, acordou e se deu conta de que a 

mulher não estava na cama e   
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Pensou em ir ver a mulher; em ir agradecê-la com um abraço o trabalho que 

estava tendo por ele. Calçou as chinelas e dirigiu-se vagarosamente, pé ante 

pé, até ao aposento onde ela estava. Seria uma surpresa. As lâmpadas dos 

corredores não tinham sido apagadas... Que seria? A porta estava fechada. 

Abaixou-se e olhou pelo buraco da fechadura. Ergueu-se imediatamente... 

Seria verdade? Olhou de novo. Quem era?  Era o primo... Eles se beijavam, 

deixando de beijar, escreviam. As folhas de papel eram escritas por ele e 

passadas logo a limpo pela mulher. Então era ele? Não era ela? A carreira... 

o prestigio... senador...  presidente...Ora bolas!  

E Numa voltou, vagarosamente, pé ante pé, para o leito, onde sempre 

dormiu tranqüilamente (BARRETO, v.III, 1956, p.265).    

 

 

Numa Pompílio se deparou com uma cena vista pelo buraco da fechadura. A primeira 

vez duvidou do que vira: “será verdade?” Olhou novamente para se certificar de que sua 

mulher estava aos beijos com o primo Benevenuto que escrevia o discurso que lhe salvaria a 

reputação de grande orador, enquanto a mulher passava a limpo a matéria. Então, descobriu 

que o verdadeiro autor das suas exposições era o homem que lhe traía com a mulher. Logo, 

ante a decisão de estabelecer a honra maculada e o futuro da carreira política, Numa Pompílio 

preferiu ficar com esta última. 

Olga também teve suas decepções com o casamento, mas ao contrário de Edgarda não 

procurou em outro homem a satisfação do sonho que alentava. As decepções com o Dr. 

Armando Borges, seu marido, começaram pela forma como ele exercia a medicina, sem 

nenhum amor à profissão. No Hospital Sírio, onde trabalha três vezes por semana, cada 

consultava durava em torno de um minuto. Em seu expediente, atendia mais de trinta 

pacientes, em trinta minutos. Apesar da riqueza que passou a ostentar depois do casamento, 

ainda alimentava a vaidade de ser nomeado médico de um hospital público para angariar 

prestígio. 

 

 

 Não foi desprezo, nojo que ela teve pelo marido; foi um sentimento mais 

calmo, menos ativo; desinteressou-se dele, destacou-se de sua pessoa. Ela 

sentiu que tinham cortado todos os laços de afeição, de simpatia, que 

prendiam ambos, toda a ligação moral, enfim (BARRETO, v. III, 1956, p. 

198).  

 

 

O sentimento que tomara corpo era uma atitude de indiferença que aos poucos os 

separavam através do desinteresse dela por ele. Acabavam os elos de simpatia e feição que os 

uniam. E as motivações baseadas na ligação moral se desfaziam. 
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Ela já tinha percebido, durante o noivado, que o seu gosto pelos estudos se situava 

apenas no quadro das aparências. E quando casado, precisa continuar enganando a mulher 

com um gosto aparente. A leitura à noite levava-o rapidamente ao sono e ele caía a dormir 

sobre os livros. 

 

 

Mesmo quando noiva, verificara que aquelas cousas de amor ao estudo, de 

interesse pela ciência, de ambições de descobertas, nele, eram superficiais, 

estavam à flor da pele; mas desculpou. Muitas vezes nós nos enganamos 

sobre as nossas próprias forças e capacidade; sonhamos ser Shakespeare e 

saímos Mal das Vinhas. Era perdoável, mas charlatão? Era demais! 

(BARRETO, v. III, 1956, p. 198).   

 

 

Olga reconhecia que em determinados aspectos da vida, as pessoas, a partir da 

experiência dela, enganam-se a respeito da capacidade que cada um pensa em possuir de fato. 

Pensa-se em galgar os mais altos picos da existência e as decepções trazem o indivíduo para a 

sua realidade.   

 

   

Passou-lhe um pensamento mau, mas de que valeria essa quase 

indignidade?..  todos os homens deviam ser iguais; era inútil mudar  deste 

para aquele... 

Quando chegou a esta conclusão, sentiu um grande alívio, e a sua 

fisionomia se iluminou de novo como se já estivesse de todo passada a 

nuvem que empanava o sol dos seus olhos. (BARRETO, v. III, 1956, p. 

198). 

 

 

   Com sua angústia em ser obrigada a reconhecer os erros, vinha-lhe no pensamento 

uma racionalização. Era impossível não cometê-los e sua indignidade não teria sentido de ser 

porque entre uma escolha e outra, não haveria diferença, pois todos os homens eram iguais. 

Ao refletir dessa forma, um alívio tomou conta do semblante da jovem mulher que recobrou 

seu ânimo e alegria de viver.  

Na análise deste capítulo, vimos a trajetória da família brasileira em sua transição da 

família patriarcal para nuclear. As mudanças efetuadas nesta instituição, em decorrência das 

transformações sócio-econômicas que afetaram o país, a partir da segunda metade do século 

XIX, enfraqueceram o poder patriarcal, possibilitando que as escolhas para o casamento 

fossem motivadas pelos sentimentos amorosos dos pretendentes. No entanto, as mulheres 
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permaneceram submetidas a uma estrutura de dominação masculina em que o casamento não 

acenou com suas perspectivas de liberdade e realizações pessoais. 

 

7. À guisa de conclusão 

 

 

Nesta incursão realizada na obra de Lima Barreto, descobri a pluralidade da educação e, 

em razão disso, a diversidade de perfis femininos. A educação da mulher na obra limiana está 

relacionada ao contexto, constituído de estratificação social e grupo étnico, ao qual pertence o 

sexo feminino. Estes aspectos da educação, em sua quantidade e variedade, provocaram uma 

perplexidade inicial diante das informações oferecidas pela pesquisa e que foram analisadas 

para a consecução deste trabalho.   

Dessa forma, efetivou-se uma mudança no conhecimento, quando percebi, ao final do 

processo de conhecimento orientado de investigação, de que não existe o ser genérico 

denominado mulher, aspecto da representação assinalada por sua ausência, mas mulheres em 

múltiplas presenças, portadoras de particularidades. Estas, em suas interdependências 

construídas no cotidiano com outros homens e mulheres, desempenham práticas sociais, 

conforme hábitos, valores, atitudes e comportamentos adquiridos, através de agentes e 

instituições, disseminados na tessitura da sociedade. 

A partir das personagens de Lima Barreto, a pesquisa revelou-me a permanência dos 

mecanismos de reprodução de bens simbólicos, por intermédio da família, com apoio 

recebido das Instituições como a Igreja e Escola. A prova disso foram as modificações 

verificadas no casamento na transição do século XIX para o século XX. Houve arrefecimento 

da determinação familiar na escolha do marido para as moças, concedendo autonomia para a 

escolha relativamente livre dos seus futuros maridos, com aceno de possibilidade de realizar 

um consócio pelo sentimento amoroso. No entanto, elas continuaram insatisfeitas na nova 

situação, demonstrada com o desagrado em relação aos cônjuges e na busca de conquistar os 

anseios em parcerias extraconjugais. 

Reconheci que a prática feminina do adultério foi uma “tática” encontrada como 

alternativa à estratégia de dominação social exercida sobre a mulher, por meio do casamento.  

A dupla moral impregnada nos costumes dos homens que, embora casados, mantinham 

intercursos sexuais com amantes e meretrizes. Ao lado da proposição da fragilidade 
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masculina, responsável por incontáveis conquistas femininas, com intuito de reabilitar 

constantemente a masculinidade, encontrava-se, independente do sexo, a impossibilidade do 

ser humano conformar-se com a realização dos desejos. A cada satisfação conquistada, 

surgiriam outros desejos consecutivos, para serem saciados. No campo amoroso, isso 

conduzia à procura constante de um amor ideal, que encontramos no outro quando acometidos 

por uma paixão. Nessa situação, amamos não a outra pessoa que dizemos amar perdidamente, 

mas a nós mesmos. Amamos o Eu ideal transferido para alguém, pensando ser dela o que 

almejamos. A psicanálise representou o esforço da razão em esquadrinhar os aspectos 

irracionais de nossos sentimentos e ações, e certamente tornou-se um discurso aceito quando 

referida as paixões dos outros, mas, ao tornarmos apaixonados, as explicações não nos 

disseram nada. 

Não se pode banir a irracionalidade da vida, pelo simples fato de que o inconsciente 

também é histórico, na acepção de que surgiu em um espaço e tempo determinados, com o 

nascimento da psicanálise, e na de que faz parte da existência cotidiana, independente da 

nossa vontade em aquiescer. Não escolhemos a pessoa a quem devemos amar, mas as nossas 

preferências, em princípio, estão permeadas por condicionamentos sociais, contidos de 

valores, preconceitos e interesses de classe, ensinados por pais e professores e internalizados 

pelas crianças.  

As personagens de Lima Barreto como Olga, Ismênia, Clara dos Anjos, Nair e Edgarda 

foram educadas pelas famílias com a única perspectiva de futuro centrada no casamento, para 

serem mães e esposas, como se fora da instituição matrimonial não houvesse condições de 

realização para a mulher. O casamento não estava restrito a dependência financeira da mulher 

por sua exclusão do mercado de trabalho, mas porque também a mentalidade predominante a 

fazia depositária dos sentimentos familiares e maternais. As que não se enquadrassem nessa 

orientação seriam punidas pelo sentimento de culpa e estigmatizadas com o opróbrio social. 

Todavia, havia aquelas que arrostavam as representações hegemônicas e, por opção, faziam 

escolha pela vida de solteira, a exemplo de Dona Adelaide, celibatária, casta e plenamente 

satisfeita. E outras, como dona Margarida, que depois de viúva preferiu permanecer nesse 

estado civil, sendo a provedora e a guardiã da sua casa.   

Compreendi que o problema que afetava as relações matrimoniais, no tocante às 

mulheres, era a discrepância entre o ideal de homem concebido e o homem real com quem se 

casavam. O ideal de amor romântico circulava na sociedade em repertórios de modinhas e 

tramas cinematográficas, levando as moças a sonharem com um homem que, quando 

apareciam para namorá-las, elas projetavam neles seus ideais, sem discernimento e senso 
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crítico. Casavam com um desconhecido e depois, no jogo de tensões do dia a dia, elas 

deparavam-se com a realidade de um homem feito para exercer o poder patriarcal sobre a 

família, restringindo seus anseios de liberdade e frustrando sua curiosidade juvenil.    

O problema estava na educação que homens e mulheres recebiam, para representar 

papéis diferenciados. Quando convocados pela sociedade para coabitarem na imposição do 

matrimônio, sentiam-se na impossibilidade de conviverem em uma justa relação, em que 

prevalecesse a igualdade entre ambos. As desigualdades, tanto na educação das crianças como 

entre o marido e a mulher, eram antecedentes que resultavam na dominação da 

preponderância de visão de mundo masculina sobre a feminina.  

Essa ordem de dominação, que provinha principalmente da instituição familiar, teria 

seus alicerces de sustentação questionada por duas figuras: o sedutor e a mulher adúltera. O 

sedutor desviava as mulheres de sua verdade, seja a moça de encontrar a felicidade casando 

virgem, seja a senhora casada de manter o lar em harmonia e, portanto, o equilíbrio da 

sociedade. Por sua vez, a adúltera quebrava todos os pressupostos que predicavam a 

fragilidade da mulher e a constituía na representação de pessoa submissa, supostamente 

conseguida pela educação da sua família e ascendência do esposo depois de casada.   

Outra maneira, encontrada pela mulher à procura de sua emancipação estava na 

educação, especificamente na leitura de livros literários. A literatura possibilita ao leitor 

conhecimento de si por intermédio do outro, representado nas personagens, e com essas, a 

troca de experiências vivenciadas em suas interdependências cotidianas. Permite alargar os 

horizontes com a reflexão e imaginação, ao estreitar as fronteiras do real com a ficção. O 

pensamento conduz ao discernimento da realidade, enquanto a imaginação à invenção de 

outras possibilidades de viver. Em conseqüência, a leitura literária é uma educação dirigida 

para o conhecimento e a mudança. 

Com esta pesquisa desvendei as aventuras, os sonhos e os amores vividos pelas 

mulheres no início do século XX, encarnados nas personagens da obra de Lima Barreto. Elas 

buscavam, sem saber, vencer o medo e as dúvidas no tocante a dominação da educação 

recebida. Nos seus ideais, ações e pensamentos buscavam tão-somente a felicidade na 

realização do sentimento amoroso, mas os modos que a sociedade lhes impusera, resultou na 

sua negação. Entretanto, resta-nos a esperança, como homens e mulheres, de refletirmos sobre 

nossa condição, e pensarmos nas possibilidades de construirmos relações de gêneros, sem a 

existência de dominadores e dominados.  
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