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RESUMO 

 

  Esta tese tem como objetivo a leitura historiográfica do "romance 

do café", produções literárias marcadas pelos processos sociais desencadeados 

pela monocultura cafeeira. De muitas maneiras, os autores retrataram costumes, 

valores, conflitos, vivências e experiências que abarcaram não apenas das 

sociedades locais, mas também confluiram com a emergência dos grandes e 

médios centros urbanos. Nessa trajetória, este romance não apenas tomou a 

cafeicultura como tema ou ambiente histórico e social das suas tramas, forjando 

representações do campo e da cidade, de um ciclo econômico ou reforçando um 

gênero da literatura brasileira; o próprio romance, enquanto experiência estética e 

crítica, permitiu a elaboração de visões, hipóteses e conceitos históricos, que 

tiveram como um dos principais mecanismos interpretativos a ruína, ou seja, a 

passagem da opulência à decadência. É nesta dramatização feita pelo romance que 

a história foge ao seu destino ruinoso para confrontar-se com os leitores de um 

outro tempo, pois a sua historicidade não se esgota nem com o término da obra 

literária nem com o fim do ciclo cafeeiro. Ela compõe-se de camadas 

interpretativas, permitindo a leitura do "romance do café" como uma alegoria 

moderna. 

 

PALAVRAS-CHAVE: História; Literatura; Romance; Café; Historiografia; 

Teoria da História. 
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INTRODUÇÃO 
 
 
 Para se ver o futuro numa xícara de café, toma-se de uma colher do pó e 

uma outra de açúcar e ferve-se com uma xícara de água. Após a primeira fervura, 

mais uma deve ser feita. O café precisa ser sorvido lentamente, para se firmar a 

concentração na revelação que virá. Ao fim da bebida, entorna-se a xícara num 

pires. Nas bordas e paredes do recipiente, a borra formará as figuras reveladoras 

do tempo próximo. Uma lua significa um romance repentino, uma vela o seu fim; 

uma aranha a espera de sete meses, uma cadeira a preguiça que prejudica, o cha-

péu um homem rico; a figura de ovos representa a traição, e assim adiante. A apa-

rição de uma figura indefinida diz o seguinte: "não viva do passado". 

 Para se ver o passado na borra do café, toma-se uma boa medida de lem-

brança e outra de esquecimento e junta-se num movimento diacrônico. Leva-se ao 

fogo alto, com muita atenção às figuras, representações e imagens que se formam 

durante o cozimento, mesmo se desprovidas de significados. Quando se chegar ao 

ponto de cinzas, entorna-se tudo em folhas de papel em branco, onde se deposita-

rão vestígios da presença do tempo. Parte deles estará repleta de sentidos, tantos 

deles mas nenhum inequívoco; outros serão desfeitos com o sopro. Somente aque-

les que formarem ruínas terão vida no futuro. 

Vestígios são como alegorias que emergem no horizonte dos tempos. Co-

mo tais, não são acabados, translúcidos, harmoniosamente arranjados; ao contrá-

rio, são deficientes e arbitrários. Necessitam de conceitos, de explicações fora de 

si mesmos para se tornarem próximos ao intelegível. Mas ainda assim, nenhuma 

razão é suficiente para lhes alcançar uma unidade exterior e interior, pois a condi-
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ção deles é a multiplicidade de sentidos. Vestígios não se comportam como sím-

bolos, que são dotados de clareza e certeza. Ao invés disso, são desintegrados, 

fragmentários. Falam de uma outra coisa que não deles mesmos.1 

Uma história feita desses vestígios jamais terá uma totalidade, uma inte-

gridade que forneça um sentido pleno ao passado narrado. Não são peças de uma 

unidade estilhaçada. De uma ordem rompida, de um todo fragmentado, como era 

o sentimento reinante até a primeira metade do século XX, quando modernidade e 

modernização haviam deixado em cacos as experiências do passado. Nada disso. 

Os vestígios, se falam outra coisa que não deles próprios, também nada são além 

de si mesmos. Não podem almejar o inteiro e completo, o incomensurável, se este 

jamais se alcança. Não causam a epifania religiosa.  

Vestígios não são como documentos. Não se pode ir até eles em busca de 

sua verdade probatória. Eles indicam antes a ausência de um objeto que a sua evi-

dência. Uma ausência nomeada, e por isso tornada presente na linguagem. São 

monumentos de uma edificação, de um discurso ou de uma prova do passado que 

podem nunca ter existido. Mas é sua presença que dá à paisagem um caráter volá-

til, sensível às fagulhas. Não são peças de um argumento transcendente; não pos-

suem um sentido além, embora feito de muitos. É no jogo de sentido e no luto da 

sua ausência que os vestígios instauram a condição histórica que submete o passa-

do. É com a melancolia de uma desordem irremediável que a história, moderna e 

modernizada, encobre o passado como um manto sujo. 

                                           
1 GAGNEBIN, Jeanne Marie. História e narração em Walter Benjamin. 2ed. São Paulo: 
Perspectiva, 1999. 
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 Entretanto, é na fuga dessa plenitude, na ciência da impossibilidade de 

uma revelação exterior é que a história pode fazer o passado saltar de sua prisão 

casual. Nesse salto, ela readquire sua potência para o presente. Uma história que 

pode elucidar a precariedade de tudo que é oficial, respeitoso e canônico, e mos-

trar a máquina de poder que sustenta a ordem discursiva na qual se apoiam as cer-

tezas, muitas delas tirânicas.2  

Os vestígios da história não podem ser redutívies à razão. São por demais 

efêmeros para se deduzir um significado fora do tempo de sua existência. Estão 

próximos à morte, e dessa ligação fundamental é que a densidade da história se 

alimenta e serve às vidas que desaparecem sem deixar rastros. Pois são elas que 

surpreendem o presente, flagrando-o diante da própria decadência, mostrando-lhe 

sua feiúra e a sua dor. O passado que vive de si mesmo já está morto. 

A história aqui se faz desse duplo movimento: de um lado, constitui-se 

como fragmento de uma unidade inexistente, abolindo em si a ordem improvável 

dos fatos arranjados num contínuo regrado e infinito; de outro, toma o fragmento 

como condição de sua existência, na qual as partes esfaceladas não são comple-

mentares, mas irredutíveis umas às outras. História que não busca o passado inte-

legível, mas sua cesura na instabilidade presente. Ela pretende instaurar o históri-

co e flagrar a sua insurgência, passando ao largo das palavras finais.  

Fragmentária,  mas sem se juntar pela restituição de uma harmonia partida, 

essa história imerge numa atmosfera saturnina, desencantada. De sua precarieda-

                                           
2 BENJAMIN, Walter. Sobre o conceito de História. In: BENJAMIN, Walter. Magia e técnica, 
arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura. São Paulo: Brasiliense, 1985, p. 222ss 
(Obras escolhidas, vol. I). 
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de, deficiência e arbitrariedade, de sua aproximação com tudo que é mortal, ela 

tem seu ponto de inflexão na ruína, que nunca é uma coisa só. Ruína é o resto de 

algo que foi construído e também o seu desmoronamento; é a perda daquilo que 

nos pertencia e a queda na perdição. É sempre ainda a lembrança de alguma coisa, 

sem que essa coisa jamais tenha sido vista. A ruína não nasce apenas do que um 

dia existiu, mas também do que poderia ter existido. Ela é o inacabado e o esque-

cido de que se faz a história. Ruína não do que o tempo deixou como um monu-

mento à sua passagem, mas como testemunho de uma obra fracassada.  

Ruína é imagem e processo. Sua sedutora natureza melancólica fala à his-

tória e ao futuro, pois carrega a presença do tempo que passou e daquele que virá. 

É a realização de uma fatalidade filosófica. Mas antes disso, ela desperta o históri-

co nos detalhes desapercebidos e nas linhas rompidas que se escondem no todo 

inacabado. É uma passagem do tempo entre passado e presente.  

No "romance do café", há muito de ruína na paisagem, nos homens, na 

narrativa. Ela compõe quadros, descreve cenários, assombra o leitor com seus 

vazios, escombros, poeira e escuridão; transfigura os semblantes, enche-os de ru-

gas, cansaços, dores, tornando-os descarnados e velhos; consome destinos, desfaz 

acasos, pondo grilhões nos acontecimentos. A ruína ataca a linguagem, embolora 

o verbo, corroendo-lhe desde as vísceras. Mostra-se tanto como uma visão plena 

como uma rachadura ínfima, que cresce até antecipar o fim da história. Mas por 

entre as fissuras e frestas intrínsecas à ruína, o histórico também se esvai, escapa à 

caducidade, recompondo-se em sentidos outros, capazes de libertá-lo desse fado.  
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Esse "romance do café", porém, não foi escrito. Ele não tem um plano de 

obra detalhado, uma estrutura representativa de gênero ou uma filiação compro-

vada, embora tenha tudo dos romances "de ciclo" ("do açúcar", "da seca", "do 

cacau", "da borracha", "do gado", etc): contexto histórico determinante, opulência 

e sofrimento, realismo social, costumes e tipos, quadros da paisagem local, memó-

rias e notas, etc - romances regionalistas, como devem ser melhor caracterizados.3 

Embora irrealizado, ainda sim esse romance é lido e documentado. É fonte para o 

folclore4 e para a crônica histórica5; é metáfora para estetizar a vida entre os cafe-

zais, é expressão da arte criada pela idéia de uma "civilização do café"6. 

A alegação da crítica para inexistência de um "romance do café", ou de 

uma grande obra representativa para o tema, é a de que ele não se constituiu sobre 

uma solidez telúrica, uma ordem secular, carregada de densidade como aquela da 

cana-de-açúcar plantada desde os primeiros tempos da história nativa. O reinado 

do café não ultrapassou as primeiras gerações, não se enraizou à terra, migrou 

velozmente, e sua realeza rapidamente entrou em declínio. Seu nomadismo e sua 

voracidade teriam consumido o tempo necessário à sua maturação literária.  

Além de tudo, o café não era uma planta, mas uma mercadoria. Não era 

mais apenas lavoura, no que havia de natureza social e ordenamento político re-

grado pelos trabalhos e valores do campo. O negócio do café, seu caráter mercan-

                                           
3 Sobre o papel do gênero regionalista na formação literária e social brasileira, ver CÂNDIDO, 
Antonio. Literatura e subdesenvolvimento. In: A educação pela noite e outros ensaios. São Pau-
lo: Ática, 1989. 
4 MAGALHÃES, Basílio de. O café na história, no folclore e nas belas artes. 2ed. São Paulo: 
nacional, 1939.  
5 ELLIS, Myriam. O café: literatura e história São Paulo: Melhoramentos, 1977. 
6 MOTTA SOBRINHO, Alves. A civilização do café (1820-1920). 3ed. São Paulo: Brasiliense, 
1978. 
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til e oportunista, teria interditado a escrita de um romance do gênero, ou de uma 

obra representativa, escrita no calor da hora.7  

Mas não se justifica o "romance do café" pela adequação do tema à dura-

ção de sua história, nem à convenção de sua natureza. Pois mais que a afirmação 

de um destino agrícola para o país, natural e ideológico, a cafeicultura foi causa e 

conseqüência de novos processos sócio-econômicos. Ela não estava somente para 

a terra, mas para outras demandas locais e internacionais, como a imigração, a 

urbanização, a industrialização, o capital. E mesmo efêmero, a exploração do café 

concretizou e ampliou toda a tragédia anterior do latifúndio, da monocultura e da 

escravidão. Se esse romance não se formalizou enquanto variedade de um gênero 

literário, não importa. O tempo não foi perdido. 

Nesta história, o "romance do café" emerge de um corpus documental de 

mais cinqüenta peças literárias, em sua grande maioria romances. Quantidade lon-

ge de esgotar os exemplos, os primeiros datam de 1870 e os últimos desses dias de 

agora. Deste conjunto, foram selecionados em torno de dez romances escritos por 

José de Alencar, Visconde de Taunay, Júlio Ribeiro, Veiga Miranda, Monteiro 

Lobato, Hilário Tácito, Oswald de Andrade e Mário de Andrade.   

Nesses romances, os vestígios da história adquirem contornos alegóricos. 

Não apenas pelo gênero romanesco representar o efêmero vivido, mas também 

pelo café ser a experiência do velho e do novo na nossa história local. Essa efeme-

ridade da estética romanesca em choque com o peso secular das práticas fundiá-

                                           
7 DONATO, Mário. A passagem do café na literatura brasileira. Pau Brasil. São Paulo, n. 15, ano 
III, nov/dez., 1986, p. 48ss. 
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rias e sociais no país constituem um momento em que a narrativa histórica pode 

multiplicar seus sentidos.  

Nessas obras, o café é tanto "pano de fundo" como um processo, que inter-

fere mesmo na formalização delas. Na sua representação, todos os paradoxos de 

um país agrário modernizado aparecem: há latifúndio, monocultura e escravidão, 

como há metrópoles, cidades mortas, fronteiras; há caboclos, barões, burgueses e 

imigrantes, como amores, preconceitos, maldades, negócios. Sob grande esta ge-

neralidade de assuntos, dramas e histórias, foram escolhidos três sujeitos que par-

ticiparam da constituição sócio-cultural dos processos desencadeados pelo café: o 

fazendeiro, o negro escravo e a meretriz. 

No primeiro capítulo, "A grande lavoura", é sob o domínio do grande se-

nhor de terras que os cafezais aparecerem. Cafeicultura como negócio de fidalgos 

aferrados ao passado e capitalistas progressistas, exemplos da indústria agrícola 

nacional. Sua presença, nobre e antiga, infunde o espectro do passado colonial; ao 

mesmo tempo, mostram as práticas, oportunistas e burguesas, de que se favore-

cem ou de que são vítimas. Ao fazer de seus domínios pessoais e econômicos o 

paradigma da história local, arrastam destinos coletivos. O romance percorre esse 

movimento, atribuindo-lhe um "sentido". Mas a queda esfacela a memória, abrin-

do um vazio no futuro senhorial.  

 No segundo capítulo, "Troncos e raízes", é a história açoitada e desencan-

tada que pende dos pés de café. No corpo do negro, a escravidão trata de inscrever 

o silêncio e a feiúra; faz ele se calar, viver enquanto pode, sem transmitir nada à 

posteridade. Pesa sobre ele uma mão dura, sufocante, que abafa as vozes e os ge-
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midos, fazendo restar desse corpo apenas um arremedo de palavras, mudas reti-

cências - que do pitoresco passa ao sofrimento. Não entende seus gestos, não 

compreende a sua língua. Mãos que fazem a carne se abrir, mostrar-se vazia e 

morta. Mas o romance não consegue conter o sangue que escorre entre os dedos. 

Gota a gota, vai alimentando o passado do negro escravo. Mesmo se a história 

nega-lhe uma memória, não pode prescindir dela.  

 No Capítulo Terceiro, "Cafezais e cafetinas", é o corpo feminino que paga 

o preço pela história. Ele não dá apenas prazer; é quem introduz a vida moderna 

na cidade, cara e frívola. Voraz, imprime a sensação de poder ser consumido por 

qualquer um da multidão, faz-se e é feita de mercadoria. Mas são poucos que po-

dem pagar. Usado, descartado, é capturado de vários ângulos pela novas técnicas 

narrativas romanescas, como num filme. Tudo gira, se move, fazendo autores e 

leitores perderem-se nas ruas da capital paulista. 

 O capítulo final, "Cafeína, café e ruína", trata de historicizar, através da 

literatura, sentidos possíveis que o romance assume diante da memória: represen-

tar a passagem do tempo entre a opulência e a decadência, ser o mecanismo que 

captura o efêmero antes que caia no esquecimento. Autores e obras recorrem às 

cores e às dores locais, mas os monumentos erguidos tombam sobre eles mesmos. 

Restam fragmentos, vestígios, contemplados por olhos saturninos em busca de 

uma ordem, mas para sempre perdida. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo Primeiro 
 
 

A GRANDE LAVOURA: 
 DO ROMANTISMO AO CAPITALISMO 
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O tempo novo 

 

 No começo da década de 1850, a fazenda de Nossa Senhora do Boqueirão 

resplandecia sob as margens do rio Paraíba, município de Vassouras. As suas ter-

ras férteis estavam cobertas de fartas lavouras e abundantes matas virgens, que 

garantiam a contínua formação de solos aráveis. A casa de habitação chamada 

pelos pretos Casa-grande, vasto e custoso edifício, estava assentada no cimo de 

formosa colina, donde se descortinava um soberbo horizonte.1 Ao longe, a Serra 

do Mar mostrava seu dorso escuro, ondulante, uma imensa muralha a dividir o 

litoral das terras interiores.  

 Ao pé da colina, à esquerda, ficavam as fábricas da fazenda, a morada do 

administrador e as senzalas. Todos estes edifícios formavam um vasto paralelo-

gramo, com um pátio no centro; para este pátio, fechado por um grande portão 

de ferro, abriam os cubículos das senzalas.2 À curta distância, ainda erguiam-se o 

monjolo, o moinho, a serraria e a bolandeira, tocada pelas águas de um ribeiro 

pedregoso. À direita da colina ficava a capelinha da fazenda, construída sob a de-

voção de Nossa Senhora. O jardim, o pomar, a horta e vários locais para recreação 

completavam o quadro, próspero e de muito gosto.  

 Embora não houvesse tanta graça nativa nessa pintura que bem represen-

tasse a natureza brasileira, os toques da "arte européia" garantiam a faceirice da 

propriedade, notificava José de Alencar: Se a natureza brasileira, toucada pela 

                                           
1 ALENCAR, José de. O tronco do ipê: romance brasileiro. Rio de Janeiro: José Olympio, 
1951, p. 35. José Martiniano de Alencar (1829-1877) publicou este romance com o pseudônimo de 
Sênio, quando tinha 41 anos. A edição aqui utilizada faz parte das "Obras de ficção de José de 
Alencar", editada em 16 volumes. 
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arte européia, perdia ali a flor nativa e a graça indígena, em compensação torna-

va-se mais faceira.3 

 É nesta ligeira e remida contrariedade, entre outras, que Alencar deixa en-

trever os vestígios de um novo cenário, urgente e intransitivo. "Arte européia" é o 

seu eufemismo para as transformações críticas já visíveis na paisagem local, assim 

como um mecanismo para justiçar, ou salvaguardar, esta mesma paisagem, reto-

cada por mãos estranhas. E justamente para proclamar a irredutibilidade desse 

estranhamento à natureza nativa é que ele converte seu romance num documento.  

 Publicado no Rio de Janeiro em 1871, O tronco do ipê trazia a cor local 

em densas tonalidades etnográficas e folclóricas, fazendo minuciosa descrição de 

um tipo caro de vida brasileira a aristocracia rural escravista.  

O tronco do ipê" é romance que fixou a fazenda senhorial, a vida 
abastada e farta, as tragédias das casas-grandes, movimentando um mun-
do de figuras de estranha e sugestionadora veracidade. Não apenas o mito 
da Mãe-d'água aparece com as festas inesquecíveis do São João e do Na-
tal, os doces, os bolos, os quitutes do tempo, a Missa do Galo, as danças, 
os poetas improvisadores, as saúdes cantadas..., o presépio, o batuque dos 
escravos, a quadrilha dos amos, o jogo de prendas, enfim, a inimitável vi-
da doméstica de outrora, vista com olhos limpos, fixada com afeto, com 
um carinho minucioso onde havia saudade e alegria de evocar.4 

 
 Na década de 1870, a fixação da vida senhorial como tema literário apa-

rentemente já se justificava tanto pelo interesse como pela curiosidade que ela 

devia ter aos leitores potenciais do livro de Alencar. Nesse momento, a percepção 

generalizada de que esta vida, aparentemente sólida e fechada em seus valores, 

não aprofundava suas raízes, nem no tempo nem no solo, tornava O tronco do ipê 

                                                                                                                    
2 Idem, ibidem. 
3 Idem, p. 36. 
4 CASCUDO, Luís da Câmara. O folclore na obra de José de Alencar. In: ALENCAR, José de. 
Til: romance brasileiro. 3ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1955, p. 7. 
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não somente uma narrativa de costumes, mas uma memória da aristocracia senho-

rial, que começava a agonizar.  

 A década de 1850 constituiu a idade de ouro do café e da socieda-
de que sobre ele assentava, em Vassouras. Os temores e os fracassos da-
queles anos foram esquecidos na nostalgia da evocação quando, três dé-
cadas mais tarde, só eram relembrados o seu otimismo e sua exuberân-
cia.5 

 
 O que a historiografia constatará mais tarde já está prefigurado6 no roman-

ce. Duas décadas depois, a fazenda do Boqueirão entra em decadência. As edifi-

cações se arruinam, as plantações são tomadas pelo mato, as terras retalhadas e 

vendidas a outras fazendas. Uma indiferença desoladora vai cobrindo o lugar, dei-

xando tudo prostrado ao desamparo e abandono. Transforma-se num local mal-

assombrado, onde sobrevivem apenas as estórias de almas penadas, evocadas em 

abusões e lendas. 

 A inserção desse tempo melancólico feito por Alencar em seu romance 

bem podia ser compulsado do movimento social que assumiam as formas coloni-

ais de exploração dos recursos nativos. A percepção de um movimento cíclico, de 

ascensão e queda, era amplamente sugerido pelo declínio das lavouras canavierias 

do nordeste, com a pauperização dos senhores de engenho e de suas indústrias. A 

decadência não era apenas um tema, mas uma situação que podia ser amplamente 

explorada numa trama romanesca. 

                                           
5 STEIN, Stanley J. Grandeza e decadência do café no Vale do Paraíba. São Paulo: Brasiliense, 
1961, p. 35. 
6 Prefigurar no sentido atribuído por Hayden White: Os relatos históricos se querem modelos 
verbais, ou ícones, de segmentos específicos do processo histórico. Mas tais modelos são necessá-
rios porque o registro documental não apresenta uma imagem não equívoca da estrutura dos 
eventos nele atestados. A fim de imaginar "o que realmente aconteceu" no passado, portanto, deve 
primeiro o historiador prefigurar como objeto possível de conhecimento o conjunto completo de 
eventos referidos nos documentos. Este ato prefigurativo é poético, visto que é precognitivo e pré-
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 Por outro lado, essa melancolia também podia ser uma forma de dar visibi-

lidade a um novo entendimento da sociedade: refluxo, em Alencar, de uma "to-

mada de consciência" a respeito das condições em que o país se encontrava.7  Me-

lancolia que era gerada tanto por uma postura crítica - abolicionista, anticlerical, 

republicana - aos antigos padrões sociais, assim como pela nova ótica literária, 

que fazia dos princípios científicos seus parâmetros estéticos e narrativos. 

 Em ambos os casos, no entanto, a percepção de uma temporalidade marca-

da pela sucessão de períodos antagônicos - fausto e decadência, opulência e ruína 

- conforma uma historicidade que tanto assume as contradições do século como se 

aloja em concepções tradicionais de tempo. O que ocorria, de maneira generaliza-

da, era uma nova problematização do sentido que as transições desse tempo assu-

miam.8 

 

Fortuna e infortúnio 

 

 Na década de 1850, a fazenda do Boqueirão é das mais ricas do município 

de Vassouras. Está situada num tempo e num momento em que a "idade do ouro" 

da cafeicultura do Vale do Paraíba encontra-se em sua plenitude. Em Alencar, 

                                                                                                                    
crítico na economia da própria consciência do historiador. WHITE, Hayden. Meta-história: a 
imaginação histórica do século XIX. São Paulo: Editora da USP, 1992, p. 45 (grifos do autor). 
7 Papel atribuído à chamada "geração de 1870", a qual foram associadas as idéias de oposição, 
ruptura, novidade. Em OLIVEIRA, Lúcia Lippi. Desde quando somos uma nação? In: A questão 
nacional na Primeira República. São Paulo: CNPq; Brasiliense, 1990. O termo, "tomada de 
consciência", é utilizado por Antonio Candido em outros contextos. Cf. CANDIDO, Antonio. 
Literatura e subdesenvolvimento. In: A educação pela noite e outros ensaios. São Paulo: Ática, 
1989. 
8 Sobre a permanência das "idades míticas", ver LE GOFF, Jacques. Idades míticas. In: História e 
memória. 4ed. Campinas: Editora da Unicamp, 1996, p. 283-323. 
 



 22

porém, esta idade mítica não se conforma em uma nova mitologia, nem numa épi-

ca que marca uma nova cronologia histórica. Ali não se sucedem as gerações, não 

há cenas de fundação ou explicações panteístas. E nem poderia ser assim. O que 

lhe interdita não é a negação ou inconsciência desse tempo, mas a própria forma 

romance. 

A origem do romance é o indivíduo isolado, que não pode mais fa-
lar exemplarmente sobre suas preocupações mais importantes e que não 
recebe conselhos nem sabe dá-los. Escrever um romance significa, na des-
crição de uma vida humana, levar o incomensurável a seus últimos limi-
tes. Na riqueza dessa vida e na descrição dessa riqueza, o romance anun-
cia a profunda perplexidade de quem a vive.9 
 
O romance, rompendo com as tradições e heranças da narrativa e da filoso-

fia, não baseava seu enredo nos mitos, nas lendas, na História e nos relatos bíbli-

cos. Ao contrário, estava subordinado ao modelo da memória autobiográfica, con-

firmando assim o amplo movimento de substituição da tradição coletiva pela ex-

periência individual. Um de seus critérios primeiros era dar fidelidade à experiên-

cia singular, de cada um, sendo ao mesmo tempo forma e conteúdo desta reorien-

tação individualista da cultura moderna. Fiava-se no "realismo", isto é, numa su-

posta capacidade narrativa de mimetizar as particularidades dos indivíduos, dos 

espaços e dos tempos num enredo único, fiel a si próprio.  

 Na verdade o realismo formal é a expressão narrativa [...] que está 
implícita no gênero romance de modo geral: a premissa, ou convenção 
básica, de que o romance constitui um relato completo e autêntico da ex-
periência humana e, portanto, tem a obrigação de fornecer ao leitor deta-
lhes da história como a individualidade dos agentes envolvidos, os parti-
culares das épocas e locais de suas ações - detalhes que são apresentados 

                                           
9 BENJAMIN, Walter. O narrador: considerações sobre a obra de Nikolai Leskov. In: Magia e 
técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura. São Paulo: Brasiliense, 1985, 
p. 201 (Obras escolhidas, vol. 1).  
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através de um emprego da linguagem muito mais referencial do que é co-
mum em outros formas literárias.10 
 

 Ao situar a sua trama no momento culminante da cafeicultura colonial, 

Alencar não está celebrando um tempo épico, mas sim dando o "sentido da vida" 

para as suas personagens e para a finitude de suas experiências - o fluxo incontro-

lável do tempo. Esse sentido, no entanto, não está implícito; é preciso reconstituir 

a "realidade" para que ele venha à tona.  

O romance coloca em cena um herói desorientado ("ratloss"), e 
toda a ação se constitui como uma busca, seu sucesso ou seu fracasso. O 
leitor do romance persegue o mesmo objetivo; busca assiduamente na lei-
tura o que já não encontra na sociedade moderna: um sentido explícito e 
reconhecido. Por isso ele espera com impaciência pela morte do herói, 
verdadeira ou figurada, pelo final do relato, para poder provar para si 
que este último não viveu em vão e portanto, reflexivamente, ele, leitor, 
tampouco. Assim, a questão do sentido traz a necessidade de concluir, de 
pôr um fim na história. 11 

 
 Esse sucesso e esse fracasso, portanto, dependem em grande medida da 

caracterização que se faz da época e do local onde se desenrolam as cenas da his-

tória narrada, isto é, o "contexto" da desorientação do herói. É neste esforço que o 

movimento de diferentes temporalidades - umas tomadas das tradições narrativas, 

outras conformadas pela ótica do realismo romanesco - deixam na superfície da 

narrativa os vestígios de uma historicidade inconclusa, por vezes inexplicada, e 

quase sempre assombrada por ruínas e fragmentos. O que é permanente no indiví-

duo pode ser passageiro para a sociedade, e vice-versa. 

                                           
10 WATT, Ian. O realismo e a forma romance. In: A ascensão do romance: estudos sobre Defoe, 
Richardson e Fielding. São Paulo: Cia das Letras, 1990, p. 31. 
11 GAGNEBIN, Jeanne Marie. Walter Benjamin ou a história aberta. In: BENJAMIN, Walter. op. 
cit., p. 14-15. 
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 O proprietário da fazenda de Nossa Senhora do Boqueirão, Joaquim de 

Freitas, o Barão da Espera, faz parte do restrito círculo aristocrático que governa 

os destinos da vida local.12 Embora seja homem estimado por seus amigos e vizi-

nhos, desconfia-se que sua riqueza não é de todo lícita. Filho de um simples ad-

ministrador de fazenda, torna-se órfão aos treze anos, quando ainda era estudante 

em Vassouras. O socorro à pobreza vem da amizade que mantém com José Fi-

gueira, filho do comendador Figueira - então proprietário do Boqueirão e o mais 

rico fazendeiro das redondezas. O comendador, em respeito à amizade dos meni-

nos, protege Freitas, que pode assim concluir seus estudos. 

 A fortuna do Barão surge a partir da ruína do comendador. Esta começa 

quando ele, aos sessenta anos, desposa uma jovem sobrinha. Essa união capricho-

sa altera as relações entre pai e filho. Este considera a jovem madrasta enredeira e 

interessada. O comendador, posto em indisposição contra José, não o impede de 

abandonar a casa paterna, deixando-o mesmo em situação de extrema humilhação, 

reduzido a ganhar a vida pelo trabalho.13 Em 1839, porém, José Figueira morre 

afogado numa lagoa da fazenda, local sinistro, de águas dormentes e profundas, 

guardado por um imenso e fantasmagórico ipê. Deixa mulher e um filho de dois 

anos, Mário. Logo em seguida morre o comendador Figueira, que, para espanto 

dos moradores da região, partia empobrecido, crivado de dívidas de jogo.  

                                           
12 Tanto a extensão dos cafezais como a exaustão do solo virgem, alimentavam o que um fazen-
deiro descreveu como o "espírito quase supersticioso... do proprietário individual, cuja tendência 
era aumentar continuamente sua propriedade territorial", transformando o município numa área 
em que umas poucas famílias de fazendeiros controlavam milhares e milhares de hectares. Dessas 
famílias e do uso que faziam da terra dependia a economia rural de todo o município. STEIN, 
Stanley J. op. cit.,  p. 19-20. 
13 ALENCAR, José de. op. cit., p. 94. 
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 A surpresa maior, no entanto, vem quando se anuncia que um dos princi-

pais credores do comendador era Joaquim de Freitas, a quem a fazenda do Bo-

queirão estava hipotecada em cem contos de réis. Ao tomar posse da propriedade, 

Freitas apresenta-se como procurador de vários capitalistas da praça do Rio de 

Janeiro, associados para o fim de empregarem alguns fundos em empréstimos à 

lavoura com a devida segurança.  

Esta circunstância bem provada como estava, explicou o fato muito natu-

ralmente; mas a impressão da súbita mudança de fortuna do Freitas, perdurou; e 

se avivava sempre que sua prosperidade nascente tomava um novo incremento.14  

 Joaquim de Freitas, conta Alencar, era daqueles espíritos ambiciosos, ar-

dentes e ousados - e que por isso mesmo veio a sacrificar amizade, honra e outros 

valores em favor da riqueza alheia. Mas, o que devia surpreender não era a mu-

dança radical da condição de Freitas, que tendo um passado modesto, quase à bei-

ra da miséria, passa a ostentar o título de Barão. Incrédulo era o modo como Frei-

tas se fez proprietário do Boqueirão. A fortuna repentina, não sendo fruto de he-

rança nem dote de matrimônio, por mais esclarecida que fosse sua aparição, ainda 

assim era cercada de mistérios e meias-verdades. Dava margem à hipótese de ne-

gócios mal-esclarecidos, de oportunismo e atos inescrupulosos, embora muitos 

fazendeiros do período obtivessem sua riqueza através de fraudes e do tráfico de 

escravos - ou de modo mais industrioso, como rendas das casas de comércio e 

venda de tropas de animais.15  

                                           
14 Idem, p. 101.  
15 FRANCO, Maria Sylvia de Carvalho. Homens livres na ordem escravocrata. 3ed. São Paulo: 
Kairós, 1983, p. 159. 
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 Freitas, ao se apresentar como procurador dos capitalistas, introduz a figu-

ra do comissário, novo personagem na exploração colonial do café, que se tornava 

cada vez mais dependente de uma intricada rede de intermediários. Ao lado do 

ensacador (comprador) e do exportador, o comissário representava o primeiro elo 

entre o fazendeiro e o mercado consumidor. Atados tradicionalmente por relações 

pessoais - de vizinhança, amizade ou parentesco -, fazendeiros e casas comissárias 

se enredavam numa cadeia de contraprestações, firmadas pela observação dos 

compromissos, da confiança, honra, fidelidade e reputação.16  

 A sobreposição de interesses, resguardados pelas relações pessoais, apa-

rentemente fechava as brechas no sistema social rígido e severo da aristocracia 

patriarcal, impedindo a construção repentina de fortunas. Os credores amparavam 

seus devedores, e aqueles evitavam proceder a ações legais que penalizassem a 

estes. No entanto, esta era a provável lógica da rápida ascensão de Joaquim de 

Freitas, que havia garantido a segurança dos empréstimos feitos ao comendador 

empenhando a assinatura dele, isto é, a própria fazenda do Boqueirão.17 Ao tomar 

para si a propriedade, age de forma desleal, traidora da confiança, que era um dos 

"fundamentos econômicos da honorabilidade".18  

 Explicada desse modo n'O tronco do ipê a origem de uma das maiores 

fortunas da fidalguia rural fluminense, compreende-se que a evocação de José de 

                                           
16 Os vínculos de parentesco e amizade, firmemente integrados como penhor do próprio interesse 
econômico, muito pesavam nas opções, ocorrendo a realização preferencial de negócios entre 
indivíduos ligados por relações pessoais. Idem, p. 163. 
17 Somente na década de 1890 a execução das fazendas hipotecadas torna-se uma prática comum 
e inevitável. A execução das fazendas hipotecadas, constitui a última cena do drama de desinte-
gração social e econômica do fim do ciclo da grande lavoura cafeeira de Vassouras. STEIN, 
Stanley J. op. cit., p. 341. 
18 FRANCO, Maria Sylvia de Carvalho. op. cit., p. 171. 
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Alencar não é a opulência do momento áureo da cafeicultura, que encontra no 

oportunismo capitalista e na falta de virtude aristocrática - valor louvado em seus 

índios - as respostas parciais de seu brilho fugaz. A "idade do ouro" em que vive a 

sociedade local não dá um sentido imediato à existência de suas personagens; é 

preciso explicá-la, ordená-la na própria lógica - do dinheiro subtraído e da palavra 

desonrada - que virtualmente pode destruí-la.  

 A "realidade", porém, é traída pelo autor; o "sentido da vida" foge ao con-

texto referenciado. A falência da propriedade - que sinaliza a transição do tempo - 

não traduz o fracasso do herói do romance; seu destino não está condicionado 

pelas vicissitudes sociais. Ou seja, pela década de 1870, o espectro da decadência 

que já rondava os produtores de café do Vale do Paraíba passa ao largo da fazenda 

do Boqueirão. E mesmo estes, incertos ainda da tragédia, se bastavam em explicar 

o fenômeno pela crescente redução de escravos, pela ausência de tecnologia e de 

crédito governamental. Ainda pouco importavam os solos cansados, as pragas, as 

mudanças climáticas, os cafezais envelhecidos e o espírito abolicionista19 que, de 

modo irredutível, anunciavam o futuro trágico que se aproximava. 

 Nenhuma dessas causas justifica prontamente a ruína da fazenda. É o 

completo desinteresse do seu dono que a faz declinar e assumir o ar fatídico que 

pairava sobre as outras propriedades da região. É a sedução da corte, cogitam uns; 

são problemas familiares, dizem outros.  

 A gente pobre inclinava-se mais à explicação de umas três ou qua-
tro beatas do lugar. Segundo a lição das veneráveis matronas, a causa do 
desmantelo e ruína da rica propriedade fôra o feitiço.20 

                                           
19 STEIN, Stanley J. op. cit., p. 256ss. 
20 ALENCAR, José de. op. cit., p. 36. 



 28

 Da mesma maneira, em Til,21 publicado em 1872, o contexto referenciado 

apenas sugestiona a transição do tempo - figurada na ruína potencial de uma fa-

zenda - e o desenrolar das relações sociais, mas não condiciona os destinos postos 

em cena. Nesse romance, a localização geográfica modifica ligeiramente as carac-

terísticas pessoais da elite rural, mas não os padrões formais. Agora é o velho "O-

este paulista", região de Campinas, o cenário da trama.   

 Ali, certo Luís Galvão era proprietário da fazenda das Palmas, grande es-

tabelecimento rural na confluência dos rios Atibaia e Piracicaba. De velho casebre 

caipira herdado ao pai, com algum pé de café, Luís o transformara numa bela casa 

em dois lances abarrancados, com senzalas, engenho de açúcar, vastos cafezais e 

farta roça. Em 1846, sua importância era tanta que servia de norma e escola ao 

agricultor brasileiro...  

Ficava no seio de uma bela floresta virgem, porventura a mais vas-
ta e frondosa, das que então contava a província de São Paulo, e foram 
convertidas a ferro e fogo em campos de cultura.22  

 
 Luís era casado com D. Ermelinda e tinha dois filhos, Linda e Afonso. A 

esposa, filha de um rico capitalista de Campinas, recebera rigorosa educação num 

colégio inglês da corte, era dotada de maneiras fidalgas e inovadoras. Segundo 

Alencar, ao contrário dos costumes paulistas, ela ocupava a cabeceira da mesa à 

hora das refeições, causando escândalo e espanto às gentes da terra. Era mulher de 

natureza delicada e de bom gosto, a qual devia-se atribuir a ausência de cor local 

que se notava, se não em toda casa, ao menos na família.23  

                                           
21 Idem. Til: romance brasileiro. 3ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1955. 
22 Idem, p. 30-31. 
23 Idem, p. 45. 
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 É nessa distância de modos que reside certa fatalidade da fazenda, quando 

ao fim do romance Alencar anuncia que a família Galvão partirá para São Paulo, e 

quem sabe se voltaria mais à Palmas? A motivação da mudança é o casamento de 

Linda com Miguel, pobre rapaz por quem se apaixonara, e que agora iria estudar 

na capital às custas do fazendeiro. Lá ele vai deixar de enrolar cigarros de palha, 

tratar aos outros por mecê e demais "cacoetes de caipira", que tanto agastavam a 

moça. Mesmo convencido de que era homem e que devia se render ao capricho e 

à beleza da mulher, para Miguel mudar esses modos era quase renegar o exemplo 

de seu pai, as tradições de sua terra, e envergonhar-se de ser paulista, o que bem 

ao contrário lhe inspirava um justo orgulho.24 Mas assim tinha de ser, seria um 

paulistano. 

  Em Til como em O tronco do ipê, as ruínas evocadas timidamente não são 

testemunhas de um tempo que se foi, mas daquele que virá. São marcos perenes 

de uma nova ordem que emerge no horizonte da cultura e da natureza brasileiras, 

fundamentos de uma nova paisagem, mais urbanizada, mais aburguesada, que 

fatalmente arrastará consigo os velhos ambientes coloniais. São ruínas que fecham 

as portas do passado. 

 

Fazenda e nação 

 

 A decadência da fazenda do Boqueirão e o potencial abandono da fazenda 

das Palmas surgem ao fundo de um romantismo socialmente crítico, como epílogo 

                                           
24 Idem, p. 244. 
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de uma representação reformadora que faz Alencar do tradicional sistema sócio-

econômico da nação. É contra a autoridade senhorial que se voltam os enjeitados, 

os agregados, os escravos e outros de má-sorte. É contra o interesse patriarcal das 

relações que se insurge o idealismo amoroso, que não reconhece as distinções de 

classe nem de educação. É ao fundo dos campos de cultura, abertos a ferro e fogo, 

que se escondem exemplares de antigos jequitibás, figueiras-brancas e ipês, ver-

dadeiras relíquias livradas à voracidade das lavouras.  

 Esse romantismo terá seus encantamentos e seus desgostos. Gilberto Fre-

yre irá tomar O tronco do ipê como exemplo privilegiado de uma temática literá-

ria bem nativa: o romance de casa-grande e senzala.25 Ao se fazer expressão da 

família patriarcal e escravocrata, o romance traduziria, segundo Freyre, a própria 

formação da cultura e da sociedade brasileiras.   

Com efeito, literatura e arte refletiram e, até certo ponto, continu-
am a refletir, no Brasil, condições e motivos de convivência principalmen-
te de família; e essa família, a patriarcal e, por longo tempo, a escravo-
crata ou a desenvolvida à margem do sistema escravocrata. Mesmo quan-
do o artista ou o escritor brasileiro foi ou é um revoltado contra êsses mo-
tivos e essas condições de vida ou, pelo menos, um inconformado com a 
predominância delas sôbre o Brasil, com a pressão excessiva do poder pa-
triarcal sôbre a mulher, o menino, o servo, com a possível deformação do 
indivíduo pela tutela da família ou pela mística de resultar a maior ou 
menor dignidade ou importância do homem, de sua origem, de sua situa-
ção ou do seu status como homem de família; mesmo em tais casos o fami-
lismo transparece da arte ou da literatura coloniais, do século XIX e até 
dos nossos dias, no Brasil, como a mais poderosa influência à base do que 
é mais dramático ou mais patético nessa literatura ou nessa arte.26 

 

                                           
25 ...Romance caracteristicamente de casa-grande aristocrática, com sinhás e mucamas, com 
ioiôs e negros velhos do tempo da escravidão, com barão, padre e até compadre... FREYRE, 
Gilberto. José de Alencar, renovador das letras e crítico social. In: ALENCAR, José de. O tronco 
do ipê: romance brasileiro. Rio de Janeiro: José Olympio, 1951, p. 25. 
26 Idem, p. 11. 
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Para José Veríssimo, no entanto, O tronco do ipê e demais obras "sociais" 

devem figurar nas notas da nossa história da literatura como um arremedo da car-

reira de Alencar. Já absorvido e rejeitado seu indianismo, ao autor havia restado 

promover, após a década de 1870, o romance da vida mestiça brasileira, do nosso 

meio provinciano ou sertanejo, com a sua paisagem, os seus moradores, os seus 

costumes, as suas atividades peculiares.27 Ou seja, o que outrora era virtude ins-

tintiva de uma nacionalidade indecisa agora se recompunha em limite de uma tra-

jetória literária declinante. 

Mas, esses romances de José de Alencar, sejam como obras de um autor 

genuinamente brasileiro, escrevendo "à sombra do sistema patriarcal", sejam co-

mo remates de uma carreira decrescente,28 carregam dois fundamentos distintivos 

da nossa formação literária: o rigor com o compromisso patriótico e a severa prá-

tica documental.   

Como não há literatura sem fuga ao real, e tentativas de transcen-
dê-lo pela imaginação, os escritores se sentiram freqüentemente tolhidos 
no vôo, prejudicados no exercício da fantasia pelo peso do sentimento de 
missão, que acarretava a obrigação tácita de descrever a realidade ime-
diata, ou exprimir determinados sentimentos de alcance geral. Este nacio-
nalismo infuso contribuiu para certa renúncia à imaginação ou certa in-
capacidade de aplicá-la devidamente à representação do real, resolvendo-
se por vezes na coexistência de realismo e fantasia, documento e devaneio, 
na obra de um mesmo autor, como José de Alencar. 29 

                                           
27 VERÍSSIMO, José. História da literatura brasileira, 1915, p. 140. 
28 Na literatura brasileira dá-se freqüentemente o caso estranho de iniciarem-se os escritores 
com as suas melhores obras e estacionarem nelas, se delas não retrogradam. O fato passou-se 
com Alencar com o Guarani, com Macedo com a Moreninha, com Taunay com a Inocência, com 
Raul Pompéia com o Ateneu, com o Sr. Bilac com as suas primeiras Poesias, e se está acaso pas-
sando com o Sr. Graça Aranha com o seu Canaã. VERÍSSIMO, José. op. cit., p. 138. 
29 CANDIDO, Antonio. Introdução. In: Formação da literatura brasileira. Belo Horizonte: Itati-
aia, 1981, p. 23-39. Sobre o caráter documental da literatura brasileira, ver LIMA, Luiz Costa. 
Documento e ficção. In: Sociedade e discurso ficcional. Rio de Janeiro: Guanabara, 1986;      
SÜSSEKIND, Flora. Tal Brasil, qual romance? Uma ideologia estética e sua história: o natu-
ralismo. Rio de Janeiro: Achiamé, 1984; VELLOSO, Mônica Pimenta. A literatura como espelho 
da nação. Estudos Históricos. Rio de Janeiro, vol. 1, n. 2, 1988, p. 239-263. 
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 Assim, se essas obras alencarianas tratam da "vida mestiça brasileira", 

escravocrata e patriarcal, também reforçam um programa literário e ideológico 

que trará sob rédeas curtas a imaginação de muitos autores. Nem os novos para-

digmas de conhecimento nem as novas manifestações estéticas irão comprometer 

a vontade deles em narrar, de maneira rigorosamente brasileira, as paisagens, as 

cores e os costumes do país. As diferentes expressões narrativas, as novas teorias 

e conceitos científicos seriam, em grande medida, aliciados dentro do programa da 

nacionalidade literária. 

 É a conformação - ou inconformismo - dos autores em narrar essa "vida 

mestiça" que vai retrair ou fazer transbordar, lentamente, a "realidade" dos qua-

dros romanescos. Um movimento vagaroso, reflexivo, mas que acompanha o rá-

pido deslocamento geográfico da cafeicultura e sua coroação local, o influxo de 

novos personagens e ambientes, os marcos literários, como a transição da prosa e 

da crítica romântica para a naturalista.30 

 Visconde de Taunay, em 1871, sob o pseudônimo de Sylvio Dinarte, pu-

blica A mocidade de Trajano,31  um depoimento "sobre a sociedade e os costumes 

do interior paulista na época da Guerra do Paraguai". "Ensaio" para o realismo de 

"Inocência", esse romance de Taunay também é de casa-grande e senzala, com 

                                           
30 Esgotado o romantismo como fonte de inspiração literária, não por isto desapareceu a preo-
cupação com a busca do caráter nacional da literatura brasileira. Os críticos da fase naturalista e 
positivista seguiram na esteira dos românticos, sem embargo da diversa orientação doutrinária 
que os norteou. COUTINHO, Afrânio (org). Introdução geral: a crítica literária no Brasil. In: Ca-
minhos do pensamento crítico. Vol. 1. Rio de Janeiro: Pallas; INL-MEC, 1980, p. 13-19. Identi-
dade nacional, literatura e estética, em SÜSSEKIND, Flora. op. cit., 1984. 
31 TAUNAY, Visconde de. A mocidade de Trajano. 2ed. São Paulo: Academia Paulista de Le-
tras, 1984, p. 24. Alfredo d’Escragnolle Taunay(1843-1899), o Visconde de Taunay, teria colhido 
o material desse romance durante uma estadia de dois meses em Campinas, em 1865, e escrito em 
1869, quando a Guerra do Paraguai estava em curso.   
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uma elite honorífica, escravos, políticos, padres, damas e outras figuras da aristo-

cracia rural. Romance que uma vez mais reafirma aquele paradigma testemunhal, 

e que por isso pode ser tomado como um "documento sobre a sociedade patriarcal 

campineira modelada pelas grandes propriedades cafeeiras".  

 O livro constitui [...] interessante contribuição ao conhecimento da 
região campineira no começo da segunda metade do século passado [re-
trasado],  que o autor se referia como "do sul da província de São Paulo" 
porque, obviamente, na época, o "norte" era o Vale do Paraíba. Época em 
que o café sobrepujara ali a cana-de-açúcar como suporte da atividade de 
suas grandes propriedades rurais, aludindo Taunay - ao se referir à fa-
zenda em que principalmente se ambienta sua narrativa - "à safra de café, 
que ia de ano e ano em aumento e prometia, graças a inovações proveito-
sas, dar brilhantes resultados.32 

 
 O papel documental a que o romance de Taunay se presta, entretanto, não 

torna mais densa ou verossímel a "realidade" referenciada pela narrativa do ro-

mance. Se ele diz respeito à formação cultural e social do país - pois trata-se de 

mais uma obra, diria Freyre, que reflete as relações patriarcais de família -, não 

diz muito mais sobre as condições do tempo que as vidas postas em narração se 

debatem. Tempo que reflui nessas vidas, sublimando-as ou corrompendo-as, fa-

zendo elas vagarem por diferentes idades e cronologias.  

 Em A mocidade de Trajano, fragmentos de uma ruína plena prenunciam o 

desfecho de um momento faustoso, mas se conservam impassíveis diante da indi-

vidualidade romanesca. Como em outras tramas ambientadas no cenário da cafei-

cultura, no livro de Taunay a fragilidade de uma grande fortuna fundiária está no 

caráter do proprietário dela, e não nos caprichos do mercado internacional nem no 

                                           
32 Esta citação e demais acima em BRUNO, Ernani Silva. Um livro de interesse literário e docu-
mental. In: TAUNAY, Visconde de. op. cit., p. 10 passim. 
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cataclismo ecológico que a monocultura provoca. Como bem se faz representar o 

poder da elite rural e honorífica, tudo lhe é particular, privado, da "realidade" à 

personalidade.   

 

Existência senhorial 

 

 À época do declínio das fazendas romanceadas por José de Alencar, uma 

outra, vasta e imponente, também começava a soçobrar. Ficava no caminho de 

Jundiaí para Campinas, ao "sul" da então Província de São Paulo. Na obra do Vis-

conde de Taunay, ela tinha o nome de Mata Grande e gozava de reputação espe-

cial numa zona de mais de 20 léguas. Os escravos ali eram felizes, pelo menos 

quanto se pode ser em condição tão mesquinha. Bem vestidos, bem nutridos, tra-

balhavam numerosos na safra do café que ia de ano em ano em aumento... O seu 

proprietário, o comendador Roberto Sobral, era fazendeiro de oito mil arrobas de 

café anuais, homem de inteligência não vulgar e de educação esmerada que se 

completara em longas viagens à Europa...33 

 Em contraposição às "idéias rotineiras dos vizinhos", Sobral dera à casa da 

fazenda um aspecto "raro" entre as habitações do interior do país. Diferente da 

austeridade e despojamento que caracterizavam a morada de seus pares,34 a Mata 

Grande possuía um jardim ornado com plantas européias e um pomar com frutos 

das zonas temperadas: maçã, marmelo, ameixa, pêra, morango, framboesa. Nada 

                                           
33 TAUNAY, Visconde de. op. cit., p. 24. 
34 FRANCO, Maria Sylvia de Carvalho. op. cit., p. 179ss. 
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de jabuticaba, banana ou goiaba. O alvo sobrado tinha cinco janelas unidas por 

uma varanda de ferro fundido; no térreo, "degraus de mármore branco de Lisboa" 

compunham a escadaria que descia da larga porta de entrada. 

 Embora a fazenda fosse dotada de muitos recursos para o incremento da 

lavoura, o interior da casa exalava uma tristonha serenidade, que calavam os risos 

e abafavam as vozes. Tudo para preservar a saúde de D. Amélia, esposa de Sobral, 

mulher tísica que lentamente ia sendo consumida pelo mal crônico. Em 1852, en-

fim, a viuvez desampara a Sobral e a orfandade a Trajano Casimiro. O único filho, 

então com quinze anos, logo é mandado a São Paulo, em estudos preparatórios 

para ingressar na academia de Direito. Quando retorna à fazenda, dois anos de-

pois, acha tudo muito mais triste e monótono. O pai, sombrio, diz ao filho:  

 Depois que tua mãe morreu... nada me sai às direitas... Hoje os es-
cravos abusam muito de minha viuvez; as mulheres sobretudo, essas ne-
gras, me amofinam dia e noite com seu relaxamento e preguiça... Gritar, 
ralhar é a minha vida, meu filho!35 
 

 Trajano, por sua vez, proibido de consumar sua paixão por uma vizinha, 

adoece violentamente. Para convalescer, é mandado à Europa, onde vai "ilustrar-

se sem estudar". Nesse meio tempo, Roberto Sobral toma por amásia Ester Dona-

belli, jovem de 31 anos, a quem conhece na capital paulista. Italiana, bela e astu-

ciosa, despertava nos homens o amor insensato.  

 Teu pai, diz um tio de Sobral a Trajano, está completamente fascinado 

pela italiana e, se não puseres cobro, acordarás um belo dia órfão de uma das 

mais bonitas fortunas do distrito de Campinas. Olho vivo! A produção da lavoura 

                                           
35 Idem, p.45. 
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declinava rapidamente, os escravos eram muito maltratados. Hoje, na fazenda, só 

se cuida em cavalos, jardins, passeios, papéis de forro e afinal o cafezal está sen-

do abandonado!,36 completa o homem.   

 Logo que chega da Europa, o jovem confirma a decadência manifesta da 

fazenda. Estava atacada por febres palustres, o arado abandonado37; as roças nô-

mades consumiam a mata virgem, muitas fontes de água tinham secado, a enxur-

rada descia esterilizando o solo, as máquinas quebradas, os moinhos parados. Tu-

do era desleixo, resultado da "ausência de uma vontade superior" e dos "desman-

dos de uma administração irregular e indiferente". As safras decaíam, a terra não 

conhecia o amanho, as capoeiras estavam largadas ao mato, as samambaias ga-

nhavam cada vez mais terreno, a saúvas avançavam, inúmeras e vorazes. 

 Entretanto, deste conjunto já falto de forças tirava a casa os meios 
de sua vida ostentosa, à maneira desses imprudentes que brilham na soci-
edade com capitais depauperados e de cuja segurança jamais cuidam.38  

 
 Essa paisagem ruinosa que vai se desenhando no romance faz crer que o 

mundo do senhor de terras, devendo ser autônomo, tinha que ter causas internas 

para que viesse a decair. Como outros personagens fazendeiros de sua época, So-

bral obedece ao modelo clássico da existência senhorial européia. Não exercita 

suas funções econômicas, é dispendioso e vive a ostentar a fortuna. Tudo recai 

sobre o escravo e outros subordinados, que garantem as atividades da fazenda e o 

modo de vida do fazendeiro. Como seus pares singulares, é letrado, versado em 

                                           
36 Idem, p. 130. 
37 Arado como tecnologia superior, em HOLANDA, Sergio Buarque de. Raízes do Brasil. 26ed. 
São Paulo: Cia. das Letras, 1995, p. 66ss. 
38 TAUNAY, Visconde de. op. cit., p. 144. 
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leis, política e ciências, mas despreza o trabalho mecânico, a aplicação técnica, a 

experiência prática.  

 Mas... em verdade, as relações entre os membros das grandes fa-
zendas estão bem longe de organizar-se segundo o modelo clássico em 
que se opõem, de um lado, senhores liberados do exercício de funções e-
conômicas e que levam a despender seu tempo e as contribuições recebi-
das em atividades bélicas e lúdicas e, de outro, dependentes e escravos 
sobre os quais pesa com exclusividade a produção dos meios de vida. 
Mais de um observador do século XIX teve a sua visão do grande proprie-
tário de terras no Brasil e da vida em seu estabelecimento parcialmente 
deformada por esse esquema de percepção, fornecido pelo quadro das e-
xistências senhoriais européias, não se dando conta de que só poderia e-
xistir uma analogia formal entre os elementos materiais e humanos que 
entram na constituição das propriedades fundiárias do velho e do novo 
mundo.39 

 
 Embora uma fazenda escravocrata pudesse de fato gozar de autonomia 

como mecanismo de exploração, capaz de ser ao mesmo tempo reprodutora da 

própria subsistência e uma unidade de produção mercantil40, era a mão do dono 

que determinava a sua sobrevivência. Era a sua prudência, ou a falta dela, que 

explicava os rumos dados à propriedade. Roberto Sobral, o fazendeiro do romance 

de Taunay, entregava-se descomedidamente às delícias da mesa, abusava dos 

vinhos finos e de alto preço; só sonhava com caçadas, cavalgatas, picnics, corri-

das que se realizavam ou não, conforme os desejos de quem lhe dirigia a vonta-

                                           
39 FRANCO, Maria Sylvia de Carvalho. op. cit., p. 181. Entretanto, foi justamente a partir dessa 
observação, feita principalmente por viajantes europeus em seus livros, que escritores e romancis-
tas brasileiros, a partir dos anos 1830/1840, formularam as principais imagens e definições que se 
têm do Brasil. Naqueles anos, era (...) como se a chave das Ciências Naturais e o olhar interessa-
do, classificatório, do viajante naturalista servisse de rede interpretativa superponível a qualquer 
paisagem. Rede atemporalizada, positiva, definidora de singularidades botânicas, humanas e 
geográficas locais, capaz de deter tanto o olhar auto-reflexivo, petrificado por uma paisagem-
prancha – que parece classificá-lo imediatamente, também, como “aprendiz”, “brasileiro” -, 
quanto qualquer imagem-não-natural, não-territorializada, do país. SÜSSEKIND, Flora. O Bra-
sil não é longe daqui: o narrador, a viagem. São Paulo: Cia das Letras, 1990, p. 113. 
40 Idem, p. 179ss. 
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de.41 Vida de excessos e prazeres, que irá gerar um cancro intestinal mortífero, 

causado pelo consumo excessivo de manjares franceses.   

 A fazenda da Mata Grande, por fim, se desfaz com o sacrifício de Trajano, 

que parte para a Grande Guerra [do Paraguai]. Antes de tombar em solo inimigo, 

em setembro de 1869, redige um testamento, onde manda alforriar os escravos e 

dividir a fazenda entre os colonos. Herdeiro de "uma das mais bonitas fortunas de 

Campinas", era tudo que seu heroísmo paternal podia conceber: abrir mão do do-

mínio pessoal e da propriedade da terra. 

 Em A mocidade de Trajano, a ruína da fazenda, patriarcal e monocultora, 

anuncia uma nova ordem, que prevê a restituição de um mínimo de humanidade 

ao negro cativo por meio da concessão da liberdade, e a promoção do status social 

do colono pela multiplicação da propriedade privada. Os vestígios da Mata Gran-

de são uma antevisão do futuro, ou melhor, manifestos de uma ideologia reforma-

dora da sociedade. E reforma que se opera devido aos infortúnios vividos pelo 

fazendeiro, pois nem a liberdade e nem a terra são conquistadas; ambas são cedi-

das, e a cessão delas só se torna possível pela renúncia de sua propriedade.  

 A ruptura da dominação pessoal, que constitui a regra do sistema patriarcal 

e escravista, revela que as primeiras ruínas romanescas projetadas sobre o latifún-

dio de café são constituídas por um movimento interior. O desmantelo das gran-

des fazendas obedece a razões privadas e através delas imergem no cenário social 

e histórico referenciado pelas narrativas. No entanto, é no usufruto desse domínio 

                                           
41 TAUNAY, Visconde de. op. cit., p. 168. 
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que se sustentam práticas nitidamente capitalistas,42 e que são potencialmente des-

truidoras das velhas relações coloniais que subsistem entre a população.  

 

Arcaísmo interior 

 

 Os capitalistas associados ao Barão da Espera, em O tronco do ipê, a inca-

pacidade da família Sobral em administrar a rica fazenda da Mata Grande, em A 

mocidade de Trajano, sinalizam para as novas condições econômicas e sociais 

que operam na sociedade. A inserção dessas condições, se não eram agradáveis à 

realidade vista pelo autor, eram porém inevitáveis. Elas se apresentam como um 

dado inescapável do tempo social retratado pela narrativa romanesca, dando mar-

gem ao uso de noções históricas e sociológicas para a caracterização e interpreta-

ção dos personagens, da sociedade e da natureza. A sobreposição dessas noções, 

porém, acena para a paradoxal dissociação entre sociedade e história, e deixa fla-

grar o autor do romance no tempo mesmo de sua narrativa. Ou seja, a proposição 

documental da obra romanesca, menos que um retrato autêntico da realidade, é 

antes a observação fidedigna de uma concepção social. 

 Sem paradoxo algum, às vésperas da Abolição a fazenda do coronel Bar-

bosa, descrita por Júlio Ribeiro em A carne,43 ainda se conservava profundamente 

colonial. Explorava-se cana-de-açúcar e café, tinha engenho, roça, pasto, extensa 

                                           
42 Conforme a tese da convivência entre liberalismo e escravidão desenvolvida em FRANCO, 
Maria Sylvia de Carvalho. op. cit., 1983. 
43 RIBEIRO, Júlio. A carne. São Paulo: Três, 1972. Júlio César Ribeiro Vaughan (1845-1890) 
teria publicado este romance inicialmente como folhetim num jornal de Sorocaba, SP. Como se 
sabe, o livro foi causa de uma polêmica entre seu autor e o padre português Senna Freitas, de quem 
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mata virgem. Localizada no oeste da Província de São Paulo, a trezentos quilôme-

tros de Santos, contava com numerosa escravaria. Haviam mucamas, pajens, ne-

gra, negro, pretas, pretos, "lote de crioulinhos" servindo a sinhô e sinhá, vagando 

constantemente pelas cenas e cenários do romance.  

 Nesse momento crítico do sistema escravocrata do país, o veredicto do 

coronel quanto ao trato dos cativos era insistente na eficácia das formas ancestrais 

de controle e submissão que até ali tinham garantido a empresa monocultora.  

Estas filantropias, estas jeremiadas modernas de abolição, diz ele, de não sei que 

diabo de igualdade, são patranhas, são cantigas. É chover no molhado - preto 

precisa de couro e ferro como precisa de angu e baeta. E em sendo lavrador, sa-

bendo "o nome aos bois", podia justificar os ferros postos num escravo fujão. Fer-

ro tirado, preto no mato,44 pregava a máxima.   

 Mais que os modos recrudescidos do fazendeiro, é essa grave organização 

escravista desenhada no romance, quase imóvel em sua longevidade colonial, que 

depõe contra a permanência da propriedade, e a conduz a uma lógica ruinosa. O 

rumoroso fim do trabalho servil e o rápido esgotamento das terras produtivas ti-

nham levado os fazendeiros de café, desde a década de 1850, a investirem de for-

ma maciça na compra e venda de escravos. Estimando o rápido declínio do solo e 

das lavouras, intentavam obter vultuosos lucros explorando ao máximo a mão-de-

obra cativa. No começo da década de 1880, no entanto, o acúmulo de bens na 

forma de escravos já não era uma rentável estratégia de investimento. Nos últimos 

                                                                                                                    
as crônicas literárias lhe guardaram o nome, mas nenhuma obra. Inversamente, J. Ribeiro, segundo 
seus críticos, teria entrado para a história da literatura brasileira com um livro sem valor literário.  
44 Idem, p. 45-46. 
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anos do sistema escravista, os cativos eram mercadorias de muito baixo valor, 

comprometidos pelos movimentos de libertação.45 Para o grande proprietário ru-

ral, a manutenção de numerosos escravos seria um contra-senso, ou um dispendio-

so capricho. 

 Em A carne, entretanto, a persistência generalizada da escravidão na fa-

zenda não retrata sua inviabilidade enquanto complexo produtivo e social. Ao 

contrário, sua organização é relativa ao modo como seu proprietário personifica as 

relações de poder extensivas aos seus domínios: já octogenário, vive o coronel 

Barbosa indisposto devido a um dolorido reumatismo, sempre a exigir prolonga-

dos repousos. Um dia, porém, acorda bem disposto, respira o ar fresco da manhã, 

sente vontade de se expandir. Vou fazer uma extravagância, vou dar um volta 

pelo cafezal, exclama o coronel. E mandou arrear uma égua velha, muito mansa, 

andadeira, uma rede, dizia ele. Saiu, foi visitar o cafezal, coisa que fazia rara-

mente, uma ou outra vez por ano.46 

 Assim surpreendido o fazendeiro nesta rara atitude, bastaria reforçar a no-

ção romanesca de absenteísmo do senhor aristocrata aos trabalhos em sua lavoura. 

Esta ausência, no entanto, não é a maior característica dos personagens senhoriais. 

À mercê dos autores, eles vivem sem grandes comprometimentos ou encargos 

com a sociedade que se encontra além das cercanias de suas propriedades. Embora 

representantes de uma classe abastada e influente, suas discussões políticas são 

apenas ilustrativas, suas relações com o mercado exportador e com o mercado de 

                                           
45 BEIGUELMAN, Paula. A economia escravista em transformação: encaminhamento político. 
In: A formação do povo no complexo cafeeiro: aspectos políticos. 2ed. São Paulo: Pioneira, 
1977, p. 1-53, entre outros.  
46 RIBEIRO, Júlio. op. cit., p. 145. 
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escravos distantes; raramente se ocupam quanto aos meios de transporte e com as 

tecnologias de produção.47 

 Mas, no romance de Júlio Ribeiro, é justamente a complexidade das rela-

ções produtivas e a sofisticação das engrenagens capitalistas, descritas num único 

parágrafo, que empurram o fazendeiro à inevitável ruína. A quebra de uma impor-

tante casa comissária de café em Santos, da qual a fazenda do coronel Barbosa é 

cliente, desperta o fantasma da decadência. Nesse processo, ele perde trinta contos 

e um pouco mais do orgulho.  

 Apesar de ser um grande proprietário rural, o coronel mantém poucas rela-

ções com o mercado cafeeiro; é Júlio Ribeiro quem descreve, em minúcias, a sua 

engrenagem de funcionamento: À custa do fazendeiro, faz o autor raciocinar o 

coronel, comia o intermediário, comia a estrada de ferro com as suas tarifas de 

chegar, comia o governo com os velhos e novos impostos, comia a corporação 

dos carroceiros, comia a três carrilhos o comissário, comia o zangão ou o corre-

tor, comia o exportador, comiam todos.48  

 Incapaz de controlar o destino da produção, o fazendeiro também não par-

tilha das novas estruturas montadas em torno da exploração do café. Frágil, está 

nas mãos de outros, e isso é nada admissível. 

 No romance, a concepção de fazenda e de fazendeiro não cede apenas aos 

padrões senhoriais de autoridade e estima. Explica a estrutura mesma das relações 

sociais e políticas estabelecidas na região: 

                                           
47 Para um panorama das atividades sociais do fazendeiro de café, ver DEAN, Warren. Rio Cla-
ro: um sistema brasileiro de grande lavoura (1820-1920). Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1977; 
STEIN, Stanley J. op. cit., 1961; FRANCO, Maria Sylvia de Carvalho. op. cit., 1983. 
48 RIBEIRO, Júlio. op. cit., 1972, p. 69. 
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 Até 1887, vivia-se em pleno feudalismo no interior da província de 
São Paulo.  
 A fazenda paulista em nada desmerecia do solar com jurisdição da 
idade média. O fazendeiro tinha nela cárcere privado, gozava de alçada 
efetiva, era realmente senhor de baraço e cutelo. Para reger os súditos, 
guiava-se por um código único - a sua vontade soberana. De fato estava 
fora do alcance da Justiça: a lei escrita não o atingia.49  
 

 "Feudalismo", neste sentido, não é a ausência de uma ordem institucional - 

policial e jurídica - capaz de controlar o poder arbitrário dos fazendeiros, exercido 

dentro e fora de seus domínios territoriais. O que torna feudal a fazenda paulista é 

a sorte miserável dos escravos e outros subordinados, que não tem qualquer ampa-

ro diante da "vontade soberana" do senhor, a não ser a própria consciência dele.  

 Para manter o fazendeiro na posse de privilégios consuetudinários, 
estabeleciam-se praxes forenses, imorais e antijurídicas. Em Campinas, 
por exemplo, todo o crime cometido por escravos, fossem quais fossem as 
circunstâncias, era sistematicamente desclassificado; a condenação, 
quando se fazia, fazia-se no grau mínimo; a pena era comutada em açoi-
tes, e o réu entregue ao senhor, que exercia então sobre ele sua vindita 
particular.50 
 

 O "feudalismo" que rege as relações na fazenda, menos que historicizar 

uma prática social, caracteriza sobretudo a dinâmica do debate que Júlio Ribeiro 

faz em seu romance. A feição arcaica que o interior paulista assume em A carne 

serve antes para contradizer os hábitos modernos da urbe industrial. Assim como 

fomenta a inacabada discussão que opunha o litoral ao sertão, em largo período do 

pensamento social,51 a contradição usufrui da tradicional retórica literária que 

promove o embate entre o campo e a cidade. Contradição necessária, pois só desse 

                                           
49 Idem, p. 119 (grifos do autor). A "tese" do feudalismo encontra-se antes em "O Abolicionismo" 
(1883), de Joaquim Nabuco. 
50 Idem, ibidem. 
51 Como ainda nos anos 1930 era possível afirmar: Quando hoje se fala em “interior”, pensa-se, 
como no século XVI, em região escassamente povoada e apenas atingida pela cultura urbana. 
HOLANDA, Sergio Buarque de. op. cit., p. 101. 
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modo tornam-se visíveis os temas maiores do romance: o adultério, a histeria, a 

luxúria consumadas num velho cenário rural. 

 

Mania e melancolia 

 

 A persistência de antigas estruturas rurais, porém, não são menos ameaça-

doras à grande lavoura que a introdução das novidades da vida urbana. É a conju-

gação entre o antigo e o moderno que torna volátil as relações mantidas pelo se-

nhor de terras com o tempo social demarcado pelas narrativas. Nem o apego a 

velhos hábitos nem o entusiasmo às novas modas podem assegurar ao fazendeiro 

a sanidade de suas finanças, de seus familiares ou mesmo de sua razão. Pois não 

se trata apenas de bem conduzir seu comportamento diante da sociedade, mas con-

frontar uma força aparentemente ilimitada e inesgotável, qual seja, aquela desen-

cadeada pelo fausto do café.  

 Entre as muitas teses de Redempção, romance de 1914, Veiga Miranda52 

detalha a falência de uma grande fazenda conjugando as atitudes imprudentes de 

seu proprietário com as vicissitudes políticas e econômicas vividas pela cultura 

cafeeira. Nessa trajetória, a narrativa principia-se pela decadência, passa pela ruí-

na e chega à morte, com breves evocações de um tempo exuberante e glorioso. 

Propõe, ao fim, a remissão de um passado maculado - de violência e ganância - 

pelo exercício ficcional de uma utopia socialista, justa, reparadora e progressista. 

                                           
52 MIRANDA, Veiga. Redempção. São Paulo: Empresa Typographica Editora O Pensamento, 
1914. João Pedro da Veiga Miranda (1881-1936), mineiro, fez carreira política em Ribeirão Preto, 
SP, e chegou a Ministro da Marinha durante o governo de Epitácio Pessoa. 
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 A causa mais explicável - e mais ancestral - da decadência é o excesso da 

abundância, ou seja, a derrocada financeira e moral do fazendeiro deve estar enra-

izada no descomedimento característico proporcionado pela ostentosa opulência 

de uma classe senhorial abonada por um vertiginoso crescimento econômico. O 

dispêndio a que se dá o luxo o grande proprietário de terras enriquecido pela cafe-

icultura é a motivação primeira de uma falência anunciada. Não é apenas a má 

condução da fortuna conquistada que fixa a ruína na trama romanesca, mas a ma-

neira como ela absorve os desejos de seu proprietário.  

 Assim, no momento em que a opulência do fazendeiro de café não podia 

mais ser admirada apenas pela parentela e pelos vizinhos, as demonstrações do 

fausto escapam ao controle. Elas ganham as ruas, os palacetes, surgem fulgurantes 

nos salões e clubes da sociedade urbana. É esta migração da riqueza do campo 

para a grande cidade que fornece uma explicação complementar para a decadên-

cia, pois na cidade a ostentação não é tanto para si, mas principalmente para os 

outros, que deduzem a riqueza pelo modo como ela se apresenta, e não pela ma-

neira como se administra. 

 A decadência da família Garcia, narrada em Redempção, começa pelas 

ruas da capital paulista. Proprietária da fazenda de Santa Victoria, que abrangia 

quasi dois mil hectares de uma vasta sesmaria "posseada" em fins do seculo de-

zoito ou principios do dezenove,53 a família vivia um "período áureo deslumbra-

dor" proporcionado pela oportuna alta do café no momento em que a lavoura se 

encontrava em franca produção. Nesse estado febril de progressos e melhoramen-

                                           
53 Idem, p. 53. 
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tos da fazenda, os Garcia mudam-se para São Paulo sob o pretexto de estudar os 

filhos. As exigência do novo meio, ainda sob o fastio dos hábitos herdados do 

Império, absorvem as atenções da família.  

 A civilização exigia accessorios decorativos para o effeito da con-
quista social. Um cocheiro de libré, bellas parelhas, uma de eguas alazãs 
para trotar de manhã nas avenidas, outra de cavallos inglezes para as vi-
sitas á noite e o theatro; assignaturas em todas as companhias de altos 
preços, comparecimento ás missas da moda e ás festas mais elegantes...54 

 
 Manoel Garcia, o patriarca, identifica-se com aquele "viver elegante". 

 Alheio até então ao fausto das grandes cidades, o roceiro tomara-
se de um fetichismo por tudo quanto fosse exterioridade a affirmação con-
creta de riqueza. Sem cultura para aspirar aos nobilitantes prazeres que a 
civilização proporciona aos abastados, refocillava em breve nos gosos de 
outra ordem, mais generalizados como sempre. Desdenhava os bons thea-
tros e a boa musica, mal comprehendia as lettras e as artes, procurando 
distracções nas rodas dos Clubs, em torno ás mesas de pocker.55  

 
 Durante um ano a família inteira viaja pela Europa. Quando retornam, a 

crise já está instalada.  

 Ao verificar as contas com o commissario, [Manoel Garcia] expe-
rimentou desagradavel surpreza: o seu passivo era avultado. A safra fôra 
insignificante, os preços baixos, os saques do administrador muito eleva-
dos. Presagios maus invadiram-lhe o espirito e, correndo á Fazenda, de 
que andava arredado havia annos, depararam-se-lhe as lavouras deca-
dentes e maltratadas...56 

 
 No romance, o dispêndio necessário à "conquista social" associado aos 

maus momentos vividos pela cafeicultura fazem do fazendeiro uma vítima das 

circunstâncias. Não há censura explícita às demonstrações de opulência da fidal-

guia rural - a não ser na própria fala do fazendeiro já arruinado -, ao contrário, o 

                                           
54 Idem, p. 78. 
55 Idem, p. 79. 
56 Idem, p. 81-82. 
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que se lamenta é a maneira como elas ocorrem e a conseqüente impossibilidade do 

viver opulento.  

Não há razões para alimentar uma crise do café, pois não é sua produção 

extensiva que compromete a fazenda. Quem torna esse quadro comprometedor é a 

administração do país, que se presta apenas a fomentar a ambição descomedida, o 

sonho fácil gerado pelos lucros vultuosos dos cafezais. 

 _ É isto!..., escuta André, filho de Manoel Garcia, dizer um sujeito 
em meio a uma viagem de trem: atira-se um povo inteiro á perseguição da 
riqueza, numa empreitada insensata, devastadora. Delapidam-se grandes 
haveres, exgottam-se energias admiraveis, arrastando-se uns aos outros 
na cauda do maravilhoso sonho... Accidentes fortuitos, caprichos com-
merciaes de momento, justificam, recompensam e incrementam a descom-
medida ambição... Universaliza-se o delírio, todas as prodigalidades se 
commettem. E quando a depressão inevitavel sobrevem, fatal como a cal-
ma após a tempestade, toda essa gente se põe a bradar aos céos... Querem 
uma providencia immedita, prodigio que revogue as leis naturaes da Eco-
nomia Politica, e lhes rehabilite o seu thesouro. Ora bolas!...57 

 
 A depressão é inevitável. Esse é o corolário que explica a ruína do fazen-

deiro, pois a forma que ela assume em Redempção é aquela que conjuga a mania 

com a melancolia. Ou seja, somente após a vivência do fausto é que a ruína não é 

mais contemplação de um tempo recentíssimo, mas sentimento oblíquo, como a 

depressão que abate após a orgia.58 Ela descende não apenas ao estágio derradeiro, 

isto é, a morte. Quer tragar a posteridade, como desígnio ou como predição, e a 

partir daí assumir-se como problema moral. Pois mais que vestígio de um tempo 

que passou, a ruína será a herança do tempo que virá. Veiga Miranda coloca na 

boca de um deputado, cético e xenófobo, as razões dessa fatídica ascendência.   

                                           
57 Idem, p. 119-120. 
58 Mania e melancolia, em SCLIAR, Moacyr. Saturno nos trópicos: a melancolia européia 
chega ao Brasil. São Paulo: Cia. das Letras, 2003. 
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Li não sei onde que - quando os paes brasileiros transmittem hoje 
aos filhos a fortuna, mal sabem que lhes transmittem ao mesmo tempo o 
caracter que os impede de conserval-a. Numa sociedade em que ainda so-
brelevamos pela maioria, os "outros" é que se destacam, proporcional-
mente ao numero, pelo luxo, pela força real do dinheiro. Tal situação se 
aggrava cada vez mais. O brasileiro rico educa os filhos para millionari-
os; quer dizer que os netos amargarão na miséria.59 

 
 Não ha como o extrangeiro para formar riqueza. Nós o que sabemos é 

dissipal-a, diz o político no começo de sua fala. A dissipação da fortuna, a osten-

tação social, o absenteísmo à propriedade, o alheamento aos negócios, etc. São 

recorrentes as motivações que empurram o fazendeiro para a ruína. No entanto, se 

as causas podem ser previsíveis - e condenáveis -, não é exatamente essa maneira 

imprudente de tratar a riqueza que prediz o infortúnio futuro, mas o sentido dela 

num ambiente novo, com novas posturas e símbolos. Isto é, não são as velhas prá-

ticas sociais do "brasileiro rico" que empobrece a sua posteridade, mas a sua inap-

tidão para se ajustar às novas regras morais do capitalismo - a poupança, o traba-

lho, a disciplina.60 

 Como prega a xenofobia do deputado, "não há como o estrangeiro para 

formar riqueza". E é justamente através da poupança e do trabalho que ele conse-

gue amealhar pequenas e grandes fortunas. Aos poucos, sua presença vai se avul-

tando, fazendo-se proprietário de terras, tomando a frente dos empreendimentos 

comercias e industriais. Assim vai ele dizimando as famílias brasileiras, antigas e 

                                           
59 MIRANDA, Veiga. op. cit., p. 130. 
60 Esta inaptidão é relativa ao modelo clássico das existências senhorias européias. Na historiogra-
fia, a pesquisa sobre o estilo de vida do fazendeiro de café faz referências inversas às idealizações 
literárias. Há muito trabalho, poupança, parcimônia, frugalidade, rusticidade e sobriedade. Cf. 
STEIN, Stanley J. op. cit., 1961; FRANCO, Maria Sylvia de Carvalho. op. cit., 1983. Para uma 
apreciação arquitetônica e histórica, ver LEMOS, Carlos A. C. Casa paulista: história das mora-
dias anteriores ao ecletismo trazido pelo café. São Paulo: EDUSP, 1999, especialmente o último 
capítulo. 
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tradicionais. Para os Garcia, que abrigam em sua fazenda colônias de imigrantes, é 

como se alimentassem no quintal da casa a sanha dos seus carrascos. Em Redemp-

ção, a ruína dos velhos fazendeiros e a decadência dos latifúndios explicam-se 

também segundo essa tese: a usurpação da riqueza nativa pelas mãos do estrangei-

ro. Ela é o desdobramento da tese central do romance, qual seja, redimir a "raça 

brasileira" pela inclusão dos mestiços e dos imigrantes no latifúndio reformado. 

 

"O romance do café"  

 

 Aqui os romances procuram se impor ao leitor. Embora sejam diversas as 

motivações, a busca da redenção pela reparação constitui a base dramática da 

maior parte das narrativas. Em O tronco do ipê, o drama do Barão da Espera é 

restituir a rica fazenda do Boqueirão a seu verdadeiro dono, o jovem Mário, que 

vive desconfiado em sua miséria de agregado da propriedade. Sabe o Barão que 

sua riqueza tem origens criminosas, por isso vive atormentado pela culpa e pelo 

desejo de perdão. Para reparar o mal, luta para entregar sua filha Alice ao rapaz, e 

assim reconduzir à família dele tudo o que um dia lhes pertenceu.  

 O fazendeiro Luiz Galvão, de Til, por sua vez, guarda um segredo sórdido. 

Durante vinte anos convive com uma filha gerada de um estupro. Esta é Berta, a 

"enjeitadinha", que cresce pelos arredores da fazenda das Palmas. Para expiar o 

crime, Galvão coloca o nome dela em seu testamento, que homologa secretamente 

em cartório de Campinas. Compensava-a de vir ao mundo daquela forma violenta 
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compartilhando de sua fortuna. Em sua agonia moral, o fazendeiro deseja "resga-

tar o abandono da mãe pelo amor da filha". 

 Trajano Sobral, o herdeiro da fazenda da Mata Grande, em A mocidade de 

Trajano, faz de suas convicções abolicionistas um gesto patriótico, quando na 

Guerra do Paraguai, no limiar de uma morte heróica, abre mão da propriedade 

sobre os negros cativos. Num testamento, feito em pleno campo de batalha, atende 

a esse antigo pedido feito pelo pai moribundo:  

Depressa, liberdade para todos. Mais vale o pobre são, do que o 
rico leproso. O escravo é a lepra do Brasil. Erga-se a raça branca pura. 
Espero em Deus que a pátria, que é tua, que foi minha, liberte-se tam-
bém... porque o escravo encadeia com seus ferros o senhor. São dois míse-
ros amarrados juntos. 61  

 
 O empenho desses personagens em redimir seus atos demonstra que não 

há inocência nas suas caracterizações. Criados pela observação paternalista dos 

autores, representam não apenas um tipo obrigatório nos romances de costumes 

rurais, regionalistas ou históricos; são também figurações de um poder hegemôni-

co que os escritores situam em suas narrativas, com seus mandos e desmandos, 

suas arbitrariedades e violências, compaixão e culpa. Moldados em suas angústias 

e contradições, se assemelham a reatualizações de uma longa tradição literária e 

de uma situação histórica específica, leitura de outros contextos. 

 A ganância e a mesquinhez, tão fáceis de serem isoladas e conde-
nadas na cidade, retornam visivelmente para as mansões senhoriais, cer-
cadas de plantações e trabalhadores. E trata-se de um processo duplo. A 
exploração do homem e da natureza, que tem lugar no campo, é concreti-
zada e concentrada na cidade. Por outro lado, porém, os lucros proveni-
entes de outros tipos de exploração - a riqueza acumulada do comercian-

                                           
61 TAUNAY, Visconde de. op. cit., p. 223. 
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te, do advogado, do cortesão - vão penetrar o campo, como se (mas trata-
se de uma aparência apenas) fossem um novo fenômeno social.62 
 
A condição mundana da fidalguia rural brasileira, mesmo relativa a diversa 

história literária, se acentua no momento em que recrudesce a opulência da cafei-

cultura. Formas mais sofisticadas e mais impessoais de exploração, ao adentrarem 

as antigas engrenagens fundiárias do Brasil, expõem os limites e os excessos de 

toda uma estrutura social, que deve se modificar - ou soçobrar, acabar em ruína. 

Em sua trajetória, essa fidalguia encarna o princípio ou o auge da decadência - 

moral e financeira -, seja por razões privadas ou motivações exteriores. Ao ser 

situada diante das compulsões da cafeicultura, é identificada com ela, como se o 

percurso da lavoura fosse o dela também.  

 

Epifania da história 

 

Esses personagens antecipam o "sentido" da vida espelhado - e inexprimi-

do - pelos romances. Sabe o leitor que nenhuma das figuras senhoriais - o barão, o 

comendador, o coronel, o capitão - protagoniza o papel do herói, que é "ratloss", 

desorientado. Ao contrário, elas representam forças que devem ser vencidas ou 

absorvidas pelo heroísmo de outros, quando não são simples complemento da 

paisagem social pintada pela observação dos autores. E como são os leitores que 

respondem pelo sentido que o herói encarna no romance, essas figuras fidalgas 

sucumbem ao contexto. Umas morrem para que se faça justiça aos heróis; outras 

                                           
62 WILLIANS, Raymond. O campo e a cidade: na história e na literatura. São Paulo: Cia. das 
Letras, 1989, p. 72. 
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subsistem para reforçar o que o leitor toma por heróico. Porém, a morte não dá 

paz em nenhum dos casos. 

 Ao Barão da Espera, a morte é uma estratégia. Para tirar sincero proveito 

dela, ameaça se atirar no sumidouro encantado duma lagoa. Pretende, imolando-

se, obter o perdão pelo crime que o fez rico e, ao mesmo tempo, fazer consumar 

um amor fraternal, casto e puro. Em mais um logro, justifica o suicídio: "cada um 

dispõe de si como lhe apraz, e não tem que dar contas senão a Deus".  

 A Luís Galvão, a morte se esquiva. Só vive porque escapa às vinditas ar-

madas contra ele, vinditas juradas contra um crime hediondo e que precisa ser 

justiçado pelas próprias mãos. Mas as armadilhas falham. Galvão livra-se de ser 

morto à bala nas entranhas de um pavoroso desfiladeiro; não morre calcinado no 

fogo criminosamente ateado no canavial da fazenda. Um dia, trata de ir embora. 

O coronel Barbosa é um velho octogenário alquebrado por um reumatismo 

crônico, logo a ser retirado de cena com sua arcaica fazenda escravocrata. O co-

mendador Sobral morre feito uma sombra do que tinha sido, um homem enérgico, 

robusto, determinado. O autor lhe descrê, mata-o bestificado, alheio a tudo, com o 

"espírito acobardado e vítima do fanatismo religioso"; agoniza na cama, sem sono, 

sem apetite, com o gênio intratável, sofrendo atrozmente, até ser finalmente abati-

do pelo cancro que lhe come o intestino. 

Ao fazendeiro Mauro Garcia, a morte segue o ritmo de sua ruína social. 

Enquanto sua riqueza se esvai, seu corpo se arruina. Atacado por uma arterioscle-

rose, as veias são progressivamente calcinadas, os órgãos paralisados, entorpecen-

do as pernas, os braços, a língua. Seus últimos dias são um suplício. 
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Soffrimentos cardiacos latentes irromperam com violencia, provo-
cados pelas emoções que as ultimas crises da fortuna determinaram. A ex-
citação nervosa, duradoura, exgottara-o. Recahira num abatimento irre-
vogavel, não se alimentando, enfraquecendo-se cada vez mais. Passava o 
dia inerte, estirado sobre um canapé antigo, ruminando tristezas. Pouco 
falava, e sempre com difficuldade, offegando. Á noite sobrevinham dysp-
néas horríveis, suffocações, em que o doente parecia morrer.63 

 
 Se é a morte que traz o "sentido da vida"64, e sendo este sentido incomen-

surável, o que o leitor apreende da derrocada dos personagens senhoriais é uma 

espécie de epifania da história. Porque é justamente a partir da desaparição deles 

que uma temporalidade moderna se mimetiza nas narrativas, isto é, institui-se en-

quanto uma entidade indômita, volátil, disputada pelo eterno e pelo efêmero. Pois 

morte e ruína, mais que estratégias romanescas, são fundamentos históricos da 

modernidade e da melancolia do homem moderno.   

 Opulência e decadência, por sua vez, remetem a um tempo ainda circular, 

quase mítico, recorrente em seus períodos. O romance detém este tempo na finitu-

de da narrativa. Consequentemente, a percepção de história que é compulsada dele 

não é virtude do autor, mas antes resultado de uma formalização histórica dessa 

própria narrativa.65  

                                           
63 MIRANDA, Veiga. op. cit., p. 254. 
64 O interesse ardente do leitor se nutre de um material seco. O que significa isto? "Um homem 
que morre com trinta e cinco anos," disse certa vez Moritz Heimann, "é em cada momento de sua 
vida um homem que morre com trinta e cinco anos." Nada mais duvidoso. Mas apenas porque o 
autor se engana na dimensão do tempo. A verdade contida na frase é a seguinte: um homem  que 
morre aos trinta e cinco anos aparecerá, sempre, na rememoração, em cada momento de sua vida, 
como um homem que morre com trinta e cinco anos. Em outras palavras: a frase, que não tem 
nenhum sentido com relação à vida real, torna-se incontestável com relação à vida lembrada. 
Impossível descrever melhor a essência dos personagens do romance. A frase diz que o "sentido" 
da sua vida somente se revela a partir de sua morte. Porém o leitor do romance procura realmen-
te homens nos quais possa ler "o sentido da vida". Ele precisa, portanto, estar seguro de antemão, 
de um modo ou outro, de que participará de sua morte Se necessário, a morte no sentido figurado: 
o fim do romance. Mas de preferência morte verdadeira. BENJAMIN, Walter. O narrador. In: op. 
cit., p. 213-214. 
65 Segundo R. Barthes, a Narrativa é uma forma extensiva ao Romance e à História. É ela que, a 
partir do século XIX, permitiu que ambos se constituíssem como "universos autárquicos", a fabri-
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 Porém, o leitor do romance, que percorre a trajetória decadente de seus 

personagens na expectativa da morte, aguarda com ansiedade uma palavra revela-

dora, um sentido último que fulgure das páginas encadeadas e aqueça sua "vida 

gelada" e solitária. Diante desse sujeito agonizante, que morrerá sempre doente e 

falido, é como se postasse frente a um narrador, à espera de um conselho que nun-

ca virá: 

 Ora, é no momento da morte que o saber e a sabedoria do homem 
e sobretudo sua existência vivida - e é dessa substância que são feitas as 
histórias - assumem pela primeira vez uma forma transmissível. Assim 
como no interior do agonizante desfilam inúmeras imagens - visões de si 
mesmo, nas quais ele se havia encontrado sem se dar conta disso -, assim 
o inesquecível aflora de repente em seus gestos e olhares, conferindo a tu-
do o que lhe diz respeito aquela autoridade que mesmo um pobre-diabo 
possui ao morrer, para os vivos em seu redor. Na origem da narrativa está 
essa autoridade.66 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                    
car as suas próprias dimensões e limites, a dispor o seu Tempo e Espaço, sua população, sua 
coleção de objetos e seus mitos. A Narrativa, que exprime o ritual artístico das Belas-Letras, tem 
como sua pedra angular o "passé simple" (pretérito perfeito do indicativo). Sua função não é a de 
formalizar uma temporalidade, ao contrário, seu papel é reduzir a realidade a um ponto, e abstrair 
da multiplicidade de tempos vividos e superpostos um ato verbal puro, desvencilhado das raízes 
existenciais da experiência e orientado para uma ligação lógica com outras ações, outros proces-
sos, um movimento geral do mundo: ele visa manter uma hierarquia no império dos fatos.   
BARTHES, Roland. A escrita do romance. In: O grau zero da escritura. São Paulo: Martins 
Fontes, 2000, p. 27-28. 
66 BENJAMIN, Walter. O narrador. In: op. cit., p. 207-208.   
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O idílio da experiência 

 

 Na manhã de 15 de janeiro de 1850, saía da Casa-grande, na fazenda de 

Nossa Senhora do Boqueirão, um grupo de três crianças, acompanhadas por duas 

mucamas e um pagem agaloado. 

 Eram duas meninas de onze a doze anos, e um menino de quinze.1 

 Alice, uma das meninas, era a flor agreste, cheia de seiva e vivacidade, 

habituada a se embalar ao sôpro da brisa ou a beber a luz esplêndida do sol. A-

délia, a outra, era uma rosa nascente. Havia em sua beleza certo ar de languidez 

que se nota nas flores dos jardins, assim como nas môças criadas sob a atmosfera 

enervadora da cidade. Mário tinha os olhos pardos e profundos, nariz aquilino, 

andar rijo e movimentos bruscos.2 

 O passeio, cheio de denguices, arrufos e travessuras, passa pelo jardim, 

pela horta e o pomar - áreas idealmente consagradas "cultivo refinado do ócio"3 -, 

até chegar a um local de beleza rústica, porém majestosa. Ficava à beira do rio 

Paraíba, era formado por uma pequena várzea, o verde da floresta e uma cadeia de 

penhascos, cujo o mais saliente deles "sustentava na encosta uma cabana de sapé". 

Este é o destino final do passeio, a morada de Pai Benedito e Tia Chica, dois ve-

lhos escravos, deixados a viverem pacificamente nesse ermo pela benevolência do 

senhor da fazenda do Boqueirão. 

                                           
1 ALENCAR, José de. O tronco do ipê: romance brasileiro. Rio de Janeiro: José Olympio, 
1951, p. 40. 
2 Idem, p. 43-44. 
3 FRANCO, Maria Sylvia de Carvalho. Homens livres na ordem escravocrata. 3ed. São Paulo: 
Kairós, 1983, p. 181. 
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 Do paternalismo de José de Alencar o casal herda a lealdade e a solicitude, 

mantendo uma relação filial com os pequenos senhores, as nhanhãs e o nhonhô. 

Alice, Adélia e Mário, depois de muito mimados pelos velhos, postam-se ao pé do 

leito de Tia Chica, que se encontra paralisada por conta de seu reumatismo crôni-

co. Alice a incita: 

 _ Conta a história da mãe-d'água, vovó! 
 _ Ora, nhanhã, eu nem me lembro mais. 
 _ Para Adélia ouvir! Sim, vovó, sim! 
 _ Já esqueceu! Faz tanto tempo que eu ouvi a minha senhora velha 
D. Generosa, aquela santa que Deus tem na sua glória entre seus anjos. 
 _ Era vovó da mamãe! disse Alice para Adélia.  
 _ Faz tanto tempo que eu ouvia ela contar a sinhá, quando era 
mais pequena que nhanhã. Sinhá não queria dormir, e então sinhá velha 
sentava-se junto da cama, com a cabecinha tão branca como um capulho 
de algodão, e começava... Deixe ver se me alembro, nhanhã. Ah! Foi um 
dia... 
  [...] _ "Foi um dia uma princesa, filha de uma fada muito podero-
sa, e do rei da Lua, que era marido da fada.4 
 

 "História da carochinha" é o título do capítulo no qual se passa a cena. 

Carocha aqui é a própria Tia Chica, que ao recontar a história da mãe-d'água, co-

mo que lança um feitiço sobre as crianças para alertá-las ou amedrontá-las sobre 

os perigos que escondem certas águas dormentes e profundas de uma lagoa que 

assombra a fazenda. A hesitação, o esquecimento, as lacunas, tudo se arma como 

estratégia para capturar a atenção e sugestionar a imaginação de quem escuta. Não 

são apenas mecanismos para dominar a curiosidade dos ouvintes, mas condições 

para que a narração encontre eco nas lembranças comuns. 

 Mas a carocha é velha, negra e escrava. Não fosse isso, não fosse o fato de 

ser negra e escrava, seria apenas Tia Chica, uma idosa senhora dotada de memória 

                                           
4 ALENCAR, José de. op. cit., p. 69.  
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ancestral, transmissora de lendas, mitos e causos há muito conhecidos; mantene-

dora de antigas tradições, práticas e costumes significativos para toda uma coleti-

vidade; conselheira, sábia, de muita experiência.5  

 Sabia-se exatamente o significado da experiência: ela sempre fora 
comunicada aos jovens. De forma concisa, com a autoridade da velhice, 
em provérbios; de forma prolixa, com a sua loquacidade, em histórias; 
muitas vezes como narrativas de países longínquos, diante da lareira, con-
tadas a pais e netos.6 

  
 A experiência é a fonte do narrador, porém, por mais familiar que seja seu 

nome, o narrador não está de fato presente entre nós, em sua atualidade viva.7 A 

arte de narrar está em vias de extinção, a comunicação da experiência está empo-

brecida, o senso prático e a sabedoria - "o lado épico da verdade" - contidas na 

narrativa se apagam com a evolução secular das forças produtivas. A emergência 

do romance e da informação triunfam sobre a arte do narrador, daquele que sabe 

dizer em meio ao silêncio. Há uma ausência de tempo para a dúvida e a medita-

ção, deixando os indivíduos cada vez mais isolados e repletos de explicações so-

bre a vida e o mundo. Há mesmo toda uma tradição narrativa sobre o fim da nar-

ração.8 

                                           
5 Como é a personagem Tia Nastácia, do "Sítio do Pica-Pau Amarelo". LAJOLO, Marisa. A figura 
do negro em Monteiro Lobato. Presença Pedagógica. São Paulo, set.-out./1998. 
6 BENJAMIN, Walter. Experiência e pobreza. In: Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre 
literatura e história da cultura. São Paulo: Brasiliense, 1985, p. 114 (Obras escolhidas, vol. I) ...A 
experiência se inscreve numa temporalidade comum a várias gerações. Ela supõe, portanto, uma 
tradição compartilhada e retomada na continuidade de uma palavra transmitida de pai a filho, 
continuidade e temporalidade das sociedades "artesanais" diz Benjamin em "O Narrador", em 
oposição ao tempo descolado e entrecortado do trabalho no capitalismo moderno. Essa tradição 
não configura somente uma ordem religiosa ou poética, mas desemboca também, necessariamen-
te, numa prática comum; as histórias do narrador tradicional não são simplesmente ouvidas ou 
lidas, porém escutadas e seguidas; elas acarretam uma verdadeira formação (Bildung), válida 
para todos os indivíduos de uma mesma coletividade. GAGNEBIN, Jeanne Marie. História e 
narração em Walter Benjamin. 2ed. São Paulo: Perspectiva, 1999, p. 57 (grifos do autor). 
7 Idem. O narrador: considerações sobre a obra de Nikolai Leskov. In: op. cit., p. 197. 
8 GAGNEBIN, Jeanne Marie. op. cit., p. 58. 
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Falas arremedadas  

 

 No "romance de casa-grande e senzala", n'O tronco do ipê em particular, 

aparentemente há a presença de personagens que remetem à figura do narrador. 

Há indícios da "experiência que passa de pessoa a pessoa", ou seja, de uma histó-

ria oral que se cala na transcrição da narrativa romanesca. Personagens que ali-

mentam a nostalgia paradoxal não por aquilo que se foi, mas por tudo aquilo que 

em breve deixará de ser, pois se o tempo que interessa a Alencar é o da saudade e 

da "alegria de evocar",9 o que verdadeiramente lhe toma a atenção não está no 

passado, mas nas franjas do presente, naquilo que corre o risco de se tornar sim-

ples lembrança. 

 No entanto, no romance não há um narrador que submerge com a crescen-

te incomunicabilidade da experiência. O que há é a retificação de papéis e condi-

ções sociais que remetem a experiência para um plano secundário, subalterno, que 

pouco dizem sobre o fim da narração, mas muito informam sobre os discursos que 

situam as identidades neste universo escravocrata, patriarcal e latifundiário. O 

negro, a negra, a mulher, a criança, os agregados, ao serem total ou parcialmente 

excluídos da história narrada, prestam-se a escutar as vozes que ecoam sob a fala 

do romancista, sugestionando uma dialogia das relações de força que subsistem na 

narração. 

                                           
9 CASCUDO, Luís da Câmara. O folclore na obra de José de Alencar. In: ALENCAR, José de. 
Til: romance brasileiro. 3ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1955, p. 7. 
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 O efeito mais significativo dessa audiência no romance se dá em Alice. É 

ela quem resgata do tempo a tradição do auto de Natal, a festa católica etnografi-

camente celebrada por Alencar. A ação da menina sob a memória evanescente se 

converte na voz evocativa de um passado que vai se ausentando. Ela então faz um 

duplo jogo da memória, que primeiro inscreve no romance a observação docu-

mental de certos costumes religiosos, para em seguida fazer interiorizar no fluxo 

narrativo uma temporalidade irredutível ao presente reconstruído pelo autor - um 

tempo outro, agarrado às sombras dos costumes brasileiros, e que com dificuldade 

vai se transmitindo às coisas e às pessoas. 

  Alice, entretanto, não tem recordações da festa natalina. Ela apreende seu 

sentido através de outras memórias, de antigas vozes, abafadas e fugidias.   

 Desde a fundação da fazenda que datava o costume de festejar-se o 
Natal com aquelas cantigas e romarias. Durante muitos anos porém, tal-
vez pelos desgostos que sobrevieram ao antigo dono, tinha caído em es-
quecimento, até que Alice ficando moça a restaurou. A menina ouvia sem-
pre pelo Natal falarem as pretas velhas das bonitas festas que se faziam 
outrora na fazenda; e arremedarem as cantigas e representações que se 
davam então.10 

 
 É desse modo que o tempo resgatado se salva no presente. A restauração 

da festa religiosa, naqueles anos, significava uma demonstração do poder, prestí-

gio e opulência em que vivia a aristocracia rural. Como em outros períodos da 

história local, ela celebrava sua riqueza ofertando aos céus cristãos a exuberância 

de uma representação de fé.11 A evocação, por um instante, torna-se sublimação. 

[...] A cada ano a festa era mais arrojada e esplêndida, até a última que prometia 

                                           
10 ALENCAR, José de. op. cit., p. 208. 
11 Para uma apreciação introdutória ao tema, ver STEIN, Stanley J. Religião e festas nas fazendas. 
In: Grandeza e decadência do café no Vale do Paraíba. São Paulo: Brasiliense, 1961, p. 235-
251. 



 61

exceder em riqueza e entusiasmo a tôdas as outras, sem excluir mesmo as mais 

antigas de que havia memória na fazenda e suas vizinhanças.12 

    Essa voz evocativa, no entanto, obedece a uma especificidade. Primeiro, a 

concepção que Alencar faz da mulher, harmonizada e resignada com os valores do 

patriarcalismo. Alice era a menina brasileira, a moça criada no seio da família, 

desde muito cedo habituada à lida doméstica e preparada para ser uma perfeita 

dona de casa13 - a mulher ideal para o homem patriarcal. Um tipo de mulher que, 

se já não era rara, estava ameaçada, pois mesmo em meio à roça, encontrava-se 

próxima de influências irresistíveis e caprichosas, como as de sua amiga Adélia, 

que portava muitos dos costumes de importação; era a mocinha de maneiras ar-

rebicadas à francesa, cuidando unicamente de modas e do toucador.14   

 Alencar, por outro lado, reconhece que é a mulher a portadora dos valores 

tradicionais e mantenedora dos hábitos domésticos nessa sociedade desigual. Em-

bora dessa maneira ele reafirme a ideologia generalizada que atribuía ao sexo fe-

minino uma condição hierarquicamente inferior, concede à mulher um papel fun-

damental na transmissão dos costumes, que são o próprio reflexo dos caracteres 

morais da família tradicional. Só assim se pode explicar as práticas religiosas rea-

vivadas naqueles anos de 1850, tão contemporâneos às novidades e mudanças 

trazidas pela faustosa economia do café.  

                                           
12 ALENCAR, José de. op. cit., p. 208. 
13 Idem, p. 188. Segundo G. Freyre, é Alice quem encarna o ideal de arte, de vida e de mulher 
brasileira de Alencar. É ...seu ideal de mulher, como projeção em mulher de sua filosofia de ho-
mem identificado com a natureza ou com a paisagem brasileira como filho com sua mãe... 
FREYRE, Gilberto. José de Alencar, renovador das letras e crítico social. In: ALENCAR, José de. 
op. cit., p.26. 
14 Idem, ibidem. 
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 Como se conservaram na fazenda do Boqueirão essas reminiscên-
cias dos usos de nossos pais, cujo fervor religioso imprimia às lendas ca-
tólicas certo cunho dramático? Essas múmias de um passado extinto são 
mais do que se pensa a obra da mulher. Enquanto o velho se encolhe na 
concha de seu egoísmo valedutinário, vereis a velhinha, lá no terreiro da 
fazenda ou na rótula da cidade, contado as história de sua meninice às ne-
tinhas, que mais tarde, em sendo moças, levam para sua nova família a-
quele santuário das lendas e tradições de seus maiores.15 

 
 Na sociedade escravocrata, entretanto, a passagem das tradições e experi-

ências não está circunscrita à relação filial - velhinha/netinha, pai/filho. Reflexo 

de certa acomodação e subordinação - de uma raça à outra, de uma classe à outra, 

de religiões e tradições -, que permitiram a formação do patriarcado rural,16 a con-

servação de muitas "reminiscências dos usos de nossos pais" é feita pelas "pretas 

velhas". São elas - negras, velhas e escravas - que transmitem à Alice - branca, 

jovem e nhanhã - a memória da mais significativa lenda católica, o auto de Natal. 

Transmissão feita por arremedos, representações grotescas, mas não menos saudo-

sas. Após descrever o costume festivo, observa José de Alencar: os dizeres do 

auto embora já bem alterados tinham um sabor de outros tempos, que destoava 

com o modo de falar dagora.17 

 

A mão do senhor 

 

 Essas relações de acomodação e subordinação estarão inscritas em muitas 

passagens dos "romances de casa-grande e senzala", prefigurando noções histori-

                                           
15 ALENCAR, José de. op. cit., p. 208.  
16 FREYRE, Gilberto. Prefácio. In: Sobrados e mucambos: decadência do patriarcado rural e 
desenvolvimento do urbano. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1936.  
17 ALENCAR, José de. op. cit., p. 208. 
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ográficas que se tornarão recorrentes durante gerações no pensamento social do 

país.18 Essas relações são surpreendidas principalmente nas demonstrações de 

gratidão do escravo para com o senhor, e deste para com seus subordinados, ou 

seja, na observação e na objetivação que os autores fazem do "sistema de deveres 

e expectativas" que fundamentaria a escravidão19 - sistema, efetivamente, media-

do pela violência, quer entre senhores e escravos ou entre homens livres.20 A cres-

cente desagregação dessa ordem e as tensões geradas por ela ramificam-se na es-

trutura das tramas romanescas, reclamando os interditos aos escravos na passagem 

da experiência; ao mesmo tempo, promovem uma estética da exclusão, formali-

zando uma série de estereótipos sobre o negro e sua condição étnica e social: o 

escravo nobre, o negro vítima, o serviçal, o demônio, o pervertido, o sensual e 

outros.21 

A mocidade de Trajano, de modo exemplar, é profundamente assombrado 

por estes estereótipos. É justamente o reconhecimento da gratidão do cativo como 

contrapartida da benevolência do senhor que multiplica os atritos entre um e ou-

tro, influindo na administração dos negócios da fazenda, na sanidade mental do 

                                           
18 No início dos anos 1960, a idéia de que as relações entre senhores e escravos haviam sido 
pautadas pelo paternalismo benevolente dos senhores e que esta característica havia dado origem 
a uma democracia racial no país foi duramente denunciada e questionada por pesquisas históri-
cas e sociológicas de grande envergadura. LARA, Silvia Hunold. Novas dimensões da experiên-
cia escrava no Brasil. Comciência: Revista Eletrônica de Jornalismo Científico. SBPC/Labjor, no. 
49, nov./2003 (O Brasil negro).  
19 Como na tese de Eugene D. Genovese, "A terra prometida: o mundo que os escravos criaram", 
RJ, 1988. 
20 FRANCO, Maria Sylvia de Carvalho. op. cit., 1983. 
21 Para uma caracterização desses estereótipos na literatura brasileira, ver PROENÇA FILHO, 
Domício. A trajetória do negro na literatura brasileira. Estudos Avançados. São Paulo, n. 50, 
2004 (O Negro no Brasil). O personagem negro ou mestiço de negros caracterizado como tal 
ganha presença ora como elemento perturbador do equilíbrio familiar ou social, ora como negro 
heróico, ora como negro humanizado, amante, força de trabalho produtivo, vítima sofrida de sua 
ascendência, elemento tranqüilamente integrador da gente brasileira, em termos de manifestações 
(p. 174).  
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seu proprietário, até redundar no debate sobre o mal produzido pela instituição da 

escravatura na sociedade brasileira. De início, é D. Amélia, a tísica esposa do co-

mendador Roberto Sobral, senhor da fazenda da Mata Grande, quem promove o 

equilíbrio dos deveres e expectativas entre senhores e escravos.  

Quando os escravos, que iam ou vinham dos trabalhos da roça, 
passavam por junto dela, todos tiravam submissos o chapéu e pediam-lhe 
a benção, uns de mãos postas, outros estendendo o braço como é de uso 
nas fazendas. Sempre daqueles lábios descorados saía alguma palavra de 
meiguice para esses pobres entes que ela, como filha e esposa de fazendei-
ro, nivelava com os seres brutos da natureza. Por bondade de coração, 
era na verdade incapaz de maltratar seus escravos quanto de fazer mal a 
um animal qualquer. 

Supunha-os felizes pelo fato único de terem saúde robusta e senho-
res humanos, pois nunca pensara nas aspirações que essas criaturas pu-
dessem ter pela liberdade, colocando-se acima do boi de arado ou do ca-
valo de tiro. Tratar bem a seus escravos, para ela, tão pura, tão justiceira, 
nada mais era do que um preceito de moral.22 

 
 A sensibilidade da esposa de Sobral, entretanto, menos que um mérito da 

sua pessoa, era um decoro que as mulheres abastadas deviam sustentar diante da 

sociedade. Como filhas e esposas de fazendeiros escravocratas, bem lhes cabia a 

expressão desses sentimentos piedosos à sorte dos cativos, pois em sendo mulhe-

res, também eram hierarquicamente inferiores na ordem patriarcal. A mulher de 

um senhor, exemplar e ideal, era cristã e humana, protetora dos direitos dos mais 

desafortunados.23 

 Com o desaparecimento da senhora logo no início do romance, a soberba 

situação da fazenda começa a se complicar. A dificuldade maior do comendador é 

                                           
22 TAUNAY, Visconde de. A mocidade de Trajano. 2ed. São Paulo: Academia Paulista de Le-
tras, 1984, p. 24-25. 
23 AZEVEDO, Célia M. Marinho de. Irmão ou inimigo: o escravo no imaginário abolicionista dos 
Estados Unidos e do Brasil. Revista USP. São Paulo, n. 28, dez./95-fev./96, p. 96-109 (Dossiê 
Povo Negro - 300 anos). 
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dar trato eficiente aos escravos domésticos, principalmente as escravas. Sem a 

habilidade maternal da esposa, também não consegue ser paternal dentro de casa. 

Não tem astúcia, não usa de ardis nem de favores. Sofrendo com a aparente con-

fusão de papéis em que se vê submetido, Sobral argumenta com o filho Trajano: 

[...] É um suplício horrível. O tormento a que me sujeitam estes 
servidores forçados e indignos esgota-me a paciência, aniquila-me a exis-
tência. Quando tua mãe era viva, repartíamos o ingrato trabalho: eu to-
mava conta dos escravos, dirigia-os, castigava-os; ela se ajeitava com as 
escravas. Hoje tudo isso me toca. Não sei se deveras enlouqueço. Meu gê-
nio está mudando. Sinto que vou me tornando mau, caprichoso e que, con-
tinuando assim, irei direitinho para o inferno, se é que na terra já não es-
tou nele.24 

 
 A escravidão, para Sobral, é um escândalo que atenta contra a humanida-

de, mas não porque os homens têm os mesmos direitos, e sim porque em se de-

gradando o negro, o branco - que deveria ser superior - se degrada também. Dian-

te desse suplício, que acorrenta a ambos, o fazendeiro refuta a ignomínia da escra-

vidão com um argumento teológico, próprio à ocasião: Deus abençoou o trabalho 

que o homem impõe ao cavalo ou ao boi. Deus amaldiçoa o trabalho do escravo, 

nivelando o opressor com o oprimido. Deus não quer a escravidão...25  

 No entanto, como abolicionista brasileiro, Sobral encara o escravo negro 

como sendo o mais ardiloso e ameaçador dos inimigos. Obrigado a conviver com 

ele debaixo do mesmo teto, toma-o como um perigo constante à família senhori-

al.26 Trajano, também abolicionista, reafirma temor idêntico numa carta ao pai: 

                                           
24 Idem, p. 46. 
25 Idem, p. 105. 
26 O escravo, justamente por ser escravo - ou seja, um homem privado de razão, e portanto redu-
zido à condição de besta - e também por ser descendente de uma raça radicalmente distinta da 
raça do senhor, não podia ser nada mais do que um inimigo da classe dos poderosos. Em outras 
palavras, enquanto para os abolicionistas americanos o senhor personificava o mal, para os abo-
licionistas brasileiros, o mal era o escravo. AZEVEDO, Célia M. Marinho de. op. cit., 1996. 
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Acredito que o Brasil confia por demais nos seus escravos; que os fazendeiros 

formam uma aristocracia obcecada por princípios garantidos pela nossa lei soci-

al, mas que são moralmente falsos...27 Desprovidos de liberdade, portanto bestifi-

cados e irracionais, os cativos ou se voltam contra a mão do senhor, violentos e 

cruéis, ou se escondem debaixo dela, dóceis e submissos.28  

Humildade, obediência, fidelidade: sobre esse tripé vai ser ence-
nada a vida desses homens, mercadorias muito particulares pois, apesar 
de tudo, os compradores-proprietários terminam sempre por se apercebe-
rem de que os escravos também são homens e uma certa espécie de inti-
midade se pode estabelecer com eles, se são fiéis, obedientes, humildes. A 
inserção social do escravo, sua aceitação pelos homens livres numa soci-
edade fundamentada no trabalho servil, dependerá estreitamente da res-
posta que o trabalhador-escravo dá a seus senhores no plano da fidelida-
de, da obediência, da humildade. Essas três qualidades essenciais confor-
mam a personalidade do "bom escravo"[...].29 

 
 A ruptura do "sistema de deveres e expectativas" transforma-se em inimi-

zade de classe, e de raça, e se consuma na traição. No romance de Taunay, é a 

traição de uma escrava que empurra Trajano para sua grande desilusão amorosa, 

motivando todo o seu sofrimento e a sua busca. Enamorado de uma vizinha, am-

bos são manipulados pela mucama dela, que surge em cena como uma mulata 

sensual, ...bonita de rosto, engraçada, viva, astuciosa, faceira nos modos...30, para 

logo se transformar em "ente de condição ínfima, de maus instintos, pérfida, de-

pravada, caprichosa".31 Por ódio e ressentimento, a mucama atraiçoa sua sinhazi-

                                           
27 TAUNAY, Visconde de. op. cit., 1984, p. 114.  
28 É interessante observar que a imagem recorrente do escravo bestial podia apontar tanto para 
o escravo passivo - aquele que vivia tão resignado quanto um vegetal - quanto para o escravo 
violento - aquele a quem ninguém conseguiria impedir de cometer os mais bárbaros crimes. 
AZEVEDO, Celia M. M. de. op. cit., 1996. 
29 MATTOSO, Katia M. de Queirós. O africano adapta-se ao Brasil e aos brasileiros. In: Ser 
escravo no Brasil. 2ed. São Paulo: Brasiliense, 1988, p. 102. 
30 TAUNAY, Visconde de. op. cit., p. 76. 
31 Idem, p. 83. 
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nha e seduz a Trajano, atribuindo-lhe um filho. Ardilosa, usa de risos e sorrisos, 

dá muxoxos, faz ar de mofa, encena amuos, solta galhofas, é meiga, gentil, confi-

ante. Usa desses expedientes todos para atormentar o rapaz e vingar-se de sua 

sinhá, que a tem como estimada companheira, pois criadas juntas desde a infância. 

Por fim, a mulata é acusa de infâmia, açoitada, expulsa da casa e vendida. 

 É ainda a traição de um "mulato de confiança" que desencadeia o recru-

descimento no trato com os escravos. Sobral se indigna profundamente quando 

flagra-o roubando sacos de café maduro, que iam ser trocados por aguardente. [...] 

Um mulato que é cria de casa, que me merecia estima... Dei-lhe uma sova tre-

menda..., confessa o fazendeiro ao filho.  

Sim, quase matei-o. Cão... que devia guardar-me a porta e era o 
primeiro a saquear-me. Fez jus à morte. Vendi-o logo por um conto e du-
zentos. Valia contudo muito mais. Nele perdi talvez oitocentos mil réis, 
mas embora! Vi-me livre daquele infame!32 

  
 O episódio do roubo, porém, não ilustra apenas a condição volúvel do ne-

gro cativo. Ele dá margem para esclarecer as relações de poder travadas entre os 

escravos, ao mesmo tempo que serve para reafirmar as observações mais generali-

zadas sobre as vicissitudes da instituição escravista, ou seja, a violenta reprodução 

dela na hierarquia de classes.33 O "mulato de confiança", pois, só é flagrado rou-

                                           
32 Idem, p. 47. 
33 Da análise dessas vivências emerge o retrato de uma classe senhorial prepotente e freqüente-
mente arbitrária, mas sobretudo ardilosa: uma classe que brande a força e o favor para prender o 
cativo na armadilha de seus próprios anseios. Dentro de certos limites, os senhores estimulam a 
formação de laços de parentesco entre seus escravos e instituem, junto com a ameaça e a coação, 
um sistema diferencial de incentivos - no intuito de tornar os cativos dependentes e reféns de suas 
próprias solidariedades e projetos domésticos. SLENES, Robert W. Senhores e subalternos no 
Oeste paulista. In: ALENCASTRO, Luiz Felipe de (org.). História da vida privada no Brasil: 
Império. Vol. 2. São Paulo: Cia das Letras, 1997, p. 236. 
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bando porque outro mulato o denuncia ao senhor. Esta lealdade é retribuída com o 

poder da feitoria. 

Vitório, o mulato, investido repentinamente de poderes quase dis-
cricionários, assinalara-se logo no seu exercício por extrema rispidez, que 
muito regularizara o serviço. Sobral o ia cada vez mais estimando, e a es-
cravatura todos os dias, todas as horas criava-lhe mais ódio. [...] Depres-
sa contraíra hábitos de mando e tão submisso era para com o seu senhor 
quanto rude ao interpelar os seus, há pouco, companheiros de enxada ou 
de machado.34 
 
No extremo da traição se encontra a lealdade. Embora aos senhores fosse 

facultada a transgressão impune dos laços afetivos que os ligavam aos seus escra-

vos, pois efetivamente se dispunha deles como mercadorias - isto é, sujeitos valio-

sos, mas prescindíveis enquanto indivíduos -, dos escravos se exigia uma fidelida-

de própria dos animais domésticos, aos quais se dão tratos, mimos e ração. Assim, 

é por afeição e lealdade que pai Vicente, velho escravo mina feiticeiro, alerta Tra-

jano sobre uma emboscada, salvando-lhe a vida; é por ela ainda que se mete no 

quarto da ardilosa madrasta do rapaz, reclamando vingança, e mata-a a punhala-

das, suicidando-se depois. 

Nesse círculo de ferro imposto aos escravos, a lealdade gera a vingança. 

Atados por uma corrente de solidariedades, obrigam-se a justiçar a desonra que 

macula a autoridade paternal de quem os protege, fazendo-se de instrumentos pu-

nitivos para resguardar uma reputação que não lhes pertence. Ao se prestarem a 

esse papel vingador, não hesitam em se livrar de suas próprias vidas para cumprir 

sua missão. Os senhores, alheios aos extremos dessa lealdade, contabilizam a per-

da - do trabalhador e do dinheiro - e lamentam as tristes peias da escravidão.  

                                           
34 TAUNAY, Visconde de. op. cit., p. 61. 
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A inimizade de classe, e de raça, se justificava as atitudes imorais dos es-

cravos aos olhos dos fazendeiros, pode então ser literalmente naturalizada. Nem a 

tolhida imaginação romanesca - que ao escravo atribui uma subjetividade frágil e 

uma personalidade volúvel - nem a razão histórica.- que reconhece o secular em-

brutecimento do negro e sua redução à condição de fera - explicam mais o perigo 

e a hostilidade que a escravidão impõe aos lares senhoriais. O ódio existe porque 

existe diferenças de classe e raça, ou seja, há sempre que se aguardar uma atitude 

reativa, brutal, de quem está humanamente submerso, bestificado por outro ho-

mem.  

Em A carne, o ódio do homem negro ao domínio do senhor branco é re-

presentado na figura do feiticeiro Joaquim Cambinda, velho africano35 "inútil para 

o trabalho". Durante dez anos, ele usa de seus conhecimentos mágicos para preju-

dicar ao seu senhor. Ministra aos escravos suas beberagens venenosas a base de 

sementes de datura, raízes de cicuta, cabeças de serpente. Ao ser apanhado, con-

fessa ter matado a dezessete crioulinhos, a Maria Bugra, a Maria Baiana, Antônio 

Mulato, Chico Carreiro, e uma outra dúzia de negros mais, todos "irmãos de raça".  

 Não compreende o coronel Barbosa a maldade do negro, pois trata-o como 

a um forro, cedendo-lhe abrigo, comida e roupa, sem exigir serviço algum. Sinhô 

é bom para mim, é verdade, mas sinhô é branco, e obrigação de preto é fazer mal 

a branco sempre que pode, declara Cambinda. Mas todos esses pobres-diabos 

eram pretos como você: para que os matou?, indaga, incrédulo, o coronel. Para 

                                           
35 Cambinda, variação de Cabinda, povo banto dessa região, em Angola. Em "As religiões no 
Rio" (1905), João do Rio comenta que os cambindas são menosprezados por africanos remanes-
centes de outras nações, pois são negros que "ignoram a própria língua", mudam o nome "aos 
santos dos orixás", etc.  
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sinhô ficar pobre: eu queria ver sinhô se servir por suas mãos,36 responde-lhe o 

feiticeiro, para logo depois ser hostilizado e atirado ao fogo pelos familiares dos 

escravos mortos. 

 O africano, assassino de seus irmãos de raça e condição, não cuidava de 

levar seu senhor à morte, mas antes de infligir-lhe a pior das humilhações: a ne-

cessidade do trabalho. Não sendo menor o sofrimento, o bruxo havia já maldito 

contra o corpo e a saúde do coronel octogenário, lançando-lhe a praga de um dolo-

rido reumatismo, como também o entrevamento que prostrava constantemente a 

senhora Barbosa na cama. A ruína dos fazendeiros devia começar pelos seus cor-

pos. 

 

História desencantada 

 

 Joaquim Cambinda é a figuração mais hostil desse personagem obrigatório 

nos "romances de casa-grande e senzala", o "preto velho". A princípio, ele dá uma 

nota pitoresca na paisagem social do latifúndio escravocrata, ao lado do pajem, da 

mucama, dos escravos do eito. Mas apenas sua presença é capaz de gerar certo 

clima de mistério, colocando em suspenso ações inexplicáveis e infundindo um 

horror sobrenatural a certos locais. Antes, porém, de se manifestar na trama roma-

nesca, cruel ou docilmente, ao "preto velho" é dada uma significação que, para 

além do estereótipo, tem reconhecida proeminência no universo escravocrata, as-

cendendo da senzala à casa-grande, e desta para a sociedade mais ampla.  

                                           
36 RIBEIRO, Júlio. A carne. São Paulo: Três, 1972, p. 116. 
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 Ao "preto velho" se associa uma série de funções e papéis que tornam sua 

figura quase onipresente na vida social: é sacerdote, curandeiro, conselheiro, feiti-

ceiro, líder político e cultural. Em grande medida, é portador de uma experiência 

que se amplifica na medida em que determina também os fundamentos de uma 

memória - da escravidão, da religião, da cultura popular - e de uma prática - culi-

nária, médica, afetiva.37 É uma entidade, um ser encantado aparecendo assombro-

samente nas narrativas romanescas. Uma passagem entre este e o outro mundo. 

 Transplantado para o Brasil e atuando ocasionalmente no papel de 
sacerdote, apresenta-se a figura do "feiticeiro" africano conhecido dos es-
cravos e das pessoas livres que o consultavam pelos nomes de quimban-
deiro, cangirista, curandeiro, ou benzedor. Como fonte de conselho para 
os escravos; como ponto focal importante de resistência ao sistema da es-
cravatura impôsto pelo senhor; e como ser mortal pelo intermédio do qual 
era estabelecido o contacto com entidades sobrenaturais capazes de influ-
enciar as atividades humanas, tinha o quimbandeiro que existir sub rosa.38 

 
 Em O tronco do ipê, o negro velho que compõe uma das faces dessa figura 

é Pai Benedito. De Alencar, ele recebe uma personalidade nobre, é valente, leal e 

de uma docilidade comovente, muito ao gosto senhorial:  

Pai Benedito [...] era um feiticeiro de bom coração. Em vez de usar 
de seu poder para soprar intrigas e desavenças, ao contrário servia de 
conciliador em tôdas as brigas que se davam entre os pretos da fazenda; 
aconselhava os parceiros nos casos de apêrto por alguma falta; e apadri-
nhava o fujão perante o antigo senhor que o tinha em grande estima e 
muitas vêzes o ia visitar na sua cabana...39 
 

                                           
37 Era enquanto curandeiro que o africano e/ou ex-escravo relacionava-se de forma ampla com a 
sociedade, principalmente a mais pobre. Havia entre essa população e os curandeiros uma identi-
dade e solidariedade que passavam pelas experiências que tinham em comum e pela sua condição 
social. XAVIER, Regina. Dos males e suas curas: práticas médicas na Campinas oitocentista. In: 
CHALHOUB, Sidney et al. (org.). Artes e ofícios de curar no Brasil: capítulos de história social. 
Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2003, p. 341.  
38 STEIN, Stanley J. op. cit., p. 238-239. Sub rosa: secretamente, confidencialmente, às escondi-
das. 
39 ALENCAR, José de. op. cit., p. 77. 
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 Embora o negro não tivesse "a fealdade característica da profissão", acaba-

ra herdando a reputação de feiticeiro de um outro negro, certo Pai Inácio, quem 

primeiro vivia pelas redondezas da fazenda, numa velha palhoça. A ele eram atri-

buídas as desgraças e reveses acontecidas às gentes do lugar. Com seu sumiço 

repentino, Benedito, que passara a viver na mesma palhoça, revive a figura do 

bruxo, aterrorizando a sugestionada vizinhança, "tão acostumada a contar com um 

mandingueiro" em suas "histórias da carocha".  

[...] Todos se temiam dêle; mas não falta também quem recorresse 
a seu poder sobrenatural para cura de certas enfermidades, para desco-
brimento de coisas perdidas, e realização de ocultos desejos.  
 Por mais que escusasse, fôrça lhe foi recorrer ao arsenal de bruxa-
rias deixado pelo pai Inácio, e satisfazer aos rogos dos parceiros. Algu-
mas coisas que disse, aconteceu saírem certas, e tanto bastou para aumen-
tar a fé na sua mandinga.40 

 
 Em A mocidade de Trajano, é Pai Vicente quem dá conselhos, faz man-

dingas, abençoa patuás com "palavras cabalísticas e em língua da África". É orgu-

lhoso, negando mesmo receber a carta de alforria: Não quero carta [...]! Então, o 

escravo é cavalo que se atira no pasto, quando está velho e não pode mais co-

mer? Não quero carta; quero fugir, ser quilombola...,41 diz ao seu sinhôzinho. 

Seus dons de feitiçaria também são uma atribuição da superstição popular.  

 Tinha ele fama de feiticeiro, e seu aspecto, sua palhoça - verdadei-
ro cafarnaum de todos os rebotalhos da casa-grande, sua nacionalidade - 
era mina - sua longevidade haviam tão bem assentado essa reputação que 
muitos passavam por perto dele persignando-se cautelosamente. 
 Diziam do pobre velho coisas do arco-da-velha e ele, como lucrava 
com as prerrogativas da especialidade, deixava correr os boatos e até, às 
vezes, com um sorriso simplório ou com gravidade quase cômica, os cor-
roborava por meio de predições espantosas e gestos fantásticos.42 

                                           
40 Idem, ibidem. 
41 TAUNAY, Visconde de. op. cit., p. 199. 
42 Idem, p. 25-26. 
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 Essa reputação atribuída - e não conquistada - a velhos negros sugere uma 

interdição da realidade à imaginação romanesca, isto é, uma veleidade do autor 

quanto à natureza sobrenatural desses personagens. É preciso tratá-los como obra 

da superstição, da crença popular, enfim, frutos de uma cultura rudimentar, não 

esclarecida e que, com um mínimo de razão, pode ser negada ou "desmistificada". 

No entanto, a presença deles nos romances, nomeada e personificada, também 

sugere uma referência a sujeitos historicamente reconhecidos, como o ex-escravo 

João de Camargo, que já no começo do século XX era um carismático líder religi-

oso em Sorocaba e região.43 Da mesma maneira, a figura do feiticeiro negro reme-

te a um acontecimento específico do sincretismo religioso brasileiro: a emergência 

da umbanda, na qual a história do "preto velho", também nomeado e personifica-

do, é elaborada de maneira relativa aos romances.44  

 O autor, pela estratégia da atribuição, ao falar do negro velho com "fama" 

de feiticeiro, liberta-se da superstição popular para caracterizá-lo segundo sua 

concepção de imaginação popular. Dessa maneira, ele pode se colocar diante das 

crenças religiosas resguardando sua própria opinião, pois efetivamente não dá um 

                                           
43 A vida e as práticas religiosas de João de Camargo (1858-1942) foram objeto de pesquisa de 
Florestan Fernandes em “Contribuição para o Estudo de um Líder Carismático”, publicado em 
1951. 
44 Conforme o relato dado por uma mãe-de-santo e assim transcrito: Pai Joaquim era um negro 
escravo que gostava de tocar atabaque e fazer orações e “benzeções”. Muito calmo e introspecti-
vo, era respeitado até por seus senhores, devido a estas características. Na senzala praticava, às 
escondidas, junto a seus iguais, rituais de umbanda caracterizados pela extrema simplicidade com 
que eram feitos[...].Um dia, na fazenda em que Pai Joaquim morava, a filha de seu senhor foi 
perseguida por um “valentão”, que queria pegá-la para “fazer maldade”. Pai Joaquim, ao saber 
do fato, foi à procura da linda menina de “pele bem branquinha e de cabelos loiros compridos”. 
A menina correu por um longo tempo, indo se esconder na mata. Pai Joaquim a encontrou, muito 
assustada e cansada. Passou a mão em um pedaço de pau e com ele a benzeu. No momento em 
que fazia sua reza, o perseguidor da menina desapareceu para nunca mais. A partir deste feito, 
graças a Pai Joaquim, ele e seus companheiros escravos foram libertos. BAIRRÃO, José Francis-
co M. H; LEME, Fábio R. Mestres Bantos da Alta Mogiana: tradição e memória da umbanda em 
Ribeirão Preto. Memorandum. Belo Horizonte, vol. 4, 2003, p. 5-32. 
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sentido a essas crenças. Pai Benedito, aos olhos das beatas evocadas por Alencar, 

metamorfoseia-se numa criatura quase indescritível: 

 E pois, como Benedito era um bonito negro, de elevada estatura e 
fisionomia agradável, as beatas inventaram outro Benedito à sua feição. A 
dar-se crédito à palrice das tais velhas, aquêle prêto bem apessoado, em 
sendo meia-noite virava anão com uma cabeça enorme, os pés zambros, 
uma corcunda nas costas, vesgo de um ôlho e torto do pescoço.  

Era o pacto que tinha feito com seu mestre, de não parecer de dia 
qual era à noite.45 

 
 Pai Vicente, depois de ser expulso de sua cabana pela amante de seu se-

nhor, desaparece das vistas para reaparecer, segundo Taunay, medonho e assom-

broso na imaginação suscetível dos escravos. 

 O temor... do nome do velho mina foi entre os negros aumentando-
se de maneira espantosa; tomou vulto gigantesco; ganhou incremento até 
o terror. [...] 
 Uns diziam que alta noite ele costumava andar com passo vagaro-
so, corpo hirto como defunto e fazendo estalar os ossos; outros, que corria 
como um cervo, deixando atrás de si uma réstia de luz; outros, enfim, que 
trepava nas árvores mais altas e, na extrema ramada, balançava-se aos 
ventos, cantando sinistras e descompassadas canções.46 

 
 A exceção é o velho negro de A carne, Joaquim Cambinda. Ao mesmo 

tempo que ele compõe uma face abominada pela autoridade senhorial - é perigoso 

- e pelas reservas da imaginação - é mal -, suas práticas feiticeiras não são atribuí-

das pela superstição, mas reconhecidas e comprovadas pela licença documental de 

Júlio Ribeiro. A maldade de Cambinda não é contingente nem ocasional, é intrín-

seca à sua condição de feiticeiro e escravo. Ao invés de conselhos, fomenta a dis-

córdia; ao invés da estima, a intriga. Para introduzir um neófito a certa "Irmanda-

de de São Miguel das Almas", inicia-o "na arte terrível dos feitiços e dos contras, 

                                           
45 ALENCAR, José de. op. cit., p. 76-77. 
46 TAUNAY, Visconde de. op. cit., p. 201. 
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a dar-lhe meios de matar, de curar". Cambinda ensina-o a usar a semente mortífe-

ra do mamoninho-bravo (estramônio, "figueira-do-inferno"; Datura stramonium), 

descreve os poderes do osso de defunto, do sapo verde do mato virgem, das folhas 

do jaborandi (Pilocarpus pinnafitofilus), da raiz-de-guiné (tipi, mucuracaá; Mappa 

graveolens), da nhandirova (andiroba; Fevillea cordifolia). 

 Ensinou mais uma infinidade de superstições, medonhas umas, ou-
tras muito ridículas; que a mão ressequida de uma criancinha morta sem 
batismo é um talismã precioso para conciliar o amor; que a lasca de pe-
dra de ara (altar), furtada de uma igreja, fecha o corpo, torna-o invulne-
rável a tiros de arma de fogo, a pontaços de arma branca; que café coado 
com água de banho por fralda de camisa de mulher, ou por fundilho de 
ceroula de homem, sem lavar, capta a simpatia, amansa o gênio bravo; 
que corda de enforcado faz ganhar dinheiro ao jogo; que uma figa de raiz 
de arruda, arrancada em sexta-feira maior, é remédio soberano de que-
branto, de mal de olhado; que, para inutilizar um mestre feiticeiro, para 
tirar-lhe o poder, é preciso surrá-lo com uma vara de fumo e quebrar-lhe 
na cabeça três ovos chocos.47 
 

 O conhecimento de Cambinda, conforme Ribeiro, não se resume à curiosi-

dade das "ervas secas, raízes retorcidas, chocalhos de cascavel, artefatos de pau", 

como os encontrados na cabana de Pai Vicente. Mas mesmo lhe sendo próprio, 

essa "arte dos feitiços" só relativamente conforma um saber mágico, doutrinário, 

pois o romance o quer desmagicizado, desmascarado. Submetido à categoria do 

exótico, a bruxaria dos escravos precisa ser exposta à razão verossímil da narrati-

va, fazendo-a funcionar apenas como ficção. Em A carne, os termos em latim, os 

procedimentos de manipulação das ervas e sementes, as descrições médicas dos 

seus efeitos tratam de quebrar o feitiço, negar o encanto. Resultado de uma "litera-

tura sobre o negro", a feitiçaria dos "pretos velhos" redunda no cerceamento das 

                                           
47 RIBEIRO, Júlio. op. cit., p. 84. 
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margens de uma cultura e de uma etnia marginalizada.48 Negra e escrava, essa 

cultura, seja em sua dimensão política seja religiosa, seria negada pelo discurso 

literário, até que uma "literatura do negro" aparecesse para se comprometer com 

ela. 49 

 Mas nesse momento, ainda não estão firmadas as cores de um paradigma 

africanizante, como houve um "paradigma tupinizante", capaz de causar "estra-

nhamento" ao idioma vernáculo, abrasileirando-o; capaz de fundamentar uma ver-

dade épica projetada sobre um fundo africano mitológico e lendário, até a visuali-

zação de sua "infância histórica"; capaz, enfim, de servir como imagem para uma 

prosódia e um ritmo romanesco, próprios a uma "forma de expressão" nacional.50 

No romances, ao contrário disso, o africano é figurado contando apenas "histórias 

da carocha" em sua "língua bárbara". 

 Nessa ficção sobre o negro, a razão narrativa se esforça por interditar o 

sobrenatural, o bárbaro, o imoral, acomodando-os aos limites do verossímel, ou 

subordinado-os à realidade patriarcal. O ficcional pressupõe um estranhamento do 

autor para com a senzala, da casa-grande para com os escravos, dos escravos para 

com o leitor, para logo em seguida se ajeitar à narrativa e ao discurso do romance. 

Mas há passagens que escapam à submissão da forma, deixando que os restos de 

                                           
48 O discurso médico acadêmico tratou de desqualificar as rezas e feitiços dos curandei-
ros/feiticeiros que, efetivamente, as relacionavam à sua compreensão dos males do corpo. Para 
eles, as moléstias e a sua cura tinham origem sobrenatural. Os escravos de origem banta, por e-
xemplo, compartilhavam a idéia de que o desequilíbrio, o infortúnio e a doença seriam causados 
pela ação malévola de espíritos ou de pessoas, freqüentemente através da bruxaria ou da feitiça-
ria. PIMENTA, Tânia Salgado. Terapeutas populares e instituições médicas na primeira metade do 
século XIX. In: CHALHOUB, Sidney et al. (org.). op. cit., p. 314. 
49 PROENÇA FILHO, Domício. op. cit., 2004. 
50 Conforme o "paradigma tupinizante" idealizado por J. de Alencar. CAMPOS, Haroldo de. "Ira-
cema": uma arqueografia de vanguarda. Revista USP. São Paulo, n. 5., mar-mai/1990, p. 67-74 
(Dossiê Cidades). 
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uma voz muda, de gestos não compreendidos, caiam das páginas para se mostra-

rem como vestígios de uma historicidade desgalhada do tronco senhorial. 

 

Páginas mudas 

 

 O romancista, quando se permite entrar em território negro, é como se pi-

sasse um espaço indômito, um solo incandescente capaz de desarticular a sua nar-

ração, emudecer o seu discurso. Na senzala, livres do tempo do senhor, os escra-

vos tem expressões corporais que não se deixam descrever, entoam cantos que não 

se pode cantar, dançam com passos que não se consegue seguir. Ao adentrar este 

espaço, o romancista não faz etnografia, não documenta, não se deixa contagiar ao 

som dos tambores, do jongo.  

Em tôrno da fogueira, já esbarrondada pelo chão, que ela cobriu 
de brasido e cinzas, dançam os pretos o samba com um frenesi que toca o 
delírio. Não se descreve, nem se imagina êsse desesperado saracoteio, no 
qual todo o corpo estremece, pula sacode, gira bamboleia, como se qui-
sesse desgrudar-se. 
 Tudo salta, até os crioulinhos que esperneiam no cangote das 
mães, ou se enrolam nas saias das raparigas. Os mais taludos viram cam-
balhotas e pincham à guisa de sapos em roda do terreiro. Um dêsses corta 
jaca no espinhaço do pai, negro fornido, que não sabendo mais como des-
conjuntar-se, atirou consigo ao chão e começou de rabanar como um pei-
xe em sêco.51 
  

 Em outro romance, em outro tempo, em outra fazenda e senzala, o autor 

ainda permanece em idêntica posição, sem fôlego, estático e estarrecido com o 

espetáculo do "samba", do qual só pode falar sobre ele, e não dele.   

                                           
51 ALENCAR, José de. Til: romance brasileiro. 3ed. Rio de Janeiro: José Olympio, p. 251-252. 
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 No terreiro, varrido, em frente às senzalas, uma fogueira crepitava 
alegre, espancando a escuridão com seu brasido candente, com suas lín-
guas de chamas multiformes, irrequietas. 
 Os negros tinham acabado uma carpa [capina] nesse dia, e o coro-
nel dera-lhes permissão para folgar, mandando ao mesmo tempo que o 
administrador lhes fizesse uma larga distribuição de aguardente. 
 Ao som de instrumentos grosseiros dançavam: eram esses instru-
mentos dois atabaques e vários adufes. Acocorados, segurando os ataba-
ques entre as pernas, encarapitados, debruçados neles, dois africanos ve-
lhos, mas ainda robustos, faziam-nos ressoar, batendo-lhes nos couros, re-
tesados, às mãos ambas, com um ritmo sacudido, nervoso, feroz, infrene. 
 Negros e negras formados em vasto círculo agitavam-se, palmea-
vam, compassadamente, rufavam adufes aqui e ali. Um figurante, no meio, 
saltava, volteava, baixava-se, erguia-se, retorcia os braços, contorcia o 
pescoço, rebolia os quadris, sapateava em frenesi indescritível, com uma 
tal prodigalidade de movimentos, com tal desperdício de ação nervosa e 
muscular, que teria estafado um homem branco em menos de cinco minu-
tos.52 

 
 No romance, o "samba" finda-se em si mesmo, não sendo nem cerimônia 

nem ritual. É talvez a mudez diante da embriaguez causada pela catarse da liber-

dade momentânea concedida pelo senhor, ou antes a condenação da consumação 

degradada do tempo cedido aos escravos, quando a menção aos tambores e corpos 

frenéticos junta-se a presença da cachaça. Entretanto, desses tambores e desses 

corpos se depreendem sensações que o autor não consegue suportar. 

Ao cheiro da terra pisada, de cachaça, de sarro de pito, sobreleva-
va dominante um cheiro humano áspero, aliáceo, um odor almiscarado 
forte, uma catinga africana, indefinível, que doía ao olfato, que cortava os 
nervos, que entontecia o cérebro, sufocante, insuportável.53 

 
 O "samba", como o observa o romancista, é um jogo, um brinquedo primi-

tivo, e como tal, suspenso no tempo, intenso, excitante, fascinante ou, segundo 

suas palavras, "frenético, infrene, delirante". Circunscrito à senzala, sua observa-

                                           
52 RIBEIRO, Júlio. op. cit., p. 79. 
53 Idem, p. 81. 
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ção sugere que os escravos tinham esse costume, próprio da raça, e que agrupava 

a todos num "remexido infernal"; que o corpo castigado pelo trabalho compulsó-

rio como que se "desgrudava" com o êxtase do corpo liberto; que, enfim, expres-

sava o logos dos povos incultos, bárbaros. E se é mesmo assim, os escravos do 

romance eram também sugeridos ao autor por suas próprias lembranças, suas lei-

turas, velhas histórias pescadas à boca alheia, devendo esse "samba" ser outra 

reminiscência anacrônica que, agora, em sua narrativa, o colocava no corpo dos 

cativos do café.  

 Em meados do século XIX, porém, nas lavouras do Oeste paulista o escra-

vo não era um tipo memorável, mas sim uma presença outra, estranha, muito afri-

cana, desenraizada em outro tempo. 

 Até 1850, o tráfico transatlântico de escravos introduziu um enor-
me contingente de africanos no Oeste paulista, como, aliás, no Sudeste em 
geral. Por causa disso, e também das taxas relativamente baixas de fecun-
didade na população cativa, o trabalho escravo na grande lavoura do Su-
deste era quase literalmente uma escravidão africana antes de meados do 
século. Por exemplo, em treze localidades paulistas de economias varia-
das, 65% dos escravos adultos (acima de quinze anos) eram africanos em 
1829. Em Campinas, lugar bastante típico dos municípios de grande la-
voura da época, essa cifra atingia 80%.54 

 
 Ainda se formavam laços de solidariedade, reconhecimentos lingüísticos e 

religiosos. Ainda se conquistavam espaços e determinavam-se ações conforme se 

manifestava a autoridade do fazendeiro, tão mais hostil e severa quanto mais afri-

canos fossem os escravos, isto é, quanto menos "ladinos" ou "crioulos" (cativos 

nascidos no Brasil) se apresentassem, pois em o sendo, mais privilegiados eram na 

hierarquia escravocrata. Por outro lado, os africanos descobriam, no Brasil, uma 

                                           
54 SLENES, Robert W. Senhores e subalternos no Oeste paulista. In: op. cit., p. 249-250. 
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África menos fragmentada em etnias, em conflitos, e mais coesa culturalmente, 

num estreitamento tanto mais próximo quanto mais constante se mantinha o fluxo 

de africanos introduzidos nas lavouras.55 

 A partir de 1850, com a proibição do tráfico transatlântico de escravos, o 

recrudescimento do tráfico interno trouxe para as lavouras de café um contingente 

de "crioulos" que forçosamente modificava a experiência do cativeiro, alterando 

ou compondo novos laços familiares, novas regras de socialização, novos estatu-

tos frente às leis privadas do senhor. O "processo de crioulização dos cativos" se 

torna mais intenso,56 forçando as fronteiras étnicas a serem redesenhadas ou rea-

firmadas. Para certas etnias, o movimento circular da dança religiosa, sempre em 

sentido anti-horário, comum a vastas porções da África, torna-se uma estratégia 

tanto para minimizar as diferenças quanto para demarcá-las, principalmente diante 

do desenraizamento trazido pelo tráfico.57 

 Aos senhores fazendeiros, nada mais era que o "samba". Do conhecimento 

que cogitavam ter da cultura escrava, interessava-lhes os aspectos que se relacio-

navam diretamente ao controle e à prevenção das revoltas. Já confundidos pela 

dissimulação dos cativos, também não mostravam apreço pelos seus costumes, 

suas línguas variadas, suas instituições. À garantia de domínio sobre os corpos, 

bastava-lhes mover-se na superfície das palavras, sensibilidades e visões dos es-

                                           
55 Idem. "Malungu, ngoma, vem!": África coberta e descoberta no Brasil. Revista USP. São Pau-
lo, n. 12, dez./1991-jan.-fev./1992, p. 48-67. 
56 CASTRO, Hebe M. Mattos de. Laços de família e direitos no final da escravidão. In:     
ALENCASTRO, Luiz Felipe de (org.). op. cit., p. 343. 
57 Estudiosos norte-americanos descreveram essa dança/manifestação como circle shout ("grito" 
de roda). SLENES, Robert W. "Malungu, ngoma, vem!". In: op. cit., p. 57; é semelhante ao "ca-
xambu", em STEIN, Stanley. J., op. cit., p. 244ss. 
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cravos, e particularmente dos africanos recém-introduzidos nas lavouras. O autor 

do romance, escrevendo sob a gramática da dominação patriarcal, devia manter 

uma distância relativa da casa-grande como da senzala, do fazendeiro como do 

escravo. No entanto, mesmo quando procurava falar destes últimos, falava deles 

apenas por ter algo a dizer do senhor, fosse essa fala sobre os feiticeiros, o batu-

que ou a reluzente e simbólica festa do Congo.58    

Ao repique de sinos e estrondo dos rojões, desfilava pelo largo da 
matriz [da cidade de Constituição, outrora vila de Piracicaba] a luzida ca-
valgada do Congo, precedida por um terno de rabecas e frautas, que com-
punham a banda de música. 
 Adiante vinham o rei e a rainha do Congo, montando soberbos ca-
valos ricamente ajaezados e trajando custosas roupas de veludos e sêdas. 
Seguiam-se os cavaleiros e damas da côrte, que não ficavam somenos aos 
soberanos do imaginário reino africano. [...] 
 O luxo que ostentavam fôra pago, parte com as suas economias, e 
parte com dádivas dos senhores, cuja vaidade se personificava nos pró-
prios escravos. Cada um dêsses ricos fazendeiros se desvanecia da admi-
ração que sentia o povo pelas roupas vistosas que traziam galhardamente 
seus pajens, e pelos soberbos cavalos fogosos que êles meneavam com 
certo donaire.59 

 

O corpo supliciado 

 

 Ao escravo se quer como um bem: em sua integridade, é sujeito à compra 

e venda, à hipoteca, à herança, aos impostos, às leis. Negociado em leilões públi-

                                           
58 As congadas foram fartamente descritas por folcloristas..., assim como analisadas por estudio-
sos de outras áreas, principalmente da antropologia e da literatura popular. Entretanto, quando 
se tratava de indicar os processos históricos que as constituíram, os estudiosos ficavam restritos 
ao campo das afirmativas gerais, sempre reproduzidas e nunca aprofundadas... Importantes veí-
culos de cristianização dos africanos e seus descendentes, [as congadas] eram vistas, ora como 
instrumentos da classe senhorial na domesticação dos escravos e negros livres, ora como espaços 
de resistência cultural desses últimos, sempre a partir de um ponto de vista que privilegiava a 
opressão ou a rebeldia. MELLO E SOUZA, Marina. Introdução. In: Reis negros no Brasil escra-
vista: história da Festa de Coroação de Rei Congo. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2002. 
59 ALENCAR, José de. op. cit., p. 238-239. 
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cos ou em acertos particulares, é um investimento exigido pela indústria compul-

sória, de terras e de homens; patrimônio constituído, é arrolado em testamentos, 

inventários, editais. Do escravo se deseja que seja "bom": dócil, humilde, servil.  

Aprisionado por mãos paternais, é obrigado a lutar por concessões mínimas, com-

preender a justiça dos castigos sofridos, sujeitar-se, até que consiga, de boa cons-

ciência, preterir a alforria. Da observação deste código paternal gozava o senhor, 

que podia ostentar o corpo cativo, agaloado ou paramentado, como peça viva de 

sua opulência; acomodava-se o escravo, que ao ser paramentado e exposto à exi-

bição pública, tinha a vaidade emulada.60  

 Mas este corpo ostentado se dá à vista porque, em seu extremo, há um cor-

po supliciado. Há um corpo torturado, marcado, lanhado porque há um senhor 

que, em sendo um pai ao escravo obediente e leal, é impiedoso com aquele deso-

bediente e incorrigível. Há um corpo amedrontado - o medo ... é o único meio de 

obrigar os escravos a cumprirem com o dever que a sua condição lhes impõe, 

assegura o "Manual do Agricultor Brasileiro", de 183961 - e exaurido porque há, 

na mão de cada feitor, um instrumento regulador e mutilador, descarregado no 

corpo cativo sempre que a produção decresce, o trabalho tarda, a disciplina esmo-

rece.  

                                           
60 Modelo do liberto, modelo do mestre: eis para o escravo os exemplos prestigiosos a serem 
imitados para conseguir dos poderosos um pouco da sua influência e assim usufruir do brilho dos 
mais prósperos. Qual o escravo que não se sentiria vaidoso de ser paramentado por sua senhora 
com belos trajes ou pesadas correntes de ouro para acompanhá-la à igreja? MATTOSO, Katia 
M. de Queirós. A opulência na província da Bahia. In: ALENCASTRO, Luiz Felipe de (org.). op. 
cit., p. 157. 
61 TAUNAY, Carlos Augusto. Manual do agricultor brasileiro. São Paulo: Cia das Letras, 
2001, p. 66-67. 
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Um negro larga o ancinho, deita-se à sombra de um cafezeiro e acende um 

cachimbo. Por um minuto, furta o tempo ao seu senhor. "Cachorro!... Malandro, 

sem vergonha!", grita o feitor ao surpreender o ladrão. O negro estremece, tenta 

fugir, mas o chicote lhe alcança. Enraivecido pelo castigo severo, puxa de uma 

faca e avança contra seu agressor, mas fere apenas o ombro dele. Incapaz, é facil-

mente dominado. O feitor ordena a outros escravos cortarem varas... "e boas". 

[...] O escravo, amarrado solidamente a um pé de peroba, abarca-
va o tronco com os braços e pernas distendidos, ficando todo enleado por 
cordas de embiras e cipós. Chegaram os varapaus e as pauladas começa-
ram a chover sobre o corpo do desgraçado que, ao princípio, procurou 
não gritar. Gemia surdamente e torcia dolorosamente o pescoço; mas de-
pois, vencido pela dor, prorrompeu em exclamações [...] 

Os outros negros fingiam trabalhar; uns olhavam para o paciente 
com curiosidade misturada de compaixão; outros tinham os olhos brilhan-
tes de rancor e desespero. O surrado clamava em altos berros: - Cha-
mem!... Chamem meu senhor moço... Nhonhô... Acuda o seu negro [...] A 
voz perdia-se exausta entre os cafezais. O suplício continuava...62 

 
O suplício é produto de uma "economia do castigo"; o corpo, o objeto da 

repressão penal. Dor e sofrimento constituem o argumento da ação punitiva; o 

corpo supliciado, o ator do espetáculo da punição. A punição é uma cena em que o 

carrasco é tão ou mais selvagem que o crime que se quer castigar, é um teatro en-

cenado publicamente, cujo efeito moral deve ser proporcional à intensidade visí-

vel do sofrimento.  

Instrumento da dominação pessoal, o castigo faz da dor o limite do domí-

nio sobre o corpo. Inscrever no corpo criminoso as marcas da punição é qualifi-

car-lhe o crime, atribuir-lhe um estatuto social. O suplício perdura enquanto per-

siste este poder sobre o corpo, enquanto não se lhe desgrudam a "alma" - o cora-

                                           
62 TAUNAY, Visconde de. op. cit., p. 163-164. 
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ção, o intelecto, a vontade, as disposições -, isto é, a realidade incorpórea que deve 

passar a sofrer com a modernização da justiça punitiva.63  

Moldado pelo poder pessoal, o corpo é investido de marcas e sinais que o 

constituem como território de disputa; corpo física e ideologicamente posto sob 

dominação. Mergulhado num campo político, ele está ligado, segundo relações 

complexas e recíprocas, à sua utilização econômica. 

É, numa boa proporção, como força de produção que o corpo é in-
vestido por relações de poder e de dominação; mas em compensação sua 
constituição como força de trabalho só é possível se ele está preso num 
sistema de sujeição (onde a necessidade é também um instrumento político 
cuidadosamente organizado, calculado e utilizado); o corpo só se torna 
força útil se é ao mesmo tempo corpo produtivo e corpo submisso.64 

 
O corpo supliciado é próprio de um regime punitivo onde o capital e a 

produção estão desenvolvidos pouco ou parcialmente. Historicamente, é o mo-

mento em que o corpo é em grande medida o único bem acessível. Patriarcal e 

escravista, a sociedade brasileira que se capitaliza no século XIX tem o corpo ca-

tivo como propriedade, como "coisa" sujeita a ser força de trabalho, pois submissa 

à ordem da exploração compulsória.  

A insubordinação é tanto mais prejudicial quanto mais improdutivo torna-

se esse corpo, pois a violação à ordem econômica não pode ser efetivamente repa-

rada pela justiça punitiva. E nem ela pode sujeitar a vontade do escravo, já que 

não consegue alcançar uma realidade - incorpórea - inexistente para o sujeito es-

cravizado, considerado unicamente como um bem. Destituído de estatuto jurídico, 

                                           
63 FOUCAULT, Michel. O corpo dos condenados. In: Vigiar e punir: nascimento da prisão. 9ed. 
Petrópolis, RJ: Vozes, 1991, p. 11-32. 
64 Idem, p. 28. 



 85

bestificado, somente a humanização do cativo acena para sua condição de pessoa, 

de ser constituído de razão e instituído de direitos.  

Argumenta Trajano Sobral, de modo iluminista: 

O escravo não conhece o aparato da justiça que tanta impressão 
causa no ânimo do culpado ou daqueles que propendem para o mal: sabe 
só que no chicote, na paulada, resume-se a punição de todos os seus deli-
tos, desde a culpa venial até o mais nefando crime; a questão cifra-se tão-
somente na dose e no humor melhor ou pior de quem a aplica. Ainda hoje 
notei o estremecimento que em todos eles produziu a lembrança de um jú-
ri, de um tribunal augusto, de uma entidade moral, que não conhecem 
bem, mas que sabem armada do perdão ou da morte, irresponsável em 
seus atos de indulto ou de condenação [...] É necessário suspender por 
cima dessas cabeças, prenhes de maus pensamentos, uma espada de Dâ-
mocles, invisível porém sempre ameaçadora.65 

 
 Quando, em fins do século XVIII europeu, o espetáculo do corpo suplicia-

do começa a sair de cena, é porque a justiça punitiva deixa de exercer o exclusivo 

domínio sobre o corpo para se instalar na consciência abstrata do condenado. O 

castigo se modifica, passa de uma arte das sensações insuportáveis a uma econo-

mia dos direitos suspensos. Não é mais o corpo o objeto a ser justiçado, mas a 

realidade incorpórea criada por um novo complexo jurídico-científico - médico, 

psiquiátrico, antropológico, educacional -, isto é, elementos extrajurídicos que 

podem qualificar as predisposições criminosas dos indivíduos.66  

No entanto, o suplício permanecerá punindo enquanto houver corpos sujei-

tos à dominação pessoal, enquanto não se desenvolve uma economia de comércio 

ou um sistema industrial que transforme a "economia política" do corpo.67 Ou 

                                           
65 TAUNAY, Visconde de. op. cit., p . 165. Sobre as teses iluministas do abolicionismo brasilei-
ro, ver AZEVEDO, Celia M. M. de. op. cit., 1996; ROCHA, Antonio Penalves. Idéias antiescra-
vistas da Ilustração na sociedade escravista brasileira. Revista Brasileira de História. São Paulo, 
vol. 20, n. 39, 2000, p. 43-79; entre outros. 
66 FOUCAULT, Michel. op. cit., 1991. 
67 Idem, p. 27-28. 
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enquanto não se estabeleçam leis que possam coibir práticas punitivas desumanas, 

enquanto a própria consciência do senhor não se sensibilizar diante do embrute-

cimento do cativo sempre que cruel e impiedosamente castigado.  

A respeito dos troncos, cepos, anginhos e todo o inumerável utensí-
lio de tratos, restos da barbaridade antiga, que o governo já abandonou, 
e, por incoerência e criminoso desleixo, tolera ainda nas mãos dos parti-
culares, é evidente que a religião, a humanidade e o bom senso imperio-
samente ordenam que sejam reduzidos a cinzas.68 

 
E justamente assim, em mãos particulares, é que sobrevivem os "restos da 

barbaridade antiga". Barbárie vergonhosa, já não mais um espetáculo a ser con-

templado, mas que se reproduz nas fronteiras meridionais, em regiões potencial-

mente prósperas do Oeste paulista, já afazendadas pela lavoura cafeeira. Barbárie 

vil, executada às escondidas, mas sancionada até os últimos momentos da escravi-

dão, quando o próprio escravo não era mais a força de trabalho constituinte da 

economia capitalizada; quando o último escravo fujão, já resignado em sua natu-

reza fugitiva, é recapturado mais uma vez e posto na bárbara casa do tronco, escu-

ra e abafada, onde deverá ser outra vez castigado. 

A um canto espalmava-se um estrado de madeira, engordurado, 
lustroso pelo rostir de corpos humanos sujos. As tábuas que o constituíam 
embutiam-se em um sólido pranchão de cabreúva, cortado em dois no sen-
tido do comprimento: as duas peças por ele formadas justapunham-se, ar-
ticulando-se de um lado por uma dobradiça forte, presas de outro por uma 
fechadura de ferrolho. Na parte superior da peça fixa, e na inferior da 
móvel havia piques semicirculares, chanfrados, que, ao ajustarem-se essas 
peças, coincidiam, perfazendo furos bem redondos, de um decímetro mais 
ou menos de diâmetro. Era o tronco.69 

 

                                           
68 TAUNAY, Carlos Augusto. op. cit., p. 69-70. Anginhos, ou anjinhos: anéis de ferro com que se 
prendiam e apertavam os dedos. 
69 RIBEIRO, Júlio. op. cit., p. 50. 
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Aparência e essência 

 

O corpo supliciado pelas lambadas que entrecortam as páginas do romance 

não cicatriza. A pele não encobre as feridas abertas na carne, os lanhos sucessivos 

feitos pelo "bacalhau" descobrem outras regiões do corpo, castigam todos os 

membros, arrancando-lhes seu próprio urro de dor. Torturado, marcado, sofrido, o 

corpo é deformado, embrutecido e horrorizado pela violência punitiva. Supliciado, 

já não podendo trair, roubar ou fugir, é deixado inerte em algum canto da narrati-

va, incapaz de participar dela. 

 As cenas de suplício não se excedem ou faltam com o pudor, não sobram 

em detalhes nem os escondem e, no entanto, não deixam de ser mais nem menos 

verossímeis. Pois a descrição dessas cenas nos romances não são apenas observa-

ções miméticas, mas antes representações legitimadas pelo secular escravismo 

brasileiro. Enquanto há um mercado de homens, pode haver um corpo supliciado 

exposto aos olhos.  

Se as prévias críticas afirmam que o martírio do tronco e outros "utensílios 

de trato" sobrevivem como barbarismos das vontades privadas nas fronteiras lon-

gínquas, é porque antes de ser libertado, o negro escravo deve ser humanizado. E 

o arcaísmo do suplício é a resistência a essa humanidade. Se o corpo supliciado é 

um corpo desumanizado, a restituição da humanidade, porém, não humaniza o 

escravo.  

Nos romances, seu estado bestificado não é instituído somente pela nega-

ção de sua condição humana, mas também pela figuração mesma como um ser 
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inumano.70 Não apenas identificado às feras, mas quase sobrenaturais em sua feiú-

ra, sua loucura e em sua maldição. Não apenas estereótipos, mas a personificação 

de velhos medos, pavores inexplicáveis, temores de fundo folclórico e fabuloso 

que recrudescem com os horrores da escravidão.  

 O corpo cativo é um corpo sinalizado: é reconhecido por suas cicatrizes, 

deformidades e mutilações; por suas ausências, suas faltas e seus cortes. Sua per-

sonalidade é dada em função de sua utilidade econômica na vida cotidiana e ca-

prichosa dos campos e cidades; sua diferença, na generalidade das denominações 

impessoais: "ladino", "crioulo", "negro mina", "cambinda", "monjola". Sabem-lhe 

as doenças, as chagas, os castigos sofridos. Nos jornais, nos inquéritos, nos relató-

rios dos traficantes, o corpo do escravo é lido por seus sinais, suas marcas infa-

mes, fornecendo uma identificação - e não uma identidade - ao cativo. É um corpo 

desumanizado.  

 O corpo inumano é sobretudo feio. Joaquim Cambinda é horroroso, 

[...] calvo, beiçudo, maxilares enormes, com as escleróticas amarelas, rai-
adas de laivos sangüíneos, a destacarem-se na pele muito preta. Curvado 
pela idade, tardo, trôpego, quando se erguia e, envolto na sua coberta de 
lã parda, dava alguns passos, semelhava uma hiena fusca, vagarosa, co-
varde, feroz, repelente. Tinhas as mãos secas, aduncas; os dedos dos pés 
reviravam-se para dentro, desunhados, medonhos...71 
 

                                           
70 Como pensar o acontecimento do inumano num corpo como campo de batalha onde todas as 
memórias se inscrevem? Como circunscrever o sentido de uma não-palavra: o corpo? É necessá-
rio reconverter o silêncio em voz daqueles que viveram desde dentro o acontecimento. Os aconte-
cimentos são concretos. O inumano é um acontecimento plural, ele não pode ser apenas mais uma 
figura que se perde na abstractização da dor. VILELA, Eugénia. Corpos inabitáveis: errância, 
filosofia e memória. Enrahonar: quaderns de filosofia. Universitat Autònoma de Barcelona, n. 31, 
2000, p. 45. 
71 RIBEIRO, Júlio. op. cit., p. 81. 
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 A feiúra é a desproporção da beleza ideal, e o belo pintado no romance é 

uma jovem moça, de braços e pernas roliças, punhos e tornozelos finos, mãos e 

pés perfeitos, seios rijos, quadris amplos, ventre firme, dentes alvíssimos, como 

Lenita, de A carne; ou branca, esbelta, de cabelos louros cendrados, olhos azuis e 

alma pura, como Alice, de O tronco do ipê. Beleza que se expressa como símbolo 

romântico, deformador, mas perfeito "em sua profundidade", pois estabelecido 

pela relação harmônica - e anacrônica - entre aparência e essência.72 

 Quando, porém, esse romance volta-se sobre si mesmo, é retido entre as 

dobras históricas, e o que lhe é estético também assoma-se ao patético, sinistro e 

tocante. O belo e o feio, tomados em sua insuficiência, representados em sua falta, 

formam antíteses cômicas, e a tragédia da escravidão torna-se a comédia da liber-

dade, irônica e sarcástica.  

 Em Urupês, contos publicados em 1918 por Monteiro Lobato,73 o autor se 

nega a romantizar a história; ao contrário, historiciza o romanesco, mostra-lhe os 

anacronismos, até que a ficção revele as limitações da realidade. Cristina, a noiva 

ultrajada do conto "Bocatorta",74 é a beleza de madeixas louras e lábios de pitan-

ga. Tão bela que falar de sua beleza é desdizer da qualidade: Donaire, elegancia, 

distinção... pintam lá vocábulos esbeiçados pelo uso esse punhado de quês parti-

cularissimos cuja soma a palavra "linda" totaliza?,75 indaga enfadado Lobato, 

                                           
72 BENJAMIN, Walter. Alegoria e drama barroco. In: Documentos de cultura, documentos de 
barbárie: escritos escolhidos. São Paulo: Cultrix; Editora da USP, 1986, p. 18. 
73 LOBATO, Monteiro. Urupês. 16ed. São Paulo: Brasiliense, 1969.  
74 José Bento Monteiro Lobato (1882-1948), segundo o biógrafo Edgard Cavalheiro, teria come-
çado a elaboração de "Bocatorta" ainda em 1909 e publicado inicialmente na "Revista do Brasil", 
em 1915, antes de ser reunido em livro. 
75 Idem, p. 221. 
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para concluir que nenhum adjetivo ultrapassa o ponto de admiração. A beleza, 

apreende-se, não passa de uma interjeição.  

 É o próprio Bocatorta, porém, que não cabe em adjetivos. É um ser dis-

forme, desproporcional, desarmônico, exatamente como se lhe coubessem todas 

as privações de um corpo cuja beleza desobedece a todas as normas. Dele pouco 

se conhece, mas é dado a conhecer pela boca alheia. O fiscal da fazenda onde vive 

a criatura sabe reconhecer a qualidade patética dessa existência, e aguça a curiosi-

dade do bacharel noivo de Cristina:    

 O doutor quer saber como é o negro? Venha cá. Vossa Senhoria 
'garre um juda de carvão e judie dele; cavoque o buraco dos olhos e afun-
de dentro duas brasas alumiando; meta a faca nos beiços e saque fóra os 
dois; 'ranque os dentes e só deixe um tôco; entorte a boca de viés na cara; 
faça uma coisa desconforme, Deus que me perdoi. Depois, como diz o ou-
tro, vá judiando, vá entortando as pernas e esparramando os pés. Quando 
cansar, descanse. Corra o mundo campeando feiura braba e aplique o pe-
or no estupor. Quando acabar 'garre no juda e ponha rente de Bocatorta. 
Sabe o que acontece? O juda fica lindo!...76 
 

 Bocatorta é feio, e de uma feiúra tamanha que lhe rende o paradoxal apre-

ço de ser visto. É horroroso, e de um horror que não se firma pela observação, mas 

pela ficcionalização de sua expressão. Atraído pela imagem pintada pelo infor-

mante e pelos fazendeiros, o bacharel, cheio do "cepticismo fácil dos moços da 

cidade", quer ver para crer, e sai à caça do monstro. Quando o encontra, entocado 

em sua choça, a feia máscara cai, o real mostra a cara, e a realidade é mais negra 

do que lhe pintam: 

 Bocatorta excedeu a toda pintura. A hediondez personificara-se 
nele, avultando, sobretudo, na monstruosa deformação da boca. Não tinha 
beiços, e as gengivas largas, violaceas, com raros cotos de dentes bestiais 
fincados ás tontas, mostravam-se cruas, como enorme chaga viva. E torta, 

                                           
76 Idem, p. 217. 
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posta de viés na cara, num esgar diabolico, resumindo o que o feio pode 
compor de horripilante. Embora se lhe estampasse na boca o quanto fosse 
preciso para fazer daquela criatura a culminancia da ascosidade a natu-
reza malvada fôra além, dando-lhe pernas cambais e uns pés deformados 
que nem remotamente lembravam a forma do pé humano. E olhos vivissi-
mos, que pulavam das orbitas empapuçadas, veiados de sangue na escle-
rotica amarela. E pele grumosa, escamada de escaras cinzentas.77 

 
 Para todos os efeitos, a pintura e a realidade da feiúra se contradizem, co-

mo se a mesma qualidade fosse diferente numa única criatura. Entretanto, não são 

antinomias, mas projeções literárias de um sujeito sem qualidades sociais nem  

culturais, cuja apagada humanidade está no sombrio talento de despertar a piedade 

e a repulsa. Bocatorta, antes de tudo, é a exasperação das imaginações populares 

que rondam a fazenda do Atoleiro: é negro, miserável, bestial, demonizado pelo 

povo, vivificado nos pesadelos. É um parto ingrato da história, como primeira-

mente esclarece major Zé Lucas, o fazendeiro: 

 Bocatorta é a maior curiosidade da fazenda [...]. Filho duma es-
crava de meu pai, nasceu, o misero, disforme e horripilante como não há 
memória de outro. Um monstro, de tão feio. Há anos que vive sozinho, es-
condido no mato, donde raro sai e sempre de noite. O povo diz dele horro-
res - que come crianças, que é bruxo, que tem parte com o demo. Todas as 
desgraças acontecidas no arraial correm-lhe por conta. Para mim, é um 
pobre diabo cujo crime único é ser feio demais. Como perdeu a medida, 
está a pagar o crime que não cometeu...78 

 

Reminiscências do corpo 

 

 Desregrado, desordenado, destoante. A deformidade do corpo é a defor-

mação histórica do negro escravizado: o cativeiro não aprisiona apenas sua revol-

                                           
77 Idem, p. 224. 
78 Idem, p. 216-217. 
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ta, a alforria necessariamente não lhe dá direitos, a abolição não significa liberda-

de, o tempo não cura suas feridas.79 O corpo cativo é perfeito enquanto é útil, en-

quanto é sujeitado a uma economia compulsória, de favores e violências, que lhe 

dobra as próprias vontades. Só depois de usado, com os membros já deformados 

pela penitência do trabalho, este corpo é notado, percebido em seus contornos 

decaídos, em sua expressão sofrida, em sua incapacidade à servidão e à dor. Exau-

rido de suas forças, é então abandonado. É não apenas mais um corpo inútil, mas 

sobretudo um corpo arruinado.  

 Entre um e outro, interpõe-se o sujeito contemplativo, imerso em seu pró-

prio tempo, que situa a ambos num corpo em comum, como parte de um cenário 

harmônico em seus desarranjos. Na narrativa, o corpo em ruínas se confunde com 

o espaço arruinado, isto é, são observados enquanto vestígios de uma mesma ra-

zão. O corpo arruinado se torna uma extensão da ruína material que o observador 

contempla, ambos sendo conformados à história patriarcal.  

Em sendo um ser deformado, Bocatorta vive num local sem forma alguma.    

 Não tinha feição de moradia humana a alfurja do monstro. Á laia 
de paredes, paus a pique mal juntos, entressachadas de ramadas secas. 
Por cobertura, presos com pedras chatas, molhos de sapé no fio, defuma-
do e podre. Em redor, um terreirinho atravancado de latas ferrujentas, 
trapos e cacaria velha. A entrada era um buraco por onde mal passaria 
um homem agachado.80 

 

                                           
79 O segredo do código paternalista de domínio escravista estava no poder senhorial de trans-
formar em concessão qualquer ampliação do espaço de autonomia no cativeiro. [...] Até mesmo a 
compra da alforria pelo cativo podia ser lida como concessão senhorial - desde a doação de tem-
po e das condições para formar o pecúlio e a concessão do reconhecimento daquela propriedade 
até a concordância com a alforria mediante indenização. CASTRO, Hebe M. Mattos de. Laços de 
família e direitos no final da escravidão. In: op. cit., 1997, p. 354. 
80 LOBATO, Monteiro. op. cit., p. 223. 
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 Corpo e espaço, ao serem fundidos num cenário em ruínas, reduzem os 

acontecimentos ruinosos ao tempo homogêneo da cronologia histórica,81 tornando 

indistintas as motivações que arruinam a vida do escravo e o lugar onde ele se 

encontra, a fazenda arruinada. Nessa encenação romanesca, esse corpo não é exa-

tamente aquele exaurido de sua força de trabalho, fatigado e doente, mas o corpo 

disforme, irregular, incapaz ao próprio trabalho; ou o seu complemento, o corpo 

demente, insano, destituído de um mínimo de senso para que possa ser útil ao se-

nhor.  

 Em Til, uma escrava louca vive entre as ruínas de uma velha casa, outrora 

abastada, mas agora com as paredes desabadas, os caibros podres, teto aos peda-

ços, tábuas carcomidas. Como a própria matéria ruinosa da moradia extinta, a mu-

lher se nutre de terra e raízes cruas. Sua figura desperta o terror supersticioso, ma-

nifesta um mistério terrível, que se esconde no "seio de uma casa e de uma cons-

ciência, ambas em ruínas". Zana é ama e cozinheira, mas enlouquece quando tes-

temunha o assassinato de sua senhora. Desde então, vive ela permanentemente 

relembrando o trágico acontecimento, em repetidas mímicas dos seus últimos ges-

tos, em estado de demência, alucinada, com a "razão extinta".  

 Era uma preta velha, coberta apenas de uma tanga de andrajos, e 
que resmoneava, batendo a cabeça com um movimento oscilatório seme-
lhante ao do calango. De tempo em tempo desdobrava um dos braços des-
carnados, insinuava ligeiramente a mão pela espádua, e fazia menção de 
matar uma pulga que imaginava ter prêsa entre o polegar e o indicador.82  

 

                                           
81 Entendido pela lógica como uma construção onde se anuncia um princípio de estrutura e coe-
são que torna possível o sentido como memória, o lugar é, todavia, na contemporaneidade, um 
espaço que se faz sobre as deslocações, o medo e o ódio envolventes. Numa palavra, ele é um 
lugar de ruína. VILELA, Eugénia. op. cit., p. 40 (grifos do autor). 
82 ALENCAR, José de. Til: romance brasileiro. 3ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1955, p. 92. 
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 Como essa negra doida, pai Benedito, de O tronco do ipê, surge em cena 

inicialmente como uma fantasmagoria que assombra as ruínas da fazenda de Nos-

sa Senhora do Boqueirão. O narrador do romance encontra-o uma primeira e única 

vez, o suficiente para dar início à construção do clima de sua trama. Saído do Rio 

de Janeiro, ele está de passagem pelo local. Às margens do rio Paraíba, depara-se 

com a cabana de sapé onde vivia o negro. 

Saía dela um prêto velho. De longe, êsse vulto dobrado ao meio, 
parecia-me um grande bugio negro, cujos longos braços eram de perfil 
representados pelo nodoso bordão em que se arrimavam. As cãs lhe co-
briam a cabeça como um ligeira pasta de algodão. 
 Era êste, segundo as beatas, o bruxo prêto, que fizer pacto com o 
Tinhoso; e tôdas as noites convidava as almas da vizinhança para dança-
rem embaixo do ipê um samba infernal que durava até o primeiro clarão 
da madrugada.83  
 

 O narrador é cuidadoso em sua observação. Pai Benedito, assevera, é o 

"subdelegado de Satanás" segundo a crendice das matronas do lugar. Ele mesmo 

se isenta de dar crédito à abusão, negando-se a velar o mistério que cerca as ruínas 

da fazenda. Ao contrário, para dar início à sua narrativa, é preciso desvendá-lo. 

Pois, à primeira vista, pai Benedito é exatamente aquilo que ele é, um velho es-

cravo exaurido de sua força de trabalho, deixado encostado a um canto, agraciado 

com a lassidão do tempo livre. 

Ignorante das relações íntimas que entretinha o habitante da ca-
bana com o príncipe das trevas, tomei-o por um prêto velho, curvado ao 
pêso dos anos e consumido pelo trabalho da lavoura; um dêsses veteranos 
da enxada, que adquiriram pela existência laboriosa o direito a uma ve-
lhice repousada, e costumam inspirar até a seus próprios senhores um 
sentimento de pia deferência.84 

 

                                           
83 Idem. O tronco do ipê: romance brasileiro. Rio de Janeiro: José Olympio, 1951, p. 37. 
84 Idem, ibidem. 
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 Enquanto um tipo sociológico, porém, este corpo decaído pouca serventia 

tem ao romance. É em sua feiúra, em sua demência e decrepitude que ele interes-

sa, pois presta-se com sobras à contabilidade do sobrenatural, à evocação sinistra 

das transfigurações da escravidão, que o autor pode trabalhar enquanto matéria do 

folclore e da fábula, até mesmo do grotesco, e que estaria enraizada no solo da 

identidade brasileira.  

Assombrando as ruínas das fazendas de café, lá está um "preto velho" com 

fama de bruxo, encarquilhado, vivendo num casebre fincado à orla da proprieda-

de, em meio ao mato. No conto "Os negros", incluso no volume Negrinha, de 

1920, Lobato põe lá o preto guardando a "casa maldita", mal-assombrada, que 

fôra de certo capitão Aleixo.  

 Era o casarão classico das antigas fazendas negreiras. Assobrada-
do, erguido em alicerces e muramento de pedra até meia altura e daí por 
diante de pau a pique. Esteios de cabreuva, entremostrando-se picados a 
enxó nos trechos donde se esboroara o reboco. Janelas e portas em arco, 
de bandeiras em pandarecos. Pelos intersticios da pedra amoitavam-se as 
samambaias; e nas faces de sombra, avenquinhas raquiticas. Num cunhal 
crescia anosa figueira, enlaçando as pedras na terrivel cordoalha tentacu-
lar. À porta de entrada ia ter uma escadaria dupla, com alpendre em cima 
e parapeito esborcinado.85  

 
Mas este preto envelhecido e demonizado, mais que assombrar, sobrevive 

como um vestígio vivo da fazenda, resto da vida que se desprega das paredes ra-

chadas da casa-grande que um dia foi a morada de seu saudoso senhor. Encurvado 

e mísero, é um arremedo de lembranças desconexas, reminiscências vagas, guar-

dando as dores da tragédia que se abateu sobre a família senhorial. É sua última 

virtude servil: manifestar a memória rasurada de uma história que não é a sua. 

                                           
85 LOBATO, Monteiro. Os negros. In: Negrinha. 4ed. São Paulo: Brasiliense, 1951, p. 72-73. 
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 No conto "O jardineiro Timoteo", também incluso em Negrinha, Lobato 

enquadra esse preto velho em toda sua melancolia. Em seu olhar saturnino, é um 

"preto branco por dentro". Angolano, comprado ainda criança de um traficante de 

escravos, Timoteo é um forro da Lei Áurea, mas vive ainda na fazenda, "cativo" 

de sua sinhá: Quem, uma vez cativo de Sinházina, podia jamais romper as alge-

mas da doce escravidão?86 Há quarenta anos cuida do jardim, e dele fez a memó-

ria viva da casa. Cada planta contava uma coisa, de alguém ou de algo acontecido 

na propriedade. Timoteo compunha os anais vivos da família, anotando nos can-

teiros, um por um, todos os fatos dalgumas significações. Depois, exagerando, fez 

do jardim um canhenho de notas, o verdadeiro diário da fazenda.87  

 Jasmins, cravinas, esporinhas, bocas-de-leão, amores-perfeitos, beijos-de-

frade, miosótis, goivos, sempre-vivas, cravos, rosas, palmas, resedás, perpétuas... 

Há uma "língua do jardim" que narra a "crônica vegetal" da família, e seu intér-

prete, o jardineiro, sabe-lhe os significados desapercebidos, as ironias, os louvo-

res, os avisos, lembretes e censuras. É essa linguagem que emudece a sua própria 

voz. Pois, aos outros, o jardim de Timoteo continha apenas "flores caipiras". E 

quando a fazenda é negociada, essa qualidade nativa as sentenciam à morte, a 

morte das coisas divinas, que são as "coisas de dantes". 

                                           
86 Idem. O jardineiro Timóteo. In: op. cit., p. 43. A defesa das alforrias em massa, que se genera-
lizava entre muitos [senhores de escravos] ..., buscava resgatar a ascendência moral sobre seus 
cativos... Os que as advogavam confiavam não apenas na gratidão dos libertos, mas sobretudo na 
força dos laços comunitários e familiares entre os cativos para mantê-los, se não nas fazendas, 
pelos menos na região. Embasavam-se, assim, em um saber senhorial sobre os libertos e procura-
vam usá-lo para recuperar o controle sobre a situação. CASTRO, Hebe M. Mattos de. Laços de 
família e direitos no final da escravidão. In: op. cit., p. 365. 
87 Idem, p. 44. 
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 Os novos proprietários são "gente da moda, amigos do luxo e das novida-

des". Percorrem o canteiro de flores às gargalhadas: Um jardim destes, cheirando 

a Tomé de Souza, em pleno seculo das crisandalias!, caçoa um deles. Timoteo 

pressente o fim: aqueles bugres da cidade arrasariam a casa, o jardim e mais o 

que lembrasse o tempo antigo. Queriam só o moderno.88 A arte mordeníssima dos 

jardins ingleses e da floricultura alemã. O jardineiro é então convocado para "lim-

par o mato". Fica apatetado, depois colérico, e ameaça: 

 Eu vou mas é embora daqui, morrer lá na porteira como um ca-
chorro fiel. Mas olhe ... que hei de rogar tanta praga que isto ha de virar 
uma tapera de lacraias! A geada há de torrar o café. A peste ha de levar 
até as vacas de leite! Não ha de ficar aqui nem uma galinha, nem um pé 
de vassoura! E a familia amaldiçoada, coberta de lepra, ha de comer na 
gamela com os cachorros lazarentos... Deixe estar, gente amaldiçoada! 
Não se assassina assim uma coisa que dinheiro nenhum paga. Não se ma-
ta assim um pobre negro velho que tem dentro do peito uma coisa que lá 
na cidade ninguem sabe o que é. 89  
 

 Como dito, Timoteo morre tal qual um cão fiel, à porteira da fazenda, bal-

buciando ameaças. O leitor, ao se deparar com o corpo, deduz facilmente um epí-

logo moral: fidelidade é a mágoa sem o pesar, pois o jardineiro, mesmo abando-

nado quando a fazenda é vendida, não deixa de resguardar a memória dos seus 

antigos senhores. Porém, duvida esse leitor se o causo em questão não é outro, 

porque para Timoteo, as flores do jardim, em sendo coisas de Deus, são sagradas, 

e tirar-lhes a vida é atentar contra o divino. Daí as pragas rogadas descenderem da 

fúria dos céus: geada, peste, lepra. Infidelidade é o ultraje de toda crença. 

                                           
88 Idem, p. 49. 
89 Idem, p. 51. 
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 Mas a história propriamente há de estar em outra razão. A presença de 

Timoteo enquanto "pobre negro velho", como diz, quer antecipar a ruína da pro-

priedade senhorial, doando a ela um último vestígio de vida. Sob suas cãs deve 

restar um arremedo de memória, obscuras reminiscências, que guardarão as som-

bras dos sinhôs e sinhás desaparecidos. E justamente em sendo pobre, negro e 

velho - um resíduo social legado pela escravidão - é que a propriedade também 

haverá de ser um lugar de ruína, pois este lugar mesmo é que foi construído sobre 

a negritude dos escravos e sua pobreza de tudo. Antes das paredes decaírem, sua 

memória já estará arruinada, pois seu sentido se assenta sobre aquilo que ela é -  

um lugar de escravidão, que se constrói sob os vestígios de muitos corpos afligi-

dos. 

 Em "Os negros", dois viajantes passando por regiões esterilizadas pelo 

café são surpreendidos por uma tempestade. Um deles se lembra de uma fazenda 

em ruínas existente nas proximidades, onde podem se abrigar. A noite cai, neces-

sitam de pouso e comida. O raciocínio é lógico: Ha-de morar aqui por perto al-

gum urumbeva... Não existe tapera sem lacraia. Vamos à cata desse abençoado 

urupê. Cavalgam em torno da fazenda e logo divisam uma casinhola entre moitas. 

Bico-de-papagaio, pé de mamão, terreiro limpo; é o urumbeva sonhado! À sau-

dação surge o vulto dum negro velho, de cabelos ruços...90 

 É a naturalização desse cenário que arrasta a história para a decadência, 

para o que há de ser inevitável na precipitação do tempo. História que decai não 

pelo esboroamento social ou material, mas pela realização de sua caducidade. 

                                           
90 Idem. Os negros. In: op. cit., p. 70. 
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"Não existe tapera sem lacraia." Por isso, o sentido ruinoso não está precisamente 

na materialidade da ruína, mas nas formas de vida próprias à matéria que deve se 

arruinar. Lobato põe na boca do seu personagem essa alegoria moderna:  

Veludo de muro velho, é como chama Timoteo a essa muscinea in-
vasora, filha da sombra e da umidade. E é bem isso, porque o musgo foge 
sempre aos muros secos, vidrentos, esfogueados de sol, para se estender 
devagarinho o seu veludo prenunciador de tapera sobre os muros alque-
brados, de emboço já carcomido e todo aberto em fendas.91 

 

In memorian 

 

 A ruína, ou a caducidade da história, é a impossibilidade da transmissão de 

tradições ou a sua comunicabilidade entre as gerações. Contemplada com olhos 

saturninos, ela não remete ao passado, fragmentado, destroçado; mas também não 

pressente o futuro, pois os fragmentos, em nenhum dos casos, formam uma uni-

dade redimida de suas lacunas, seus vazios e silêncios. As ruínas são mudas, ou 

emudecidas pela melancolia, e sua edificação na história abriga um luto perma-

nente, porque ali o histórico morreu sem jamais chegar a ser.92 A tradição enve-

lhece antes de cumprir seu tempo entre os sujeitos, a experiência é consumida sem 

nada dizer ao próximo.  

                                           
91 Idem, p. 42. Ao considerar as ruínas no drama barroco alemão, W. Benjamin afirma que no 
rosto da Natureza está escrito História, com os caracteres da caducidade. A fisionomia alegórica 
da Natureza-História, representada no palco pelo drama barroco, está realmente presente como 
ruína. Com ela, a história se fundiu concretamente com o cenário. Assim, a história se configura 
como processo de uma vida eterna, mas de uma decadência inevitável. Com isso, a alegoria con-
fessa localizar-se além da beleza. As alegorias são, no reino dos pensamentos, o que são as ruínas 
no reino das coisas. Daí o culto barroco da ruína. BENJAMIN, Walter. Alegoria e drama barroco. 
In: op. cit., p. 31 (grifos do autor). 
92 MATOS, Olgária C. F. Descartes e Benjamin: da melancolia hamletiana ao spleen baudelairia-
no. In: O iluminismo visionário: Benjamin, leitor de Descartes e Kant. São Paulo: Brasiliense, 
1993, p. 23ss. 
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 Em "Negrinha", conto de Lobato que dá nome ao livro, a caducidade da 

história é uma órfã de sete anos. Essa é a idade das ruínas, porque a menina morre 

sem chegar a ser, aos sete anos e órfã. Nunca terá outra mãe, nunca será mulher, 

não terá nem mesmo um nome e muito menos um amor na vida. Não chega a exis-

tir, embora dela há de se guardar alguma lembrança. "Fusca, mulatinha escura", o 

que morre com ela não é a possibilidade de uma história, mas a própria infância 

que permite o acontecimento dessa história.  

Negrinha é apenas uma reminiscência.    

 Nascera na senzala, de mãe escrava, e seus primeiros anos vivera-
os pelos cantos escuros da cozinha, sobre velha esteira e trapos imundos. 
[...] Assim cresceu Negrinha - magra, atrofiada, com os olhos eternamente 
assustados. Órfã aos quatro anos, por ali ficou feito gato sem dono, leva-
da a pontapés.93  

 
 A menina sobrevive por caridade de dona Inacia, patroa gorda, rica, dona 

do mundo, amimada dos padres... Uma virtuosa senhora em suma - "dama de 

grandes virtudes apostolicas, esteio da religião e da moral"...94 Cria a órfã com 

benevolência, e sendo benevolente, pode expurgar a sua crueldade, pois "era mes-

tra na arte de judiar de crianças." Antiga dona de escravos, ela deixa a menina 

existir por um capricho seu: o 13 de Maio tirou-lhe das mãos o azorrague, mas 

não lhe tirou a gana. Conservava Negrinha em casa como remedio para os frene-

sis. Inocente derivativo.95  

 Negrinha existe para satisfazer um dos argumentos abolicionistas do sécu-

lo XIX: que o negro escravo precisava ser posto em liberdade não porque era hu-

                                           
93 LOBATO, Monteiro. Negrinha. In: op. cit., p. 3-4. 
94 Idem, p. 3. 
95 Idem, p. 5. 
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mano, ou economicamente inviável, mas porque representava o mal; porque ao ser 

introduzido dentro dos lares, o cativo promovia a corrupção física e moral entre as 

famílias de bem, e que por isso devia ser repudiado pela sociedade. E que assim, 

embora miúda, faminta e amedrontada, filha da escravidão, Negrinha era capaz de 

corromper as virtudes cristãs de dona Inacia. Pois a idéia que a menina podia fazer 

de si mesma não era outra senão reflexo de toda perversão que despertava naque-

les que a cercavam, de toda maldade que a desfigurava em muitos nomes impró-

prios. 

Que ideia faria de si essa criança que nunca ouvira uma palavra 
de carinho? Pestinha, diabo, coruja, barata descascada, bruxa, pata cho-
ca, pinto gorado, mosca morta, sujeira, bisca, trapo, cachorrinha, coisa 
ruim, lixo - não tinha conta do numero de apelidos com que a mimosea-
vam.96 

 
Negrinha não vive em casebres de palha, choças, buracos erguidos na orla 

das fazendas; não vive entocada no mato ou pelas perambeiras geográficas do 

esquecimento.97 Vive dentro da casa, mas ainda assim fora das vistas, pelos des-

vãos das portas, aquietada pelo temor à patroa. Imobiliza-se num canto, por horas 

e horas. Em sua mudez, não protagoniza uma cena, não tem uma idéia nem age 

como uma personagem. E nada precisa dizer, porque é seu corpo quem geme o 

lamento de sua história. 

O corpo de Negrinha era tatuado de sinais, cicatrizes, vergões. Ba-
tiam nele os da casa todos os dias, houvesse ou não houvesse motivo. Sua 
pobre carne exercia para os cascudos, cócres e beliscões a mesma atração 
que o imã exerce para o aço. Mão em cujos nós de dedos comichasse um 

                                           
96 Idem, p. 4. 
97 Existem memórias de lugares, medos e resistência. Lugares que sendo não lugares constituem 
heterotopias onde se define uma lógica paralela à do espaço legitimado, por referência ao qual se 
tornam enclaves. Os homens que os habitam - deslocados, asilados, refugiados - erguem-se rente 
ao medo. Há lugares que se confundem com o seu objecto: o corpo estendido, oblíquo ao céu 
como se apenas pudesse existir assim. Lugares de morte. VILELA, Eugénia. op. cit., p. 43. 
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cócre, era mão que se descarregaria dos fluidos em sua cabeça. De pas-
sagem. Coisa de rir e vêr a careta...98 

 
 O suplício de ser coisa, porém, não está apenas no corpo judiado pela bar-

baridade dos grandes. Não para Negrinha, uma criança. É o que Lobato nos faz 

acreditar, sincero: varia a pele, a condição, mas a alma da criança é a mesma - na 

princesinha e na mendiga.99 No momento em que deixa de ser coisa, descobre ser 

impossível voltar a viver a vida de coisa. Descobre essa fatalidade brincando, lite-

ralmente.  

 Um dia, duas sobrinhas de dona Inacia, lindas meninas louras, ricas, nas-

cidas e criadas em ninho de plumas, surgem diante de Negrinha. Elas vêm à fa-

zenda em férias, e trazem malas com brinquedos. Que é aquilo? Uma criancinha 

de cabelos amarelos... que falava "mãmã"... que dormia... Uma boneca. Nunca 

viu boneca? Boneca? Repetiu Negrinha, chama-se boneca? [...] Pegue!100 

 Quando a boneca entra na vida de Negrinha, a brincadeira toma conta dela. 

Negrinha, coisa humana, percebeu nesse dia da boneca que tinha uma alma. [...] 

Sentiu-se elevada á altura de ente humano. [...] Essa consciência a matou, sen-

tencia Lobato.101 Por esse momento de felicidade, sua infelicidade é duas vezes 

mortal: pela primeira vez, compreende que é uma criança, capaz de brincar; mas 

compreende por meio daquilo que menos aparenta ser um brinquedo, uma boneca.  

Conhecemos bem alguns instrumentos de brincar, extremamente 
arcaicos e alheios a qualquer máscara ideacional (apesar de terem sido 
na origem, presumivelmente, de caráter ritual): bola, arco..., papagaio - 
verdadeiros brinquedos, "tanto mais verdadeiros quanto menos dizem aos 
adultos". Pois quanto mais atraentes são os brinquedos, no sentido usual, 

                                           
98 LOBATO, Monteiro. Negrinha. In: op. cit., p. 5. 
99 Idem, p. 11. 
100 Idem, p. 9-10. 
101 Idem, p. 11. 
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mais se afastam dos instrumentos de brincar; quanto mais eles imitam, 
mais longe eles estão da brincadeira viva. As várias casas de bonecas re-
produzidas por Gröber ilustram esse fenômeno. Podemos descrevê-lo da 
seguinte maneira: a imitação está em seu elemento na brincadeira, e não 
no brinquedo.102 

 
 Um dia, as sobrinhas louras de dona Inacia vão embora e levam consigo a 

boneca. Nesse dia, também levam a alma de Negrinha, que cai numa tristeza infi-

nita. Mal comia e perdera a expressão de susto que tinha os olhos. Trazia-os ... 

nostalgicos, cismarentos.103 Pois se outro dia mesmo despertara uma criança, ago-

ra já não podia mais brincar, acalentar o brinquedo em seus braços, niná-lo em seu 

peito, passeando ao sol, no jardim. Deixara de ser coisa, mas tinha que voltar a 

viver como coisa, largada a um canto da porta, a receber croques, tapas, beliscões, 

nomes. Já não haveria mais infância, não chegaria a ser: dá a natureza dois mo-

mentos divinos á vida da mulher: o momento da boneca - preparatorio, e o mo-

mento dos filhos - definitivo. Depois disso, está extinta a mulher.104 

 Criança, mas sem poder brincar, Negrinha não pode mais repetir a experi-

ência que a fez deixar de ser coisa. Não pode mais "fazer de novo", retornar ao 

ponto de partida e experimentar, novamente, de modo intenso, o momento que 

restituiu a sua infância, a sua humanidade.  

Sabemos que a repetição é para a criança a essência da brincadei-
ra, que nada lhe dá tanto prazer como "brincar outra vez". [...] Com efei-
to, toda experiência profunda deseja, insaciavelmente, até o fim de todas 
as coisas, repetição e retorno, restauração de uma situação original, que 

                                           
102 BENJAMIN, Walter. História cultural do brinquedo. In: Magia e técnica, arte e política. São 
Paulo: Brasiliense, 1985, p. 247 (Obras escolhidas, vol. 1) Resenha do livro de Karl Gröeber, 
"Brinquedos infantis dos velhos tempos: uma história do brinquedo", 1928.  
103 LOBATO, Monteiro. Negrinha. In: op. cit., p. 11. 
104 Idem, ibidem. 
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foi seu ponto de partida. "Tudo seria perfeito, se pudéssemos fazer duas 
vezes as coisas": a criança age segundo essas palavras de Goethe.105 

 
 Negrinha é um corpo inacessível à narração: órfã, não é um elo entre as 

gerações, pois já sem mãe a lhe dar exemplos, morre menina demais para imagi-

nar ter filhos; criança, não conhece a brincadeira, a oportunidade de fazer outra 

vez, retornar sempre; negra, é amaldiçoada, pisada, pois fruto da escravidão. O 

mais justo106 dos autores não conseguirá abraçar este corpo, achegar-se de suas 

ruínas e reuni-las num momento original, livrando-o da dor e do exílio. É sofrido 

demais.  

O que se opõe a essa tarefa de retomada salvadora do passado não 
é somente o fim de uma tradição e de uma experiência compartilhadas; 
mais profundamente, é a realidade do sofrimento, de um sofrimento tal 
que não pode depositar-se em experiências comunicáveis, que não pode 
dobrar-se à junção, à sintaxe de nossos proposições.107 

 

 

 

 

                                           
105 BENJAMIN, Walter. Brinquedo e brincadeira: observações sobre uma obra monumental. In: 
op. cit., p. 252-253 A obra em questão é aquela de Karl Gröeber. O adulto alivia seu coração do 
medo e goza duplamente sua felicidade quando narra sua experiência. A criança recria essa expe-
riência, começa sempre tudo de novo, desde o início. Talvez seja esta raiz mais profunda do duplo 
sentido da palavra alemã Spielen (brincar e representar): repetir o mesmo seria seu elemento 
comum. A essência da representação, como da brincadeira, não é "fazer como se", mas "fazer 
sempre de novo", é a transformação em hábito de uma experiência devastadora (p. 253). 
106 Sobre a figura do justo, Idem. O narrador. In: op. cit., 1985, parágrafo XVII. 
107 GAGNEBIN, Jeanne Marie. op. cit., p. 63. 
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O autor em trânsito 

 

 São Paulo, anos 1920. Num dia febril, o autor vaga por uma conhecida rua 

da cidade. O calçamento estreito e tortuoso comprime o fluxo de pessoas e obje-

tos, que se comunicam numa balbúrdia de línguas e ruídos. Os rostos não têm 

face. Altivos, exprimem o anonimato que irmana a todos numa multidão.  

Em seus infinitos trajetos, os corpos se desviam, recurvam à passagem que 

se corta, insistem no caminho barrado, se esbarram sem intimidades. Ninguém 

recua o passo, e a cada passo dado, um novo se sobrepõe, alterando a trilha que se 

formava, indicando um novo sentido que não chegará a ser esclarecido, pois piso-

teado por diferentes outros rumos. 

 Velhas e novas construções se erguem lado a lado, cada vez mais baixas, 

cada vez mais altas, oprimindo-se numa harmonia incomum. Nessa miragem do 

tempo, o antigo acelera sua caducidade e a novidade ocupa um espaço ainda vazi-

o. Em pontos mais extremos da rua, edificações em construção, mas já abandona-

das, formam ruínas de um passado que nunca chegou a passar, de uma história 

que jamais aconteceu, permanecendo suspensas num momento que nem foi, mas 

também não há de ser. 

 Vagando com a massa, distraído em suas próprias observações, o autor 

dobra uma esquina qualquer e se depara com um pequeno aglomerado urbano. 

Cochicham, meneiam a cabeça, olhando um ponto fixo ao chão. Atraído pela cu-

riosidade alheia, abre uma fresta entre o povo para ver por si o objeto de toda a-

quela atenção, mas é apenas mais um corpo moribundo.  



 107

Ainda se move, em agonia, tentando com as mãos tapar os ferimentos de 

onde escorre a dor abundante. Entre as falas soltas pelos curiosos, pesca a explica-

ção do estado daquela criatura: fora colhida por um auto, que tinha partido em 

disparada daquela corretora de café, sumindo depois como um vulto na sombra.  

 Era o corpo de uma criança, de basta cabeleira branca, belas rugas e mem-

bros rijos. Seus pés traziam a poeira de muitas terras pisadas, seus calos o contato 

com inúmeras pessoas, seus bolsos as histórias apanhadas à orla das estradas.  

O autor, vendo o que via, aspira um sopro melancólico. O que morria com 

a criança não era o tempo inacabado de uma vida, mas uma possibilidade de vida 

que jamais aconteceria. Os olhos dela piscam-lhe, semivivos, porém, não compre-

ende o que querem dizer. 

 Desfeita a cena, o autor volta a ensimesmar-se e ganha a multidão, se rein-

tegrando ao movimento. Mas agora um certo acanhamento inibe seus passos, os 

gestos se retraem, como se vigiados, como se aqueles olhos estivessem cravados 

em suas costas, pedindo para serem vistos por uma última vez. Acelera o ritmo, 

decidido a contar para alguém aquele ocorrido e se ver desvencilhado daquele 

efêmero acontecimento, mas percebe logo que não tinha a quem narrar sua histó-

ria. Em sua íntima vivência, se sente o mais solitário dos homens. E para espantar 

essa solidão, imagina um romance sobre aquele fim de vida estendido na rua. Des-

sa forma podia prolongar sua existência para além de sua própria vida. Saturnino, 

reza sua "profissão de fé".1 

                                           
1 A expressão aqui pretende ser ambígua: na modernidade, o autor está dessacralizado, sem aura 
ou halo, pois enquanto um profissional, resta-lhe apenas vender sua força de trabalho. Segundo M. 
Berman, W. Benjamin notou a proximidade da idéia de "perda da aura", em Baudelaire, com a 
"perda do halo", em Marx. Todas as ambigüidades do pensamento de Marx estão cristalizadas em 
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 Como disse Pascal, ninguém morre tão pobre que não deixa algu-
ma coisa atrás de si. Em todo caso, ele deixa reminiscências, embora nem 
sempre elas encontrem um herdeiro. O romancista recebe a sucessão qua-
se sempre com uma profunda melancolia. Pois, assim como se diz num 
romance de Arnold Bennet que uma pessoa que acabara de morrer "não 
tinha de fato vivido", o mesmo costuma acontecer com as somas que o ro-
mancista recebe de herança.2 
 

 

Monólogo na multidão 

 

 Flagrado em seu momento de solidão, o autor se deixa surpreender pela 

morte alheia, da qual pode recolher alguma impressão que se depositará no fundo 

de sua memória. Instintivamente, reconhece que os últimos gestos de um mori-

bundo contém sabedoria, autoridade, pois justamente nesse momento de agonia é 

que esse saber se faz transmissível.3 São vestígios de uma experiência vivida, ou 

recebida, que restam entre as incessantes novidades que despertam a cada manhã; 

vestígios que se apagam rapidamente diante da crescente surdez que isola cada 

indivíduo.  

                                                                                                                    
uma de suas imagens mais candentes [...]: "A burguesia despiu de seu halo todas as atividades até 
então honradas e vistas com reverente respeito. Transformou o médico, o advogado, o pregador, o 
poeta, o homem de ciência em trabalhadores assalariados". O halo, para Marx, é o símbolo pri-
mordial da experiência religiosa, a experiência de algo sagrado. Para Marx, como para seu con-
temporâneo Kierkegaard, a experiência, mais que a crença, o dogma e a teologia, compõe o subs-
trato da vida religiosa. [...] Marx acredita que o capitalismo tende a destruir essa modalidade de 
experiência, em todos: "tudo o que é sagrado é profanado"; ninguém é intocável, a vida se torna 
inteiramente dessantificada. BERMAN, Marshall. Tudo que é sólido desmancha no ar: a aven-
tura da modernidade. São Paulo: Cia das Letras, 1997, p. 111-112. 
2 BENJAMIN, Walter. O narrador: considerações sobre a obra de Nikolai Leskov. In: Magia e 
técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura. São Paulo: Brasiliense, 1985, 
p. 212 (Obras escolhidas, vol. 1). 
3 Ora, é no momento da morte que o saber e a sabedoria do homem e sobretudo sua existência 
vivida - e é dessa substância que são feitas as histórias - assumem pela primeira vez uma forma 
transmissível. Assim como no interior do agonizante desfilam inúmeras imagens - visões de si 
mesmo, nas quais ele se havia encontrado sem se dar conta disso -, assim o inesquecível aflora de 
repente em seus gestos e olhares, conferindo a tudo o que lhe diz respeito aquela autoridade que 
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 Esta experiência é que poderia aproximar o autor de seu próximo, fazendo-

o imergir num tempo outro, longo e reconhecível. Transmitida por um narrador, 

entidade já fantasmagórica, é a experiência que poderia reconduzi-lo à oralidade 

anônima das tradições, das gerações que se sucedem antes e depois dos indiví-

duos, das regras morais, conselhos, provérbios e sugestões práticas que situam os 

sujeitos numa coletividade dotada de um passado em comum. Ao lado de gente 

experiente é que conseguiria resistir à irresistível modernização que capitulava a 

história de muitos nas mãos de uns poucos.4 

 Mas sabia também que as condições para a transmissão dessa experiência 

tornavam-se impossíveis: entre uma geração e outra se criava um abismo de hor-

rores,5 já não se abria mão do tempo para escutar ao próximo, vivia-se de maneira 

desaconselhada e desorientada, cada um obrigado a descobrir por si, nas novida-

des e informações matutinas, o que desde há muito se sabia. Cada um, em seu 

mundo particular e privado, vivia na proximidade do incomum, do incomensurá-

vel, da distância e da aceleração, do fragmento e do isolamento, na iminência de 

soterrar-se junto com aquelas vidas vencidas.  

                                                                                                                    
mesmo um pobre-diabo possui ao morrer, para os vivos em seu redor. Na origem da narrativa, 
está essa autoridade. Idem, p. 207-208. 
4 Como é sabido, o sentido da experiência (Erfahrung) em W. Benjamin tem esse compromisso 
político e historiográfico, pois somente com uma "história a contrapelo" é possível redimir o pas-
sado, isto é, elevar à categoria de sujeitos históricos os esquecidos pelo capitalismo e pela burgue-
sia. Escrever a história dos vencidos exige a aquisição de uma memória que não consta nos livros 
da história oficial. É por esse motivo que a filosofia da história de Benjamin inclui uma teoria da 
memória e da experiência, no sentido forte do termo (em alemão: Erfahrung), em oposição à expe-
riência vivida individual (Erlebnis).GAGNEBIN, Jeanne Marie. Walter Benjamin: os cacos da 
história. 2 ed. São Paulo: Brasiliense, 1993, p. 58 (Col. Tudo é História, 147).  
5 Lo sviluppo tecnico rende più visibile il passato arcaico perché esso non è più sorretto dalla 
tradizione. Persino il «mondo dei nostri genitori» è circonfuso del «vecchio orrore preistorico», 
perché noi non siamo più legati ad esso attraverso la tradizione. BODEI, Remo. Le malattie della 
tradizione: dimensioni e paradossi del tempo in Walter Benjamin. In: Walter Benjamin: tempo, 
storia, linguaggi. Roma: Editori Riuniti, 1982, p. 211-234 (grifos do autor); ver também GAG-
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 O autor quer esboçar uma reação. A atmosfera da cidade, porém, o desen-

gana. Para assimilar a experiência, é preciso se encontrar num estado de distensão 

em que os ouvidos fazem ecoar nas grutas da memória a narrativa escutada.6 E 

quem pode ainda se esquecer de si mesmo vivendo imerso num ambiente cada vez 

mais carregado de estímulos e perigos, onde toda a atenção se faz necessária a 

cada atravessar de rua?7 A cidade, enquanto ia comprimindo as pessoas em espa-

ços sempre menores, também as isolava como se fossem completas estranhas u-

mas às outras, reconhecíveis apenas na sua condição pecuniária.8 Juntas, mas so-

zinhas, elas cada vez menos sabiam uma das outras. 

 Abatido, o autor se vê na impossibilidade de topar com uma narrativa, e 

lamenta uma vez mais a incomunicabilidade da experiência. Entretanto, hesita, e 

pensa que este pode ser só mais um velho problema. Que as gerações futuras se 

ocupassem disso... E ri-se de sua nostalgia pelas ruínas de outros tempos, quando 

as coisas em comum é que davam sentido aos sujeitos, e se sente aliviado por não 

estar condenado a rememorar essas coisas em comum. Sabe que é preciso se virar 

                                                                                                                    
NEBIN, Jeanne Marie. Walter Benjamin ou a história aberta. In: BENJAMIN, Walter. Magia e 
técnica, arte e política. São Paulo: Brasiliense, 1985, p. 10 (Obras escolhidas, vol. I). 
6 Se o sono é o ponto mais alto da distensão física, o tédio é o ponto mais alto da distensão psí-
quica. O tédio é o pássaro de sonho que choca os ovos da experiência. O menor sussurro nas 
folhagens o assusta. BENJAMIN, Walter. O narrador. In: op. cit., p. 204. 
7 A base psicológica do tipo metropolitano de individualidade consiste na intensificação dos estí-
mulos nervosos, que resulta da alteração brusca e ininterrupta entre estímulos exteriores e interi-
ores [...]. Com cada atravessar de rua, com o ritmo e a multiplicidade da vida econômica, ocupa-
cional e social, a cidade faz um contraste profundo com a vida de cidade pequena e a vida rural 
no que se refere aos fundamentos sensoriais da vida psíquica. SIMMEL, Georg. A metrópole a 
vida mental. In: VELHO, Otávio (org.). O fenômeno urbano. 4ed. Rio de Janeiro: Zahar, 1979, p. 
12. É relatada a afinidade entre os insights sociológicos de G. Simmel e W. Benjamin, principal-
mente na identidade do flanêur. Cf. BENJAMIN, Walter. O flanêur. In: Charles Baudelaire: um 
lírico no auge do capitalismo. São Paulo, 1989, p. 185-236 (Obras escolhidas, vol. III).   
8 As pessoas se conheciam umas às outras como devedores e credores, como vendedores e fregue-
ses, como patrões e empregados - sobretudo como concorrentes. BENJAMIN, Walter. Paris do 
Segundo Império. In: op. cit., p. 36. 
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sozinho, e fazer da própria memória sua versão do passado. Estava só, e isso im-

plicava tornar essa memória seu refúgio individual, onde podia tecer infinitamente 

um sentido para sua existência.    

Seria a partir desta vivência, da longa solidão de sua história pessoal, que o 

autor poderia falar da experiência sobre a ausência de experiência, isto é, poderia 

fazer com que esta sua vivência - imediata, íntima, não partilhada - se tornasse tão 

significativa que pudesse ser também uma forma de experiência9 - uma narrativa, 

um romance - que contasse a incessante caducidade da história, o frescor das ruí-

nas, o perene apagamento dos rastros deixados pelo passado nas coisas e nas pes-

soas. Dessa maneira, talvez conseguisse manter a voracidade do leitor,10 retê-lo no 

questionamento sobre o sentido do que se conta, e assim fazê-lo retomar o fio de 

uma memória ancestral, que não alienasse os sujeitos de sua origem.  

No entanto, o autor vacila, sente a imprecisão diante do que ainda não po-

de ser, e não consegue ir além de seu presente.11 Aturdido, caminha às pressas, 

sem rumo, sem um endereço de onde possa recomeçar seu trajeto. Alcança o fim 

da rua, o arrabalde, que acaba numa grande várzea pantanosa. Princípios de arru-

                                           
9 Esta é a proposição de W. Benjamin para o sentido da vida do poeta C. Baudelaire, elevar a 
vivência "à categoria de verdadeira experiência". BENJAMIN, Walter. Sobre alguns temas em 
Baudelaire. In: op. cit., p. 145.  
10 ...O leitor de um romance é um solitário. [...] Nessa solidão, o leitor do romance se apodera 
ciosamente da matéria de sua leitura. Quer transformá-la em coisa sua, devorá-la, de certo modo. 
Sim, ele destrói, devora a substância lida, como o fogo devora a lenha na lareira. A tensão que 
atravessa o romance se assemelha muito à corrente de ar que alimenta e reanima a chama.   
BENJAMIN, Walter. O narrador. In: Magia e técnica, arte e política. São Paulo: Brasiliense, 
1985, p. 213 (Obras escolhidas, vol. 1). 
11 Sem vacilo, tratar-se-ia aqui do autor/poeta moderno, daquele que vivência paradoxalmente a 
novidade como busca, e não como antítese do antigo. Ao se definir como novidade, a modernidade 
adquire uma característica que, ao mesmo tempo, a constitui e a destrói. Essa dialética explica o 
ritmo ofegante que escande o cotidiano do pintor da vida moderna, sempre adiantado em relação 
a seus contemporâneos, mas sempre atrasado em relação à novidade fugaz. GAGNEBIN, Jeanne 
Marie. História e narração em Walter Benjamin. 2ed. São Paulo: Perspectiva, 1999, p. 48 (gri-
fos do autor). 
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amento, obras de drenagem, casebres inacabados tomam-lhe a vista. Um movi-

mento ínfimo, mas incessante, empurra a fronteira urbana para adiante. Chocado, 

percebe que ali tanto podia ser um ponto de partida como um ponto de chegada, e 

sem dar as costas, compreende que era a cidade mesma que o conduzia a resvalar 

no infinito da memória.  

Naqueles anos, a cidade paulista se modernizava, até mesmo nos insondá-

veis significados que isso tinha para as pessoas daquele momento e das que viriam 

muitos anos depois.12 Deixava de lado seu secular e hipotético isolamento colonial 

para ser atrelada ao fluxo compulsório do capital internacional, veloz, sedutor, 

impessoal e destrutivo. Agora perseguia e era perseguida pela arrebatadora idéia 

de metrópole, pondo em cena todos os artifícios desse novo estágio de desenvol-

vimento. Em torno de suas transformações mais invisíveis, forjavam-se as repre-

sentações mais redundantes.  

A modernidade, ao mesmo tempo em que fetichizava mortificava suas 

mais recentes novidades. Fazendo a própria representação do novo, aceitando os 

riscos dessa condição moderna, a cidade produzia incontáveis vestígios de sua 

transitoriedade. Comprimia o tempo de tal maneira que bastava atravessar uma 

rua para deixar o antigo e adentrar no moderno, e apenas uma nova moda para 

fazê-lo arruinar. A abundância de ruínas, o destino ruinoso que abatia cada muro, 

se regozijava as musas progressistas, revelava a precariedade de todo tijolo assen-

                                           
12 SEVCENKO, Nicolau. Orfeu extático na metrópole: São Paulo, sociedade e cultura nos 
frementes anos 20. São Paulo: Cia das Letras, 1992. Segundo resenha de E. T. Saliba, ...o livro é 
uma releitura original do modernismo paulista, através do seu enquadramento ambíguo neste 
cenário de desenraizamento e fragmentação... SALIBA, Elias Thomé. Cultura modernista em São 
Paulo. Estudos Históricos. Rio de Janeiro, vol. 6, n. 11, 1993, p. 128-137. 
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tado. Modernizando-se, a cidade oferecia seu tempo para a compressão da atuali-

dade, aceitava o sacrifício de toda novidade, ou seja, acusava seu inevitável fim 

obsoleto e caduco.  

O autor pressente que a cada esquina dobrada irá se deparar com um cená-

rio antigo, já feito passado, e que poderá revelar infinitos detalhes em suas dobras 

mais dissimuladas. Recompor estes cenários será uma tarefa interminável da me-

mória, mesmo que nenhuma das lembranças lhe pertença. E todo fato, todo acon-

tecimento, até aqueles não registrados por qualquer palavra ou olhar, deverá con-

ter uma profusão de sentidos que embotará seus significados mais latentes.  

Mas vê que jamais conseguirá começar a tecer esses sentidos, pois não há 

fim algum para eles. A seus olhos, o antigo ainda se confronta com o novo, ne-

gando-o; não se justapunham, não se refundiam, naquele movimento que podia 

abolir a cronologia do tempo. 

O autor então se dá conta de que ainda não sabe andar pela cidade, flanar 

por suas ruas,13 identificar as pistas que o colocariam na trilha de uma história. 

Nenhuma fissura na parede, nenhum canto carcomido, um papel atirado ao chão, 

uma blusa fora de moda o demove de seu trajeto objetivo e pontual. A cidade lhe 

diz algo de incompreensível. As vitrines reluzem de novidades, o tráfego inter-

rompe a passagem, a noite desaparece sob as luzes simétricas, mas o autor se re-

                                           
13 Princípio da flânerie em Proust: "Então, fora de todas essas preocupações literárias e sem 
estabelecer nenhum vínculo com elas, de repente, um telhado, o reflexo de sol sobre uma pedra, o 
cheiro de um caminho, me faziam parar por um prazer especial que me davam e também porque 
pareciam esconder, para além daquilo que eu via, alguma coisa que me convidavam a vir apanhar 
e que, apesar de todos os meus esforços, eu não chegava a descobrir", Du côté de chez Swann. 
BENJAMIN, Walter. O flanêur. In: Charles Baudelaire. São Paulo, 1989, p. 191 (Obras escolhi-
das, vol. III). 
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colhe ao seu quarto. Não sabe furtar gestos nem conversas nem expressões da 

multidão. Ao contrário, a multidão o oprime, o repugna, mais que o encanta em 

seu anonimato. Quase constrangido, quer fugir a ela. 

 

Corpos e vitrines 

 

 O autor, num paradoxo, se pergunta: qual o rosto da multidão? De sua ja-

nela de hotel, busca na fisionomia dos indivíduos que vagam rua abaixo um senti-

do para sua dúvida. Lá vinha um negro, homem livre, desimpedido de negociar 

seu trabalho como qualquer um capaz de trabalhar; ao seu lado, em passos atentos, 

um sujeito enorme, caucasiano, muito provavelmente italiano e anarquista; apres-

sada, uma família de orientais, japoneses ao certo; aquele parado à porta do café 

lembrava um árabe sem pátria; a pele morena delas, os cabelos sararás, o andar 

inseguro da mãe e filha, tudo tinham de caboclas; ali, dentro daquele automóvel, 

um senhor alinhado, desatento ao povo, um paulista de quatrocentos anos.  

Nada havia em comum entre essas pessoas, a não ser a rua. Mas isso não 

bastava para saber delas. Para ver o rosto da multidão, seria preciso abandonar-se 

nela, não resistir ao seu entorpecimento, até que cada feição se assemelhasse à 

outra, em superexposição, em sobreposição, deixando-se levar como se estivesse 

sob o efeito de uma droga.14 Desse modo, poderia fazer igual ao poeta moderno, 

encontrar a si mesmo num outro, fazer se passar por alguém que não a si próprio, 

                                           
14 É preciso compreender, segundo o conceito da semelhança, as manifestações de superposição, 
de sobreposição que aparecem sob o efeito do haxixe. Quando dizemos que um rosto se assemelha 
a outro, isso significa que certos traços desse segundo rosto, para nós, se mostram no primeiro, 
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como se vendem os objetos pelo que representam ou se fazem representar, de útil 

ou fútil.  

 "O poeta goza o inigualável privilégio de poder ser, conforme 
queira, ele mesmo ou qualquer outro. Como almas errantes que buscam 
um corpo, penetra, quando lhe apraz, a personagem de qualquer um. Para 
o poeta, tudo está aberto e disponível; se alguns espaços lhe parecem fe-
chados, é porque aos seus olhos não valem a pena serem inspeciona-
dos".15  
 

 Naqueles tempos, São Paulo quase dobrava de tamanho a cada ano que 

corria.16 Migrantes e imigrantes, do país e do mundo, mudavam a feição dela dia-

riamente. Quantos eram os brasileiros de diferentes regiões que se encontravam 

pela primeira vez em suas ruas, reconhecendo-se na origem de uma mesma pátria? 

Quantas eram as nacionalidades que se descobriam sob a sua garoa, estranhando 

línguas e costumes tão diversos?  

Era esse desconhecimento sobre as origens da multidão, e não suas perso-

nalidades infinitas, que aterrorizava o autor. Ao fundo, gostaria de estar numa 

novela de E. A. Poe, sentir-se como um personagem de romance policial. Empre-

                                                                                                                    
sem que este deixe de ser o que era. Mas as possibilidades de tal manifestação não se sujeitam a 
nenhum critério, sendo portanto, ilimitadas. Idem, p. 187. 
15 O que fala aqui é a própria mercadoria, e essas últimas palavras dão realmente uma noção 
bastante precisa daquilo que ela murmura ao pobre-diabo que passa diante de uma vitrine com 
objetos belos e caros. Estes não querem saber nada dele; não sentem nenhuma empatia por ele. 
Aquilo que fala nas frases desse importante texto em prosa, As Multidões, é o próprio fetiche. 
Com ele a sensibilidade de Baudelaire vibra em tão perfeita ressonância que a empatia com o 
inorgânico se tornou uma das fontes de sua inspiração. Idem. Paris do Segundo Império. In: op. 
cit., p.52. 
16 ...Em 1872, já sob a expansão do café, São Paulo tinha 20.000 habitantes. Em 1890 esse núme-
ro havia subido para 70.000. Em 1910, esse total chegou a 300.000. Dez anos depois, em 1920, a 
cidade tinha 500.000 habitantes. Em 1931 a população já havia ultrapassado a casa de 1 milhão 
de pessoas. Isto significa, em outras palavras, que em 62 anos a cidade teve um crescimento de 
cerca de 5.500%. Ou ainda que ela cresceu a uma taxa anual de 89%, o que significa dizer que 
ela quase dobrou de tamanho a cada ano... SEVCENKO, Nicolau. Transformações da linguagem 
e advento da cultura modernista no Brasil. Estudos Históricos. Rio de Janeiro, v. 6, n. 11, 1993, p. 
88. 
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enderia uma fuga alucinada, feito um fugitivo que procurasse na massa humana 

um esconderijo, escondendo assim as razões de seu próprio temor.17  

 Afinal, por que essa gente toda buscava por São Paulo? Ela não tinha su- 

blimes paisagens tropicais, ruínas de uma misteriosa civilização indígena, jazidas 

de minérios valiosos ou finas especiarias; não era um centro de peregrinação reli-

giosa, uma criação do moderno urbanismo nem uma utopia socialista ou eclesiás-

tica; tampouco era um reduto das artes ou das ciências universais ou um epicentro 

revolucionário das Américas; nem mesmo era a capital federal do país. Ainda as-

sim, a cidade se bastava, atraía multidões, que a inchava doentiamente.  

 Uma explicação corria literalmente de boca em boca: São Paulo despertava 

para o mundo sorvendo café, e fazia com que meio mundo também entornasse 

milhares de xícaras dessa bebida, de cor negra e sabor amargo. E se não era exa-

tamente assim, muitos se convenciam disso, pois justificativa quase tudo. Os fato-

res explicativos da emergência metropolitana paulista, se eram diversos, seriam 

sistematizados depois pela história: o café exportado fazia a fortuna nacional, e 

São Paulo fazia o maior usufruto dessa riqueza porque as maiores lavouras cafeei-

ras tinham condicionado a construção de uma malha ferroviária que convergia 

toda para ela18; abrigava uma ampla hospedaria para os imigrantes, que era a porta 

de entrada para o Oeste cafeeiro em expansão19; concentrava os negócios e os 

                                           
17 Para Poe, o flâneur é acima de tudo alguém que não se sente seguro em sua própria sociedade. 
Por isso busca a multidão, e não precisa ir muito longe para achar a razão por que se esconde 
nela. BENJAMIN, Walter. Paris do Segundo Império. In: op. cit., p. 45. 
18 MATOS, Odilon Nogueira de. Café e ferrovias: a evolução ferroviária de São Paulo e o de-
senvolvimento da cultura cafeeira. 3ed. São Paulo: Edições Arquivo do Estado, 1981. 
19 HOLLOWAY, Thomas H. Imigrantes para o café: café e sociedade em São Paulo (1886-
1934). Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1984. 
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negociantes da produção de café, fomentando as instituições financeiras, adminis-

trativas e burocráticas20; das lavouras, o capital cafeeiro era convertido em fábri-

cas, transformando a cidade num vertiginoso centro industrial, com operários e 

sindicatos organizados21; fazendeiros e industriais, financistas e empresários, da 

cidade e do Estado, congregavam-se numa força política dominante no país.22 

 Depois de mais de três séculos de obscuridade e acanhamento, São Paulo 

se via repentinamente circulando nas margens do capitalismo mundial. Com ir-

refletida rapidez adquiria feições de grande metrópole, e com essa aparência era 

jogada na periferia do mundo civilizado, como uma grande promessa que não se 

cumpria, mas que era constantemente renovada. Embora as fazendas produtoras 

de café estivessem cada vez mais distantes, embora as principais cidades do inte-

rior também vivessem sua belle époque, era a capital do Estado que efervescia 

naqueles anos. 

O autor sente o calor desse momento. Muitos contemporâneos seus se ar-

remetiam precipitadamente em meio a essa ebulição, outros se chamuscavam com 

o fogo dessas novas sensações voláteis. Arremessando palavras de ordem, plan-

tando rupturas estéticas, mimetizando as novas linguagens industriais da imagem 

e do som, os autores concordavam, com muitas controvérsias, que a casca de civi-

lização que protegia a metrópole paulista engrossava. Posta no caminho do pro-

                                           
20 PERISSINOTO, Renato M. Estado e capital cafeeiro em São Paulo (1889-1930). São Paulo: 
Annablume, 2000. 
21 DEAN, Warren. A industrialização de São Paulo (1880-1945). 3ed. São Paulo: DIFEL, [197-
?]; SILVA, Sergio. Expansão cafeeira e origens da indústria no Brasil. 6ed. São Paulo: Alfa-
Omega, 1985. 
22 BEIGUELMAN, Paula. A formação do povo no complexo cafeeiro: aspectos políticos. 2ed. 
São Paulo: Pioneira, 1977. 
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gresso e conhecedora de si e de sua potencial identidade, ela os aliciava para a 

aventura moderna.23  

Progresso, nesse momento, não era tanto um devir axiomático que tragava 

os autores ao fundo de suas imaginadas identidades universais, mas sinônimo de 

civilização. E civilizar-se significava estar à altura de certos costumes e valores 

europeus. Nas roupas, nas avenidas, nos modos à mesa, nas louçanias e móveis, 

no ornamento das casas, das idéias e valores, nos livros, teatros e expressões da 

língua, ser civilizado era assemelhar-se às diferentes virtudes que alguns dos po-

vos da Europa julgavam ter como fundamento da consciência nacional, ou seja, da 

própria civilização.24   

Um claro sinal desse progresso era dar-se ao luxo de comprar um corpo 

novamente, mas agora pagando-o somente pelo seu uso, e não por sua posse ple-

na, como se faziam com os escravos. A nova ética capitalista sobre a compra e 

usufruto do outro como um bem terminava nos favores, ou melhor, na força de 

trabalho que ele podia vender, e pela qual se pagava. Era como num novo estágio 

evolucionário da sociedade, em que agora se negociava não mais a propriedade da 

pessoa, mas a sua subjetividade. Em sua condição mais burguesa, essa subjetivi-

dade tinha a forma do prazer. 

                                           
23 BERMAN, Marshall. op. cit., 1997. SEVCENKO, Nicolau. Orfeu extático na metrópole. São 
Paulo: Cia das Letras, 1992. 
24 ELIAS, Norbert. Sociogênese da diferença entre "kultur" e "zivilisation" no emprego alemão. 
In: O processo civilizador. Rio de Janeiro: Zahar, 1990. [...] Se examinarmos o que realmente 
constitui a função geral do conceito de civilização, e que qualidade comum leva todas essas várias 
atitudes e atividades humanas a serem descritas como civilizadas, partimos de uma descoberta 
muito simples: este conceito expressa a consciência que o Ocidente tem de si mesmo. Poderíamos 
até dizer: a consciência nacional. Ele resume tudo em que a sociedade ocidental dos últimos dois 
ou três séculos se julga superior a sociedades mais antigas ou a sociedades contemporâneas 
"mais primitivas". Com essa palavra, a sociedade ocidental procura descrever o que lhe constitui 



 119

Uma das mercadorias mais vistosas dessa transação era a mulher. Não toda 

mulher, mas aquela que vendia prazer como outra mercadoria qualquer,25 que fa-

zia o homem, em seu sentido mínimo, gozar com a posse momentânea de um cor-

po prazeroso. Vetora deste progresso, a mulher prostituída legava uma memória 

que arriscava ser a mais fidedigna desta conquista da civilização. E talvez por isso 

duvidava da história, caçoando desse heroísmo. No começo dos anos 1920, um 

autor ria disso: 

Eis por que eu, Hilário Tácito, movido de justificável zelo patrióti-
co e atento à propaganda nacionalista assentei de empreender este traba-
lho superior ao meu engenho. Não será, pois, um monumento, como o re-
clamava a celebridade da heroína [cortesã], mas uma rude construção de 
pedras amontoadas sem arte nenhuma, à maneira dos menhirs e dos dol-
mens primitivos. Um artista virá algum dia que saiba fazer dessas pedras 
gracioso mausoléu, obra digna de conservar relíquias tão preciosas.26 

 

Vanguarda e retaguarda econômica 

 

 Na construção sem formas que Hilário Tácito ergue para a arte da posteri-

dade há de morar a sátira: ao moldar as pedras desse edifício, o artista e ninguém 

                                                                                                                    
o caráter especial e aquilo de que se orgulha: o nível de sua tecnologia, a natureza de suas manei-
ras, o desenvolvimento de sua cultura científica ou visão de mundo, e muito mais (p. 23). 
25 Quando Baudelaire fala de uma "ebriedade religiosa da cidade grande", o sujeito, que perma-
nece anônimo, bem poderia ser a mercadoria. E a "santa prostituição da alma", em comparação 
com a qual "isso que os homens chamam de amor é bem pequeno, bem restrito e bem débil", não 
pode - se o confronto com o amor mantém sentido - ser outra coisa que a prostituição da alma da 
mercadoria. "Essa santa prostituição da alma - continua Baudelaire - que se dá inteiramente, 
poesia e caridade, ao imprevisto que se mostra, ao desconhecido que passa". É exatamente essa 
poesia, exatamente essa caridade que as prostituídas reclamam para si. Elas provaram os segre-
dos do livre mercado; a mercadoria não leva nenhuma vantagem sobre elas. Alguns de seus atra-
tivos provinham do mercado e se tornaram instrumentos de poder. BENJAMIN, Walter. Paris do 
Segundo Império. In: op. cit., p. 53. 
26 TÁCITO, Hilário. Madame Pommery. 5ed. Campinas: Editora da Unicamp; Rio de Janeiro: 
Fundação Casa de Rui Barbosa, 1997, p. 35. José Maria de Toledo Malta (1885-1951), o Hilário 
Tácito, como engenheiro civil realizou várias obras em São Paulo, deixou livros e projetos. Sua 
única obra autoral, "Madame Pommery", poderia ter lhe erigido uma firme carreira literária, mas 
ele não quis solidificá-la.  
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mais poderá entrar nele, já que não se trata de um lugar para os vivos, mas para os 

mortos - um mausoléu, um túmulo; a moradia eterna onde se conservarão os vali-

osos restos de uma celebridade instantânea e revolucionária: uma cortesã. O lar 

digno de uma mecenas do amor corrupto, para a glória - dos homens civilizados - 

e a vergonha - da esquecida história.  

Pois, que uma simples rameira arrufianada haja influído nos bons 
ou maus costumes de uma capital como São Paulo, é verdade que pode 
passar por ousadia aos olhos de pessoas inexpertas, ou mal informadas 
sobre os bastidores da civilização.27 Não sabem elas, mas é nas grandes 
metrópoles e capitais do mundo, [que] as cortesãs de grande estado ele-
gem as assembléias da mais fina aristocracia, para arrastar o esplender 
do seu luxo à própria face das famílias.28 

 
Hilário Tácito, confere o autor, é o cronista fiel de Madame Pommery, a 

mais célebre das prostitutas que São Paulo jamais conheceu. Viva como num ro-

mance libertino, inesquecível como suas amigas de carne e osso, ela representou 

de maneira memorável o momento de transição pelo qual a cidade passava, encar-

nando com rigor o modernismo que se instalava nos costumes, na identidade e na 

literatura que começava a adentrar os bordéis. Mais ainda, garante o biógrafo, foi 

a mulher que inaugurou a idade cosmopolita de São Paulo, abrindo suas portas 

para a excitante invasão civilizada que a tomava de assalto.29  

A história, entretanto, não parece ter feito justiça às suas grandiosas ações. 

Não tendo passado desapercebida pelo moderno cenário da cidade, passou incóg-

nita pela memória dela, num lapso injustificado. Ou, mais simplesmente, há de ter 

                                           
27 Idem, p. 129. 
28 Idem, p. 117. 
29 Função civilizadora da prostituição, em RAGO, Margareth. Os prazeres da noite: prostituição 
e códigos da sexualidade feminina em São Paulo (1890-1930). Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1991, 
p. 34ss. Um crônica contemporânea (de 1925) da zona do meretrício encontra-se em FLOREAL, 
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sido propositadamente soterrada sob as ruínas da paisagem paulista, com todas 

aquelas lembranças que a boa sociedade se queria ver livre. Daí a inevitável e es-

candalosa questão: "Mme. Pommery existe, de verdade, em carne e osso?"  

 Eis a pergunta insidiosa, que, se eu não tomo o cuidado de contes-
tar peremptoriamente, era capaz de induzir a posteridade em erro crasso e 
fundamental. Mme. Pommery arriscava-se a decrescer às proporções de 
um mero símbolo, e a minha história verdadeira ao simples título de ro-
mance; e talvez menos. [...]  
 Seja, pois, Mme. Pommery um símbolo, se o quiserem; que o não 
posso vedar. Mas, por amor da verdade, eterna e intangível, fica estabele-
cido este ponto: - que Mme. Pommery vive e respira, tão real e efetiva-
mente como eu, que escrevo, e o leitor, que me lê, apenas com muito mais 
apetite e fôlego.30  

 
A fidelidade da crônica de Hilário é proporcional à desconfiança que ele 

tem do leitor. Sua veracidade, se muito bem reclamada eruditamente à ciência 

histórica, não depende necessariamente dela mesma, mas antes da crença daquele 

que lê e aceita a verdade narrada.  

 Não suporto, nem por idéia, que se possa algum dia taxar de ro-
mance, novela ou conto, uma história verdadeira que, por amor da verda-
de, tanto trabalho me custou: vigílias sobre desconformes documentos, pe-
regrinações e inquéritos aborrecidos. Pois bem sei que similhantes afron-
tas são o prêmio de quantos se aventuram por mares nunca dantes nave-
gados.  
 Não descobrem caminhos novos sem topar Adamastores: simbólico 
espantalho à espreita dos originais e dos bizarros!  
 Viva a rotina! - por conseguinte. Nada mais saudável, com efeito, 
que cavalgar à vontade e à solta o asno do senso comum: por estrada ba-
tida, sem pressa nem sobressaltos, nos leva sempre a lugar sabido e a bom 
recado.31 
 

 Concorda o autor que a ficção da novela, do conto ou do romance faria 

desacreditar a narrativa sobre Mme. Pommery, que Hilário garante como verda-

                                                                                                                    
Sylvio. Ronda da meia-noite: vícios, misérias e esplendores da cidade de São Paulo. São Paulo: 
Paz e Terra, 2003. 
30 TÁCITO, Hilário. op. cit., p. 49. 
31 Idem, p. 69. 
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deira, ou melhor, que o leitor deve crer como sendo obra da verdade, pois baseada 

em documentos inéditos, memórias próprias e no testemunho respeitável de vá-

rias pessoas abalizadas que mais se avantajaram no seu trato e intimidade - co-

mo anuncia a página de rosto.32 Ela deve ser lida como obra de história, ou me-

lhor, é preciso acreditar na sua ficção historiográfica, já que sua veracidade é jus-

tamente um nítido efeito de verossimilhança científica. Seja como for, uma piada 

carece de explicação. 

 A vida não deve imitar a arte; basta a confusão que naqueles tempos se 

instalava na hierarquia moral feminina, na qual tornava-se cada vez mais difícil 

distinguir onde terminava a "família" e começava a "vida", quem era a "moça" 

honrada e quem era "mulher" desavergonhada.33 Uma obra histórica não pode ser 

interpretada como fruto da imaginação, criação ficcional; a própria realidade era 

confusa o suficiente para fazer desacreditar a verdade dos fatos. 

 A razão da celebridade de Mme. Pommery, enfatiza Hilário, não está na 

sua prostituição afamada e aristocrática, pois outras também assim eram, confor-

me se desprende da literatura e da saudade. Não está na sua distinção ou no seu 

mérito, pois estas foram justas conquistas pelos elevados serviços prestados à so-

ciedade da época. A notoriedade de seus feitos é resultado de seus instintos de 

vanguarda, e não menos célebres. Foi modernizando o ancestral papel de cortesã - 

ao ampliar seu território de negócios: "acionista de companhias, proprietária de 

                                           
32 Idem, 1997. 
33 Como exigir o respeito que se deve às mulheres honestas se nos vestimos como as hetaíras, se 
fumamos como fumam as favoritas do haréns, se nos enchampanhamos como as marafonas, se nos 
debruçamos aos ombros dos homens como o fazem as chinas embriagadas, e se chegamos - já se 
chegou a isso! - a fazer, a apregoar, no "grande mundo", as célebres farras? Ana R. Medeiros, 
Revista Feminina, São Paulo, fev. 1920, apud RAGO, Margareth. op. cit., p. 36. 
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prédios e terrenos, credora do Tesouro" - e, principalmente, elevando os prazeres 

da carne à altura das potencialidades sociais e econômicas daquele momento que 

Mme. Pommery deve ser consagrada nos anais da história. Foi ela que operou a 

mais vistosa das transformações na economia cafeeira, ao perceber que o produtor 

- o fazendeiro - tinha de ser valorizado tanto quanto suas lavouras. E mais que 

saciar os desejos, soube ela compreender e se aproveitar da nova dinâmica que 

agitava aquela década, comportando-se como uma das forças esclarecidas que 

empurrava a cidade paulista de encontro à civilização.  

 Em primeiro lugar, percebeu os diferentes ritmos que faziam sacolejar os 

habitantes de São Paulo no bonde histórico. Em seus escritórios e pregões era ne-

gociada a exportação de café; de serra abaixo, da região portuária, subiam pipas 

de vinho Bordeaux, sardinha, bacalhau e volumes de E. Zola. A eletricidade já não 

era uma novidade e a passagem de um automóvel não despertava susto nem curio-

sidade. No entanto, a "mocidade boêmia, libertina, elegante ou perdulária" ainda 

regava suas noites mais ébrias com grosseiras cervejadas, fazendo a "vida airada" 

recolher o passo em direção às regiões mais sofisticadas e elegantes das sombras 

noturnas. 

 ... O que sucede num país novo (como dizia) onde tudo cresce e se 
transforma à vista d'olhos, é que nem todas as instituições se podem trans-
formar e crescer a um tempo e harmonicamente. - Umas vão a vapor; ou-
tras a juntas de bois. Daí os disparates: sufrágio universal e população de 
analfabetos; cafés valorizados... e cervejada no alto bordo.34  
 

 Segundo, compreendeu, numa aparente obviedade, que era o coronel - o 

fazendeiro de café - que constituía o principal produto a ser valorizado. Era sua 

                                           
34 TÁCITO, Hilário. op. cit., p. 72. 
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excelente capacidade de retorno financeiro que o autorizava a ser recompensado 

pela excelência de uma prostituição moderna, civilizada e de muita sofisticação. 

Até então, eram as cortesãs feitas da "gentilidade" que satisfaziam as ordinárias 

aspirações dos mais abonados fazendeiros que acorriam para a capital. Tais rela-

ções, muito perniciosas, aprofundavam-lhes o grau de "bocutinização", mantendo-

os mais próximos à natureza primitiva que aos elegantes lupanares do mundo co-

nhecido.  

 Se nada de apreciável se havia até então conseguido - afirmava 
Mme. Pommery - a causa única era a ignorância das suas antecessoras, 
incapazes todas de avaliar com segurança este elemento primordial: a ca-
pacidade financeira do Coronel. E este outro: a oportunidade. [...] 
 A "capacidade financeira do Coronel" era a pedra angular, o eixo 
e a alma de todo seu sistema. Era preciso medi-la exatamente, para depois 
explorá-la integralmente; e conter a liberdade e livre-arbítrio dos coro-
néis nos limites de uma disciplina sábia e intransigente, de modo que to-
dos os seus gastos, taxas e contribuições se regulassem por uma tabela de 
antemão prefixada, para produzirem o máximo aproveitamento, como 
produtores de capitais.35 
 

 A oportunidade era mesmo aquela: a artificiosa valorização dos cafezais, 

tramada há poucos anos em Taubaté, interior do Estado, resultava agora numa 

abastança de engordar vacas, criar fortunas repentinas e paixões fulminantes. De 

todos os pontos acorriam à Capital fazendeiros aos magotes, todos dinheirosos e 

ávidos, todos, por quebrar a longa abstinência dos maus dias passados, numa 

vida renascente de prazer e de fatura.36 Nesses momentos, faziam da fervilhante 

zona do meretrício, bem no centro da cidade, ponto de encontro e de aprendizado. 

Ali discutiam política, jogavam, bebiam, mas também recebiam lições de como se 

                                           
35 Idem, p. 75. 
36 Idem, p. 76. 
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comportar polidamente, se vestir de acordo com a moda, sorver champanha com 

modos, bem pagar pelo prestígio e espetáculo, sem a mesquinharia indígena. Vi-

vendo a euforia daqueles dias - todos eles já contados, isto é, duradouros até a 

próxima crise do café nos mercados internacionais -, os fazendeiros aceitavam 

com regozijo os novos costumes. 

 Mme. Pommery, nesse momento oportuno, se aproveita de uma novidade 

importada da Europa que seduzia e escandalizava: a fama das prostitutas france-

sas.37 Afrancesa seu próprio nome38 - pois nascida Ida Pomerikowsky, de pai po-

lonês e mãe espanhola - e abre um bordel de luxo, prazerosamente denominado 

"Au Paradis Retrouvé". E com a sábia valorização pecuniária e emocional da 

champanha, um produto tipicamente francês, consegue dar início à gloriosa ascen-

são de seu negócio.   

 Mas sua celebridade, como conta Hilário Tácito, não está somente nesse 

senso de oportunidade. Antes de tudo, está na sua interpretação da nova dinâmica 

da economia de mercado, fazendo conferir um justo valor a uma atividade pela 

qual se pagava qualquer preço. Mme. Pommery, em seu bordel, fixa tarifas com 

valores à altura da produtividade da terra roxa. Num ambiente onde bem se com-

binavam "as tentações da carne e da embriaguez com as pompas de um luxo espe-

taculoso", nenhum fazendeiro se negaria a pagar, até com a camisa, os elevados 

                                           
37 O charme da "francesa" foi construído no imaginário social a partir de dois temas recorrentes: 
o de sua maior capacidade de sedução e o de seu domínio das regras de comportamento civiliza-
do. Simbolizando o mundo das mercadorias as mais modernas, era desejada também pelo status 
que conferia ao seu proprietário momentâneo. RAGO, Margareth. op. cit., p. 44-45. 
38 Em seus jogos de sentido, Hilário Tácito, ou José Maria de Toledo Malta, batiza sua heroína 
com um nome que é a marca de uma champanhe. SÜSSEKIND, Flora. Cinematógrafo de letras: 
literatura, técnica e modernização no Brasil. São Paulo: Cia das Letras, 1987, p. 69. 
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serviços prestados pelas "alunas" da casa. O desnudamento do coronel começava 

pelo consumo compulsório de champanha a trinta mil-réis a garrafa, e não se re-

cebia menos que cem mil-réis pela assistência profissional prestada.  

 Não se tratava, portanto, de simplesmente vender carne prostituída, mas 

calcular com exatidão seu valor de uso, conceber racionalmente a maneira de dis-

pô-la no mercado, enfim, apresentá-la como jóia rara aos consumidores ávidos 

pelo brilho da noite mundana. Igualmente na valorização do café, era tudo uma 

questão de artifício e, regra geral, as transformações dos costumes de São Paulo 

eram "mais da espécie artificial do que da natural". Respeitar esta lei social era 

aplicar com precisão a fórmula que garantia o progresso da economia do desejo.  

Para o autor, Hilário Tácito é convincente o suficiente ao esclarecer o sen-

tido quase visionário de Mme. Pommery na interpretação desta regra, que ia ante-

cipando as conclusões da economia científica.    

 A ciência econômica ainda não estudou, que eu saiba, o mecanis-
mo peculiar do ramo de negócio em que se notabilizou e cresceu Mme. 
Pommery [...] 
 Observo apenas que a famigerada lei da oferta e da procura pode 
ser perfeitamente certa à beira do balcão, e quando a mercadoria é baca-
lhau, carne de vaca, sapatos, chita, bugigangas. Mas ninguém contestará 
que, no mercado mundano, claudica e falha miseravelmente, se alguém 
pretende regular por ela o preço da carne prostituída, tanto da mais orgu-
lhosa como da rascoa mais rasteira. - Não é a praça, nem a bolsa, que ta-
xa e afixa a cotação de cada uma; pois é mercadoria, esta, que a si mesma 
se atribui o próprio preço, de modo que a meretriz vale, de fato, não o que 
parece valer, mas o que se faz pagar.39  

 

Protagonistas e coadjuvantes 

 

                                           
39 TÁCITO, Hilário. op. cit., p. 90-91. 
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 Os tempos eram definitivamente outros, mas naquela São Paulo modernis-

ta e modernizada, esta percepção econômica do desejo não era exatamente uma 

novidade. Ela refletia tardiamente uma condição moderna, que equiparava coisas 

a pessoas, e dotava-as da consciência dessa equiparação. Embora recente, não 

significava apenas civilização, mas sujeitamento a uma nova ordem compulsória. 

Pois esta compreensão mesma enquanto mercadoria era a mínima idéia que um 

sujeito fazia de si como força de trabalho, isto é, de alguém que sabia muito parci-

almente sobre o modo de existir que lhe impunha a ordem produtiva do capital.40 

Considerar-se mercadoria era simpatizar com esta ordem, era se imaginar em sin-

cronia com ela, e assim se integrar à cadeia de produção. E esta identificação 

completa só se tornava possível, e plausível, quando alguém se fazia de objeto de 

consumo, e mais ainda, quando atendia aos desejos do consumidor, quisesse ele 

trabalho ou prazer.  

 Mme. Pommery se comportava como uma mercadoria, se valorizava no 

rico mercado dos bordéis, reconhecia sua condição de objeto de valor e sabia ne-

gociar essa autoridade. Sua celebridade, se estava na exata interpretação econômi-

ca de sua atividade mercantil, como salienta Hilário Tácito, não era devida somen-

te à lucrativa percepção do negócio mundano, mas também à emergência de um 

novo tempo, em que o valor de troca se sobrepunha ao valor de uso das coisas.  

                                           
40 Na media em que o ser humano, como força de trabalho, é mercadoria, não tem por certo 
necessidade de se imaginar no lugar da mercadoria. Quanto mais consciente se faz do modo de 
existir que lhe impõe a ordem produtiva, isto é, quanto mais se proletariza, tanto mais é traspas-
sado pelo frio sopro de economia mercantil, tanto menos se sente atraído a empatizar com a mer-
cadoria. BENJAMIN, Walter. Paris do Segundo Império. In: op. cit., p. 54-55. 
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 Mme. Pommery não era simplesmente a encarnação ancestral das antigas 

cortesãs, uma outra a exercer "a mais antiga profissão do mundo". Ela era produto 

de seu tempo, mulher negociada nas casas de prostituição, onde pernoitavam o 

prazer, a embriaguez e a luxúria paga pelo grosso dinheiro do café. Era alguém 

que, por diferentes necessidades, comerciava seu próprio corpo num espaço ade-

quadamente montado para esse comércio; que seduzia as mais firmes convicções 

morais e científicas sobre o lugar do feminino na vida social, patriarcal e masculi-

na; que entregando o seu sexo para um freguês qualquer, encabulava os homens e 

provocava as mulheres, para de alguma maneira chamá-las a elevarem-se num 

plano hierárquico mais justo, desejado, e também suspeito.41 

 Mas, qual era então o singular heroísmo de Mme. Pommery? - indaga o 

autor. Diversamente das musas usadas e decaídas dos últimos poetas líricos mo-

dernos42 -  estes que eram os heróis e a consciência do heroísmo da escória da 

cidade43 -, ela não margeia o capitalismo nem a modernização; ao contrário, veste 

o manto da vanguarda, pois ao proporcionar a transformação do tempo em prazer, 

faz com que o gozo efêmero seja elevado à eternidade da paixão viciosa. Ao abrir 

                                           
41 Construído no século XIX a partir de uma referência médico-policial, o conceito da prostitui-
ção não pode ser projetado retroativamente para nomear práticas de comercialização sexual do 
corpo feminino em outras formações sociais, sem realizar um aplainamento violento da singulari-
dade dos acontecimentos. Fenômeno essencialmente urbano, inscreve-se numa economia específi-
ca do desejo, característica de uma sociedade em que predominam as relações de troca, e em que 
todo um sistema de codificações morais, que valoriza a união sexual monogâmica, a família nu-
clear, a virgindade, a fidelidade feminina, destina um lugar específico às sexualidades insubmis-
sas. RAGO, Margareth. op. cit., p. 23. 
42 Segundo a proposição de W. Benjamin sobre Baudelaire, As Flores do Mal foram a última obra 
lírica a exercer influência no âmbito europeu. BENJAMIN, Walter. Sobre alguns temas em Bau-
delaire. In: op. cit., p. 143. 
43 "O espetáculo da vida mundana e das milhares de existências desregradas que habitam os 
subterrâneos de uma cidade grande - dos criminosos e das mulheres manteúdas - [...] provam que 
precisamos apenas abrir os olhos para reconhecer nosso heroísmo". C. Baudelaire, citado por 
BENJAMIN, Walter. Paris do Segundo Império. In: op. cit., p. 77. 
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as portas do "Paradis Retrouvé" para a avidez da riqueza transitória, Mme. Pom-

mery oferta um ambiente suspenso, livre das amarras sociais e do ciclo das safras; 

um lugar onde o erótico é a supressão da falência geral da vida, onde "a luz ofus-

ca, o vinho embriaga, e a luxúria transtorna", e "tudo brilha com um brilho sedu-

tor". 

 A incessante e provocadora oferta desta paixão sobrepunha o bordel de 

Mme. à fazenda do coronel. Ambos conformavam um território onde se mercade-

java a amargura do café com a embriaguez da carne prostituída. Ambos transita-

vam de braços dados, consumiam e eram consumidos pela rotativade de suas em-

presas. Ao buscar o encantamento que a luxúria da prostituta encenava, o coronel 

se identificava com a sua condição de mercadoria, e usufruía dessa identidade 

para seu gozo. Era este o corolário: "O amor pelas prostitutas é a apoteose da em-

patia pelas mercadorias".  

 Muitos fazendeiros, embora houvessem se sagrado barões do café à época 

do Império, não tinham se aferrado à nobiliarquia da terra, pois agora bem repre-

sentavam o papel dos capitalistas e burgueses da República urbana. Controlando o 

poder, também agregavam aos seus dotes os gostos luxuosos e espetaculares que 

os novos costumes ofertavam. Já não viviam na clausura rural, auto-suficientes e 

austeros em seus desejos mais extravagantes. Praticavam um absenteísmo genero-

so, resguardando com altas quantias a imagem de agricultores e industriais de su-

cesso. Na cidade, inspiravam o frenesi do dinheiro farto e a esperteza da cobiça . 

 Classe hereditariamente superior, ansiava seu destino como consumia 

mercadorias. No limite de sua idéia de prazer, os fazendeiros elevavam às alturas 
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da virtude a conquista momentânea e dispendiosa de uma prostituta renomada 

social e profissionalmente. Como as tinham nos braços hoje, as perderiam amanhã 

para alguém de maiores posses, ou as trocariam por um novo objeto de desejo. Era 

nessa constante reafirmação de seu poder de compra que os fazendeiros repetiam 

o destino daquilo mesmo que consumiam - moderna novidade fadada à velhice, à 

caducidade. Tal como o novo, estavam predestinados à ruína. 

 O autor entende que, em assim sendo, Mme. Pommery é a coadjuvante 

principal da trama que envolve o destino dessa antiga classe de senhores, ou mais 

especificamente, de uma certa mentalidade que ainda rondava seus representantes 

e que os amarrava a um passado agrário de honrarias e glórias. Pois somente na 

paralisia e falência desse tempo remoto que ela poderia exercer seu papel trans-

formador, libertando os fazendeiros de sua vivência insular em terras fronteiriças 

e incultas. Somente à sombra desse passado envelhecido que seu bordel transpu-

nha o presente, imergindo os clientes numa atmosfera de fatal ebriedade, fazendo-

os aspirar as últimas lufadas desse tempo pretérito.44 

Era fazer a ocasião, já que muitos desses senhores conformavam agora 

uma classe aburguesada, vários deles investidos das funções de pioneiros da in-

dústria, empresários do comércio, intermediários na teia de exportação, importa-

dores e distribuidores de mercadorias, das mais baratas às mais ricas e caras.45 

                                           
44 A partir dessa historicidade é que procede a observação do crítico M. Chamie, a de que Hilário 
Tácito [...] é o nosso primeiro escritor a lançar as coordenadas básicas de uma literatura cujo 
centro de interesse crítico passou a ser a aristocracia rural paulista em estado de desagregação. 
Essa aristocracia, no entanto, não representa o conjunto dos fazendeiros de café que emergiram 
após a República, nem os diferentes setores da burguesia cafeeira. Chamie citado na "Introdução" 
de Júlio Castañon Guimarães, In: TÁCITO, Hilário. op. cit., p. 18. 
45 Para a burguesia industrial nascente, a base de apoio para o início da acumulação não é a 
pequena empresa industrial, mas o comércio, em particular o grande comércio cujo centro está na 
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Embora financistas assíduos de uma oligarquia secular, só parcialmente agiam 

como seus pares do passado. A esse poder já constituído, somavam outros, mais 

racionais, expansivos e urbanos; mundiais, perigosos e auto-destrutivos. 

 

Visibilidade e intimidade 

 

 Numa esquina de São Paulo, o autor esbarra com Hilário. Estava 

hesitante, indeciso sobre sua carreira de romancista. Perguntava, sem muita dúvi-

da, o que o outro lado da vida, o amanhã, lhe reservaria? Uns cenhos franzidos, a 

lhe reprovar o tom ameno, quase frívolo, que andava em voga naquele momento 

literário?46 Um sorriso postiço, de quem ri da mordida que leva? Que sua obra 

fosse um romance libertino - gênero de longa e afamada tradição - e sátira de cos-

tumes - como bem se fazia desde os antigos; que fosse um documento social - 

como exigiam seus pares mais engajados - ou ainda história picaresca - como se 

ainda diria do estilo de Madame Pommery.47 Ela não tinha trajeto próprio. Era um 

passeio literário sem endereços fixos nem caminhos feitos, infiel às nomenclaturas 

sabidas. Amoldava-se a muitos gostos, feito a sua personagem.  

                                                                                                                    
atividade de exportação e importação. SILVA, Sergio. op. cit., p. 95. Sobre as contradições e a 
recepção dos industriais pela elite rural paulista, ver DEAN, Warren. Origens econômicas e sociais 
do empresariado, 1880-1914. In: op. cit., p. 25ss. 
46 ... O produto típico do momento é o romance ameno, picante, feito com alma de cronista social 
para distrair e embalar o leitor. Forma-se pela confluência do que há de mais superficial em 
Machado de Assis, da ironia amena de Anatole France e dos romances franceses do Pós-
naturalismo, sentenciosos, repassados de sexualismo frívolo: Paul Bourget, Abel Hermant.  Afrâ-
nio Peixoto é o representante-padrão desta tríplice tendência, enquanto Léo Vaz se atém aos as-
pectos mais puramente machadianos. Veiga Miranda, Hilário Tácito, Théo Filho, Benjamin Cos-
tallat, são exemplos, em escala decrescente, do pendor cada vez mais acentuado para a levianda-
de do tema sexual-humorístico. CANDIDO, Antonio. Literatura e cultura de 1900 a 1945: pano-
rama para estrangeiros. In: Literatura e sociedade. São Paulo: Nacional, 1985, p. 109-138. 
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 Lá consigo mesmo, dizia que se sentia sim desafiado a juntar os cacos do 

tempo que se estilhaçava, fazendo de sua vivência uma narrativa dotada de expe-

riência.48 Que iria fazer frente à rápida aceleração da idade das coisas, tomar a 

passagem e bloquear com a memória. Agir antes que tudo se volatizasse, se tor-

nasse cinzas. A onda de novidades que pairava sobre a paisagem local fazia som-

bra densa, elétrica e letal. Um fenômeno irreversível, ampliado medonhamente 

pelas modernas tecnologias da visão e da audição. Um fluxo de imagens e de sons 

que vinha cobrindo os olhos e os ouvidos, imergindo-os num vórtice e vaporizan-

do até a figura daquele que contava uma história. O cotidiano, o dia-a-dia que não 

acabava mais, o tempo jornalístico imprimindo o ritmo da prosa.  

 Inversamente, ia tomando direção oposta, juntando os cacos, e tratando de 

firmar a pá enquanto narrador de uma obra.49 Era remontando a história, erguendo 

um "rude amontoado de pedras sem arte nenhuma", que anteciparia o futuro - tra-

balho para futuros historiadores, como posto na página de rosto50; e que isso bas-

tava para encerrar sua vida de homem de letras, deixando à posteridade o inacaba-

do, que é de onde o tempo sempre recomeça. 

                                                                                                                    
47 Para uma revisão da crítica sobre o problema do gênero literário de Madame Pommery, ver 
Introdução de Júlio Castañon Guimarães em TÁCITO, Hilário. op. cit., p. 13ss. 
48 Ver nota 9. 
49 Porque o texto da memória, assim como romances próximos ao ensaio, como Mocidade morta 
(1899), de Gonzaga Duque, ou Madame Pommery (1920), de Hilário Tácito, num momento em 
que a influência decisiva da dicção jornalística parece sugerir um progressivo apagamento da 
figura do narrador, constrói trajetória oposta, na direção de uma afirmação da subjetividade sob 
o signo da lembrança ou de uma narrativa em digressões. SÜSSEKIND, Flora. op. cit., p. 92. 
Sobre narrativa e jornalismo, ver BENJAMIN, Walter. O narrador. In: op. cit., 1987, parágrafo VI. 
50 [...] Diante da melancolia do fragmento, só mesmo o estilo para salvar o texto e a própria 
história. Enfim, em todo romance, ressalta a noção de realidade como construção social e literá-
ria. Por isso, atravessa gêneros como quem cruza bairros. FOOT HARDMAN, Francisco. São 
Paulo de Pommery. In: TÁCITO, Hilário. op. cit., p. 9. 
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Aos leitores, doava-lhes sua histórica, e retórica, vivência dos aspectos 

mundanos da vida, de uma região da sociedade onde as modernas técnicas de ver 

e ouvir encontravam uma ampla ressonância e deleite. Porque o progresso, eco-

nomicamente falando, era justamente a dissolução desse mundanismo entre a boa 

sociedade paulista. Hilário explicava: à fase da barbárie, "botocuda", logicamente 

devia seguir ao da civilização, "de alto bordo". O tempo de Mme. Pommery era o 

da evolução desse movimento civilizador, que devia sair da prisão dos espaços 

lúdicos - dos cafés, bares e casas de exibição -  para adentrar as salas e quartos das 

casas de família - ou arrastá-las a esses espaços civilizados. 

Na história do progresso de São Paulo, distingo três fases, a partir 
da chegada de Mme. Pommery, assinaladas por três passos do mundanis-
mo na sua tendência civilizadora de estreitar, quanto possível, a zona neu-
tra que o extrema de todo comércio ilícito com o santuário familiar: fase 
primitiva, ou dos cafés-concertos; fase intermediária, ou do Bar do Muni-
cipal; fase contemporânea, atual ou do cinematógrafo.51 

 
A atualidade do progresso era para ser literalmente vista. Em horas marca-

das, surgia como uma mágica das penumbras de amplas salas, de um foco de luz 

projetado à frente de dezenas de cadeiras enfileiradas, que abrigavam um público 

progressista, curioso e abonado. Se era essa gente quem mais podia ter acesso à 

exibição de cenas da vida moderna, adentrando sem pudores os espaços onde a 

imagem em movimento se revelava, o cinematógrafo capturava uma audiência 

que ia além de seus espectadores. Sua projeção não se dava apenas na grande tela 

das salas escuras, mas também nas páginas dos romances e jornais, colocando em 

cena vidas e momentos passageiros, seus avessos e recomeços. Em princípio a 

                                           
51 TÁCITO, Hilário. op. cit., p. 117. 
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própria técnica se impunha, depois o processo narrativo das imagens cinematográ-

ficas tomava as letras, reconvertendo o espectador em leitor.52   

A hora era aquela para fazer o romance rodar, girar como num filme, ima-

gina o autor. Nas brancas páginas, projetar sucessivamente quadros narrativos, 

criando uma perspectiva tridimensional; compor com imagens uma narrativa ro-

manesca, multiplicar os focos de observação, demorar-se em detalhes; montar 

uma história e suas histórias, deslocar os pontos de fuga dos cenários, jogar com 

os efeitos de luz e sombra; usar de papel e tinta para consumir o desejo de flagrar 

o movimento, o tempo que passa.53 

 

Em carne viva 

 

E assim é que seria: Alma, a jovem prostituída de Os Condenados, entra 

cinematograficamente na literatura. Pelas mãos de Oswald de Andrade, faz sua 

estréia em 1922,54 ano do centenário independente. Mas de modo diverso a Hilá-

                                           
52 Não se trata mais de investigar apenas como a literatura representa a técnica, mas como, a-
propriando-se de procedimentos característicos à fotografias, ao cinema, ao cartaz, transforma-se 
a própria técnica literária. Transformação em sintonia com mudanças significativas nas formas 
de percepção e na sensibilidade dos habitantes das grandes cidades brasileiras então.           
SÜSSEKIND, Flora. op. cit., p. 15-16. 
53 Antes, pois, de perguntar como um obra literária se situa no tocante às relações de produção 
da época, gostaria de perguntar: como ela se situa dentro dessas relações? Essa pergunta visa 
imediatamente a função exercida pela obra no interior das relações literárias de produção de uma 
época. Em outras palavras, ela visa de modo imediato a técnica literária das obras. BENJAMIN, 
Walter. O autor como produtor. In: Magia e técnica, arte e política. São Paulo: Brasiliense, 1985, 
p. 122 (Obras escolhidas, vol. 1).  
54 ANDRADE, Oswald de. Os condenados. São Paulo: Círculo do Livro, s/d. "Os condenados" é 
o título com o qual José Oswald de Sousa Andrade (1890-1954) lança o primeiro volume da cha-
mada "Trilogia do Exílio", seguido de "A estrela de absinto" (1927) e "A escada vermelha" (1934). 
Em 1941, os três livros são relançados com o título genérico "Os condenados", no qual o primeiro 
romance é renomeado "Alma" e o último apenas "A escada". Nos anos 1920, a recepção crítica da 
futura trilogia vai do entusiasmo à condenação. As percepções mais atentas destacam não apenas o 
"realismo" da narrativa oswaldiana, mas também a sua moderna técnica, enfatizando a influência 
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rio, o progresso que persegue a essa meretriz não promete apenas a civilização e 

seus encantos mundanos; cobra em troca a danação daqueles que cedem a ela vo-

luptosamente. Não lhes exige a sagacidade e o despudor para bem conviver com 

as novidades modernas, mas a entrega irresistível de suas vidas, mesmo as mais 

baratas.  

O romance abre com Alma observando os seios marcados pela violência e 

desejo de seu caften e amante, Mauro Glade. Está em seu quarto, em sua casa mó-

dica, que divide com o velho avô e um cão. Deitada em sua cama, a tristeza e o 

prazer do amor que devota a um homem lascivo consome seu corpo, que já não é 

mais a da "criança fulva" vinda do Amazonas, mas da "extravasante mulher" cap-

turada pela sanha paulista. As passagens se sucedem, mostrando os beijos e tapas 

do cafetão, o enterro do filho pequeno indesejado, o tormento de um telegrafista 

que a ama e se mata por esse amor, da cidade que passa diante de seus olhos, até a 

irresolução de sua história.     

Mas nesse romance não é apenas a linguagem do cinema a dar vida a mais 

personagens literários desregrados, saídos dos prostíbulos. O "realismo" da ima-

gem em movimento55 não podia ser idêntico ao "realismo" que tinha inaugurado, 

segundo uma tradição crítica particular, o próprio romance moderno, no qual um 

dos papéis principais é de uma cortesã.56 Antes, eram os novos imaginários do 

                                                                                                                    
do cinema na composição das obras. Cf. BRITO, Mário da Silva. O aluno de romance Oswald de 
Andrade. In: Idem, p. 7ss. 
55 Sobre o "realismo" da imagem moderna, ver CRARY, Jonathan. Techniques of the observer: 
on vision and modernity in the nineteenth century. Massachussetts: MIT Press, 1990; MACHA-
DO, Arlindo. A ilusão especular: introdução à fotografia. São Paulo: Brasiliense, 1984, entre 
outros. 
56 WATT, Ian. O realismo e a forma romance. In: A ascensão do romance: estudos sobre Defoe, 
Richardson e Fielding. São Paulo: Cia das Letras, 1990, p. 11-33. 
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corpo, e principalmente do corpo feminino, a atualizar a narrativa romanesca. Al-

ma não vai apenas vender seu sexo, mas pôr em foco as novas e científicas razões 

da prostituição: ou seria uma meretriz desamparada, vítima da miséria econômica 

e do destino rancoroso, ou uma femme fatale, bela, fina e cruel, de sexualidade 

exuberante e transgressora.57 Entre uma e outra, escolhe as duas. 

Alma d'Alvelos, na trilogia de Os condenados, aparece ora como protago-

nista, ora como coadjuvante nas narrativas de cada romance. Nessas passagens, é 

uma sofrida, submissa e incorrigível mulher, como em "Alma"; ou lasciva, tortu-

rada e morta, em "A estrela de absinto"; uma dolorida lembrança em "A escada". 

Em nenhum momento se torna uma profissional do meretrício, como Mme. Pom-

mery, mas uma vivência atormentada pela modernidade narcotizante de uma cida-

de predestinada a ser metrópole, que incitava e enjeitava. É amaldiçoada pela ne-

gação que o outro, o objeto do seu amor, faz dos seus sentimentos. E ainda é per-

seguida pela vulgaridade dos amores arrebatados em meio à multidão, como a do 

telegrafista leitor de Baudelaire. "Alma caminhava como uma pessoa ferida. Não 

via ninguém nas ruas populosas", vai escrever Oswald.   

Alma é consumida por sua paixão irremediável, e ao mesmo tempo é obje-

to de consumo. Uma fração mínima da cidade tentacular, aquela que melhor podia 

pagar por seus desejos mundanos, vai buscar nela o gozo efêmero, o prazer luxu-

rioso, a saciedade impudica de possuir uma tenra carne prostituída. Uma gente 

que pode transformar a posse da jovem em conquista social, em moeda graúda 

para ser consumada no mercado de ostentações. Instalada num rendez-vous pelo 

                                           
57 RAGO, Margareth. O complicado sexo dos doutores. In: op. cit., p. 141ss. 
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seu caften, acorrem a Alma aqueles que podem comprar não apenas seu corpo, 

mas também sua história desencontrada.  

[...] Eles iam todos, os vadios da sociedade chique, os velhos ver-
melhos do São Paulo Clube, os arrivistas comerciais, levados na volúpia 
de possuir num leito rendado de casa suspeita, a desvirginada do bairro 
distante, cuja inocência a senilidade trêmula e ingênua do velho avô ga-
rantia. Era um caso raro: uma menina de família brasileira, educada para 
as devotações burguesas dos lares obscuros, e que rolava num esbanda-
lhamento de gritos e surpresas, pela rampa mirífica das prostituições sen-
sacionais.58 

 
 À força do amor intransigente pelo seu amante ou de uma predisposição 

insuspeita ao meretrício, do progresso econômico epidêmico ou de um destino 

romanesco irredimível, ou devido a tudo isso, Alma vai ser altamente elevada em 

preço, ou seja, será valorizada por aquilo que a devoção burguesa mais ambiciona: 

ser mercadoria, uma rara mercadoria. Educada num seio familiar brasileiro, sua 

condição de meretriz vai aproximar o mundanismo da clausura dos lares, diminu-

indo a "zona neutra" que separa o "comércio ilícito" do santuário da família. Al-

ma, em toda condenação de seu destino, ainda assim cumpre melhor o sentido de 

civilização satirizado por Hilário Tácito.  

 Mas Alma resiste ser apenas carne, tem dificuldades em se aceitar merca-

doria. Acede, busca, procura; foge, recusa, nega. É com dolorido cinismo que re-

cebe num leito violado o "burguês do dinheiro, sem educação e sem vergonha". 

Deseja uma salvação, um perdão pelo seu martírio, mas que a cidade nunca irá 

conceder. Vai perecer, condenada a lidar com gente vadia, velhaca, arrivista. Uma 

salvação que também deseja seu primo Jorge d'Alvelos, escultor que um dia, ao 

                                           
58 ANDRADE, Oswald de. op. cit., p. 54. 
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ter seu estúdio invadido pelos "artistas da cidade", compreende a natureza crepus-

cular do homem nativo. Apequenado, se vê consumido por um bando de miserá-

veis e boêmios, os últimos e decaídos descendentes da raça colonizadora dos pla-

naltos da antiga Piratininga.   

Eram, com exceções, decaídos de famílias estabelecidas no conti-
nente num estouvamento de fidalguia, estendendo o seu domínio por gen-
tes e escravos, campos e serras. O império dera-lhes baronatos, a terra 
trabalhada pelos negros dera-lhes ouro. E no país assombrado haviam-se 
vinculado a preconceitos tentaculares de glória paroquiana, feudais se-
nhores de chapelão e barba, gerando numa sexualidade redobrada pelo 
degredo, rebentos inúteis e pomposos, falhos rombudos de orgulho nativo, 
pedaços anacrônicos de Meia-Idade portuguesa. O tempo trouxera a li-
bertação dos escravos legais e as novas imigrações. E a terra cansara de 
dar a moeda rubra na ponta verde dos velhos cafezais.59 

 

Negócios à parte 

 

Um anacronismo que bem podia ser uma constância, um mau atavismo 

que a tradição passadista mantinha como fundamento cultural do brasileiro. Uma 

praga antiga, revivida por uma classe de gente orgulhosa e amesquinhada, a mes-

ma da qual o jovem Carlos Sousa Costa faria parte. Em 1927, ele vai emergir opa-

camente da atmosfera cinematográfica de Amar: verbo intransitivo - Idílio. No 

romance, Mário de Andrade60 refaz a figura e a miséria do tradicional burguês, ou 

melhor, do sujeito aburguesado pela casca da civilização.  

No mesmo ano da publicação do livro, Mário escreve ao redator de um 

jornal da cidade a respeito das nulas qualidades desse seu personagem.  

                                           
59 Idem, p. 246. 
60 ANDRADE, Mário de. Amar, verbo intransitivo: idílio. 18ed. Belo Horizonte: Villa Rica, 
1992.  
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Carlos não passa de um burguês chatíssimo do século passado. Ele 
é tradicional dentro da única cousa a que se resume até agora a cultura 
brasileira: educação e modos. 

Em parte enorme: má educação e maus modos. Carlos está entre 
nós pelo incomparavelmente mais numeroso que inda tem no Brasil de 
tradicionalismo "cultural"  brasileiro burguês oitocentista. Ele não chega 
a manifestar o estado bio-psíquico do indivíduo que se pode chamar de 
moderno. Carlos é apenas uma apresentação, uma constatação da cons-
tância cultural brasileira. E se não dei solução é porque meus livros não 
sabem ser tese.61 

 
É justamente para refinar, ou engrossar, essa educação e esses modos maus 

que o romance conta a história da iniciação sexual entre o adolescente burguês e 

Fräulein Elza, a governanta alemã balzaquiana que dá lições de piano e de amor.62 

Imigrante vitimada pela guerra mundial, a senhorita Elza é uma professora de a-

mar. Amor como idealmente deve ser, a princípio "insexual", nascido das "exce-

lências interiores", do espírito, e só depois complementado pelo desejo. Leciona o 

"amor-tese, teoria do amor, amorologia". Profissão que exerce devido a uma "fra-

queza", como deixa claro no início da narrativa, e não por virtude.  

A profissão dela se resume a ensinar primeiros passos, a abrir o-
lhos, de modo a prevenir os inexperientes da cilada das mãos rapaces. E 
evitar as doenças, que tanto infelicitam o casal futuro. Profilaxia.63  

 

                                           
61 Idem, p. 155. Reproduzido nesta edição do livro, o texto foi primeiramente publicado no jornal 
paulista Diário Nacional em dezembro de 1927. A constância cultural representada por esse bur-
guês oitocentista que é Carlos tem parentesco com o burguês de Júlia Lopes de Almeida em "A 
falência". Publicado no Rio de Janeiro em fins do século XIX como folhetim, o romance trata da 
derrocada do que seria o maior e mais rico comissário de café carioca, o português imigrado Fran-
cisco Teodoro. Um dos dramas familiares é o envolvimento do jovem primogênito Mário com uma 
meretriz: "era uma francesa gananciosa, podre de rica de cabelos pintados e carne mole. Não valia 
nada e arruinara muita gente boa".  
62 Mário Raul de Moraes Andrade (1893- 1945), logo após as comemorações do Centenário da 
Independência, retoma suas lições de alemão. Uma das professoras é certa Kaëthe Blosen, que 
desperta paixões em Mário. É dessa relação, passional e estética com a cultura germânica, que ele 
dá corpo à sua personagem (Cf. LOPEZ, Têle Porto Ancona. Uma difícil conjugação. In: Idem, p. 
34ss.). 
63 Idem, p. 63. 
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Elza vem ao Brasil para educar, enriquecer e voltar à sua terra, onde a a-

guarda seu homem, ideal e imaginário. É a encarnação de uma civilidade femini-

na, sincera mas melancólica, que oferta corpo e alma para dar lustro aos sentimen-

tos pueris e grosseiros de uma nova e mesma geração de burgueses dos trópicos. É 

cheia de preconceitos e valores patrióticos, mas é adaptável às adversidades da 

vida e da cultura alheias, como era o prático espírito do seu povo, conta o narra-

dor.   

Fräulein Elza é contratada pelo senhor Sousa Costa, industrial e pecuarista 

ocasional, pai de família e residente da avenida Higienópolis, católico e freqüen-

tador do vale do Anhangabaú. É sujeito experiente, com "jeitos e sabenças" adqui-

ridos nas andanças que faz costumeiramente nessa zona meretrícia. Vive em seu 

casarão, feliz com os quatro filhos e dona Laura, com a qual divide uma "conven-

ção honesta": jamais deixar um aroma ou fio louro apanhado no vale adentrar a 

porta daquele lar.  

Sousa Costa usava bigodes onde a brilhantina indiscreta suava ne-
grores nítidos. Aliás todo ele era um cuitê de brilhantinas simbólicas, uma 
graxa, mônada sensitiva e cuidadoso de sua pessoa. Não esquecia nunca o 
cheiro no lenço. Vinha de portugueses. Perfeitamente. E de Camões her-
dara ser femeeiro irredutível.64  

 
 O objetivo de Sousa Costa é salvar o filho de um "desastre": que venha a 

cair nas mãos de uma "aventureira". Elas se alastravam pela cidade, explorando os 

melhores jovens das famílias paulistas. Eram viciadas, "morfinômanas, eterôma-

nas e cocainômanas"; doentes, sifilíticas, dadas ao jogo e à bebida. Levavam os 

filhos ilustres de São Paulo à perdição, a viverem moles, empalamados, também 

                                           
64 Idem, p. 55. 
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viciados, sifilíticos e enterrados nos subterrâneos da civilização que se espalhava, 

das esquinas e avenidas ao recesso dos mais ricos lares.  

Para livrar Carlos dessas amantes oportunistas, Sousa Costa negocia a 

compra da salvação por oito contos, mais mensalidades. "Mais caro que o Caxam-

bu que me custou seis e já deu um lote de novilhas estupendas", compara. Com 

esse investimento, pretende evitar que o rapaz tenha um destino, principalmente 

aquele que se perde nos rende-vouz. Pois salvando-o dessa perdição, também as-

segura a manutenção do patrimônio burguês.  

Em troca das vivências arrebatadoras da vida moderna, Sousa Costa oferta 

ao filho a segurança e a tranqüilidade do "amor sincero, elevado, cheio de senso 

prático, sem loucuras", que seria ensinado por Fräulein Elza. E desse modo, talvez 

Carlos seguisse a constância de seus passos e vivesse a tradição familiar, respeito-

sa e cristã, sem deixar aromas extravagantes ou fios loiros sedosos adentrarem as 

portas de seu futuro lar.  

Mesmo Elza acredita nesse amor, um amor de sonhos, verdadeiro. Não é 

nenhuma "sem-vergonha nem interesseira", ela esclarece a dona Laura. Não esta-

va lá para se vender, se ofertar como uma mercadoria encontrada nas ruas, mas 

para ensinar "amor puro, sincero, união inteligente de duas pessoas, compreensão 

mútua", conforme suas próprias palavras. Algo distante, quase impossível, que se 

não era possível aprender, ao menos servia para a manutenção de certos valores, 

de certas convenções cultivadas pela gente local. Sua pedagogia sentimental podia 

garantir aos jovens de família a continuidade das tradições burguesas, a formação 

de lares felizes, comuns; o lustro de valores tradicionais e constantes da cultura 
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nativa. Pois toda cultura que ela vai dispor para entreter e polir seu aluno não ser-

virá para outra coisa senão torná-lo seguro de sua condição: "chatíssimo". 

E talvez por isso o narrador terá duvidas de sua personagem: "E coisa que 

se ensine o amor? Creio que não. Ela crê que sim." Professora de amar. Quem há 

de acreditar nela? Quem há de dar crédito a todas as Elzas, corretas ou desacredi-

tadas, criadas pela idéia de cada leitor?  

Não vejo razão pra me chamarem vaidoso se imagino que o meu 
livro tem neste momento cinqüenta leitores. Comigo 51. Ninguém duvide:  
esse que lê com mais compreensão e entusiasmo um escrito é autor dele. 
Quem cria, vê sempre uma Lindóia na criatura, embora as índias sejam 
pançudas e ramelentas.  

[...] Se este livro conta 51 leitores sucede que neste lugar da leitura 
já existem 51 Elzas. É bem desagradável, mas logo depois da primeira ce-
na, cada um tinha a Fräulein dele na imaginação. [...] Outro mal apare-
ceu: cada um criou Fräulein segundo a própria fantasia, e temos atual-
mente 51 heroínas pra um só idílio. 65  

 
Toda a história, a paixão de Carlos, as fraquezas e as convicções de Elza, 

os preconceitos dos Sousa Costa, as paisagens íntimas, os interiores da casa, quase 

tudo se dará num clima cinematográfico. Naqueles anos, o romance não vai ape-

nas reproduzir a linguagem do cinema, mas também produzir uma, reinventando 

em prosa a sintaxe das imagens em movimento. Nesse deslocamento de planos 

narrativos, Amar: verbo intransitivo - Idílio dialogará com as novas técnicas de 

ver e ouvir que modificavam a percepção dos sujeitos sobre os objetos.  

Principalmente o ver, postando os olhos em perspectiva, isto é, fazendo-os 

medir as distâncias, criar as escalas, compor os enquadramentos e fixar os pontos 

de convergência. Olhar como se através de uma máquina de retratos, escrever 

                                           
65 Idem, p. 57. 
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como quem vê uma fotografia em ação. Uma "literatura-de-corte"66, como bem 

poderia ter imaginado o poeta francês em passagem por terras brasileiras, sintoni-

zando a vanguarda local com as tendências metropolitanas.67    

Mas essa linguagem de cinema, ao mesmo tempo que transportava a narra-

tiva para junto das técnicas modernas, arriscava pôr em cena somente os senti-

mentos passageiros, tipos compostos de traços rápidos, de subjetividade mínima, 

superficiais, simples figurinos, clichês fotográficos, embora não fosse apenas a 

fugacidade que colocava em atrito as representações romanescas do tempo e do 

movimento. A forma mesma com que o público vinha recebendo a arte resultava 

de transformações profundas em suas estruturas perceptivas e cognitivas: arte para 

a distração, arte para a massa de crescentes espectadores; não mais arte para a 

devoção e sim para a recepção coletiva, dispersiva, como na arquitetura, no cine-

ma.68   

 

Última sessão 

 

Em 1928, ano seguinte ao lançamento de Amar: verbo intransitivo, ocorre-

rão as últimas projeções da cinematografia muda em São Paulo. A partir daí, virá 

                                           
66 SÜSSEKIND, Flora. op. cit., 1987. 
67 O poeta torna-se assim uma máquina de retratos, e as máquinas são uma outra metáfora da 
ação contínua e não reflexiva. Um rápido olhar sobre Mário de Andrade, Oswald de Andrade ou 
Luís Aranha basta para vermos o quão enraizados eles estavam nos princípios estéticos ["o ideal 
fotográfico"] de [o poeta francês Blaise] Cendrars [1884-1961], coisa que eles próprios muito se 
orgulhavam de proclamar. SEVCENKO, Nicolau. Transformações da linguagem e advento da 
cultura modernista no Brasil. Estudos Históricos. Rio de Janeiro, v. 6, n. 11, 1993, p. 97. 
68 BENJAMIN, Walter. A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica. In: Magia e técni-
ca, arte e política. São Paulo: Brasiliense, 1985, p. 192ss (Obras escolhidas, vol. 1). 
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a era do cinema falado. A novidade acenderá uma efêmera polêmica: com a voz 

saindo das películas, a atenção do público não vai se dispersar das cenas, prejudi-

cando a sua dramaticidade? Nas partes culminantes do drama, o som não distrairá 

os espectadores, fazendo-os perder a intensidade da história? Não ocorrerá o 

mesmo que tinha acontecido com os filmes coloridos, fazendo a mente vagar pe-

los detalhes das cenas ao invés de captar a sua totalidade?  

Contra o filme falado, alegava-se que era justamente na ação que residia a 

essência do cinema. Era ela que promovia a fiel representação da realidade, pois 

capturada em imagens em preto e branco projetadas na grande tela. A própria 

mente humana, concluía-se, trabalhava assim, construindo o real através do mo-

vimento contínuo e linear dos quadros filmados. Num jornal da cidade, um artigo 

reproduzia as opiniões de um diretor americano sobre a novidade do "cinemato-

grapho falante": 

Quando vemos um formoso panorama que possue excepcional co-
lorido, não deixamos de notar logo esse colorido, o que nem sempre acon-
tece nas coisas e paysagens que vemos e constantemente nos rodeam. As-
sim tambem é que quando vemos as pelliculas communs em branco e preto 
os olhos vêm o que a mente está acostumada a presenciar. A voz na pelli-
cula é a mesma cousa. A mente é usada para observar o que na téla se de-
senvolve e quando os actores começam a falar distrahem a attenção que 
se tem na téla. A subconsciencia nos fará ver isto, uma illusão e não uma 
realidade. Emquanto ás palavras, basta dizer que ás vezes nos momentos 
mais intensos de uma scena dramatica o silencio é mais conveniente de 
que as palavras.69 

 
Mas não era a voz, o filme falado, que viria a confrontar o público de ci-

nema. O próprio público já estava vivendo uma nova ordem estética. Agora ele 

também fazia parte do espetáculo, refazendo a relação entre artistas e platéias, 

                                           
69 A proposito do cinematrographo falante. Folha da Manhã, 14 out., 1928. 
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entre autores e leitores. Formava uma massa que tanto produzia quanto consumia 

arte, embora ela fosse progressivamente excluída do seu processo produtivo, e 

embora mesmo a arte fosse secundária.  

Com as técnicas de reprodução mecânica, a estratégia era copiar as ima-

gens ao infinito, isto é, postar-se diante das máquinas de duplicação e multiplicar 

a presença ausente. Para se chegar ao grande público, saía-se de cena, reaparecen-

do incessantemente através de um aparelho de reprodução. Por isso, para o cine-

ma é menos importante o ator representar diante do público um outro persona-

gem, que ele representar a si mesmo diante do aparelho...70  

Essa modificação, em toda sua potencial negatividade, ainda assim conti-

nha a nova significação que o intérprete de cinema tinha que dar à arte e a si pró-

prio, mesmo a contragosto.   

"O ator de cinema", diz [o dramaturgo italiano Luigi] Pirandelllo, 
"sente-se exilado. Exilado não somente do palco, mas de si mesmo. Com 
um obscuro mal-estar, ele sente o vazio inexplicável resultante do fato de 
que seu corpo perde a substância, volatiza-se, é privado de sua realidade, 
de sua vida, de sua voz, e até dos ruídos que ele produz ao deslocar-se, 
para transformar-se numa imagem muda que estreme na tela e depois de-
saparece em silêncio... A câmara representa com sua sombra diante do 
público, e ele próprio deve resignar-se a representar diante da câmara".71  

 
Essa nova ordem estética, que transformava o sujeito filmado numa "ima-

gem muda", volátil, se impunha de maneira inevitável, forçando os diálogos, as 

trocas e os riscos. Partilhado pela multidão, esse sujeito se desprendia das telas do 

cinema para contaminar as páginas dos livros, remontando a linguagem de certos 

romances. Mas esses romances, ironicamente, desejam a cumplicidade mais de 

                                           
70 BENJAMIN, Walter. A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica. In: op. cit.,  p. 180. 
71 Citado em Idem, ibidem. 
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testemunhas do que de um público incontável. "Volto a afirmar que o meu livro 

tem 50 leitores. Comigo 51", enfatiza Mário de Andrade. É como se a narrativa 

cinematográfica fosse o reflexo do brilho derradeiro da "aura" desses sujeitos to-

dos postos diante de um aparelho de reprodução mecânica. Como se ela quisesse 

recuperar certa originalidade, o autêntico e único, à semelhança dos retratos foto-

gráficos oitocentistas, os primeiros e últimos dotados de uma "aura".72 

Uma obra dotada de "aura" tem valor de culto. O cinema não sacramenta 

esse espírito artístico, ao contrário, torna-o secundário. Acima de tudo, ele promo-

ve o valor de exposição, de objeto a ser consumido. Exposto, não mais se distin-

gue das mercadorias que entretém e acorrentam os indivíduos na cadeia produtiva 

capitalista.73 Cada dia fica mais irresistível a necessidade de possuir o objeto, de 

tão perto quanto possível, na imagem, ou antes, na sua cópia, na sua reprodu-

ção.74  

Sem a autenticidade do original e sua existência única e para sempre, a re-

produção técnica colocava um fim ao "princípio da contemplação individual", que 

havia norteado os salões de pintura, onde cada um compunha sua seqüência de 

imagens.75 Agora a cópia disseminava-se coletivamente, alimentando o desejo de 

posse dos objetos.  

                                           
72 Idem, p. 174. 
73 Esse capital [cinematográfico] estimula o culto do estrelato, que não visa conservar apenas a  
magia da personalidade, há muito reduzida ao clarão putrefato que emana do seu caráter de 
mercadoria, mas também o seu complemento, o culto do público, e estimula, além disso, a consci-
ência corrupta das massas. Idem, 180 
74 Idem, p. 170. 
75 Idem, p. 186. 
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O romance, ao ser tragado por esta cadeia reprodutiva, podia ser lido por 

centenas, milhares, formando uma massa de leitores. Mas leitores solitários, como 

os espectadores de cinema, ávidos por se apoderarem da matéria de sua leitura, 

"transformá-la em coisa sua, devorá-la", feito uma imagem reproduzida. Pois se o 

leitor de romance é um solitário que triunfa sobre as narrativas coletivas, o espec-

tador de cinema forma a multidão de indivíduos que consome coletivamente os 

fragmentos da história.  

Entretanto, ao incorporar as técnicas cinematográficas, o romance também 

tenderia a refazer seus postos de observação, de onde iam se abrir perspectivas até 

então interditadas ao olhar. "A natureza que se dirige à câmara não é a mesma que 

se dirige ao olhar". O foco em pormenores ocultos, os detalhes do imperceptível, a 

aceleração ou lentidão dos movimentos, as imersões ao rés do chão ou as emer-

sões até às alturas, os cortes, as escalas, as luzes, muitos desses recursos passam a 

ser adotados pelos literatos, refazendo e reinventando a obra literária, e vice-versa. 

Linguagens contaminadas para fazer ver aos leitores as histórias encontradas nas 

ruas, as vivências partilhadas na multidão, levando-os a empreenderem "viagens 

aventurosas entre as ruínas arremessadas à distância".  

Como leitor, o autor percebe que esta é a projeção futura de suas expecta-

tivas: da quase impossibilidade de se dar com a experiência na nascente metrópole 

paulista, ao encontro de imagens nunca antes possíveis aos olhos; da surdez cres-

cente às narrativas comuns, às tradições orais, aos ruídos urbanos indissociáveis, 

indistintos da natureza humana mecanizada.  
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Nestes novos tempos, até mesmo a realidade, vista através das máquinas, 

estava fora do plano da sensibilidade comum. Elas traziam para perto o que ainda 

não tinha sido experimentado.  

Nestes tempos tão modernos, o que o público percebia junto era o mundo 

de alucinações e sonhos de um só indivíduo. 
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CAFEÍNA, CAFÉ E RUÍNA: 
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O ciclo vital  

 

Qual era a cor do Brasil? Para muitos homens de letras, dar cabo desta 

questão respondia pela existência mesma de uma nação brasileira. A "cor local" 

não era apenas um critério de definição da nacionalidade literária do país, mas um 

axioma que arrastava consigo perspectivas históricas e estéticas. O que pintar e 

como pintar retratos brasileiros eram fundamentos paradigmáticos, pois mostra-

vam, mais do que a face de uma identidade, os contornos indefinidos e conflituo-

sos de uma pátria inacabada. Se a confecção de quadros coloridos que bem repre-

sentavam uma arte nacional ocupava o talento de vários artistas, também revelava 

paisagens e personagens que ofuscavam e diluíam o brilho das tintas.    

Esse paroxismo, que perseguiria por longo tempo a trajetória literária no 

país, dizia mais respeito às vicissitudes da história nacional do que à literatura 

propriamente. Desde a remissão a obscuros cronistas até aos antigos fatos remon-

tados pelos escritores, a construção de uma vida literária no Brasil era interpretada 

como formação de uma nacionalidade, de luta por uma autonomia e reconheci-

mento de uma tradição própria. Entendida desse modo, a literatura feita no país 

encaminhava-se continuamente em uma busca exaustiva pelas suas origens e suas 

cenas de fundação.1 Uma obra de todo brasileira, portanto, tinha o Brasil como 

seu grande tema, e não necessariamente as proezas da arte. 

                                           
1 Fundação, em SÜSSEKIND, Flora. Cenas de fundação. In: FABRIS, Annateresa (org.). Moder-
nidade e modernismo no Brasil. Campinas, SP: Mercado das Letras, p. 67-87, 1994. 
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A nacionalidade literária era um programa, e também uma missão, avida-

mente perseguida. O drama literário, e nacional, no Brasil, se impôs com a neces-

sidade de distinção entre o que era indígena e o que era estrangeiro, local x aliení-

gena - um espectro atávico trazido pela independência política.2 O estatuto de na-

ção, que implicava a existência de povo, cultura e história, foi transformado na 

justificativa lógica de um percurso literário, como se desde a sua colonização já 

estivesse inscrito um projeto artístico particular. Desse modo, literatura no Brasil 

era aquela que falava da existência de um povo, com sua cultura e sua história.3  

Em uma obra dotada de espírito nacional, presumia-se a pintura dos cos-

tumes, a luta das paixões, os quadros da natureza, ...o estudo dos caracteres.4 Em 

suas páginas deviam confluir a viva exaltação do passado, no que havia de lendá-

rio e mitológico; o culto às tradições, que podiam pertencer às décadas mais re-

centes5; a extroversão das paisagens naturais, em sua dimensão pictórica e distan-

ciada; a atenta descrição de costumes e a transcrição de uma gramática própria, 

forjada pela língua brasileira. 

Essa literatura tinha de ser, e o foi, um amplo campo de exercício para 

diversas formas de representação de uma nacionalidade. Debaixo de sua rubrica 

os motivos geográficos encontraram abrigo, o ensaio sociológico, o registro an-

                                           
2 No começo do século atual, com as mudanças e reformas que tem experimentado o Brasil, novo 
aspecto apresenta a sua literatura. Uma só idéia absorve todos os pensamentos, uma idéia até 
então quase desconhecida; é a idéia da pátria; ela domina tudo, e tudo se faz por ela, ou em seu 
nome. Gonçalves de Magalhães, "Discurso histórico sobre a literatura no Brasil", 1836.  
3 Deus... fade bem [o Brasil], para que os poetas, em vez de imitarem o que lêem, se inspirem da 
poesia que brota com tanta profusão do seio do próprio país e sejam, antes de tudo, originais - 
americanos. Francisco Adolfo de Varnhagen, "Ensaio histórico sobre as letras no Brasil", 1847.  
4 Machado de Assis, "Instinto de nacionalidade", 1873. 
5 Tradições inventadas, em HOBSBAWN, Eric; RANGER, Terence. A invenção das tradições. 
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1984. 
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tropológico, a curiosidade etnográfica, a reflexão filosófica, a origem filológica. 

No momento mesmo que a idéia de literatura moderna estava sendo inaugurada, 

não sendo mais antiga que grande parte dos Estados nacionais, sua razão era tanto 

mais autêntica quanto mais próxima fosse às coisas do país. 

Tudo isso foi, posteriormente, atribuído às peculiaridades com que o ro-

mantismo foi desenvolvido no Brasil. No entanto, mais que uma influência literá-

ria, ele se deu muito além da produção de romances, poemas e peças teatrais. Nu-

ma ação precursora, forneceu as linhas gerais com as quais deviam ser desenhadas 

as singularidades da identidade brasileira, assim como serviu para representar uma 

capacidade estética "à altura" dos seus criadores europeus. Era a progressiva cons-

tituição do país como um Estado nacional que devia distanciar, e ao mesmo tempo 

equiparar, as letras brasileiras à literatura dos povos ditos cultos, civilizados. Eram 

elas que intentavam criar as particularidades que distinguiam o país das outras 

nações soberanas, assim como as qualidades que o faziam próximo delas.6  

Embora decretado morto enquanto ideal nos anos 1870, o romantismo deu 

autoridade para os escritores brasileiros descreverem, com uma visão colorida, a 

vida brasileira. O influxo de novos paradigmas de conhecimento e a adaptação 

local às novas manifestações estéticas - ambos d'além mar -, não comprometiam a 

vontade dos artistas do país em narrar, do modo mais brasileiro possível, as suas 

paisagens, paixões e costumes. As diferentes soluções de linguagem e de narrati-

va, as teorias e os conceitos em voga seriam, em grande medida, retrabalhados 

                                           
6 Dialética do local e do cosmopolita, em CANDIDO, Antonio. Literatura e cultura de 1900 a 
1945. In: Literatura e sociedade. São Paulo: Nacional, 1965, p. 129-165. 
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dentro do programa da nacionalidade literária7, perfazendo novamente o movi-

mento de distanciamento e aproximação com os padrões literários europeus.  

Este movimento de autonomização e hierarquização, atrelado às novas 

perspectivas críticas e de criação, formavam certas convenções para a avaliação 

da literatura do país. Para muitos críticos literários, as letras brasileiras deviam ser 

uma epifania da história, local e universal. Sua importância podia ser medida em 

relação direta à relevância dos temas históricos que tratava, ou das proposições 

científicas que continha, sendo a ciência, como a história, parâmetro, inspiração e 

juízo da literatura.8 O verossímel, o que estava situado próximo à realidade, devia 

ser tão mais literário quanto brasileiro fosse.  

Diante da urgência do problema, a compreensão da história a partir da ati-

vidade artística tornava-se também um programa, uma missão articulada em nome 

de um projeto nacional. De maneira própria à época, o histórico era reclamado nas 

obras de modo similar como se compunham as genealogias, como se elaboravam 

as cronologias, se estabeleciam os fatos políticos marcantes, as tradições, o caráter 

dos tipos nacionais. História de extração genética, moralizante, de cunho educati-

vo, própria à confecção do Bildungsroman, o romance de formação.  

                                           
7 Esgotado o romantismo como fonte de inspiração literária, não por isto desapareceu a preocu-
pação com a busca do caráter nacional da literatura brasileira. Os críticos da fase naturalista e 
positivista seguiram na esteira dos românticos, sem embargo da diversa orientação doutrinária 
que os norteou. COUTINHO, Afrânio (org). Introdução geral: a crítica literária no Brasil. In: Ca-
minhos do pensamento crítico. Vol. 1. Rio de Janeiro: Pallas; INL-MEC, 1980, p. 13-19. Identi-
dade nacional, literatura e estética, em SÜSSEKIND, Flora. Tal Brasil, qual romance? Uma 
ideologia estética e sua história: o naturalismo. Rio de Janeiro: Achiamé, 1984. 
8 O futuro deste país deve estar nas convicções sinceras, nos caracteres intransigentes, sacrifica-
dos a honra, disseminados por aí além, desdenhados pelos poderosos do dia; e que ousam dizer a 
verdade ao povo, como ao rei; não a pretendida verdade dos declamadores; mas a verdade da 
história, a verdade da ciência. Silvio Romero, "A função da crítica", 1880. 
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Este posicionamento frente ao passado, mesmo quando interditado pelas 

motivações presentes, permaneceria firmemente atrelado ao projeto de uma litera-

tura brasileira. As implicações do meio, do momento ou da raça, conceitos com os 

quais passariam a se comprometer artistas, críticos e leitores - em renúncia aos 

ideais românticos -, não iriam alterar as expectativas quanto às possibilidades re-

dentoras que a novidade nacional proporcionava. Do mesmo modo, emancipação 

e independência política não implicavam necessariamente em ruptura, cisão. Ain-

da perseguiam-se os padrões de civilização já instaurados pelos portugueses9, as-

pirava-se à semelhança, em condutas e costumes, aos europeus.  

Civilizar não significava apagar o passado dependente, colonial, e o que de 

mais promissor ele continha. A inspiração edênica, os motivos paradisíacos, os 

mitos doirados, que durante séculos assombraram os colonizadores, encontravam 

justo abrigo sob o manto da nacionalidade. Diante da nova nação, a nova literatura 

ia reafirmando potencialidades virtuais extraídas de antigas idealizações, fazia 

convergir toda a grandeza do país no porvir, naquilo que estava predestinado a se 

cumprir.  

Essa condição de "país novo", de possibilidades latentes e grandiosidade 

ainda não realizada, dominará por largo período a atividade literária no Brasil. 

Não só um "estado de euforia", de exaltação das virtudes nacionais e celebrações 

ideológicas, mas também uma maneira de explicar e um modo de entender o ad-

vento da nacionalidade. Seria um estágio de desenvolvimento, ou processo histó-

                                           
9 GUIMARÃES, Manoel Luís Salgado. Nação e civilização nos trópicos: o Instituto Histórico e 
Geográfico Brasileiro e o projeto de uma história nacional. Estudos Históricos. Rio de Janeiro, n. 
1, 1988, p. 6. 
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rico, que corresponderia à "fase de consciência amena de atraso". Intrínseco a ela, 

e já próximo ao fim da primeira experiência republicana, irá emergir o "país sub-

desenvolvido", desencantado, miserável e desbotado, "fase de consciência catas-

trófica do atraso".10 

A perspectiva de uma identidade particular ainda seria dominante: atendia-

se aos apelos da tradição, da busca do caráter nacional, da territorialização paisa-

gística e da formação de uma língua autônoma. Mas agora a literatura estará re-

vestida de conceitos críticos e científicos, que desacreditavam o ornamento e o 

exotismo do nativismo ingênuo. Uma literatura exercitada como reflexão dos es-

tados sociais e culturais do brasileiro, e não tanto como arte transcendente. Litera-

tura que não se fará tanto mais em nome de uma nacionalidade, mas apesar dela. 

 

O local e o nacional 

 

Narrar o Brasil, do ponto de vista brasileiro, não era enxergar toda a nação 

num lance d'olhos. Apreender as coisas do país de uma só vez, como uma totali-

dade física e cultural, não era apenas uma ambição descomedida, mas uma contra-

riedade aos propósitos da nacionalidade literária. Tomar o Brasil como um todo 

era renegar a origem telúrica, a memória das gerações, a especificidade que mar-

cava o nascimento de cada brasileiro. Brasil era uma abstração a se pensar, um 

projeto a se firmar - uma nação que renascia perenemente em cada quadro da na-

tureza pintado, em cada costume recolhido pelo olhar transeunte do literato. 

                                           
10 País novo e país subdesenvolvido, em CANDIDO, Antonio. Literatura e subdesenvolvimento. 
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A emergência da nacionalidade fundava-se, desse modo, na caracterização 

e na promoção das identidades regionais, num processo relativo à formação cultu-

ral do Estado nacional. Longe de ser um espaço geográfico circunscrito por limi-

tes naturais ou políticos, a região era tomada como um campo de disputa, entre 

saberes e poderes, que promoviam o trânsito simbólico do singular ao universal.11 

Ao narrarem as peculiaridades do folclore, o caráter da população e a força das 

tradições, cada autor atestava a hegemonia de sua região como a mais intensamen-

te, ou legitimamente, brasileira. A regionalidade do discurso almejava a universa-

lidade da nação, isto é, a identidade regional fomentava de modo irredutível a per-

cepção fragmentária da nação, do mesmo modo que servia para forjar a unidade 

dela. 

Numa dialética entre o local e o nacional, o país tornava-se mais grandio-

so, de fronteiras incomensuráveis e paisagens infinitas se descrito a partir de um 

lugar, se visto do habitat de um ser nacional, do seu quintal ou de sua janela. E-

ram as paixões e os dramas desse sujeito, resgatado à cultura civilizada pela ob-

servação de um narrador inebriado de nativismo, que fazia o gosto dos leitores, 

ainda ciosos da sua nacionalidade.  

A busca da identidade através do espaço físico, se era modo ancestral de 

evocar o sentimento de pertença em relação a uma comunidade e a uma cultura, 

havia fornecido às primeiras gerações de brasileiros, de diferentes regiões, a moti-

vação primordial para se acreditar no futuro próspero do país. A descoberta cientí-

                                                                                                                    
In: A educação pela noite e outros ensaios. São Paulo: Ática, 1989. 
11 BOURDIEU, Pierre. A identidade e a representação: elementos para uma reflexão crítica sobre 
a idéia de região. In: O poder simbólico. Lisboa: Difel; Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1989. 
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fica do Brasil por meio de conceitos extraídos de uma indefinida disciplina geo-

gráfica foi usada como testemunha das potencialidades virtuais observáveis por 

todo o território nacional.12 A prodigalidade de seus climas, as qualidades de seus 

solos, a sábia distribuição das águas e a riqueza de sua vegetação eram determi-

nantes incontestáveis quanto ao sucesso da nação.   

Tanto quanto gênero literário,13 o tema regional era uma resposta às radi-

cais transformações que pressionavam os artistas. Como projeção de um senti-

mento local, ativo e reativo ao contato com outros povos, repercutia a oposição 

entre o regional e o cosmopolita, o nativo e o estrangeiro, a  tradição e a moderni-

dade. Ou de outro modo, entre a dependência e a independência quanto aos pa-

drões de civilização adotados como ordem para o desenvolvimento. Como expres-

são de um debate interno, refletia ainda a aparente antinomia entre o dentro e o 

fora, o sertão e o litoral. Aparente, pois a oposição recíproca que se queria gerar 

distinguindo ambos espaços sempre recuava em favor da nacionalidade literária.  

O ponto de vista regional, cultivado pelos escritores no âmbito dessas con-

tradições, também refletia a alteração de perspectiva desencadeada pelas mudan-

ças sociais entre campo e cidade. Como os primeiros literatos que descreviam 

geograficamente a nação a partir de seus gabinetes e bibliotecas14, os autores lo-

                                           
12 MORAES, Antonio Carlos Robert. Notas sobre identidade nacional e institucionalização da 
geografia no Brasil. Estudos Históricos. Rio de Janeiro, vol. 4, n. 8, p. 166-176, 1991. Conceito 
de região na Geografia, em LENCIONI, Sandra. Região e geografia. São Paulo: Edusp, 1999. 
Verbete região, em RONCAYOLO, Marcel. Região. In: Enciclopédia Einaudi. Vol. 8 (Região). 
Lisboa: Imprensa Nacional; Casa da Moeda, p. 161-189, 1986. 
13 CHIAPPINI, Ligia. Do beco ao belo: dez teses sobre o regionalismo na literatura. Estudos 
Históricos. Rio de Janeiro, vol.8, n.15, p.153-159, 1995, entre outros. 
14 Narrador em trânsito, em SÜSSEKIND, Flora. O Brasil não é longe daqui: o narrador, a via-
gem. São Paulo: Companhia das Letras, 1990. 
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cais falavam do mundo rural vivendo no espaço urbano.15 Nesse sentido, os temas 

locais não eram apenas a permanência de uma motivação literária, mas o testemu-

nho de um conflito generalizado, complexo e contemporâneo: a urbanização das 

sociedades segundo as regras do capitalismo.16 

A emergência de uma "consciência catastrófica" na literatura brasileira ar-

rastará a região, tornando-a não tanto mais folclórica, heróica ou picaresca. Ela 

também passará a responder aos surtos, criativos e econômicos, do nomadismo do 

capital. As paisagens, enredos e personagens pintados segundo a cor local passa-

rão a oscilar em ritmo às vezes compassado, às vezes claudicante com as dinâmi-

cas do mercado doméstico e internacional.17 Ao mesmo tempo que uma opção 

ideológica, principalmente em favor de um homem rural marginalizado do proces-

so de produção, as obras irão traduzir os sentimentos generalizados de uma socie-

dade profundamente dependente do trabalho nos campos, mas sujeitada às normas 

industriais do capitalismo.18 

 A identificação entre pátria e terra, no qual a grandeza da segunda era en-

carada como o desdobramento da primeira, seria revertida em visões menos edul-

                                           
15 ...A história do regionalismo mostra que ele sempre surgiu e se desenvolveu em conflito com a 
modernização, a industrialização e a urbanização. Ele é, portanto, um fenômeno moderno e, pa-
radoxalmente, urbano. CHIAPPINI, Ligia. op. cit., 1995. 
16 Rural e urbano, campo e cidade, em WILLIANS, Raymond. O campo e a cidade: na história 
e na literatura. São Paulo: Cia. das Letras, 1989. 
17 Uma das conclusões que se pode tirar dessa história do regionalismo brasileiro é que a transi-
ção difícil nos reajustes sucessivos da nossa economia aos avanços do capitalismo mundial se 
trama de modo específico e a literatura tende a recontar o processo ora como decadência ora 
como ascensão, ora com pessimismo, ora com otimismo, dependendo de que lado está: da moder-
nização ou da ruína. CHIAPPINI, Ligia. op. cit., 1995. 
18 À tensão entre idílio e realismo correspondem outras constitutivas do regionalismo: entre 
nação e região, oralidade e a letra, campo e cidade, estória romanesca e romance; entre a visão 
nostálgica do passado e a denúncia das misérias do presente. Idem, 1995. Estrutura de sentimen-
tos, em WILLIANS, Raymond. op. cit., 1989. 
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coradas, menos promissoras, por parte dos literatos. Nos anos 1930, consagra-se 

essa "tomada de consciência" com uma irreversível mudança de enfoque: ao invés 

do pitoresco e do exótico, entram em cena a aridez, o desencanto, a penúria - am-

plamente em relação à terra capitalizada: a realidade dos solos pobres, das técni-

cas arcaicas, da miséria pasmosa das populações, da sua incultura paralisante.19 

O ponto de vista é reformulado: da passividade passa à agonia, levando os autores 

a reconhecerem as bases ornamentais da paisagem nacional. O subdesenvolvimen-

to transforma-se em força crítica, o romance trata de desmistificar as ilusões e 

máscaras criadas pela novidade literária. 

Uma região brasileira, aos olhos de muitos escritores, passa a ser medida 

mais por seus limites sociais e econômicos do que geográficos. É a realidade cria-

da ou transformada pelas relações de produção, mercantis e simbólicas, que vai 

delimitar o espaço regional nas obras literárias. Uma região emerge nos romances 

em função de uma realidade econômica, e em grande medida dela resulta a pró-

pria intenção dramática.20 

A transformação do tema regional nas letras nacionais, ora baseada num 

apelo estético, ora numa disposição ideológica, será projetada a partir dessa con-

dição de espaço21 atribuído à região, ou seja, de território sujeito a potencial con-

quista e exploração de seus recursos. A atualidade dessa literatura, nesse caso, 

                                           
19 CANDIDO, Antonio. Literatura e subdesenvolvimento. op. cit., 1989.  
20 O regionalismo foi uma etapa necessária, que fez a literatura, sobretudo o romance e o conto, 
focalizar a realidade local. Algumas vezes foi oportunidade de boa expressão literária, embora na 
maioria os seus produtos tenham envelhecido. Mas de um certo ângulo talvez não se possa dizer 
que acabou; muitos dos que hoje o atacam no fundo o praticam. A realidade econômica do subde-
senvolvimento mantém a dimensão regional como objeto vivo, a despeito da dimensão urbana ser 
cada vez mais atuante. CANDIDO, Antonio. Literatura e subdesenvolvimento. op. cit., 1989. 
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será relativa à apropriação que o capital faz do lugar e das pessoas - atualidade 

que, por outro lado, arrisca a reiterar a idéia de que, no país, ainda há zonas ou 

regiões abertas à sociedade nacional, onde o homem brasileiro pode reafirmar sua 

identidade singular. 

 

O ciclo do café 

 

 Essa alteração de valores, se é mérito dos literatos, ainda assim correspon-

de a um momento fatídico na história recente: a crise da idéia de progresso. Jus-

tamente a partir dos anos 1930, desencadeia-se uma crítica aguda em relação às 

conquistas promovidas pela razão, indústria e tecnologia. Uma dúvida permanente 

se instala, percebe-se a radical diferença entre o desenvolvimento técnico e o mo-

ral, em que o segundo não se fez acompanhar do primeiro. Progresso não é mais 

sinônimo de civilização, ciência, democracia e liberdade. O senso de exploração e 

pobreza se unem a antigos temores: medo, decadência, corrupção.22  

Por outro lado, enquanto o progresso é colocado em dúvida, a ausência de-

le é que vai humanizar o sujeito posto à margem: é a falta da civilização técnica 

que revelará a existência de brasileiros incultos, estigmatizados, vivendo como 

feras nos grotões da nação. Embora largados à própria sorte, resistem tenazmente 

às adversidades com um mínimo para a sobrevivência. O esforço de muitos litera-

tos será restituir a esse brasileiro rústico e pobre a humanidade intrínseca de uma 

                                                                                                                    
21 SANTOS, Milton. A natureza do espaço: técnica e tempo; razão e emoção. São Paulo: Huci-
tec, 1996. 
22 LE GOFF, Jacques. Progresso/reação. In: História e memória. 4ed. Campinas: Editora da 
Unicamp, p. 233-281, 1996. 
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cultura perene, salientando os valores tradicionais, as relações com a natureza, a 

ética fraternal, a sabedoria ingênua - traída pela truculência do poder secular das 

classes abastadas.  

Do mesmo modo, é esse mesmo progresso que tem força para apagar a i-

dentidade desses homens marginalizados, que os obrigam à fuga e à negação. Fa-

zendas, monoculturas agrícolas, trilhos de trem e cidades são ameaças ao seu mo-

do de vida imemorial. A atitude desses sujeitos, revisto em nova ótica pela litera-

tura, será se desviar da rota por onde passa o progresso para continuar a viver co-

mo todos os seus ancestrais viveram, em terras vastas, fronteiriças, longe dos cos-

tumes urbanos. Seu futuro estará sempre aquém do tempo que avança, sua utopia 

vai ser retrospectiva23, além de um rio, de uma montanha, de uma mata ainda in-

tocada pelo fogo e pelo machado. Já não procurará tanto viver a tradição, mas 

somente negar a ser inserido num ambiente de descaracterização e vazio social. 

A paisagem local, enfim, desloca-se para o fundo, tornando-se palco das 

ações dramáticas protagonizadas pelo inexorável progresso. O ritmo romanesco 

vai promover denúncias, questionar os processos sociais, identificar as novas e 

problemáticas transições, de homens e de mercadorias. Entram em cena a crise 

das lavouras, a ruína dos fazendeiros, o assalariamento do caboclo, o arrivismo do 

colono imigrante, o recrudescer da violência no campo, as formas arcaicas de a-

propriação da terra, a imoralidade dos costumes urbanos, a industrialização a o-

primir o trabalhador. A "catástrofe" torna-se proporcional à visibilidade da reali-

                                           
23 Utopia retrospectiva, em CANDIDO, Antonio. Os parceiros do Rio Bonito. 9ed. São Paulo: 
Duas Cidades; Editora 34, 2001. 
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dade local economicamente subdesenvolvida24. Realidade ainda de feição rural, 

com seus tipos, seus linguajares e costumes, retratada em amplos quadros sociais 

e resgatada à sanha da memória que se interrompe. Realidade que se fará contem-

porânea à crescente dimensão urbana - e que não conseguirá apagá-la, nem do 

espaço nem do meio literário.  

Ao se reter a atualidade da literatura por meio da percepção econômica do 

território, o que vai emergir em primeiro plano será a ancestral presença do lati-

fúndio e da plantation, no qual ambas as formas de organização se impõem como 

os principais mecanismos fundadores da sociedade.25 Uma leitura disseminada 

dessa secular ordem social brasileira permitiu que se formalizasse uma historici-

dade na qual o estado colonial da nação é entrevisto de modo duradouro nas rela-

ções de produção, na história, na cultura, na ecologia. Os romances falam num 

amplo e fundo horizonte dominado pelo olhar sobranceiro, todo encoberto de 

faustosa lavoura regada com o sangue escravo ou o suor do colono. 

É em torno desses meios de colonização que irão flutuar as atividades tran-

sitórias, eventuais e cíclicas: as divisões do trabalho e suas formas de coerção, a 

reificação das mercadorias, o conflito de ideologias, as tecnologias empregadas, o 

trajeto de um produto extraído à terra, desde a primeira semente lançada ao solo 

até a última raiz extirpada. Sob a sombra das grandes plantações, que se expan-

dem desde períodos remotos da cronologia nacional, estariam abrigadas as vicissi-

tudes do tempo, as quais poucas vezes vão ultrapassar as cercas das vastas propri-

                                           
24 Idem. Literatura e subdesenvolvimento. op. cit., 1989. 
25 Latifúndio e formação social, em GUIMARÃES, Alberto Passos. Quatro séculos de latifún-
dio. 6ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1989, entre outros. 
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edades dos senhores de terras. Estas seriam como autarquias que vem sobreviven-

do longamente às transições da história, com o estrito objetivo de produzir para a 

exportação.26 Um palco gasto, mas firme, onde se mostra a cor local, onde se de-

senrolam os fatos da realidade e a força das paixões humanas. 

É a partir dessa perspectiva, de ciclo sócio-econômico, que se fez muito da 

literatura do café. A constituição dessa dinâmica, projetada nos mais significativos 

capítulos da história recente do país, desenvolve-se num ritmo sucessivo, contra-

ditório, compassado pelo senso de começo e de fim. O movimento cafeeiro pro-

voca a emergência de uma região no espaço nacional, ao mesmo tempo que re-

produz o caminho ancestral das lavouras tradicionais - cana-de-açúcar, algodão, 

tabaco. Mas se sua força cíclica tanto vai representar a permanência de antigas 

formas de organização social - a casa-grande e a senzala27 -, também vai proble-

matizar a inserção do país na moderna ordem econômica - a indústria e a cidade.28 

Irá arrastar consigo o velho e o novo, até entrar em crise. 

Nas muitas obras tramadas com base na cultura do café, a trajetória é des-

crita pela sucessão vertiginosa de pares antagônicos - ascensão e queda, fausto e 

ruína, grandeza e decadência. Ela tem uma origem, um desenvolvimento, conhece 

a glória e fatalmente a extinção. Nos romances, o café raramente se transforma 

noutra coisa ou percorre outro caminho que não um destino ruinoso. Ele forçosa-

                                           
26 Condição econômica fundiária, em PRADO JÚNIOR, CAIO. História econômica do Brasil. 
6ed. São Paulo: Brasiliense, 1961; FURTADO, Celso. Formação econômica da América Latina. 
Rio de Janeiro: Lia Editor, 1970, entre outros. 
27 Cafeicultura e escravidão, em STEIN, Stanley J. Grandeza e decadência do café no Vale do 
Paraíba. São Paulo: Brasiliense, 1961, entre outros. 
28 Café e indústria, em DEAN, Warren. A industrialização de São Paulo (1880-1945). 3ed. São 
Paulo: DIFEL, [197-?], entre outros. 
 



 164

mente encerra um percurso, previsto e esperado, que motiva a percepção românti-

ca dos dilemas sociais, e que conduz a um entendimento orgânico, de vida e mor-

te, da história. 

O café, ao ser tratado como uma cultura cíclica, permitirá esta concepção 

biológica de história. Desta perspectiva pode-se sustentar uma linearidade inequí-

voca, que dobra-se sobre si mesma, sempre reconduzindo a sociedade a partilhar 

do sentido em comum que deve nutrir com a natureza. Compreende-se que a cafe-

icultura, tanto quanto os homens em suas histórias de vida, conhecem a plenitude 

e o declínio, pois ambos são organismos vivos, fadados a se extinguirem. 

 

"Moral da história" 

 

A inserção da história num ciclo é próprio do conceito de decadência.29 

Em seu sentido moderno, a decadência é o momento culminante de uma concep-

ção orgânica de história e de sociedade, notadamente das civilizações. Fundamen-

tado a partir do século XVII europeu, o conceito encontrou chão fecundo princi-

palmente entre aqueles que se opunham a outro conceito moderno dominante: o 

progresso. Embora a associação entre ambos corresponda à emergência da socie-

dade industrial, decadência não é necessariamente a oposição de progresso. A 

idéia de progresso força uma leitura horizontal, enquanto decadência é leitura ver-

tical, de baixo para cima. 

                                           
29 LE GOFF, Jacques. Decadência. In: História e memória. 4ed. Campinas: Editora da Unicamp, 
p. 375-422, 1996. 
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Desse modo, a par do profundo pessimismo e da crítica moral que o uso do 

conceito de decadência implica, ele não é um fim em si mesmo, pois sua força 

está justamente no entendimento a posteriori que implica: o da regeneração, ou 

renascimento. Ao tratar da falência de todo um organismo social, o conceito cria 

também a expectativa de uma nova sociedade, renascida das cinzas e regenerada 

em seu caráter. Se a decadência remete ao fim de um ciclo, é porque outro deverá 

começar. 

Embora o conceito dê larga margem para a apropriação ingênua das crises 

sociais, ainda assim foi um instrumento de leitura da história constantemente re-

quisitado.30 A idéia de decadência pôde recuperar antigas referências às quais ela 

se justificava: o abandono dos campos e a dilapidação do patrimônio. Foram estes 

dois fatores, dentre outros, que fizeram da decadência um termo recorrente entre 

autores de vários períodos. E foi justamente a partir dela que se manteve um as-

pecto particular dessa história orgânica: os ciclos, ou idades do mundo. 

Na perspectiva contemporânea, em que todas as etapas do ciclo e do tempo 

acontecem simultaneamente, a idéia de decadência assume a forma de ruína. Esta 

é a novidade que atualiza não só a crítica moral, mas que também promove uma 

visível diferença na compreensão e na representação da história. Em forma de 

ruína, decadência não é somente a conseqüência dos processos limites, ou das 

catástrofes naturais, responsáveis pela derrocada de uma civilização. É antes de 

                                           
30 Na historiografia profissional, há muito a idéia de decadência deixou de ser um instrumento 
cognitivo da história. Em contrapartida, conceitos mais sofisticados e menos implicados com juí-
zos de valor, como crise e longa duração, vieram pôr a termo as venturas e desventuras das socie-
dades. Em oposição à queda e declínio, surgem as descontinuidades, as transfigurações, as meta-
morfoses, as mutações. Idem, ibidem. 
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tudo uma consciência aguda sobre a natureza atemporal tanto como contingente 

dos fenômenos, que alteram o jogo das oposições canônicas. O velho e o novo, o 

antigo e o moderno, a vida e a morte não promovem mais antagonismos, divisões, 

pois um necessariamente não confronta o outro.  

Essa ruína não é a evidência de uma temporalidade que retorna sobre si 

mesma, mas produto de um esvaziamento do tempo pretérito, que destitui o pre-

sente enquanto continuidade do lhe é imediatamente anterior. Ela não se opõe ao 

efêmero, que serve de antítese ao eterno.31 Nesse sentido, a ruína não é o vestígio 

do que se foi, mas a evidência de um tempo que sempre foi, que já se contou co-

mo passado antes mesmo de realizar-se no presente. Não é o testemunho de uma 

época anterior, mas a condição intrínseca de tudo que é moderno, e por isso, muito 

próximo ao antigo.32  

Em muitas páginas do "romance do café", o passado é uma ausência que se 

perde no futuro. Muito da sua história não acontece no tempo, mas num espaço 

fronteiriço, potencial à conquista, onde se dará mais um giro do ciclo de produção. 

Sua natureza geográfica prescinde da memória, ou seja, não é preciso relembrar, 

mas atualizar a paisagem. Pode-se narrar o que aconteceu antes que o passado 

encontre abrigo numa região conquistada pela lavoura cafeeira, pois anterior à 

existência dos fatos, já há inscrito uma história: o ciclo do café. 

                                           
31 A percepção da ruína, na modernidade, decorre primeiramente da aproximação que esta man-
tém com a Antigüidade. BENJAMIM, Walter. A modernidade. In: Charles Baudelaire: um lírico 
no auge do capitalismo. São Paulo: Brasiliense, 1989 (Obras Escolhidas, vol. III).  
32 Nesse sentido [para Walter Benjamin] a modernidade se relaciona com a Antigüidade, não 
porque dependeria dela como de um modelo, mas porque a Antigüidade revela uma propriedade 
comum a ambas, a sua Gebrechlichkeit (fragilidade). É porque o antigo nos parece como ruína 
que o aproximamos do moderno, igualmente fadado à destruição. GAGNEBIN, Jeanne Marie. 
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Mas é a consciência da efemeridade da lavoura de café que fragiliza a sua 

monumentalidade. Embora as inumeráveis plantações permitam responder às de-

mandas da formação nacional - a cor nativa, a extensão do corpo geográfico, a 

singularidade cultural, etc -, sua vida produtiva, que perdura por duas ou três dé-

cadas, faz com que seja necessário manter em suspenso todo um vasto território 

para se reproduzir e firmar seu domínio nômade. A exigência de novas terras para 

incrementar a especulação da lavoura traz constantemente o espectro do desloca-

mento, do avanço, da demarcação de zonas (Vale do Paraíba, Oeste paulista, Zona 

da Mata mineira, Norte do Paraná), que depois de exploradas, irão fatalmente a-

brigar as cidades mortas, os pastos ressequidos, os fantasmas do rush do café.33   

Ao fim de cada ciclo, a percepção da paisagem do país terá sofrido graves 

mutações. Sua visibilidade não está mais dada em relação à natureza - a mata ou 

sertão a ser desbravado e explorado. As cores, as formas e os contornos dela agora 

refletem a sua própria extinção. A ocupação e a colonização predatória do solo 

brasileiro torna-se o limite da percepção de uma paisagem arruinada34, que se am-

plia, em drama e profundidade, além da imaginação romântica de ruína. A ativi-

dade cafeeira, num curto espaço de tempo, dará sustento e razão a esta nova sen-

sibilidade – a transição da natureza brasileira do paraíso à carcaça.  

                                                                                                                    
Baudelaire, Benjamin e o moderno. In: Sete aulas sobre linguagem, memória e história. Rio de 
Janeiro: Imago, 1997, p. 147. 
33 A decadência da lavoura cafeeira, já iniciada aí no Império, chegará agora em boa parte des-
tas regiões a sua consumação final. Somente as ruínas de velhas mansões senhoriais, antigas 
residências de opulentos fazendeiros, denotam nelas a rápida passagem da riqueza do café; as 
plantações desapareceram e em seu lugar não encontramos outra coisa que uns pobres pastos que 
alimentam um gado miserável e ralo. O que sobra de café são apenas culturas decadentes e es-
parsas, em processo contínuo de aniquilamento. PRADO JÚNIOR, Caio. op. cit., 1961, p. 233. 
34 SEVCENKO, Nicolau. O front brasileiro na guerra verde: vegetais, colonialismo e cultura. 
Revista USP. São Paulo, n. 30, p. 108-119, 1996 (Dossiê Brasil dos Viajantes); Cafeicultura e 
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Epifenômenos literários  

 

 A ruína, enfim, emerge como a antevisão do espaço edênico. No prazo de 

poucas gerações, ela torna-se um valor irremediável agregado à atividade agrícola 

baseada na exploração do café. As crises de produção, a especulação dos preços, 

os cataclismos naturais, a forma arcaica e bruta de ocupação do solo surgem ame-

açadoras no horizonte das lavouras em expansão. A sombra da ruína potencializa 

as características mais vulneráveis do empreendimento que, em contrapartida, tem 

ampliadas as suas representações de fausto e poder. A decadência deve ser pro-

porcional à grandeza do café.35 

O desenvolvimento dessa percepção literária acompanha os movimentos 

mais gerais da transformação social. Por um lado, situa-se no momento em que a 

antiga agricultura colonial decai, pressionada pela emergência de outros centros 

exportadores - mas que ainda assim permite uma interpretação sociológica das 

atividades produtivas e da ordem cultural.36 Permite tratar a cafeicultura como 

parte do processo civilizatório, e a ruína como fado da história. De outro lado, 

                                                                                                                    
ecologia, em DEAN, Warren. O café desaloja a floresta. In: A ferro e fogo: a história e a devasta-
ção da Mata Atlântica brasileira. São Paulo: Cia. das Letras, 1996. 
35 ...Para os fazendeiros e negociantes do café, cada uma das realizações no sentido do cresci-
mento foi também, ao mesmo tempo, um passo adiante no caminho da regressão: a prosperidade 
só pode ser construída à custa da ruína. FRANCO, Maria Sylvia de Carvalho. Homens livres na 
ordem escravocrata. 3ed. São Paulo: Kairós, 1983, p. 214. 
36 Como em relação ao açúcar: Nessa formação [brasileira] grande foi a marca da presença do 
açúcar, quer como fator especificamente econômico, quer com base de todo um tipo de sociedade 
e de toda uma forma de família. O tipo de sociedade e a forma de famílias patriarcais – que desde 
o século XVI condicionaram as origens e os primeiros desenvolvimentos pré-nacionais do Brasil 
mais econômica e socialmente estáveis. Condicionam não apenas esses desenvolvimentos pré-
nacionais mas os nacionais que a eles se seguiram no século XIX, manifestando-se suas influên-
cias nos começos do século atual e atuando algumas das suas sobrevivências sobre o Brasil dos 
próprios dias que atualmente vivemos. FREYRE, Gilberto. A presença do açúcar na formação 
brasileira. Rio de Janeiro: Instituto do Açúcar e do Álcool, 1975. 
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essa literatura garante aos autores a continuidade de uma missão, que se empenha 

em representar tipos estéticos e sociais do país, imersos no movimento cíclico do 

tempo. 

A frágil imobilidade da lavoura cafeeira aos processos históricos - das no-

vas relações de trabalho à urbanização, das exportações às revoluções, das remo-

ções florestais às vilas rurais - permite aos autores reforçar a preocupação docu-

mentária.37 As ações e os dramas podem ser descritos como um retrato, onde toda 

a movimentação é observada contra uma historicidade permanente, uma moldura 

duradoura às passagens do tempo. Nas obras, se em primeiro plano oscilam os 

novos personagens e os novos lugares introduzidos pela lavoura do café, ao fundo 

sempre está a atividade fundadora, fundiária e colonial, ancestral ao próprio ro-

mance.  

O "romance do café", se tomado por documento, transforma-se num acha-

do: é uma forma de acesso aos aspectos mais profundos e sutis da vida social, que 

são inacessíveis se procurados nos registros ordinários do passado. Essa atribuição 

feita às obras garante a compreensão da narrativa como um mecanismo para o 

entendimento dos modos de vida antigos. Niveladas com a medida da realidade, a 

intenção dramática delas torna-se relativa à sua probabilidade histórica.38   

O romance, ao portar-se como espelho do real, permite a confusão - e não 

o conflito - entre ficção e verdade. Literatura e história fundem-se para dar lugar 

ao testemunho, a versão de quem viu e viveu, e não somente a imaginação artísti-

                                           
37 LIMA, Luiz Costa. Documento e ficção. In: Sociedade e discurso ficcional. Rio de Janeiro: 
Guanabara, 1986. 
38 Como se fosse possível superar o paradoxo do romance: ele é irredutível a uma realidade que 
contudo traduz. ZÉRAFFA, Michel. Romance e sociedade. Lisboa: Estúdios Cor, 1974, p. 16.  
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ca ou a hipótese científica. Essa estratégia dá legitimidade ao seu estatuto docu-

mental que, por sua vez, forja uma "qualidade historiográfica", isto é, a capacida-

de de refletir épocas, ambientes, registrar fatos e acontecimentos de relevo.39 

 Mas esta é a própria função monumental que os documentos assumem.40 

São escolhas - e não evidências - que se destinam a perpetuar a recordação, evocar 

o passado, etc. O monumento, como documento, não é apenas a luta contra o es-

quecimento, mas também a prova de uma intenção, ou seja, peça retórica do dis-

curso que institui uma representação do passado. Ambos são construídos por rela-

ções de força, são determinados por operações em torno do poder. Esta passagem 

de uma categoria à outra só é possível porque a literatura se quer história - e é 

justamente a história que transforma os documentos em monumentos. 

 Ao fazer do documento o arbítrio da veracidade dos fatos, essa literatura 

arrisca-se a partilhar com certa história a cruzada cientificista rumo às terras trai-

çoeiras do passado. Lido assim, o "romance do café" é rigorosamente capaz de 

suportar a tribuna probatória, onde sua autenticidade é julgada conforme a reali-

dade que representa. Está lá em suas páginas o percurso de um ciclo: a expansão 

da cultura, o plantio, a riqueza, as crises, a decadência. Estão lá também as marcas 

do tempo: as transições da mão-de-obra, a modificação dos meios de transporte, 

as fronteiras da colonização, a manipulação dos preços, a paisagem desoladora das 

geadas.   

                                           
39 A exemplo de ELLIS, Myriam. O café: literatura e história. São Paulo: Melhoramentos; 
Edusp, 1977; Idem. O café – a história na literatura. In: O Café: Anais do II Congresso de História 
de São Paulo. ANPUH/SP, 1975 (Revista de História, vol. XLIX). 
40 LE GOFF, Jacques. Documento/Monumento. In: História e memória. 4ed. Campinas: Editora 
da Unicamp, 1996.  
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 Embora a objetividade descritiva, a veracidade narrativa ou outras estraté-

gias do romance reflitam uma perspectiva empírica, sem se deixar desviar pela 

imaginação, em nada o documento se torna menos monumental. Ainda assim é 

uma escolha. Mas também resultado de um jogo aparentemente contraditório entre 

forma e conteúdo: se a nacionalidade literária, consagrada por meio de um fervor 

documental,41 fundamenta-se nas escolas estéticas contemporâneas, a intenção 

mais íntima será épica.42 Ao romance se atribuirá a missão de confeccionar o rela-

to primordial dos feitos de um povo. Vai ser erigido como monumento, represen-

tação a evocar o passado nacional. 

 A crônica literária - em jornais, "orelhas" de livros, apresentações e ensai-

os - será insistente em atribuir uma função épica a certos "romances do café". De-

les são ressaltados as páginas de heroísmo de uma gente e uma terra, onde estão 

fixados os irretocáveis retratos de época: os personagens e histórias surpreendidos 

na vida real, a reconstituição minuciosa de costumes, a pesquisa de um linguajar 

típico, etc. Os relatos vagam entre a documentação e a saga, ora imersos entre os 

episódios históricos, ora resgatando as variedades da cor local. Embora lido sob a 

rubrica do regionalismo - exemplo de um momento arrastado, não-decisivo43 -, os 

romances são celebrados no que tem de instrução, de humanidade, de Brasil.44 

                                           
41 LIMA, Luiz Costa. op. cit., 1996. 
42 ZÉRAFFA, Michel. O mítico e o romanesco. In: op. cit., p. 105ss. 
43 Momento decisivo, em CANDIDO, Antonio. Introdução. In: Formação da literatura brasilei-
ra. Belo Horizonte: Itatiaia, 1981. 
44 A exemplo do "movimento regionalista e tradicionalista" acontecido no Nordeste. É que na-
quelles "renovadores" o regional nunca esteve separado do humano; nem para nenhum delles o 
gosto pela experimentação literaria, artistica, sociologica ou psycologica foi, ou é, maior que o 
gosto pelo assumpto vivo – os homens vistos de perto, tanto no tempo como no espaço: os paes e 
os avós; os antepassados directos, os conterraneos ou os contemporaneos dos proprios experi-
mentadores. Gente da sua carne, do seu sangue, do seu tempo. FREYRE, Gilberto. Região e tra-
dição. Rio de Janeiro: José Olympio, 1941.  
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 O tom épico identificado nos romances forja a monumentalidade da narra-

tiva. No entanto, não é propriamente a métrica épica que a monumentaliza, mas 

sim o ordem discursiva desta narrativa. Ou seja, enquanto o romance trata como 

novidade o que já é antiquado, privilegia a informação em detrimento da memó-

ria. A observação da realidade, que emerge através da percepção tautológica desta 

memória épica, só relativamente é capaz de estabelecer as relações históricas entre 

as ações descritas na trama romanesca. Isto porque esta realidade não é mais cons-

tituída através da experiência, mas da vivência.45 

 Desse modo, esse tom épico não é apenas representação literária, mas de-

manda da história. Ao buscar eternizar aquilo que é efêmero, a função épica trata 

de atribuir perenidade a uma cultura passageira, suscetível, fadada a completar a 

volta de um ciclo. O café, antes que desapareça, deve ser consagrado como epo-

péia. Nesse sentido, trata-se de uma historicidade moderna, que promove a busca 

da sagração num ambiente frágil e transitório. Este épico do romance, portanto, 

não é exclusivamente um modelo tropológico de história46, mas a durabilidade 

que deve, sob a condição moderna, coexistir com a impermanência. 

 Por isso, essa literatura deixa de ser apenas documento, tratando tão so-

mente da paisagem, dos tipos e dramas sociais do campo e da cidade. Ela é fla-

grante de uma medida de tempo, onde a história avança conforme a memória se 

esvai. Não diz respeito somente ao desenvolvimento literário, mas às lutas pelo 

domínio das representações sobre o passado, que inclui o controle das visões de 

                                           
45 Experiência (Erfahrung) e vivência (Erlebnis), em BENJAMIN, Walter. O narrador: considera-
ções sobre a obra de Nikolai Leskov. In: Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura 
e história da cultura. São Paulo: Brasiliense, 1985 (Obras escolhidas, vol. I). 
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mundo, a condução do imaginário coletivo, a manutenção de uma mentalidade, 

etc.  

 Esse "romance do café" não traz somente os motivos tradicionais que a 

temática regional imprime, mas será monumento de uma historicidade que lhe 

escapa. Perdura como obra incompleta, na medida em que o fim presumido do 

ciclo cafeeiro não implica no término de sua representação. Sua duração não está 

no ciclo que se fecha, mas nas relações que mantém com a posteridade. Ao pre-

meditar a ruína, evocando-a por toda a extensão social da região, o "romance do 

café" quer se garantir enquanto testemunho de um momento que irremediavel-

mente deve ter um final, ou deveria ter. Sua trama quer antecipar os fatos, do qual 

pretende escapar, ou regenerar: seja o fausto das colheitas, os costumes modernos, 

a fome das cidades, seja a vida no campo. É monumento de um tempo futuro, que 

quer se afirmar como inescapável etapa de uma civilização.   

 

Civilização rural 

 

O autor47 do "romance do café", ao trazer para diante dos olhos a imagem 

da ruína, arrisca a portar-se como o último narrador de uma forma de civilização: 

ao documentar a trajetória ruinosa do ciclo cafeeiro, compromete-se a dizer as 

palavras finais de um mundo rural, que se extingue. A ascensão do café, de um 

                                                                                                                    
46 Tropos literários da história, em WHITE, Hayden. Meta-história: a imaginação histórica do 
século XIX. São Paulo: Editora da USP, 1992. 
47 Autor como função discursiva, responsável pela produção, circulação, classificação e consumo 
de textos. Cf. FOUCAULT, Michel. O que é um autor. Lisboa: Passagens, 1992; autor como 
agente do discurso, pois ...a função-autor que garante a unidade e a coerência do discurso pode 
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lado, ocorre quando as fazendas coloniais começam a se erigir como taperas, pon-

tificando nas zonas onde cresceram, vorazes, as lavouras escravocratas. De outro 

lado, o fim do ciclo chega toda vez que os fazendeiros, representantes da velha 

herança rural, são ceifados pelas crises de preços, mais letais que doenças e pra-

gas. A cidade, finalmente, engole costumes, fortunas e destinos, deixando o cam-

po assombrado por fantasmas e ruínas.48  

De muitos modos, é um romance sobre o declínio da civilização rural. Se 

não começa com a desarticulação da tradicional sociedade agrária, tendo como 

marco a Abolição49, também não termina no assobradamento dos antigos senhores 

de terras, oprimidos pela rua.50 Nem mesmo a percepção dos escombros das flo-

restas, pintados como tétricos cenários de guerra, sinaliza o ponto sem retorno 

dessa decadência. No "romance do café", todos esses marcos, cenários e paisagens 

estarão presentes, em uma só obra ou em seu conjunto. Seu autor transita por tem-

pos distintos num mesmo período, quer carregar a memória do passado e do futu-

ro. Desta perspectiva, o romance forma unidades parciais, metades orgânicas, con-

juntos unitários - resultados da reflexão sobre a realidade social baseada no senso 

do contraste e do contrário.51  

                                                                                                                    
ser ocupada por diversos indivíduos... Cf. CHARTIER, Roger. Literatura e história. Topoi. Rio de 
Janeiro, n.1, 2000, p. 199. 
48 HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. 26ed. São Paulo: Cia. da Letras, 1995  - 
especialmente capítulos 3.Herança rural, e 7.Nossa revolução.  
49 A Abolição como marco do fim do predomínio agrário, em Idem, p. 73. 
50 O "sobrado de esquina" ou "com a porta para a rua" representa o máximo de aproximação 
entre o patriarcalismo em declínio e a rua já triunfal. FREYRE, Gilberto. Sobrados e mucam-
bos: decadência do patriarcado rural e desenvolvimento do urbano. São Paulo: Companhia Editora 
Nacional, 1936.  
51 No pensamento latino-americano, a reflexão sobre a realidade social foi marcada... pelo senso 
dos contrastes e mesmo dos contrários - apresentados como condições antagônicas em função das 
quais se ordena a história dos homens e das instituições. CANDINDO, Antonio. O significado de 
"Raízes do Brasil". In: HOLANDA, Sérgio Buarque de. op. cit., 1995, p. 12. 
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O quadro de prenúncios ruinosos se forma de maneira rápida e visível. Já 

nos anos 1930, a trajetória do café podia associar-se historicamente à cultura do 

açúcar explorada no Nordeste. Lá, todo um vasto território constituído por largas 

extensões de terras próximas à costa litorânea foi um dia o "centro da civilização 

brasileira". Agora estava decadente. Monocultura, escravidão e latifúndio haviam 

organizado a paisagem, moldado o caráter, aberto as feridas. O percurso da casa-

grande açucareira, como seria o da fazenda de café, tinha sido previsível: de um 

lado, crescera horizontalmente, arrastando-se num círculo vicioso, até entrar em 

crise com o excesso de si mesma - a superprodução; de outro, sujeitara o homem à 

sua ordem intransigente, degradara as águas, extinguira florestas.52 

A cultura do café, no entanto, tinha fôlego para sustentar outros monumen-

tos. Sua reprodução por espaços cada vez mais amplos interior adentro aceitava o 

absenteísmo dos proprietários rurais, a dependência aos núcleos urbanos para os 

mínimos necessários - de gêneros alimentícios a equipamentos -, a presença de 

colonos errantes, quase nômades, vagando entre as fazendas - em contraste com a 

propriedade escrava, que se transmitia hereditariamente. A persistência da cafei-

cultura, embora pudesse conservar o assoalho patriarcal das propriedades de terras 

coloniais, também podia refazer-se em outros solos, com diferentes homens, téc-

nicas e valores. 

O cenário ruinoso do "romance do café" vai contrastar, em primeiro plano, 

com as infindas lavouras, que induzem miragens douradas e proezas épicas, pró-

prias de uma natureza aventureira, triunfal, que vinha dominando a formação do 

                                           
52 Cf. FREYRE, Gilberto. Nordeste: aspectos da influencia da cana sobre a vida e a paisagem do 
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caráter nacional.53 Esse imaginário ancestral transforma os frutos do cafeeiro em 

cachos de ouro, que não pendem mais de árvores edênicas, mas de plantações reti-

líneas, uniformes, concebidas com alguma técnica e muita força. Enquanto o ma-

chado e o fogo põem abaixo o sertão, desnudando a paisagem, do solo vão emer-

gindo reis e barões do café, Eldorados, terras da promissão e outros espaços mági-

cos. O cafezeiro fulgura e cega os homens. 

O acesso à riqueza é de aparência democrática, pois desde que a mão-de-

obra compulsória, fomentada pelo tráfico negreiro até às vésperas da Abolição, dá 

lugar ao braço do colono estrangeiro, a força de trabalho pode ser negociada con-

forme as demandas do mercado. Embora a concentração de terras monopolize a 

necessidade do trabalho livre,54 a possibilidade de tornar-se proprietário estimula a 

poupança e minimiza teoricamente os limites de acesso à propriedade. Naquela 

sociedade ainda agrária, é imperativo o desejo de ascensão ou equiparação social 

pela posse da terra.55 O café nivela os homens. 

Nos planos mais densos do romance, a ruína anunciada dos cafezais con-

vive com os períodos mais febris de modernização e urbanização do país. Até 

antes da Primeira Guerra, a onipresença de capital britânico, determinando um 

padrão de modernidade, faz girar freneticamente diante dos olhos as inovações, 

                                                                                                                    
nordeste do Brasil. Rio de Janeiro: Record, 1989. 
53 HOLANDA, Sérgio Buarque de. O semeador e o ladrilhador. In: op. cit., 1995. 
54 A apropriação da terra constituiu-se, pois, numa forma de monopólio diretamente relacionada 
com a necessidade de implantação do trabalho livre numa situação histórica em que o valor cria-
do pelo trabalho na produção de artigos tropicais, como o café, realizava-se nos centros hegemô-
nicos da economia ...A propriedade capitalista da terra e o trabalho livre são instituições combi-
nadas na sociedade brasileira para atender aos imperativos históricos do processo de desenvol-
vimento desigual, imperativos que na fase anterior haviam gerado a combinação entre escravismo 
e mercadorias. MARTINS, José de Souza. A imigração e a crise do Brasil agrário. São Paulo: 
Pioneira, 1973, p. 15 (grifos do autor). 
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novidades e avanços modernos. Casas bancárias, firmas de importação e exporta-

ção, companhias de navegação, agências de seguro, empresas de transporte urba-

no, água e gás; tecidos, remédios, sementes e ferramentas agrícolas - de tudo um 

pouco a Inglaterra negociava no mercado brasileiro.56  

Em capítulo à parte, as estradas de ferro tornam-se a linha de frente na a-

bertura do país à modernização. Elas chegam como símbolos de alta tecnologia, 

fazendo uso de mão-de-obra especializada e equipamentos sofisticados. Encabe-

çam a lista de investimentos britânicos no país, seja em forma de aplicação direta, 

administração, concessão ou empréstimo. A obsessão pelas estradas - "magic 

wands of steel"57 - recrudesce a itinerância do café, que obriga a malha ferroviária 

a tomar um aspecto arbóreo, cheia de ramificações incertas58, próprias para um 

ladrilhador percorrer. Elas fazem colonos e mercadorias penetrarem terra adentro, 

livrando-a de peçonhas, feras e bugres. Sua marcha corta paisagens, divide inte-

resses, põe territórios em litígio.  

A urbanização, e principalmente os modos urbanos, infundem uma nova 

velocidade sobre o tempo. O ritmo metropolitano acelera o sentimento de verti-

gem que a obsessão pela cafeicultura provoca, contamina a linguagem do autor59, 

põe em cena novos atores, novos cenários - para depois se tornarem o jazigo de 

sonhos ou ilusões. São Paulo capitaliza toda a monumentalidade do fluxo do café, 

                                                                                                                    
55 Imigrantes como proprietários de terras, em HOLLOWAY, Thomas H. Imigrantes para o 
café: café e sociedade em São Paulo (1886-1934). Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1984, entre outros. 
56 Os ingleses e a modernização do Brasil, em GRAHAM, Richard. Britain & the onset of mo-
dernization in Brazil (1850-1914). Cambridge: Cambridge University Press, 1968. 
57 Idem. "Mágicos bastões - dormentes - de aço". 
58 MATOS, Odilon Nogueira de. Café e ferrovias: a evolução ferroviária de São Paulo e o de-
senvolvimento da cultura cafeeira. 3ed. São Paulo: Edições Arquivo do Estado, 1981. 
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que se traduz em grande medida pelo domínio crescente e irresistível dos maqui-

nismos e suas fantasmagorias.60 A metrópole formaliza uma experiência de desen-

raizamento, que será imprescindível ao romance. 

As inversões se dão no mesmo compasso. À medida que a cidade se faz 

grande, os pequenos núcleos urbanos fronteiriços, à beira dos últimos cafezais, 

também passam a ditar o movimento dos romances, dos homens e das histórias. 

Erguidos sob vilas antigas, aldeias e pousos, ou plantadas junto com as ferrovias, 

esses núcleos formam-se de sobreposições, mistura de épocas e fragmentos61 - até 

virarem cidades mortas. Não se fazem apenas de cenário, mas de criatura, criação, 

organismo que regula a intensidade dos dramas. Distendidos pela distância da 

civilização, certos costumes desses lugares tornam-se mais bárbaros ou pitorescos, 

certos valores são dispensados, ou cobrados em dobro.  

Quando, enfim, os modos da cidade deixam de ser novos no interior lon-

gínquo, o tempo épico da conquista pode começar a ser suspenso. Até aí, a urba-

nização repentina já emulou o fausto cafeeiro, colocando a riqueza em contato 

com as últimas modas de consumo e informação. Vive-se sem estranhamento os 

hábitos e sociabilidades próprias da multidão introduzidos em meio à fronteira 

semi-aberta, a vida cotidiana começa a se tornar por demais ordinária, quase vege-

tativa. O romance contempla a ruína, não mais a descreve. 

                                                                                                                    
59 Cf. SEVCENKO, Nicolau. Transformações da linguagem e advento da cultura modernista no 
Brasil. Estudos Históricos. Rio de Janeiro, v. 6, n. 11, p. 78-88, 1993. 
 
60 Idem. Orfeu extático na metrópole: São Paulo - sociedade e cultura nos frementes anos 20. 
São Paulo: Cia. das Letras, 1992, entre outros. 
61 Espanta-se o europeu, quando ouve chamar de “velha” uma cidade como Ribeirão Preto, que 
não conta três quartos de século; custa-lhe compreender que “outrora” significa 1910 e mesmo 
1920, se o seu interlocutor é um homem moço. Tudo se passa como se este país conhecesse a se-
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Nesse momento, a cada novo núcleo que surge, o movimento ruinoso do 

café dá mais um giro. Essa fragilidade gerada pela mistura volátil de euforia e 

lassidão, de crescente enriquecimento e decadência iminente, reacende a conheci-

da sensação de vida e morte pairando no ar, ao mesmo tempo. A emergência de 

uma sociedade urbana apenas coroa uma antiga explicação histórica: a de que o 

campo é, desde tempos medievais, a causa e a conseqüência do declínio das na-

ções.62 

No entanto, quando a sociedade se organiza definitivamente de modo ur-

bano, o avanço da cafeicultura não deixa atrás de si apenas fazendas e fazendeiros 

decadentes, paisagem estéreis ou cidades sem vida. A trajetória ruinosa do café 

não acaba aí. As crises de preço do produto no mercado internacional, as catástro-

fes climáticas e ecológicas, a contínua expansão dos latifúndios e dos coronéis, o 

obscurantismo das populações interioranas, o encolhimento do mundo rural - os 

novos fatos, e os velhos, determinados pela presença das lavouras cafeeiras, não 

escapam à decadência.  

Nas páginas do "romance do café" não irá restar apenas o monumento que 

lembra o término da exploração de uma cultura agrícola e os sistemas sociais for-

jados por ela, mas também todos os outros fragmentos, sombras e volumes capta-

dos pela visão da ruína. Fazem homens e paisagens retornarem ao pó, arrastando a 

história num ciclo, que dá seu giro mortal. 

  

                                                                                                                    
tenta e cinco anos, um século no máximo, o que se levou milênios para fazer na Europa. 
MONBEIG, Pierre. Pioneiros e fazendeiros de São Paulo. São Paulo: Hucitec; Polis, 1984, p. 23.  
62 LE GOFF, Jacques. Decadência. In: op. cit., 1996. 
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Prelúdio urbano 

 

O "romance do café" sobrevive amargamente ao fim do ciclo cafeeiro. Es-

te pode ter começado no momento mesmo em que o romance passou a ser escrito, 

por volta de 1870, época em que as grandes propriedades do Vale do Paraíba flu-

minense conhecem a decadência63, ou por volta do fim do século, quando os ricos 

fazendeiros não mais vivem no campo, mas em palacetes erguidos nas avenidas. 

Pode ter início quando eclode a Grande Guerra, período em que as cidades mortas 

já proliferam pelas encostas dos vales do Estado de São Paulo, ou a partir dos a-

nos 1930, quando o crack americano estende suas fissuras para os confins do ser-

tão brasileiro, atingindo os últimos cafeeiros.  

O "romance do café" também sobrevive à longa formação da literatura 

brasileira. Suas primeiras páginas, embora escritas sob os últimos suspiros român-

ticos, não amarelam com as cores naturalistas ou realistas, ao contrário. Multipli-

cam-se com as lavouras, edificam-se com as cidades, e nem mesmo nos 1920, 

quando acontece a Semana de Arte Moderna - "momento decisivo"64 da formação 

artística nacional -, o romance perde fôlego, não se juntando ao compasso do mo-

vimento regionalista da década de 1930 descrito pela história literária65.  

                                           
63 Cf. STEIN, Stanley J. op. cit., p. 256: Duas décadas depois dos prósperos meados do século 
[XIX], as sementes da decadência semeadas pelos primeiros plantadores de café de Vassouras 
começaram a germinar. 
64 CANDIDO, Antonio. Introdução. In: Formação da literatura brasileira. Belo Horizonte: 
Itatiaia, 1981.  
65 Romance fortemente marcado de neuronaturalismo e de inspiração popular, visando aos dra-
mas contidos em aspectos característicos do país: decadência da aristocracia rural e formação do 
proletariado (José Lins do Rego); poesia e luta do trabalhador (Jorge Amado, Amando Fontes); 
êxodo rural, cangaço (José Américo de Almeida, Raquel de Queirós, Gracialiano Ramos); vida 
difícil das cidades em rápida transformação (Érico Veríssimo). Nesse tipo de romance, o mais 
característico do período e freqüentemente de tendência radical, é marcante a preponderância do 
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A permanência desse romance, ao fazer ampla referência aos modernos 

processos sociais, não explora somente a temática rural, fruto do momento em que 

do campo brotavam os principais mecanismos de domínio - físico, ecológico, eco-

nômico, ideológico. A extrema dependência que uma vasta parcela da sociedade 

criou em torno da lavoura cafeeira explica a presença do romance em avenidas, 

hotéis, fábricas, faculdades de direito, bordéis; nas ruas de São Paulo, Rio de Ja-

neiro, na City londrina. De modo insistente, ele não responde apenas aos devires 

telúricos de autores e leitores, mas fixa a cidade - grande e pequena - como obra 

sua, pois do café originam-se as raízes, os troncos e os frutos de largas formações 

sociais urbanas. Na cidade o drama acaba, ou começa. Nela se dão os ritos de pas-

sagem, a lições de vida, as experiências contraditórias, os apuros morais. Em mui-

tos casos, é debruçado sobre os muros da cidade que se contempla o veloz e rui-

noso declínio da civilização do café. 

Embora escrito com base nessa razão histórica, determinada pela atividade 

econômica de uma região, o "romance do café" constitui-se como narrativa de 

trânsito - entre o rural e o urbano, a vila e metrópole, o Brasil e a Europa. Mas 

antes de tudo, descreve, ao seu modo, as transformações intestinais, críticas, que 

compulsaram a história recente do país: a agonia da instituição escravocrata e o 

arrivismo do colono branco, o fim da aura aristocrática e o começo da decadência 

do fazendeiro, a presença insistente de relações sociais violentas e a longevidade 

                                                                                                                    
problema sobre o personagem. É a sua força e a sua fraqueza. Idem. Literatura e cultura de 1900 
a 1945. In: Literatura e sociedade. São Paulo: Nacional, 1965, p. 129-165. 
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da autoridade paternal, a distância como espaço da memória - interrompida de 

modo abrupto, mas quase sempre esperado. 

Em torno da cultura do café, toda uma produção literária toma forma, quer 

seja como romance histórico, como drama psicológico ou caso policial; como 

epopéia, sociologia, folhetim ideológico, tragédia, sátira. Invariavelmente, o café 

protagoniza uma situação, uma cena, uma paisagem, mas nem sempre toma parte 

na resolução final de cada obra. Pois se há um "romance do café", necessariamen-

te não há uma história, ou uma narrativa, que dependa da presença da lavoura ca-

feeira. O trabalho literário, apesar de baseado nessa figuração realista, não res-

ponde automaticamente às projeções da realidade.  
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ABSTRACT 

 

  The research aims to develope an historiographical read of the "cof-

fee romance", literary pieces signaled with the social process ruled by the coffee. 

From different ways, authors described habits, values, conflicts, experiencies that 

hold not only local society, but the great and medium urban centers too. 

Following this trajectory, the romance not just take the coffee culture as motif or 

historical and social scenary of its plot, forming representations of the country and 

the city, of an economic circle or just insisting in the narrative tradition of 

brasilian literature; the very romance, as an aesthetic and critical experience, 

allowed the creation of visions, hipothesis and historical concepts that had as main 

intrerpretative tool the idea of ruin, it means, the sense of opulence and 

decadence.  

Due this dramatic perspective of the romance that history escapes from its 

ruined fate to confront the readers of another time; its historicity do not wear off 

when the literary piece or the coffee circle ends. It is done of interpretative reports 

that admits the lecture of the "coffee romance" as a modern allegory.  

 

KEYWORDS: History; Literature; Romance; Coffee; Historiography; Theory of 

History. 
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